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Šioje EPA-Eltos nuotraukoje įamžinta akimirka, kai 
JAV ir Rusijos prezidentai savo parašais Budapešte for
maliai patvirtina pirmosios branduolinio ginklo apriboji
mo sutarties SGA-1, pasirašytos 1991 metų liepos 31 die
ną, galiojimą. Tai tapo įmanoma po to, kai Ukrainos par
lamentas patvirtino Branduolinio ginklo neplatinimo su
tartį, kurią gruodžio 5 d. Budapešte pasirašė Ukrainos 
prezidentas L. Kučma.

Tačiau numatytas Budapešte B. Clintono ir B. Jelcino 
pokalbis neįvyko. Tai vienas iš patvirtintimų, kad JAV ir 
Rusijos, taip pat jų vadovų santykiai atšalo. Šitai atsi

skleidė ir kiti šią savaitę įvykusios Europos Saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijos momentai, ypač diskusi
jos dėl NATO ateities. B. Clintonas pabrėžė, kad NATO 
plėtimas vyks laipsniškai, ir jokiai šaliai galimybė tapti 
Šiaurės Atlanto nare nėra automatiškai atimama, tačiau 
kartu nė viena valstybė negalės turėti veto teisės, spren
džiant aljanso plėtimo klausimus. JAV prezidentas pa
brėžė, kad NATO plėtimas stiprintų visų Europos šalių 
saugumą, nes ši organizacija yra gynybinė. Rusijai tai ne
priimtina, todėl B. Jelcinas perspėjo, kad Europa rizikuoja 
po ’’šaltojo karo“ nugrimzti į ’’šaltąją taiką“. ELI

Politikos apžvalgininko pastabos

Lietuva veidu j Europą

Kalbų centre įvyko 
atsisveikinimo su 

Jungtinės Karalystės 
ambasadoriumi vakaras

Lietuvos Respublikos Preziden
tui gruodžio pradžia buvo gausi su
sitikimų, vizitų ir emocijų. Tarsi 
šlapiu skuduru gavęs per veidą nuo 
Seimo, kai nebuvo patvirtintas Pre
zidento skiriamas naujasis Genera
linis Prokuroras, šalies vadovas iš
vyko į įdomią ir atsakingą kelionę 
po Apeninus.

A. Brazauskas su gausia oficia
lių asmenų ir žurnalistų delegacija 
aplankė Romą. Vizitas į Amžinąjį 
miestą buvo vertinamas prieštarin
gai. Apžvalgininkai gnybtelėjo, kad 
Lietuvos svečiai nesusitiko su skan
dalinguoju premjeru S. Berlusco- 
niu, kuris tuo metu glaistė jam mė
tomus kaltinimus dėl ryšių su ko
rupcija. Pokalbiai su Italijos prezi
dentu L. Scalfaru buvo mandagūs, 
draugiški, tačiau vargu, ar jie duos 
apčiuopiamų rezultatų. Lietuvos ir 
[talijos ryšiai nėra glaudūs dar ir 
dėl to, kad Roma tradiciškai labai 
susijusi su Maskva. Štai kodėl net 
Lietuvos ambasados pastato, kurį 
dabar užima Rusijos konsulinis 
skyrius, grąžinimas bent artimiau
siu laiku nėra realus.

Sunku prognozuoti, bet, atrodo, 
Lietuvos verslininkai su italais ben
dravo betarpiškiau ir konkrečiau ne
gu oficialūs pareigūnai. Grupė ban
kininkų, įmonių vadovų keletai die
nų liko Italijoje. Milane - biznio ir 

[finansų centre - jie užmezgė mūsų 
1 šaliai naudingų kontaktų.
I Susitikimai su Popiežiumi Vati
kane buvo atsakomasis vizitas į 
švento Tėvo viešnagę Lietuvoje 
pernai rugsėjo mėnesį. Stebėdamas 

■filmuotą TV juostą, neatsikračiau 
įspūdžio, kad buvusio kompartijos 
lyderio ir jo partiečių apsilankymas 
katalikų šventovėje yra truputį 
šventvagiškas. Tamsiais ateizmo 

metais niekas negalėjo ir pagalvoti, 
kad tokie susitikimai kada nors bus 
įmanomi...

Vizito į Vatikaną atmosferą kiek 
sudrumstė šios kelionės vertinimai 
Lietuvos spaudoje. Antai ’’Lietuvos 
ryte“ R. Valatka pastebėjo, kad de
legacijoje nebuvo nė vieno Lietu
vos bažnyčios atstovo, o dauguma - 
buvusios partinės nomenklatūros 
veikėjų, kad vienintelis su bažnyčia 
susijęs buvo, ko gero, P. Gylys - 
vargonininko sūnus... Suprantama, 
toks kandumas pasireiškia tuomet, 
kai sunku apčiuopti konkrečius pa
našių vizitų rezultatus.

Vos nusiplovęs kelionės dulkes, 
Lietuvos vadovas išvyko į Buda
peštą, kur dviem dienoms buvo su
sirinkę Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijos (ESBK) 
dalyviai. Dabar Helsinkio procese 
dalyvauja 52 šalys, o Jugoslavijos 
įgaliojimai ESBK sustabdyti.

Jau pirmą dieną įsiplieskė neofi
cialus B. Jelcino ir B. Clintono gin
čas dėl NATO plėtimosi į Rytus. 
Rusijos prezidentas gana kategoriš
kai atmetė Šiaurės Atlkanto sąjun
gos plitimą ”į plotį ir į gylį“, siūlė 
kurti visos Europos saugumo siste
mą, žinoma, kartu su Rusija. B. 
Clintonas taip pat užsipuolė Bal
tijos šalis, ypač Estiją, kad niekam 
nesuteikta teisė vetuoti NATO 
plėtimąsi“. Jis netiesiogiai kritika
vo neseną Maskvos poelgį, kai A. 
Kozyrevas Briuselyje antrą kartą 
nepasirašė NATO ’’Partnerystė 
taikos labui“ programos.

Konferencija užfiksavo, kad iš 
Baltijos šalių išvesta okupacinė ka
riuomenė, ir šios šalys pasirinko in
tegracijos į Europą kryptį. Pirmo
sios dienos vakaro posėdžiui pirmi
ninkavo A. Brazauskas.

Tai, kad Budapešto forumas ne
priėmė reikšmingų dokumentų, nu
stebino daugelį politikų. Šis faktas 
liudija, kad ESBO (nuo Naujųjų 
metų Helsinkio procesas vadinsis 
Europos saugumo ir bendradarbia
vimo organizacija), gyvavusi be
veik 20 metų, praranda savo po
veikį, kaip, beje, ir Jungtinių Tautų 
Organizacija, nesutvarkanti, pavyz
džiui, Bosnijos problemos. Apžval
gininkai prisimena, kokia neefek
tyvi ESBK veikla buvo dėl vadina
mojo ’’trečiojo krepšio“, tai yra dėl 
žmogaus teisių tuometinėje Sovietų 
Sąjungoje. Paskui Baigiamajame 
akte niekaip nesugebėta pakeisti 
nuostatų dėl valstybių sienų nelie
čiamumo, nors subyrėjo Sovietų 
Sąjunga, iširo jos vadovaujamos 
Rytų Europos karinės ir ekonomi
nės organizacijos.

Tačiau nors kritikos šios konfe
rencijos adresu netrūko, apskritai 
vertinimai pozityvūs. Lietuvai jau 
pats įsijungimas į Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo procesą 
žada gerą perspektyvą - pirmiausiai 
atsiplėšti nuo rytinio kaimyno 
įtakos.

Paskutinis Prezidento turnė po 
Europą akcentas - susitikimas Pra
hoje su Čekijos prezidentu V. Ha
velu - tikru Vyšehrado valstybių ly
deriu. Su V. Havelu taip pat susiti
ko Latvijos prezidentas G. Ulma
nis. Buvo numatyta, kad dalyvaus 
visų trijų Baltijos valstybių vado
vai, bet Estijos prezidentas L. Me
ris atvyko diena vėliau. Šiuo A. 
Brazausko vizitu, matyt, dar neuž
sibaigė prieškalėdinis Lietuvos su
aktyvėjimas. Žinia, prieš šventini 
poilsį norisi gerai padirbėti...

Česlovas Iškauskas

Vilniuje paminėta praėjusį gruodį 
Lietuvoje įsteigto Valstybės institu
cijų kalbų centro vienerių metų su
kaktis, į kurią buvo pakviesti jo kū
rėjai, mecenatai, dėstytojai bei lanky
tojai.

Kartu buvo surengtas atsisvei
kinimo vakaras su šio centro globėju, 
Jungtinės Didžiosios Britanijos ir 
Šiaurės Airijos Karalystės ambasado
riumi Lietuvoje Michael John Peart, 
baigiančiu savo diplomatinę kadenci
ją mūsų šalyje, pranešė ELTA.

Prieš metus įsteigtas Valstybės 
institucijų kalbų centras (Public ser
vice language centre) yra ne pelno 
organizacija, jos pagrindinis tikslas - 
tobulinti valstybės tarnautojų užsie
nio kalbų įgūdžius, suteikti įvairių 
sričių specialistams specifinių kalbos 
žinių.

Jį finansuoja Lietuvos Vyriausybė 
ir Jungtinių Tautų plėtros programa, 
remia - Britų Taryba. Visa techninė 
įranga buvo įgyta visokeriopą pagal
bą centrui teikiančios Didžiosios 
Britanijos ambasados dėka.

Praėjusiais mokslo metais centre 
buvo dėstoma tik anglų kalba. Šiemet 
čia pradėjo veikti vokiečių kalbos 
klasės, ateityje žadama mokyti ir 
prancūzų kalbos. O Lietuvoje dirban
tiems užsienio ambasadų darbuoto
jams planuojama organizuoti special
ius lietuvių kalbos kursus.

Kaip Eltai papasakojo centro 
vadovė Eglė Šleinotienė, per praėju
sius metus centre anglų kalbos žinias 
tobulino pusseptinto šimto žmonių, 
beveik penkiems šimtams iš jų, sėk
mingai išlaikiusiems egzaminus, 
įteikti kursų baigimo pažymėjimai. 
Šiuo metu valstybės institucijų kalbų 
centre yra 16 įvairių lygių anglų ir 4 
vokiečių kalbų grupės.

Centre dirba dvylika žmonių: 
užsienio kalbas čia dėsto Lietuvos ir 
iš užsienio atvykę dėstytojai.

Valstybės institucijų kalbų centras 

Valstybės institucijų kalbų centro vienerių metų sukakties minėjimo 
metu svečių knygoje pasirašė Michael John Peart.

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

yra įsikūręs pačiame Vilniaus centre 
- Mokytojų namuose. Jame įrengtos 
auditorijos, seminarų kambariai, čia 
taip pat yra patalpos savarankiškam 
studijuojančiųjų darbui. Centro bib
liotekoje yra sukaupta apie pusantro 
tūkstančio vadovėlių, žodynų, įvairių 
mokymo priemonių anglų bei vok
iečių kalbomis.

******
Šią savaitę Lietuvos spauda ir te

levizija paskelbė žinių agentūros 
BNS pranešimą, kad dabartinis Jung
tinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės 
Airijos Karalystės ambasadorius Mi
chael John Peart iš Lietuvos išvyksta 
gruodžio 16 d. M. J. Peart buvo 
Jungtinės Karalystės ambasadoriumi 
Lietuvoje nuo 1991 metų lapkričio 
mėnesio.

”EL“ jau rašė, kad spalio pra
džioje Jungtinės Didžiosios Brita
nijos ir Šiaurės Airijos Karalystės 
Karalienė Elizabeth II atšaukė iš 
ambasadoriaus posto M. J. Peart ir 
naujuoju ambasadoriumi Lietuvai pa
skyrė Thomas MacCan. BNS duo
menimis, jo laukiama atvykstant iš 
Londono į Lietuvą per naujuosius 
Metus.

T. MacCan anksčiau buvo Di
džiosios Britanijos ambasadoriumi 
Portugalijoje. Šią savaitę ”EL“ re
dakcijoje apsilankęs vienas Brita
nijoje gyvenantis lietuvis sakė, kad 
T. MacCan pastaruoju metu Londone 
mokosi lietuvių kalbos.

Britanijos ambasados darbuotojai 
žinių agentūrai BNS negalėjo pasa
kyti, į kokią šalį išyksta M. J. Peart. 
Dienraštyje ’’Lietuvos rytas“ iš
spausdintas skelbimas, kad parduo
damas ambasadoriaus M. J. Peart 
asmeninis automobilis, 1992 metų 
’’Ford Scorpio“.

Gruodžio 10 dieną Muzikos aka
demijoje rengiamas atsisveikinimo 
su Didžiosios Britanijos ambasa
doriumi vakaras.

1995 metu “Europos lietuvio” prenumeratoriai dalyvaus jubiliejinėje loterijoje.
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Keliais sakiniais
O Svečias iš Vokietijos. Seimo pir
mininkas Česlovas Juršėnas priėmė 
Vokietijos Bundestago narį, parla
mentinės grupės ryšiams su Baltijos 
šalimis pirmininką Volfgangą fon 
Steteną, atvykusį į Vilnių.
□ (teikė skiriamuosius raštus. Lap
kričio 30 d. Lietuvos Respublikos ne
paprastasis ir įgaliotasis ambasado
rius Danijos Karalystėje Raimundas 
Jasinevičius įteikė skiriamuosius 
raštus Danijos karalienei Margretei II 
(Margrethe). R. Jasinevičius šiame 
poste pakeitė Lietuvos ambasadorių 
Belgijos Karalystėje D. Čekuolį.
□ Konservatoriai siūlo ūkio gelbėji
mo planą. Seime įvykusioje spaudos 
konferencijoje Tėvynės Sąjungos 
valdybos pirmininkas G. Vagnorius 
pranešė, kad Tėvynės Sąjunga vie
šam svarstymui pateikia Lietuvos 
ekonominės politikos analizę bei siū
lymus Prezidentui ir Vyriausybei dėl 
ūkio gaivinimo. Tėvynės Sąjunga 
siūlo mažinti nepagrįstai papildomai 
išleistų pinigų kiekį (infliaciją), di
dinti gyventojų perkamąjį pajėgumą, 
skatinti pramonės ir žemės ūkio ga
mybą, neinfliacinėmis finansinėmis 
priemonėmis remti savų, o ne užsie
nio įmonių veiklą, skatinti, o ne ribo
ti investicijas, palaikyti šiek tiek že
mesnį lito kursą ir kt. Tebesitęsiantį 
ūkio smukimą G. Vagnorius aiškino 
visiškai netinkama pinigų ir finansų 
politika bei didžiule korupcija.
□ Ambasadorių forumas Kaune. 
JAV nepaprastasis ir įgaliotas amba
sadorius Lietuvoje J. W. Swihartas 
Kaune pradėjo Technologijos univer
siteto organizuotą Ambasadorių foru
mą. Jis skaitė paskaitą apie JAV už
sienio politiką. Rektorius profesorius 
K. Krikščiūnas sakė, jog Ambasado
rių forumo tikslas - Lietuvoje akredi
tuotus diplomatus kuo plačiau su
pažindinti su mūsų šalies problemo
mis, plėsti kontaktus įvairiais lygiais.
□ Nepriklausomybės partijos suva
žiavimas. Jis įvyko Vilniuje, buvo 
neeilinis. Dalyvavo per 60 delegatų. 
Papildyti partijos įstatai atsižvelgiant 
į Savivaldybių rinkimų įstatymą. Pri
imtos dvi rezoliucijos ’’Dėl pirmalai
kių Seimo rinkimų“ ir ’’Dėl Baltijos 
valstybių požiūrio suderinimo į 1920 
metų sutartį“ bei deklaracija ’’Dėl lie
tuvių tautos išlikimo“. Delegatai pri
tarė Lietuvos siekimui įstoti į NATO. 
O Lietuvių tautininkai pradėjo leisti 
savo laikraštį. Tai ’’Tautininkų ži
nios“ - Kaune leidžiamo ir Kauno ra
jonui skirto laikraščio ’’Tėviškės ži
nios“ šeštadienio laidos priedas. Kol 
kas jis išeis du kartus per mėnesį 
2000 egzempliorių tiražu.
□ Baigtas tardymas Sausio 13-osios 
byloje. Apie tai pranešė Lietuvos ge
neralinė prokuratūra. Tą bylą sudaro 
apie 300 tomų. Joje - daugiau kaip 
tūkstantis nukentėjusiųjų ir apie 2000 
liudytojų. Kaltinamųjų - daugiau kaip 
50. Dauguma jų slapstosi Rusijoje ir 
Baltarusijoje. Tarp kaltinamųjų - bu
vusios SSSR veikėjai: KGB šefas V. 
Kriučkovas, gynybos ministras D. Ja- 
zovas, SSKP CK sekretorius O. Šei- 
npias ir kiti. Trys kaltinamieji, įkalin
ti Lukiškių kalėjime, - LKP (SSKP) 
CK pirmasis sekretorius M. Buroke
vičius, CK aparato darbuotojai J. Jer- 
malavičius. I. Kučerovas - susipažįsta 
su byla. Tardytojas K. Betingis, tyręs 
tą bylą, pranešė ’’Lietuvos aidui“, 
kad liudininku kviečiamas Pre
zidentas A. Brazauskas atsisakė duoti 
parodymus toje byloje. K. Betingis 
labai kritiškai įvertino tokį valstybės 
vadovo poelgį.
□ Nuteistas sovietinis generolas. 
Kaune Aukščiausiojo Teismo bau
džiamųjų bylų kolegija, išnagrinėjusi 
generolo G. Taurinsko bylą, paskelbė 
nuosprendį: 2 metai ir 6 mėnesiai 
laisvės atėmimo, bausmę atliekant 
sustiprinto režimo pataisos darbų 
kolonijoje, taip pat 200 Lt bauda bei 
turto konfiskavimas. G. Taurinskas 
nuteistas už antivalstybinę veiklą po 
Nepriklausomybės paskelbimo.
O V. Landsbergio ir A. Šleževičiaus 
susitikimas teismo salėje. Šią savaitę 
Vilniaus antrajame teisme toliau bu
vo nagrinėjama civilinė byla dėl gar

bės ir orumo įžeidimo: A. Šleževi
čius reikalauja paneigti, pasak jo, tie
sos neatitinkančias žinias, įžeidusias 
jo garbę ir orumą, pateiktas viename 
V. Landsbergio pasisakyme. Ginčo 
spręsti į pagalbą buvo pasitelktas net 
Lietuvių kalbos instituto gramatikos 
katedros vadovas V. Ambražas, kuris 
pasakė, jog V. Landsbergio pasaky
mas nėra teiginys, todėl jis negali bū
ti paneigtas. Teismas nutarė išreika
lauti iš Valstybės kontrolės departa
mento išvadas apie įmonės ’’Vilanta“ 
reorganizavimo teisėtumą. V. Lands
bergis kalbėjo apie jos privatizavimą, 
iškeldamas klausimą, ar iš to vy
riausybės vadovas neturėjo naudos.
O M. Laurinkus įsidarbino "Tauro 
banke“. Tik gerą pusmetį šis Kovo 
11-osios akto signataras, Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
vicepirmininkas dirbo ’’Gimtojo 
krašto“ savaitraštyje. Tas žinomas 
leidinys, kurio vienkartinis tiražas 
šiuo metu šiek tiek viršija 3000 
egzempliorių, turi rimtų finansinių 
problemų, net svarstoma, ar nestab
dyti jo leidybos. Mečys Laurinkus 
nuo gruodžio 1 d. ’’Tauro banke“ 
dirba visuomeninių ryšių skyriaus 
vadovu.
□ Popiežiaus vardas Vilniaus aikštei 
suteiktas gerokai anksčiau. Apie tai 
pranešė A. R. Čaplinskas, Vilniaus 
miesto tarybos pirmininko pavaduo
tojas, komentuodamas Eltos praėju
sią savaitę išplatintą žinią apie 
aikštės sostinėje priešais Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčią įvardijimą Jono 
Paulius II vardu. Šiuo vardu aikštė 
pavadinta pernai, kai Popiežius lan
kėsi Vilniuje.
□ Profesorius iš Klaipėdos išrinktas 
akademiku. Suomijos Imatros mieste 
įvykusioje Tarptautinės galvos ir 
kaklo chirurgijos akademijos kasme
tinėje inauguracinėje sesijoje Klaipė
dos miesto ligoninės vyresnysis ordi
natorius, otolaringologas, habilituotas 
medicinos mokslų daktaras, profeso
rius Viktoras Pivrikas išrinktas šios 
akademijos akademiku.
□ Nusišovė buvęs žymus kompartijos 
veikėjas. Leidinio ’’Gyvenimo šalti
niai“ redakcijoje rastas jos ekonomi
kos apžvalgininko Algirdo Ferenso 
lavonas. Šalia gulėjo medžioklinis 
šautuvas. Ši mirtis atkreipė spaudos 
ir visuomenės dėmesį todėl, kad ve
lionis yra užėmęs įvairius postus so
vietinės Lietuvos partinėje nomenk
latūroje, buvęs LKP CK sekretoriu
mi, profsąjungų vadovu, dirbęs so
vietų patarėju Afganistane.
□ Kuriama nauja partija. ’’Naciona
linių mažumų visuomeninės organi
zacijos neturi teisės atstovauti savo 
interesams nei įstatymų leidybos, nei 
vykdomosios valdžios organuose. 
Todėl kuriame Lietuvos tautinių ma
žumų partiją (LTMP), kurios nariai 
gali būti įvairių tautybių Lietuvos 
piliečiai ir kurie taip turės galimybę 
integruotis į oficialųjį Lietuvos gyve
nimą“, sakė Eltai Lietuvos rusų ben
druomenės pirmininkas Piotras Fro
lovas. Partijos nariais jau panoro tap
ti rusų, ukrainiečių, lenkų, baltarusių, 
totorių, karaimų ir graikų tautybės 
Lietuvos piliečiai, gyvenantys Vil
niuje, Vilniaus rajone, Kaune, Klai
pėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Visa
gine, Ukmergėje, Jonavoje.
□ Siekiama apsaugoti bankus nuo 
galimo bankroto. Vyriausybė ir Lie
tuvos bankas ėmėsi priemonių apsau
goti bankus nuo galimo bankroto. 
Nuo šiol visi Lietuvos bankai turės 
laikyti specialius fondus, kurių dydis 
priklausys nuo išduotų ir negrąžintų 
paskolų sumos. Sudaryti šiuos fon
dus bankas galės palaipsniui per tre
jus metus.
□ Vėl pabrango kelionės tarpmies
tiniais autobusais. Lietuvos susisieki
mo ministerija nustatė naujus kelei
vių vežimo tarpmiestiniais autobusais 
reguliaraus eismo maršrutais tarifus. 
Maksimalus tąrifas už vieną kilo
metrą važiuojant paprastu autobusu - 
5 centai, autobusų su minkštomis at
lenkiamomis sėdynėmis - 6 centai. 
Taigi už važiavimą tarpmiestiniais 
autobusais nuo gruodžio 6 dienos 
reikia mokėti vidutiniškai 30 pro
centų daugiau.

SIEIPTYNHOS ©HIENOS
Kritiškai vertinama 
Prezidento veikla

’’Lietuvos rytas“ 12 02 redakciniame 
’’Laiko ženklų“ straipsnyje labai 
kritiškai įvertino Lietuvos Prezidento 
veiklą.

Laikraštis rašo: ’’Lietuvos Res
publikos Konstitucijoje, kuriai 
tauta 1992 metais pritarė referen
dume, įrašyta, kad Prezidentas ne
gali būti jokios partijos narys (...) 
Po Prezidento A. Brazausko kal
bos, pasakytos Demokratinės darbo 
partijos draugams prieš slaptai bal
suojant dėl premjero pusseserės 
vyro skyrimo generaliniu prokuro
ru ir išspausdintos ’’Respublikoje“, 
galima drąsiai teigti, kad dar vienas 
Konstitucijos straipsnis paverstas 
draiskalu. Ir tai padarė pats Prezi
dentas.

Ši kalba - tai įrodymas, kad A. 
Brazausko išėjimas iš LDDP tebu
vo formalumas. Ant durų su užrašu 
’’Lietuvos Prezidentas“ galima vėl 
prikalti lentelę ’’LDDP pirminin
kas“. Pirmininkas, kurio autoritetas 
dėl kai kurių jo sprendimų, tarp jų 
ir premjero pusseserės vyro siūly
mas į generalinius prokurorus, 
LDDP smarkiai susvyravo“.

’’Prezidento iššūkis Konstituci
jai neprisidės kuriant civilizuotą pi
liečių visuomenę, - teigia ’’Lietu
vos rytas“. - Prisimenant, kad Pre
zidentas agitavo Lietuvos piliečius 
neiti į referendumą dėl indėlių in
deksavimo, galima net manyti, kad 
jam piliečių visuomenė tėra muilo 
burbulas, kuriuo geriausiu atveju 
galima pasinaudoti sakant prakalbą 
Vasario 16-osios ar Kovo 11-osios 
proga.

Per tuos porą metų Prezidento 
veiksmuose jau nesunkiai įžvelgia
ma tendencija visiškai nekreipti dė
mesio į viešąją nuomonę. Ne veltui 
aktualiausia Prezidento kalbų tema 
jau seniai tapo pagiežingi pamoks
lai spaudai ir žurnalistams ir savo 
šalyje, ir užsienyje.

A. Paulausko pašalinimas iš ge
neralinio prokuroro posto tuoj po jo 
dalyvavimo mafijos teismo procese 
ir griežtų nuosprendžių žurnalisto 
V. Lingio žudikams bei premjero 
giminaičio teikimas į šią vietą buvo 
logiška tąsa ankstesnių Prezidento 
žingsnių.

Kaip žinoma, jis siekė atleisti 
nuo mokesčių keleriems metams 
ROMAR bendrovę, nors spaudoje 
buvo pateikta žinių apie artimus jos 
ryšius su Šiaulių ’’princais“. Prezi
dentas dėl to nesiteikė pasiaiškinti. 
Spauda ne kartą rašė apie tai, kad 
Prezidentūroje lankosi veikėjai, su
siję su nusikaltėlių pasauliu. Prezi
dento atstovai mėgindavo to išsi
ginti.

Vykstant V. Lingio teismo pro
cesui, jo patarėjas teisėsaugos klau
simais R. Andrikis buvo nufilmuo
tas B. Dekanidzės gynėjų pasitari
me. Jokios reakcijos. Pats Preziden
tas pareiškė, kad šis teismo procesas 
’’per daug sureikšminamas“. Šalyje 
įsivyravo demokratinei valstybei ne
tinkanti tradicija, kai laikraščiuose 
įvardijus valdžios vyrų nusikalti
mus, jie tyli taip, tarsi nieko neįvy
ko. Ar tai ne panieka tautai?

Kaip galima suprasti iš generali
nio prokuroro A. Paulausko inter
viu, Prezidentas nenorėjo, kad ši 
institucija taptų savarankiška, o 
priešingai, kad generalinis prokuro
ras pas jį ateitų ant kilimėlio ’’pasi
tarti“, panašiai kaip praeityje visa
da privalu būdavo rodytis pas pir
mąjį partijos sekretorių (...). Prezi
dentas pasirinko labai slidų kelią, 
kuris gresia ne tik jo reitingui, bet 
ir jaunai Lietuvos demokratijai“, - 
mano ’’Lietuvos rytas“.

Vyrai kovoja dėl valdžios, 
moterys dėl... vyrų

Lietuvos moterų asociacijos vado
vės - profesorė K. Prunskienė, poe

tė ir verslininkė D. Teišerskytė, pra
ėjusį savaitgalį Panevėžyje susitiku
sios su miesto moterų organizacijų 
atstovėmis, ragino pritarti idėjai kurti 
politinę moterų partiją, pranešama 
“Respublikoje“ 12 05 Genės Silic- 
kienės straipsnyje "į Seimą - su gra
žiu sijonu“.

K. Prunskienė Panevėžyje pasakė, 
kad vyrų ir moterų teisės Lietuvoje 
nėra lygios - nei šeimoje, nei profesi
nėje veikloje, o valdžios struktūrose 
dominuojantys vyrai iš viso nelinkę 
dalytis su moterimis valdžia. Pasak 
profesorės, Lietuvos vyrai konkuruo
ja dėl valdžios, remdamiesi šiurkš
čiomis taisyklėmis, o moterys pripra- 
tusios varžytis tik dėl grožio ar pačių 
vyrų.

Konstatavusi, kad valdžios vy
rams Lietuvoje nelabai sekasi, profe
sorė priminė, jog iki naujų rinkimų 
liko dveji metai, todėl moterims pats 
metas apsispręsti. K. Prunskienė pa
sakė iki šiol nepasirinkusi nė vienos 
politinės partijos ir nepasirinks dėl 
partinio gyvenimo nenuoširdumo, 
deformuotume.

Paskaičiusi porą eilėraščių iš 
naujos knygelės ’’Bijau rudens“, D. 
Teišerskytė apgailestavo, kad vyrai 
mūsų, moterų, nebemyli, nes šios 
per daug jiems leido ir jie dabar taip 
aukštai atsisėdo, kad moterų jau 
nepastebi. Poetė teigė, jog naujai 
kuriama politinė moterų partija bus 
’’išmintingų moterų sambūris“, 
pabandysiąs ką nors padaryti, kad 
Lietuvos moterims būtų geriau. Lie
tuvai nereikia dar vienos partijos, 
bet moterys priverstos ją kurti, nes 
vyrai neleidžia nepartiečiui dalyvau
ti rinkimuose.

Sausio 14 d. Lietuvos moterų aso
ciacija rengia suvažiavimą, ten ir bus 
įkurta politinė moterų partija, jei 
Lietuvos moteryse to panorės.

Konkurencija Lietuvoje
"Lietuvos aide“ 12 03 išspausdintas 
Aurimo Drižiaus straipsnis ’’Lietuvos 
padangėje konkurencija vis didėja“.

’’Lietuvos avialinijos“ (LAL) 
daugiausia keleivių skraidina į 
Londoną ir Paryžių, ’’Vidutiniškai 
šiuo maršrutu skrenda po 40-50 
keleivių“, - sakė LAL planavimo ir 
gamybos operatyvinio valdymo 
direktorius Borisas Milenikovas. ”Į 
Londoną skraidoma ’’Boing - 737“, 
į Paryžių - Jak - 40, - sakė Mileni
kovas, - į kitus miestus - Amsterda
mą, Stokholmą, Berlyną, Frankfur
tą, Maskvą ir Kijevą - vidutiniškai 
parduodama apie 30 proc. bilietų. Į 
šiuos miestus skraido ir Boingas, ir 
Jak-40 bei Tu-134. Be to, LAL nuo 
rugpjūčio skraido nauju reguliariu 
maršrutu Vilnius-Lamaka (Kipras) - 
Dubajus (JAE). Šiuo maršrutu tris 
kartus per savaitę skraido LAL lėk
tuvas, vidutiniškai gabendamas apie 
50 keleivių.

Anksčiau ypač pelningi LAL rei
sai buvo į Frankfurtą, tačiau dabar, 
kai į šį miestą skraidoma dažniau, 
keleivių viename reise sąlygiškai 
mažiau. ’’Nors į šį miestą keleivių 
skraidiname tiek pat, kiek ir 1993 m. 
Be to, iš Vilniaus į Frankfurtą kas
dien skraido ir ’’Lufthansa“.

Pasak Milenikovo, Vokietijos 
aviakompanija laimi prieš LAL tuo, 
kad jos lėktuvais skraido daug tran
zitinių keleivių, kurie iš Frankfurto 
skrenda už Atlanto - į Niujorką ar 
Vašingtoną. Nors LAL bilietai iki 
Frankfurto pigesni, nei ’’Lufthan- 
sos“, tačiau vokiečiai laimi tuo, kad 
jų tranzitiniai bilietai pigesni, o LAL 
tiesiai į Ameriką dar neskraido.

Suomijos aviakompanija ”Finn- 
air“ irgi atima didelę dalį keleivių iš. 
LAL, nes siūlo pačią pigiausią ke
lionę į Ameriką - skrydis šios avia
kompanijos lėktuvu iš Vilniaus į 
JAV per Helsinkį kainuoja apie 500 
dolerių. ’’Labai nuleidę kainas, suo
miai ’’padėjo miną“ ne tik mums, 
bet ir SAS, ir“Lufthansai“, - sakė 
Milenikovas.

Pasaulio dvasingumo 
triumfui

Apie žydiškų Kalėdų šventę - 
Chanuką rašoma "Dienoje“ 12 02 
Tomo Vaitkaus straipsnyje "Vilniu
je uždegta aukščiausia pasaulyje 
minorą“.

Ši šventė prasidėjo lapkričio 27 
d. ir truks iki gruodžio 5 d. Ji šven
čiama visame pasaulyje. Minora 
(Chanukos simbolis - aut.) uždega
ma didžiausiuose pasaulio mies
tuose: Paryžiuje Eliziejaus laukuo
se, Vašingtone prieš Baltuosius rū
mus, Sidnėjaus centre. Dabar, nors 
ir penkiomis dienomis pavėlavęs, 
prie šių miestų prisidėjo ir Vilnius.

Chanukos šventė simbolizuoja 
du stebuklus. Pirmasis - kai prieš 
du tūkstančius metų maža žydų 
kariuomenė sumušė okupavusios 
Sirijos armiją. Antrasis - kai grį
žusi į Jeruzalę kariuomenė rado 
sugriautą šventyklą, kurioje anks
čiau nuolat degdavo minora, tačiau 
aliejaus žvakei buvo likę tik vienai 
dienai. Nepaisant to, minora degė 
aštuonias dienas, kol pasiuntinys 
rado ir atnešė iš kalnų dar aliejaus. 
Nuo to laiko Chanuką švenčia visi 
žydai, kiekvieną šventės dieną už
degdami po vieną minoros žva
kutę.

Vilniuje ši šventė surengta Lie
tuvos žydų bendruomenės ’’Chabad 
- Liubovič“ iniciatyva. Aukščiau
sios pasaulyje minoros uždegimo 
ceremoniją pradėjo bendruomenės 
narys M. Zingeris, pasakęs, jog ši 
minora simbolizuoja ne tik Lietu
vos, bet ir viso pasaulio dvasingu
mo triumfą tamsos viešpatijoje. 
Dar kalbas pasakė rabinas Ber- 
krinskis ir Vilniaus miesto mero 
pavaduotojas V. Kamaitis, pasvei
kinęs žydų bendruomenę ir mero 
vardu.

Skambant žydų tautinei muzikai 
minorą uždegė rabinas Berkrinskis, 
V. Kamaitis, Lietuvos žydų bend
ruomenės pirmininkas S. Alpera- 
vičius, Vilniaus žydų bendruome
nės pirmininkas B. Borisovas, taip 
pat M. ir E. Zingeriai. Po cere
monijos visi buvo vaišinami tau
tiniais patiekalais.

Homo... žurnalistus!
Savaitraščio "Pirmadienis“ Nr. 48, 
Audriaus Morkūno straipsnyje "Al
kani, basi, bet linksmintis moka“ ra
šoma apie Vilniaus universiteto žur
nalistikos specialybės studentų 
"krikštynas“.

Žurnalistų krikštas įvyksta, pa
spaudus pirmam šaltukui - lapkri
čio pabaigoje. Su šūkiu “Arba mir
sim, arba žurnalistais būsim“ fuksai 
(pirmakursiai) susirinko VU Sar
bievijaus kiemelyje. Laukė, laukė, 
kol sulaukė... budelių - persirengu
sių antrakursių. Šie be jokio gailes
čio juos surišo, nuvedė į Didįjį kie
mą ir suklupdė prieš šv. Jono baž
nyčios laiptus.

Tačiau naujokai buvo ’’kieti“ - 
viską, kas buvo liepta: ir paskanin
tą sūrį rijo, ir ne pirmos jaunystės 
”Fux'ų“ vėliavą bučiavo - kad tik 
greičiau tikrais studentais taptų. 
Surištuosius dar Vilniaus gatvėmis 
patampė.

Praeiviai tik pečiais gūsčiojo, 
pamatę neįprastą procesiją - 
priekyje kažkokie persirengėliai - 
partizanai, o už jų surišti, nesavais 
balsais bliaunantys vaikinai ir 
merginos. Tačiau nė vienas iš pro
cesijos stebėtojų nesiėmė jokių 
veiksmų, nekvietė policijos, ne
mušė budelių. Visi šypsosi...

Vėliau budeliai pasiūlė kartu iš
gerti susitaikymo taurę. Fukseliai 
taip buvo iškankinti, kad gėrė kaž
kokį neaiškų vandenėlį, pilamą iš 
dar neaiškesnio arbatinuko. Tačiau 
daugeliui paskutinis gurkšnis gerk
lėje įstrigo, kai antrakursiai iš arba
tinuko ištraukė ne pirmos jaunystės 
puskojines...

Straipsnyje pažymima, kad 
’’šventės“ metu buvo išgerta 100 
litrų alaus.

V. Dimas
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’’Mano svajonė - kad į Lietuvą grįžtų 
visi jos vaikai“

Algimanto Kezio dovana 
kauniečiams

- taip pasakė Balys Gaidžiūnas gavęs Vyčio kryžiaus ordiną

Balys Gaidžiūnas savo kūrybos vakare Rašytojų 
sąjungos klube Vilniuje.

Algimanto Zižiūno nuotr.

Vyčio kryžius - tai žymuo, kuri
uo Lietuva nuo savo prisikėlimo 
ženklino narsiuosius savo sūnus. 
Vyčio kryžiaus kavalierius iš karto 
tapdavo tautos didvyriu, tokie žmo- 

| nės buvo keliami pavyzdžiu jauna
jai kartai, naudojosi kai kuriomis 
privilegijomis. Žurnalas ’’Karys“ 
turėjo nuolatinį skyrelį ’’Mūsų nar
sieji vyrai“, kur buvo pasakojama 
apie tų vyrų kovinius nuopelnus. O 
svarbiausia, kad juos nuolatos gau
bė tautos bei valstybės pagarba ir 
rūpestis, jie buvo Lietuvos pasidi
džiavimas.

1920 metų vasario 13 d. Prezi
dento dekretu įsteigtu Vyties (nuo 
1930 m. rugsėjo 1 d. - Vyčio) kry
žiumi - (ligi 1928 m. vieninteliu ir 
aukščiausiu apdovanojimu) buvo 
pažymėti 1433 Lietuvos piliečiai ir 
82 svetimšaliai. (Dabar, tiesa, šis 
skaičius tikslinamas, bet atrodo, 
kad paklaida nebus ryški.) Lygiai 
prieš 60 metų III-jo laipsnio Vyčio 
kryžiumi buvo apdovanotas Nepri
klausomybės mūšiuose kritęs Ne
žinomasis kareivis. Vyčio kryžiais 
buvo pagerbti mūsų transatlantiniai 
didvyriai S. Darius ir S. Girėnas.

Vyčio kryžiaus, kaip ir kitų Ne
priklausomos Lietuvos apdovano
jimų, biografija nutrūko tragiškai
siais 1940 metais. Vyčio kryžiaus 
kavalieriai okupacijų metais tapo 
pirmosiomis persekiojimų ir smurto 
aukomis. Jie buvo kalinami, tre
miami, naikinami fiziškai. Bet, at
rodo, Lietuvoje vis dėlto yra likę 
gyvų Vyčio kryžiaus ar Vyčio kry
žiaus ordino kavalierių. Jų dabar 
uoliai ieškoma, jie registruojami. 
Tikriausiai, jų yra ir tarp užsienio 
lietuvių.

Lietuvai atgimus po 1990 metų 
kovo 11-osios, kartu su kitais ordi
nais ir medaliais buvo įsteigtas ir 
Vyčio kryžiaus ordinas. Penkių 
laipsnių. Tiesa, jo statutas ir lyg
muo netapatūs ikikarinės Lietuvos 
Vyčio kryžiui, bet ir juo apdovano
jami asmenys, didžiai nusipelnę 
kovose už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę, ant atgimimo auku
ro paaukoję net savo gyvenimus. 
Pirmieji I-jo laipsnio Vyčio kry
žiaus ordinu buvo apdovanoti Sau
sio 13-ąją prie Televizijos bokšto 
kritę jo gynėjai, klastingai sušaudy
tieji pasienio saugotojai ir muiti
ninkai. Tik vienam iš jų Tadui Šer
nui šis ordinas įteiktas gyvam.

Kitiems Lietu
va eina nusi
lenkti į Anta
kalnio memo
rialą, Kėdai
nių, Marijam
polės ir kitų 
miestų kapi
nes.

Nebuvo pa
miršti ir tie, ku
rie už Lietuvos 
laisvę ir nepri
klausomybę grū
mėsi toli nuo 
jos, okupantų 
priversti palikti 
Tėvynę ir tapti 
tremtiniais.

Pernai, šven
čiant Visos Lie
tuvos išlaisvi
nimo komiteto 
(VLIK) pen
kiasdešimtąjį 
gimtadienį, pa
gerbti ir apdo
vanoti šios di
džiai Lietuvos 
laisvės ir ne
priklausomybės
reikalui nusi
pelniusios or
ganizacijos kū
rėjai ir vado

vai. Keli iš jų, tarp kurių buvo ir 
paskutinis VLIK-o pirmininkas, da
bar Lietuvos Seimo narys dr. K. 
Bobelis, ta proga apdovanoti Vyčio 
Kryžiaus ordinais. Neseniai pasiro
dė dar vienas Lietuvos Respublikos 
Prezidento A. Brazausko dekretas, 
kuriuo Vyčio kryžiaus ordinu apdo
vanoti dar trys prie VLIK-o lopšio 
stovėję ir jo veikloje aktyviai daly
vavę asmenys: dr. A. Damušis, dr. 
M. Mackevičius ir agronomas, poe
tas, ilgametis ’’Dirvos“ redaktorius 
B. Gaidžiūnas. Pirmieji du vis dar 
gyvena JAV ir ordinus jiems į 
užjūrį nuvežė oficialion viešnagėn 
ten išvykęs Prezidentas A. Bra
zauskas. O trečiąjį ordiną teko par
sivežti atgal: Balio Gaidžiūno jau 
nebuvo Klyvlende, kadangi jis 
prieš devynis mėnesius galutinai 
grįžo į tėvynę ir įsikūrė Vilniuje, 
Volungės gatvėje. Buvo priimtas į 
Lietuvos rašytojų sąjungą, atšventė 
aštuoniasdešimtą gimtadienį, su
rengė literatūros vakarą kolegoms 
ir gerbėjams, pavažinėjo po kraštą, 
susitiko su savo senaisiais ir naujai
siais skaitytojais.

Ordinas prie B. Gaidžiūno krūti
nės buvo prisegtas lapkričio 23-ąją, 
kuri nuo seno yra Lietuvos kariuo
menės šventė, o kartu ir Vyčio kry
žiaus diena. Drauge šį aukštąjį Lie
tuvos valstybės žymenį Respubli
kos Prezidentas įteikė ir kitiems nu
sipelniusiems Lietuvai, jos kariuo
menės veteranams: dviem pulkinin- 
kams-leitenantams, keturiems dimi
sijos majorams, vienam dimisijos 
kapitonui, VRM policijos departa
mento komisarui ir buvusiam Šven
čionių apskrities partizanui Sil
vestrui Šileikiui, kuriam jau 106 
metai.

Balys Gaidžiūnas, agronomas ir 
poetas, vokiečių okupacijos metais 
dirbęs Žemės ūkio rūmuose, sto
vėjo prie VLIK-o lopšio. Tai jis į 
savo butą Kaune sukvietė smulkes
nių kovos ir pasipriešinimo grupių 
vadovus ir atstovus, siekdamas juos 
sujungti ir koordinuoti visą pasi
priešinimo kovą.

Kad nekiltų įtarimas, kaimy
nams aiškino, jog renka svečius 
savo gimimo dienos (lapkričio 25) 
švęsti. O gyveno jis tuo metu Paro
dos gatvėje 9, po pat gestapo nosi
mi. Tuomet buvo išrinkta ir pirmoji 
VLIK-o valdyba, kurios pirmininku 
tapo Vasariol6-osios signataras, 

inžinierius Steponas Kairys, o jo 
vicepirmininkais - Adolfas Da
mušis ir Balys Gaidžiūnas.

Deja, netrukus VLIK-o vado
vybė buvo gestapo susekta, iš
blaškyta, kai kurie jos nariai suimti 
ir įkalinti. G. Gaidžiūnas per 351 
kančių ir pažeminimų dieną praėjo 
ne vieną trečiojo Reicho kalėjimą 
ir kacetą, ir į laisvę išėjo tik galuti
nai sutriuškinus hitlerinį fašizmą. 
Bet jo laukė ilgi svetimos šalies, 
sunkaus darbo, nežinios, vilties 
kupini metai. B. Gaidžiūnas; ūki
ninko vaikas nuo Baisiogalos, iš 
mažumės nebuvo pratęs sudėti ran
kas ir laukti dangaus ar žemės ma
lonių.

Patekęs į pragmatiškąją Ameri
ką, jis iš karto įsijungė į žurnal- 
istinę-visuomeninę veiklą. Apie 18 
metų redagavo tautininkiškąją 
’’Dirvą“, be atvangos ir karštai ko
vojo už gimtojo krašto laisvę ir ne
priklausomybę, propogavo VLIK-o 
idėjas.

- Iš mažumės buvau mokytas ir 
pratintas dirbti Lietuvai, - kalbėjo 
jis apdovanotas, - todėl man nerei
kėjo ilgai galvoti, ką veikti. Bet bū
čiau nekuklus, jeigu net šiandien 
girčiausi išimtiniais nuopelnais. 
Tėvynės labui dirbome visi, ne
laukdami nei pagyros, nei ordinų.

”EL“ bendradarbio paklaustas, 
kokia nuotaika gyvena naujasis 
(tarp kitko - 98-asis po atgimimo) 
Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius, 
B. Gaidžiūnas atsakė:

- Jau devyni mėnesiai gyvenu su 
savo tautiečiais, džiaugiuosi jos pa
siekimais, kenčiu jos nepriteklius, 
graužiuosi dėl nesantaikos, kuri 
skaldo tautą ir trukdo kasdieniniam 
kuriamajam darbui. Jų rūpesčiai - 
mano rūpesčiai. Tiesa, vietiniai 
biurokratai vis negali manęs prireg
istruoti, dėl ko turiu nuolatinių 
nesusipratimų ir jaučiuosi tarytum 
nepilnavertis gimtojo krašto pili
etis. Ir žinau, kad aš ne vienintelis 
toks, grįžęs iš užsienio. Manau, kad 
būtina įsteigti prie Seimo ar Vy
riausybės departamentą ar kitą 
kokią autoritetingą įstaigą, kuri rū
pintųsi tautiečių būties ir buities 
reikalais, jungtų po visą pasaulį 
okupacijos negandų išmėtytus lie
tuvius. Aš gyvenimo užgrūdintas ir 
tikiu, kad nesunkiai įveiksiu sunku
mus, kurie, mano nuomone, laikini 
ir, glaudžiau susitelkus, įveikiami. 
Man prie širdies ta atsakomybė, 
apie kurią, įteikdamas ordinus, 
kalbėjo Lietuvos Respublikos 
Prezidentas. Nuo jaunumės būda
mas tautininkiškų pažiūrų, aš vis 
dėlto manau, kad kraštutinės nuo
taikos Lietuvai dabar visiškai ne
reikalingos - Lietuvai reikia mūsų 
visų, kokį Dievą mes neišpažintu- 
me. Ir Lietuva - viena, ar ji čia prie 
Baltijos kraštų, ar ji Čikagoj, ar Sid
nyje, ar Sibiro platybėse. Ir mums 
visiems reikia Lietuvos - vieninte
lės, nedalomos, neperkamos ir ne
parduodamos.

Baigdamas B. Gaidžiūnas pasi
sakė esąs senas ir suinteresuotas 
"Europos lietuvio“ skaitytojas, sekė 
jo žingsnius prie Temzės, seka juos 
ir čia, prie Neries, džiaugiasi, kad 
jis stiprėja, darosi įdomesnis ir 
patrauklesnis, linki nugalėti sunku
mus ir toliau pasakoti po pasaulį 
pabirusiems lietuviams apie jų 
atgimusią ir kaskart tvirtėjančią 
tėvynę.

Paskutinis jo sakinys buvo toks:
- Didžiausia mano svajonė, kad į 

Lietuvą grįžtų visi visi jos vaikai. 
Kur jie bebūtų, kokiuose rojuose 
begyventų. Laukiu jų aš, laukia 
visa Lietuva. Žinau, kad tai sunku, 
bet tikiu, įmanoma.

Petras Keidošius

Užsienio lietuviai, be abejo, ne iš 
nuogirdų pažįsta Čikagoje gyvenantį 
Algimantą Kezį. Gimęs ir iki šešioli
kos metų augęs prie nuostabiausio 
Lietuvoje Vištyčio ežero, 1944-ai- 
siais kartu su pabėgėliais pradėjo ilgą 
ir permainingą emigranto kelią. 
1950-aisiais atsidūrė Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, įstojo į Jėzuitų 
ordiną, o 1961-aisiais buvo įšventin
tas į kunigus. Lojolos universitete fi
losofijos studijas baigė magistro laip
sniu. Fotografuoti pradėjo būdamas 
trisdešimties metų. Kaip pats prisipa
žįsta, pakerėtas žiemos akinančio 
baltumo, neįsivaizduojamos formos 
varveklių, kažkur vedančių pėdų 
sniege. Tai buvo džiaugsmas, malo
numas, gal bent iš dalies slopinantis 
iki skausmo atmintyje įsirėžusius tė
viškės vaizdus. Iš tų vaizdų ilgainiui 
susiklosto pirmoji paroda. Vėliau 
gamta tarsi nutolo, - kiek tos gamtos 
Čikagoje, tarp stiklo ir betono dango
raižių? Tada ir ėmė sukinėtis tarp tų 
šio amžiaus architektūros stebuklų. Ir 
vėl, netikėtai pačiam sau, atsirado 
ciklas ’’Čikaga“. Neįprastas tokio 
žanro fotografijoms, nes autorius fik
suoja ne miesto panoramą, gatves ir 
aikštes, pagaliau ne visą pastatą, tegu 
ir patį įspūdingiausią, Gineso rekor
dų knygoje įrašytą, o tik fragmentą, 
vieną detalę, architektūros smulkme
ną, gebėdamas per tuos atskirus frag
mentus atskleisti visumą ar bent pa
žadinti žiūrovo vaizduotę.

Tai buvo didelio kelio į fotografi

Melbourne dainos sambūriui - 45
Taip pavadintas Kęstučio Lyniko 

pasakojimas, iliustruotas keliomis 
nuotraukomis, išspausdintas Australi
jos lietuvių savaitraštyje "Mūsų pas
togė“ Nr. 46.

Primenama, kad pradžioje choro 
branduolį sudarė apie šešiolika buvu
sio Čiurlionio ansamblio dalyvių, sa
vo laikina pastoge pasirinkusių Aust
raliją. Prie čiurlioniečių prisijungė 
dar kelionėje per vandenyą į Austra
liją suburtas dainininkų būrelis. Sa
vaitgaliais jis pradėjo rinktis prie baž
nyčios lietuviškoms giesmėms, o va
karais privačiuose namuose visų pa
miltai lietuviškai dainai. Atvykus į 
Melboumą Albertui Čelnai, pagaliau 
susiformavo rimtas lietuviškas cho
ras, pradžioje pasivadinęs "Aidu“. 
Vis dėlto, prisimindamas rimtus cho
rų pirmtakūnus Lietuvoje ir Vokie
tijos DP stovyklose, Melboumo lietu
vių choras iš karto nedrįso vadintis 
tikru choru, todėl vadinosi tiktai dai
nos sambūriu. Taip ir paliko 
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jos meną pradžia. Per tą laiką sukur
tas ne vienas ciklas, surengta ne vie
na paroda, išleista apie dvi dešimtys 
albumų. Ne kartą ir ne du Algimanto 
Kezio darbus matė ir Lietuvoje. Vie
nas iš paskutinių menininko susitiki
mų - Panevėžyje ir Kaune. Į Kauną, 
tiesa, šį sykį Tarptautinės meninės 
fotografijos federacijos (FIAP) gar
bės narys Algimantas Kezys atvyko 
su puikia dovana - per penkiasdešimt 
meno albumų, katalogų ir kitokių 
vertingų leidinių paliko miesto bib
liotekai. Tai paties Algimanto Kezio 
lėšomis išleisti dailės albumai anglų 
ir lietuvių kalbomis, apžvelgiantys 
Šiaurės Amerikos lietuvių dailininkų 
kūrybą: tai Viktorui Petravičiui skir
tas albumas, ’’Lietuvių šventės“, 
"Dvigubos kompozicijos“, tai Anta
no ir Anastazijos Tamošaičių pareng
ti albumai ’’Lietuvių margučiai“, 
"Tautiniai kostiumai ir juostos“, Či
kagoje vykusių parodų katalogai, at
spindintys ir fotografų iš Lietuvos 
darbus. Ne be Algimanto Kezio para
mos Čikagoje vyko Rimanto Dicha- 
vičiaus paroda ’’Amžinoji versmė“, 
Romualdo Požerskio "Atlaidai Lietu
voje“ ir kt.

Algimantas Kezys yra prisidėjęs 
ir kuriant Lietuvos kino dokumentiką 
užsienyje - su bendraminčiais susuko 
apie porą dešimčių juostų, kuriose 
įamžinti J. Aistis, V. Jakubėnas, Jau
nimo centras Čikagoje.

Salomėja Čičiškina

Melboumo Dainos Sambūrio vardas, 
kurio pradžia buvo 1949 metais. Pir
mas visiškai gerai pavykęs koncertas 
buvo 1950 metų spalio mėnesio 13 d.

Albertui Čelnai išėjus į "atsargą“, 
savo jaunatviškos drąsos ir pasitikėji
mo vedama, energinga dirigentė Da
nutė Levickienė paruošdavo ir prista
tydavo sudėtingas kantatas ir naujus 
išeivijos kompozitorių kūrinius. 
Tuomet Dainos Sambūrio principas 
buvo ir visiems laikams liko: visus 
koncertus, nors ir labai sudėtingus, 
reikia atlikti be gaidų rankose. Tai 
dažnai nustebindavo kitus chorus, jie 
tą idėją taikydavo ir sau. Jau ket
virtus metus Dainos Sambūriui va
dovauja ir diriguoja Birutė Prašmu- 
taitė, jai pagelbsti chormeisteriai-pia- 
nistai Zita Prašmutaitė ir Petras Čel- 
na. Jų vedami 27 Dainos Sambūrio 
choristai su entuziazmu ir pasisekimu 
dalyvavo IV Pasaulio lietuvių dainų 
šventėje Lietuvoje šių metų liepos 
mėnesio pradžioje.
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Frankfurte pirmasis Lietuvos pilietis 
apsigynė teises daktaro laipsnį

Mezgami nauji Lietuvos ir Britanijos ryšiai

’’Demokratinės ir teisinės vals
tybės supratimas Vokietijos ir Lietu
vos konstitucijose“ (vok. ’’Freiheitli- 
che demokratische Grundordnung. 
Begriff im Grundgesetz der Bundes- 
republik Deutschland und Demokra- 
tie - und Rechtsprinzip in der Verfas- 
sung der Republik Litauen“). E. Šile
rio disertacijos šia tema gynimas 
įvyko gruodžio 7 d. Frankfurto Johann 
Wolfgang Goethe universitete, teisės 
fakulteto dekanate. Tai pirmasis atve
jis atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
kai Lietuvos piliečiui Vokietijoje ir 
Frankfurte suteiktas teisės mokslų 
daktaro laipsnis. (Dr. jur.)

Egidijus Šileikis gimė 1967 me
tais mokytojų šeimoje Zarasuose. 
Baigęs vidurinę mokyklą norėjo stu
dijuoti žurnalistiką, bet kaip kaimo 
mokytojų vaikas neturėjo ’’blato“ pa
kliūti į tos specialybės studentų gre
tas. Nusprendė studijuoti teisę, nors 
patekti į teisės fakultetą nesitikėjo, 
nes tuo metu apie 90% vietų buvo 
’’rezervuojama“ KGB, milicijos, 
kompartijos būsimiems veikėjams ir 
šiaip ’’išrinktiesiems“. Bet jam pavy
ko įstoti į universitetą. Studijų metu 
vaidino universiteto kiemo teatre, 
apie jo ’’nerūpestingą“ studento gy
venimą sklando legendos net ir tarp 
dabartinių studentų.

Frankfurto draugijai Vilniaus uni
versitetui remti netikėtai 1990 metais 
buvo pasiūlytos kelios DAAD sti
pendijos Lietuvos studentams. Tuo
met Vilniuje teisę baigusiems absol
ventams pasiūlyta Frankfurte rašyti 
magistro darbą. Egidijus Šileikis at
vyko čionai ir pas prof. Steinberg pa
rašė magistro darbą tema ’’Parla
mento teisinė padėtis Vokietijoje“.

Gana staigiai 1991 metų rudenį 
Egidijui Šileikiui reikėjo apsispręsti, 
kai per magistrų atsisveikinimo vaka
rienę jį užkalbino garsus Vokietijoj 
prof. Denninger ir pasiūlė būti jo 
’’daktaro tėvu“ rašant disertaciją. 
Daug ir mąstyti neteko, nes Vilniaus 
universiteto teisės fakulteto vadovai 
buvo numatę Egidijų skirti universi
tete dėstyti rusiškai kalbančių studen
tų grupei.

Pastarieji 3 disertacijos rašymo

Lietuvos spauda Europos problemų fone
Čekijos sostinėje gruodžio 7 d. 40 

valstybių delegacijos susirinko į 4- 
ąją Europos ministrų konferenciją 
apie visuomenę informuojančias 
priemones. Šio renginio tema - ’’Spau
da demokratinėje visuomenėje“. Da
lyvauja ir oficiali Lietuvos delegaci
ja. Pagrindinis dėmesys skiriamas 
dviem problemoms: nacionalinės 
(visuomeninės) ir komercinės tele
vizijos santykiams bei žurnalistinės 
laisvės ir žmogaus teisių ryšiams, 
pranešė ELTA. Neseniai Europos 
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metai jam nebuvo ’’rožėmis kloti“. 
Pajuto visas Vokietijos susijungimo 
pasekmes. Numatyta Vokietijos libe
ralų partijos stipendija ’’nukeliavo“ 
kitur. Jo ’’daktaro tėvas“ gavo ’’pilie
tinį uždavinį“ - padėti pertvarkyti bu
vusius komunistinius universitetus 
Rytų Vokietijoje. Egidijui Šileikiui 
teko pačiam pasirūpinti savo pra
gyvenimu, teko dirbti visokiausius 
darbus, kaip daro normalūs Vokieti
jos studentai, negaunantis pakanka
mai tėvų pašalpos ar kai pasibaigia 
stipendijų kreditas. Didelės pagalbos 
iš dr. Denniger irgi neturėjo, visa tai 
privertė savarankiškai rinkti medžia
gą ir ją apibendrinti.

Savo žurnalistinius jaunystės 
polinkius Egidijus turėjo galimybę 
tobulinti ir Vokietijoje, nes buvo toje 
šalyje ’’Lietuvos ryto“ koresponden
tu. Rašant reportažus ir renkant žinias 
jam teko susitikti su visokiais žmo
nėmis, įsigilinti į visai nieko bendro 
su teise neturinčias temas.

Dar būdamas Lietuvoje Egidijus 
Šileikis įsitraukė į Lietuvos socialde
mokratinio jaunimo veiklą. Frankfur
to universitete priklausė Vokietijos 
socialdemokratų partijos socialdemo
kratų studentų grupei. Rugsėjo 1 d. 
grįžęs į Lietuvą atnaujino savo veiklą 
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo 
gretose, gruodžio 2 dieną dalyvavo 
Munchene vykusiame Europos so
cialdemokratinio jaunimo kongrese 
’’ECOSY“ kaip Lietuvos atstovas.

’’Politinės“ kaijeros, kaip daugelis 
jo kurso draugų, jis sako nesiekiąs, 
norįs likti Vilniaus universitete, ku
riame nuo rudens dirba asistentu. Pa
siūlymo pusantrų metų mokytis 
’’Dresdner Bank“ vadovų kursuose 
Frankfurte ir po to tapti to banko Vil
niuje atstovybės valdytoju atsisakė, 
taip pat dar nėra visai apsisprendęs 
būti garsiu Vokietijos ir tarptautinių 
biznio advokatu kontorų partneriu 
Lietuvoje.

’’Europietiškai“ mąstančių inteli
gentų Lietuva sulauks vis daugiau, 
nes šiuo metu užsienyje yra būrys 
lietuvių, kurie jau yra prie savo dis
ertacijų pabaigos.

Romas Šileris

Taryba pavedė ekspertams atlikti 
darbo grupės parengto Lietuvos vi
suomenę informuojančių priemonių 
įstatymo projekto ekspertizę. Kai 
kurie iš šių ekspertų (gruodžio 
viduryje jie turėtų atvykti į Lietuvą) 
dalyvauja Prahos konferencijoje.

Konferencija atkreipė dėmesį į tai, 
kad iš totalitarizmo išsilaisvinusios 
Rytų Europos valstybės turi daug ką 
nuveikti - pirmiausia prisijungti prie 
daugybės tarptautinių konvencijų bei 
kitų tarptautinės teisės aktų.

Šią savaitę ”EL" redakcijoje Vil
niuje apsilankė Valijoje (Wales) gy
venantis Eimutis Šova, vienu metu 
buvęs Didžiosios Britanijos lietuvių 
sąjungos vadovu, šiuo metu - DBLS 
Maidenhead skyriaus pirmininkas. 
Jis taip pat yra Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) centrinio 
skyriaus Britanijoje pirmininkas.

Yra įdomių projektų
E. Šova šiemet Lietuvoje lankėsi 

ketvirtą kartą. Paklaustas, kokiais 
reikalais šįkart atvyko, jis atsakė, jog 
toliau mezgami Lietuvos ir Britanijos 
miestų bendradarbiavimo ryšiai. To
liausiai šiuo keliu nuėjęs Jurbarkas ir 
Glamorgan. E. Šova nemažai prisi
dėjo, kad prasidėtų jų broliavimasis, 
ne kartą jau yra buvęs Jurbarke. Šį 
sykį su jurbarkiečiais susitiko Vil
niuje. Buvo apie ką pasišnekėti - to 
rajono 7 žmonių delegacija gruodžio 
9 dieną išskrenda į Londoną, iš ten 
vyks į Valiją, kur per 5 dienas aptars 
naujus bendradarbiavimo projektus, 
semsis administracinės patirties. E. 
Šova minėjo, kad ir kai kurie kiti Bri
tanijos miestai ieško partnerių Lie
tuvoje, todėl per šį apsilankymą jis 
studijavęs broliavimosi galimybes, 
susitiko su kelių miestų merais. 
Smulkiau apie tai pasakoti kol kas 
nenori. Prasitarė, jog buvo Klaipė
doje, bet aiškiai nepasakė, ar tuo rei
kalu, ar dėl savo biznio. Pastarasis 
tikslas irgi buvo šioje kelionėje.

E. Šova minėjo, kad domėjosi, 
kas Lietuvoje norėtų ir galėtų pas
tatyti vieną valų sceninį veikalą, 
prieš porą metų tautiniame teatrų fes
tivalyje laimėjusį aukščiausią premi
ją. Tas kūrinys dabar verčiamas iš 
valų kalbos į lietuvių.

E. Šova sakė, kad žvalgė Lietuvos 
bei Valijos bendradarbiavimo gali
mybes medicinos srityje. Pavyzdžiui, 
labdaros organizacija Multi Interna
tional Aid, kurios būstinė įsikūrusi 
Newporte, Valijoje, galėtų suteikti 
tam tikrą pagalbą Lietuvos medici
nos įstaigoms. E. Šova pastebėjo, kad 
tai organizacijai rūpi ne vien Lietuva 
- jos akiratyje yra ir kitos buvusios 
sovietinio bloko šalys, taip pat kai 
kurie kraštai Azijoje ir Afrikoje. Pa
sak jo, pasaulyje netrūksta vietų, kur 
medicininio aptarnavimo, aprūpini
mo maistu požiūriu padėtis žymiai

Pinigus paštu galima 
nusiųsti ir į Lenkiją

Iš Lietuvos jau galima siųsti pini
gines pašto perlaidas į kaimyninę 
Lenkiją.

Lietuvos ir Lenkijos pašto žinybos 
susitarė, jog piniginės pašto perlaidos 
pradedamos siųsti nuo gruodžio 5- 
osios. Siunčiamų pinigų kiekie yra ri
bojamas: didžiausia vienos perlaidos 
suma yra 2 tūkstančiai litų. Si Lietu
vos ir Lenkijos paštų sutartis yra va
dinamoji ’’vienpusė“, - pinigus paštu 
galima siųsti tik iš Lietuvos į Lenki
ją, bet ne atvirkščiai.

Iš Lietuvos pinigines pašto perlai
das galima siųsti į Rusiją, Baltaru
siją, Estiją, Latviją, Moldovą, Ukrai
ną ir Armėniją. ’’Lietuvos pašto“ su
sitarimai su šių valstybių paštų admi
nistracijomis leidžia ne tik siųsti, bet 
ir gauti pašto perlaidas iš minėtų ša
lių. Siunčiami pinigai priimami ir iš
mokami nacionaline valiuta pagal 
oficialų kursą.

Lietuvos gyventojai taip pat gali 
gauti pinigines pašto perlaidas iš 
JAV, Danijos ir Austrijos. Jos mūsų 
šalies piliečiams taip pat išmokamos 
litais pagal oficialų kursą, pranešė 
ELTA.

Paroda Varšuvoje
’’Malonu, kad Lietuvos šiuolai

kinio meno meistrų darbų paroda 
Varšuvoje atidaroma tuojau pat pasi
keitus Lietuvos ir Lenkijos tarpvals
tybinės sutarties ratifikaciniais raš
tais. Kultūra visada buvo ir liks tiltu 
tarp tautų“, pasakė per keturių Lietu
vos dailininkų - Deimanto Narkevi

blogesne nei Lietuvoje, l ik gerai iš
tyrus padėtį priimamas sprendimas, 
ar padėti ir kokią suteikti pagalbą. E. 
Šova sakė, kad jo užduotis - susipa
žinti su visų trijų Baltijos kraštų būk
le ir apie tai pranešti Multi Interna
tional Aid, pateikti savo rekomenda
cijas. Be to, E. Šova minėjo, kad gal
būt pavyks įvelti Valijos universite
tus, privačius fondus į vieną projektą, 
kuris padėtų plėtoti žemės ūkį Balti
jos kraštuose, taip pat Lietuvoje. 
“Turėjau tikslą apsižvalgyti, ar tokie 
dalykiai čia įmanomi, ar yra pageida
vimų tai daryti ir kas tai galėtų Lie
tuvoje tuo užsiimti. Pavyzdžiui, Vali
joje labai išplitęs avių ūkis. Kai per 
Lietuvą važiuoji, avių nematyti. Vali- 
ja galėtų padėti atkurti tą ūkį“, - sakė 
E.Sova. Jis pabrėžė, kad būtų panau
dotos privačių fondų lėšos, tai ne val
stybiniai projektai. Kartu su E. Šova 
buvo atvykęs ir bendradarbiavimo su 
Lietuva reikalais domėjosi dr. H. L. 
Owen, Valijos šešių universitetų fe
deracijos Lampeter mieste atstovas.

Antspaudai - trims 
Tėvynės sąjungos 
skyriams Britanijoje

E. Šova sakė, kad Vilniuje buvo 
susitikęs su prof. V. Landsbergiu, 
Seimo nariu A.Kubiliumi, užsienio 
reikalų ministru P. Gyliu ir kitais po
litikais. Seimo rūmuose jis bendravo 
su Tėvynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių), krikščionių demokratų ir 
kitų frakcijų atstovais. Jis išsitarė, 
kad gavo ir parveš į Britaniją ants
paudus trims Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių) skyriams Jung
tinėje Karalystėje.

Pasinaudoję proga, paprašėme E. 
Šovos pasakyti, kiek Britanijoje yra 
Lietuvos naujos partijos - Tėvynės są

čiaus, Vytauto Umbraso, Donato Jan
kausko ir Mindaugo Navako darbų 
parodos atidarymo iškilmes jos kura
torė, Soroso šiuolaikinio meno centro 
direktorė Raminta Jurėnaitė.

Paroda, tarp kurios organizatorių 
yra ir Stepono Batoro fondas, veikia 
didelėje ir erdvioje l^enkijos architek
tų sąjungos salėje miesto centre.

Lietuvių šiuolaikinio meno darbai 
sukėlė didelį susidomėjimą. Parodos 
atidarymo iškilmėse dalyvavo patys 
žymiausi Lenkijos šiuolaikinio meno 
atstovai.

Atsakomoji Lenkijos šiuolaikinio 
meno meistrų darbų paroda veiks 
gruodžio mėnesį Kauno M. Žilinsko 
paveikslų galerijoje, pranešė ELTA.

Iš Lietuvos pakviestam 
’’samdiniui“ - ketveri 

metai Lenkijos 
kalėjime

Lietuvos piliečiui Kęstučiui N. 
teks ketverius metus praleisti Lenki
jos kalėjimuose. Apie tai pranešė 
ELTA, remdamasi lenkų spauda. Šį 
lietuvį nuteisė Lenkijos Gožovo 
miesto teismas. Nuteistasis ir dar du 
Lietuvos piliečiai buvo pasamdyti 
pamokyti du Gožovo gyventojus, 
perdavusius savo pažįstamam iš Vo
kietijos gautą lengvąjį automobilį, 
kuris buvo sulaikytas Aradnikuose 
vykstant į Lietuvą. Nors pinigai buvo 
grąžinti, ’’nukentėjusieji“ paprašė pa
pildomai dar 10 tūkstančių VFR mar
kių. Šiems atsisakius mokėti, buvo 
iškviestas ’’pastiprinimas“ iš Lietu
vos. Automobilio pardavėjai dviem 
dienoms buvo nuvežti į nežinomą 
vietą, mušami, kol neatidavė reika

jungos - narių. Jis atsakė, kad jie su
sitelkę skyriuose - Mančesterio, Lon
dono ir Centriniame. Pasak E. Šovos, 
veikliausias - Mančesterio, jame 30 
narių. Antrątiek - dar dviejuose sky
riuose. Jis pastebėjo, kad daugiausia 
tai pensijinio amžiaus žmonės. Kaip 
minėta, Tėvynės sąjungos centriniam 
skyriui vadovauja E. Šova.

E.Šova sakė, kad Britanijos lietu
vių bendruomenėje ’’kai kas nepalan
kiai žiūri“ į Tėvynės sąjungos skyrių 
įsteigimą ir jų veiklą, nes ”iš gero 
noro ar iš blogo noro to nesupranta“, 
mano, kad “tai yra lyg esamų lietu
viškų organizacijų skaidymas“. E. 
Šova pareiškė: “To visiškai nėra“. Jis 
kalbėjo, kad Tėvynės sąjunga, jos pa
daliniai - grynai politiniai organai, 
tuo tarpu Didžiosios Britanijos lietu
vių sąjunga - nepartinė, joje negali 
būti atskirų politinių šalių. Pasak E. 
Šovos, taip yra norint išvengti to, kad 
kuri nors partinė (politinė) šaka ne
nulemtų visos DBLS veiklos, nes 
žmonės skirtingi, visiems niekada ne
būtų priimtina tam tikrą viena partinė 
orientacija. E. Šova sakė, kad nema
ža dalis Tėvynės sąjungos narių Bri
tanijoje paprastai balsuoja ne už kon- 
seratorius, bet už darbiečius (leiboris
tus), tačiau meilė Tėvynei, patrioti
niai jausmai ir pareiga. Lietu vai skati
na juos iš Lietuvos partijų pasirinkti 
ir remti būtent Tėvynės sąjungą.

Į klausimą, kaip vertina DBLS 
reikalus, E. Šova atsakė labai lako
niškai: ’’Jei kas planuojama padaryti 
ir skelbiami tam tikri tikslai, reikia 
paruošti planus, juos paremti konkre
čiais daviniais. Jokio plano praėjusių 
dvejų metų valdybos neparuošė, tik 
paskelbė norus ir - ’’Valio, mes pa
darysime!“ Iki šiol nieko konkretaus 
nepadaryta. Net nepradėti remontuoti 
iš lauko lietuvių namai Londone.“

Anot E. Šovos, tų klausimų svars
tymas DBLS suvažiavime - kaip 
’’pylimas iš tuščio į kiaurą. Yra susi
darę tam tikros grupės, joms patinka 
taip gyventi...“

E. Šova kaip visiškai nepagrįstas 
įvertino abejones, kad kuriant ir stip
rinant Tėvynės sąjungos (Lietuvių 
konservatorių) skyrius siekiama 
paneigti, sudaryti alternatyvą DBL 
sąjungai. ’Tokių planų neturiu“, - pa
reiškė jis.

ELR

laujamų pinigų. Apie visa tai suži
nojo policija.

Elektrinę grasinusio 
susprogdinti lietuvio 

teismas atidėtas
Švedijos teisingumo institucijos 

nusprendė atidėti lietuvio, kuris gra
sino susprogdinti Ignalinos AE, teis
mą, kol bus išspręstas jo išdavimo 
Lietuvai klausimas. Apie tai sakoma 
gruodžio 7 dieną Lietuvos spaudai 
perduotame žinių agentūros BNS 
pranešime. Kęstutis Mažuika, lap
kričio mėnesį šantažavęs Švedijos 
vyriausybę diversija Ignalinos atomi
nėje jėgainėje, turėjo būti teisiamas 
ketvirtadienį, tačiau teismas atidėtas 
iki kitos savaitės. Kaip interviu BNS 
korespondentui pasakė K. Mažuikos 
advokatas Gunnaras Bergas, tai pa
daryta todėl, kad Švedijos teisingumo 
departamentas dar turi išnagrinėti 
Lietuvos prašymą jai išduoti kalti
namąjį. Manoma, kad sprendimas 
buvo priimtas vėliausiai kitą savaitę. 
G. Bergas abejoja, ar Lietuvos prašy
mas bus patenkintas, nes ji nėra prisi
jungusi prie 1967 m. Europos kon
vencijos dėl kaltinamųjų išdavimo. 
Pasak švedų advokato, jo ginamasis, 
kuris laikomas tardymo izoliatoriaus 
vienutėje, jaučiasi ’’visai neblogai“, 
nors pagal Švedijos įstatymus jam 
gresia kalėjimas iki 6 metų. Kaip jau 
rašyta ”EL“, švedų saugumo policija 
suėmė Alytaus gyventoją K. Mažui- 
ką lapkričio 7 dieną Švedijos prem
jero Ingvaro Carlssono kanceliarijoje 
dėl grasinimų susprogdinti Ignalinos 
AE, jei negaus reikalaujamos išpir
kos - 8 mln. AV dolerių.
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Sutuoktinių poros iš Vokietijos labdara

Gražina Paliokienė sveikina garbingus svečius.

Lietuvoje viešėjo Monika ir Giun
teris Pretzeliai (Pretzell) iš nedidelio 
Calw-Hirsau miestelio netoli Štutgar
to. Ten jie yra subūrę iš žmonių su 
fizine negalia Savitarpio pagalbos 
grupę. Tai daugiausia klausos prob
lemų turintys žmonės. Monika, anks
čiau buvusi finansininke, prekybi
ninke, dabar namų šeimininkė, vyras 
- Vokietijos vidaus reikalų vieno iš 
padalinio vadovas, turi gražią Dievo 
dovaną - rūpintis nelaimės, vargo ir 
kito gyvenimo negandos nuskriaus
tais žmonėmis. Tam jie aukoja ne tik 
savo laisvalaikį, bet ir savo dalį paja
mų, iš verslininkų ar šiaip altruistiš
kai linkusių pagelbėti žmonių surin
ktų daiktų. Šių sutuoktinių veiklos re
zultatai buvo akivaizdūs pernai Kau

Psichiatras iš Anglijos padeda 
Lietuvai

Fizinė negalia vargu ar yra paly
ginama su protine. Prieš porą metų 
viešėdama Kaune sustojau prie 
beprotnamio, ir tuomet man sesuo 
papasakojo apie siaubingas sąlygas 
šiame pastate. Pernai aš papasako
jau šią istoriją savo bičiuliui, pri
vačiam psichiatrui konsultantui, 
dirbančiam Huddersfielde, N. J. 
Coolingui. Ir tuomet nuo minties 
apie pagalbą šiai ligoninei buvo pe
reita prie praktinių darbų. Dr. Coo- 
lingas pasakė, jog jis norėtų pats 
pamatyti sąlygas Lietuvos psichia
trinėse ligoninėse, todėl paprašė 
manęs patarpininkauti jam.

Mes padėjome dr. Coolingui su
sisiekti su sveikatos ministru J. 
Brėdikiu ir per jį su profesoriumi 
Dainium Puru Kaune.

Šių metų balandžio mėnesį dr. 
Coolingas atvyko į Lietuvą, norė
damas susipažinti su Lietuvos psi
chiatrais, pamatyti jų darbo meto
dus. Savo visaapimančios kelionės 
metu daktaras aplankė Vilnių, Kau
ną, Kėdainius, Žegždrus, Rokiškį, 
kur jis sutiko ligonių, tariamų ’’kri
minalinių“ pacientų, repatrijuotų iš 
Rusijos. Dr. Coolingui šis patyri
mas sukėlė liūdesį. Tačiau šis jaus
mas praskaidrėjo, pamačius savo 
kolegų lietuvių psichiatrų darbą, 
atliekamą beveik beviltiškose sąly
gose, su tvirtumu ir aukšta kultūra.

Po šio apsilankymo dr. Coolingo 
įspūdžius išspausdino vietinis laik
raštis ’’The Huddersfield Daily 
Examiner“. ’’Kiekvienoje palatoje 
buvo po 60 lovų, vienas dušas, vie
nas tualetas ir vienas asmuo, prižiū
rintis pacientus, kurie miega, valgo 
ir praleidžia visą dieną viename 
kambaryje“. ’’Psichiatrinės ligoni
nės neturi sąlygų naudoti anestezi
nių priemonių ir yra gydoma vien 
elektros šoku, {ranga, kurią jie nau

ne, II klinikinėje ligoninėje. Apie 
aštuonias tonas medikamentų, rūbų 
bei kitokių dalykų krovinys buvo pa
dovanotas kauniečiams.

Su šiais nesavanaudiška veikla 
užsiimančiais žmonėmis glaudžius 
ryšius palaiko Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos Moterų sekcijos 
valdybos pirmininkė Gražina Palio
kienė. Svečiai turėjo Vilniuje keletą 
susitikimų. Vienas jų įvyko Katalikų 
mokslo akademijoje su LKDP mote
rų sekcijos valdyba. Čia svečiai papa
sakojo apie tai, kaip jie padeda ne
galios ištiktiems žmonėms, atsakė į 
daugelį klausimų.

Algimantas Žižiūnas
Autoriaus nuotrauka

doja, yra pavojinga tiek gydyto
jams, tiek pacientams“.

Daktaras buvo labai dėkingas už 
svetingumą, kurį patyrė viešėdamas 
Lietuvoje. Atsidėkodamas jis dviem 
mūsų krašto gydytojams sudarė gal
imybes vieną mėnesį lankyti kursus 
Didžiojoje Britanijoje. Taip pat dr. 
Coolingas Anglijoje įsteigė lietuvių 
fondą LIFT (The Lithuanian Fund 
for Treatment), už kurio surinktas 
lėšas perkami vaistai toms ligoni
nėms, kurias daktaras aplankė. Tose 
įstaigose beveik nėra galimybių nau
doti tokius medikamentus, kokie 
naudojami Vakarų psichiatrinėse.

Lietuvos gydytojai, viešėdami 
Huddersfield'e, kalbėjosi su straip
snio autore Marjorie ir jos vyru 
Juozu Kulviečiu. Lietuvos psichiat
rai sakė, jog sunku palyginti Lietu
vos ir Didžiosios Britanijos psichiat
riją, kokią sritį bepaimtum. ’’Mums 
trūksta medicininės įrangos, terapi
nių medžiagų, lovos labai senos ir 
kartais neužtenka patalynės“, kal
bėjo medikai. Išvada ta, jog bet ko
kia pagalba Lietuvoje sveikintina ir 
laukiama.

Tai mūsų, žinoma, nenustebino, 
mes žinome, kokia Lietuva yra 
šiandien. Bet šaunu, kad pagaliau 
bent vienas drąsus anglas suteikia 
savo pagalbą būtent toje srityje, 
apie kurią daugelis žmonių nenori 
net mąstyti.

Marjorie B. Kulvietienė 
Anglija

Aukas LIFT fondui galima siųsti 
adresu:

Dr. N. J. Cooling, 
c/o The Huddersfield Nuffield 
Hospital
Birkby Lodge Road, 
Huddersfield HD2 2BL.
Tel. 0484-452467
Fax. 0484-428396

Minėjime - apie 
neįgaliųjų padėtį

Tarptautinės negalios žmonių die
nos, minimos gruodžio 3-ąją, proga 
Vilniaus universitetinėje Santariškių 
ligoninėje įvyko minėjimas. Jame da
lyvavo Seimo, Invalidų reikalų tary
bos prie Vyriausybės, socialinės ap
saugos ir darbo ministerijos, įvairių 
medicinos įstaigų atstovai, būrys ne
galės žmonių. Tame renginyje gana 
išsamiai atskleista invalidų padėtis 
mūsų krašte. Lietuvoje šiuo metu 
gyvena apie 350 tūkstančių negalės 
žmonių, iš to skaičiaus 123 tūkstan
čiai invalidų, gaunančių valstybinio 
socialinio draudimo pensijas, apie 
100 tūkstančių 80 metų amžiaus ir 
vyresnių asmenų, besinaudojančių 
invalidų lengvatomis, 9 tūkstančiai 
vaikų invalidų ir t. t. Jų labui daug 
kas jau padaryta. Tarp postkomunis
tinių šalių Lietuva šioje srityje yra 
viena pirmaujančių. Daug ką pasako 
tokie faktai, kad prie Vyriausybės 
sudaryta ir veikia Invalidų reikalų ta
ryba, Palangoje - reabilitacijos ligoni
nė, o Vilniaus universitetinėje Santa
riškių ligoninėje - fizinės medicinos 
ir reabiliacijos skyrius, analogišką, 
tik didesnį skyrių ruošiamasi įsteigti 
Kauno klinikose.

Nebuvo užmirštos ir negalės žmo
nių problemos. Ojų gana daug. Bene 
svarbiausias ateities uždavinys - kurti 
darnią ir veiksmingą negalės žmonių 
reabilitacijos ir integracijos su 
visuomene sistemą. Juk visa tai, ką 
dabar turime, yra tik šios sistemos 
nuotrupos, kurias ateityje teks suly
dyti į darnią visumą. Tarkime, džiau
giamės, kad Santariškėse per metus 
reabilituojamas vienas kitas šimtas 
ligonių. Tuo tarpu vien Šioje ligoni
nėje per metus reabilitacijos reikalin
gi 3 750 ligonių, t. y. ketvirtadalis vi
sų gydytų žmonių. Visoje Lietuvoje 
per metus reiktų reabilituoti 175 
tūkstančius ligonių. Tam tikslui ligo
ninėse turėtų būti skirta 7 292 vietų.

Rimantas Cemnolonskis

Katalikiškos mokyklos rūpesčiai
Vilniuje Architektų gatvės 85- 

ajame name jau antrus metus veikia 
mokykla-darželis ’’Versmė“. Šioje 
mokymo įstaigoje sveiki, gabūs vai
kai mokosi kartu su likimo nu
skriaustais bendraamžiais.

Šiuo metu ’’Versmėje“ 122 vaikai: 
20 - ikimokyklinio amžiaus, o kiti - I- 
VI klasių mokiniai.

Sovietų okupacijos metais labiau
siai buvo nuskriausti vaikai su fizine 
ir psichine negalia, {vairiai pavadin
tose mokymo įstaigose buvo ’’suri
kiuoti“ nevaikštantys, sunkiai kalban
tys, lėčiau mąstantys ar apskritai ma
žiau gabūs vaikai. ’’Pagalbinukai“, 
’’protiškai atsilikę“, arba paprasčiau
siai ’’dūmeliai“ - taip buvo vadinami 
pagalbinių mokyklų-intematų ar kitų 
mokymo įstaigų auklėtiniai.

Todėl daugeliui net pareigūnų ne

Mokyklos-darželio ’’Versmė“ direktorė Elvyra Galkienė.
J. Dilio nuotr.

Sis tas apie ’’Šeimyną“
Kuo mes galime kompensuoti 

mūsų gyvenimo sunkumus? Manau, 
kad vienas kito supratimu, dėmesiu, 
pabuvimu kartu.

Ne taip dažnai pamatysi Vilniaus 
gatvėse tėvus kartu su būreliu vaikų. 
O tą gruodžio 1-osios pavakarę pra
eiviai galėjo pastebėti dideles šeimas, 
einančias į Vilniaus Konservatoriją. 
Čia turėjo įvykti Vilniaus daugiavai
kių bendrijos ’’Šeimyna“ susitikimas 
su bendrijos rėmėjais.

Vakaro vedančioji ’’Šeimynos“ 
pirmininkė Angelė Kostogrizienė 
pradėjo vakarą, pristatydama svečius 
- Jaunimo teatro aktorių A. Mika
lauską ir dainininką V. Babravičių. 
A. Mikalauskas skaitė A. Mickevi
čiaus, B. Brazdžionio eiles, kuriose 
kalbama apie brangiausius kiekvie
nam žmogui dalykus: meilę motinai, 
meilę Tėvynei. Po susikaupimo va
landėlės labai tiko V. Babravičiaus 
atliekamos dainos.

Po trumpo koncerto A. Kostogri
zienė nuoširdžiai padėkojo bendrijos 
rėmėjams už dėmesį ir paramą dau
giavaikėms šeimoms. Prisiminimui 
padovanojo pačių padarytų suvenyrų. 
Gaila, kad į vakarą teatvyko tik kelių 
’’Šeimyną“ remiančių organizacijų 
atstovai.

Toliau vakaras tęsėsi prie vaišių 
stalo, kuris buvo nukrautas pačių ma
mų keptais pyragais, pyragėliais. 
Galbūt ne kiekvienas, pamatęs šį būrį 
žmonių prie stalo, džiūgautų. Būkime 
jiems atlaidūs. Atleiskime vaikui už 
norą kuo greičiau pasiimti saldainį ar 
skanesnį pyrago gabalėlį. Atleiskime 
už aplaistytas limonadu staltieses. 
Atleiskime už numestą ant žemės 
saldainiuko popierėlį. Jeigu būtų bu
vęs noras ar galimybė prie kiekvieno 
prieiti ir pasikalbėti, tikiu, kad beveik 
kiekvienas, ar didelis, ar mažas, būtų 
pasakęs, kad čia jam gera.

O kokia šventė vaikams be žai
dimų, pasilakstymo? To irgi netrūko.

pasitikėjimą kėlė pedagogės Elvyros 
Galkienės siūloma idėja po vienu sto
gu mokyti sveikus, gabius vaikus ir 
jų bendraamžius su negalia. Tik at
kaklumo dėka jai pasisekė pralaužti 
ledus - Lietuvoje įkurta pirmoji inte
gruota mokykla-darželis ’’Versmė“. 
Subūrusi bendraminčius pedagogus, 
E. Galkienė ėmėsi darbo. Ją parėmė 
Atviros Lietuvos fondas, Litpoliinter, 
Maltos ordinas iš Vokietijos, ’’Ginta
ro“ viešbutis, ’’Vilniaus“ viešbutis, 
kitos įstaigos, padėjusios žaislais, 
kompiuteriais, kita įranga.

Sunku rasti žodžių, kuriais apibū
dintume šios mokyklos svarbą Lietu
vos švietimo sistemoje. Tai iš esmės 
nauja, humanistinio pobūdžio mo
kykla, kurios pagrindinis tikslas - gy
dyti vaikus meile. Gydyti vaikų dva
sią, padėti ir sveikiesiems suprasti 

Puikiai žaidimus organizavo Vilniaus 
Konservatorijos studentai.

Vakaras baigėsi. Trumpam ištrū
kę iš pilkos kasdienybės ir vėl į ją su
grįšime. Bet gal ne tokia nuobodi ir 
pilkaji atrodys, jei tikėsime, kad atei
ty laukia kažkas malonaus.

Vilniaus daugiavaikių bendrija 
’’Šeimyna“ buvo įkurta 1990 metų 
balandyje tėvų iniciatyva. Pagrindinis 
bendrijos tikslas rūpintis daugiavaike 
šeima. Žinoma, ’’Šeimynos“, kaip vi
suomeninės organizacijos, galimybės 
labai ribotos.

Per keturis ’’Šeimynos“ egzistavi
mo metus šiek tiek keitėsi jos veikla. 
Iš pradžių nemažai laiko buvo skiria
ma labdarų organizavimui bei skirs
tymui. Pastaruoju metu labdarų su
mažėjo, todėl daugiau laiko skiriama 
kultūrinių renginių organizavimui. 
’’Šeimyna“ gyvuoja tik entuziastų dė
ka. Negaunama jokios materialinės 
paramos nei iš vyriausybės, nei iš 
miesto savivaldybės.

Vilniaus ’’Šeimyna" jungia 360 
šeimų, kuriose auga 1470 vaikų. Iš jų 
penkiose šeimose - 10 vaikų, trijose - 
9, o likusiose 4 ir daugiau vaikų. 100 
šeimų tėvai (vienas ar abu) su aukš
tuoju išsilavinimu. Labai platus tėvų 
specialybių spektras: nuo mokslo 
daktaro ar menininko iki įvairių spe
cialybių darbininkų. Šeimose auga 
daug gabių vaikų, kurie gerai mkoko- 
si, laisvalaikiu sportuoja, šoka, mo
kosi muzikos, piešia.

Šiandien sunkiai verčiasi dauguma 
Lietuvos žmonių. Ką bekalbėti apie 
daugiavaikes šeimas. ’’Šeimyna“ pa
gal išgales stengiasi padėti savo na
riams. Žinoma, ši pagalba labai men
ka ir nepadeda išspręsti visų mate
rialinių problemų. Atrodo, kad valsty
binio požiūrio į šeimą negreit sulauk
sime, todėl liekame vieni su savo 
problemomis ir bėdomis. Vieni, bet 
nevieniši. Tam ir yra ’’Šeimyna“.

' G. Girdžiūtė 

gyvenimo prasmę, išsiugdyti atjautą 
tiems, kurie turi fizinę ar dvasinę ne
galią.

Elvyra Galkienė savo pedagogine 
intuicija, gerumu uždegė kilnumo 
šviesą, kuri taip ryškiai spindi visai 
Lietuvai. Jos idėja - visi mūsų vaikai, 
kokie jie bebūtų - turi būti ugdomi, 
saugomi, lavinami tiek, kiek juose 
yra fizinių bei protinių galių. Čia 
kiekvienas gali išreikšti save moksle, 
veikloje. Nėra atstumtų, paniekintų.

’’Valstiečių laikraščio“ labdaros 
fondas ’’Kaimo vaikai“ parėmė 
’’Versmę“, sudarė su ja sutartį, kuri 
šią mokymo įstaigą atveria kaimo 
mokykloms. { ’’Versmę“ atvykę pe
dagogai semiasi patirties, kaip savo
je mokykloje įgyvendinti integruoto 
mokymo idėją.

Pedagogų kolektyvas drauge su 
Kristaus Karaliaus seserų kongre
gacijos seselėmis siekia užpldyti mo
kyklą katalikiško auklėjimo turiniu. 
Artimo meilės, Kristaus gyvenimo ir 
mokymo pavyzdžiai - tai kertiniai ak
menys, ant kurių statomas katalikiš
kos mokyklos rūmas.

Šalia mokymo ir auklėjimo rū
pesčių mokyklos vadovai ir seselės, 
padedami Vilniaus arkivyskupo A. J. 
Bačkio, sprendžia mokyklos pastato 
išplėtimo problemą. Čia turi sutilpti 
pilna vidurinė mokykla ir keli kuklūs 
gyvenamieji kambarėliai šioje mo
kykloje dirbančioms seselėms. Spar
čiai vyksta projektavimo darbai, ta
čiau statyboms vis dar trūksta lėšų. 
Galintiems padėti mokyklos bend
ruomenė būtų nuoširdžiai dėkinga.

Sąskaita: Kristaus Karaliaus sese
rų kongregacija - a/s litų - 701412, 
valiutos - 57080299, komercinis 
bankas ’’Vilniaus bankas“, banko 
kodas - 260101777.

Mažesnė ar didesnė materialinė 
bei dvasinė parama mokyklai padės 
augti, tobulėti.

Bernardas Šaknys
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Vizos Britanijos mokytojams 
išduodamos nemokamai

Lietuvos ambasados atsakymas tautiečiui

”E1“ skaitytojų laiškai redaktoriui

”EL“ redakcija gavo Lietuvos 
Respublikos ambasados Londone I 
sekretoriaus A. Misevičiaus laišką ku
riame prašoma ’’Europos lietuvyje“ 
paskelbti p. V. Lukšio laišką gautą 
ambasadoje, ir atsakymą į tą laišką.

’’Gerbiamieji, gal galėtumėte spau
doje pakomentuoti ’’Europos lie
tuvio“ straipsnį, paimtą iš ’’Lietuvos 
aido“, kuris prieštarauja informacijai 
Jūsų skelbimuose, nors tie skelbimai 
yra sunkiai suprantami - kokiam tiks
lui tos vizos? Aplankyti Ambasadą? 
Ar kokiam kitam tikslui? Keletas žo
delių, pav. ’’kelionei į Lietuvą iš Bri
tanijos“, padarytų skelbimą daug su
prantamesnį.

Pagarbiai
- V. Lukšys 

Peterboruogh, Anglija“.

”Gerb. p. V. Lukšy,
Dėkojame už Jūsų 1994 11 09 

laišką, komentuojantį ’’Europos lietu
vio“ 1994 m. lapkričio 5-11 d. Nr. 45 
(2331) išspausdintą O. Balčiūnienės 
straipsnio ’’Britai po atostogų ketina 
nebegrįžti“ santrauką ir skelbimą 
apie Lietuvos Respublikos ambasa
dos Londone priėmimo valandas bei 
išduodamas vizas.

Pirmiausia norėtume pasakyti, 
kad šis skelbimas laikraštyje buvo 
spausdinamas, nederinus jo turinio 
ir formos su mūsų ambasada. Šiuo 
metu ambasada lankytojus priima 
pirmadieniais, trečiadieniais ir

Jauniesiems specialistams skirtos 
Didžiosios Britanijos stipendijos
Kaip Eltą informavo Jungtinės 

Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airi
jos Karalystės ambasada Lietuvoje, 
šiais metais jau paskirtos keturios 
stipendijos mūsų šalies piliečiams.

Didžiosios Britanijos vyriausybė 
įsipareigojo skatinti gabių jaunų 
užsieniečių studijas šioje valstybėje. 
Tokia nuostata taip pat taikoma Lie
tuvos jaunimui. Kiekvienais metais 
Britų taryba ir ambasada skiria sti
pendijas - šįkart šią veiklą plėtoti pa
deda ir keturios didelės Didžiosios 
Britanijos kompanijos.

’’Cable and Wireless“ telekomuni
kacijų kompanijos stipendija paskirta 
sociologui ir politinių mokslų spe
cialistui iš Vilniaus Dariui Žėruoliui,, 
kuris studijuos tarptautinius santy
kius ir politikos mokslus Londono

Britų ekspertų pagalba
Gruodžio 1-3 d. Lietuvos krašto 

apsaugos ministerijoje (KAM) lankė
si Didžiosios Britanijos gynybos 
ministerijos 4 pareigūnų darbo grupė, 
vadovaujama šios ministerijos Vidu
rio ir Rytų Europos direktorato vado
vo Paulo Tipplės. Aptarti KAM ir 
Britanijos gynybos ministerijos ben

PR A KTIŠKIA U S!A S
PINIGŲ PERVEDIMAS Į LIETUVĄ

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

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

Pervedimo mokestis 4% plius 15 svarų (pristatymo ir iškeitimo 
į dolerius išlaidos). Už didesnius nei 3000 svarų pervedimus - 
2.5% mokestis.

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

Tel. 081 460 2592 FAX 081 402 9403

penktadieniais nuo 14 iki 17 vai.
O. Balčiūnienės rašinyje esama 

netikslumų. Iš tiesų Britanijos pilieči
ams, vykstantiems į Lietuvą laiko
tarpiui iki 6 mėnesių bet kuriais tiks
lais (išskyrus įsidarbinimą Lietuvoje,) 
vizos nereikalingos. Nepriklausomai 
nuo pilietybės, užsienio piliečiai, 
kurie Lietuvoje ketina įsidarbinti, turi 
gauti specialiąsias vizas. Jos išduoda
mos su Migracijos departamento lei
dimu. Kadangi Britanijos mokytojai 
darbuotis į Lietuvą vyksta labdaros 
tikslais, mūsų ambasada jiems vizas 
išduoda nemokamai. Straipsnyje mi
nimam p. Bryan Wallace specialioji 
viza buvo išduota ne Londone.

Lietuvos ambasada Londone viso
keriopai remia Britanijos mokytojų 
iniciatyvą padėti Lietuvos mokyk
loms. Su šios programos koordina
tore p. H. Giejgo mes palaikome 
nuolatinį ryšį. Jos nuomone, atsižvel
giant į Lietuvos galimybes, Britanijos 
mokytojai Lietuvoje priimami gerai. 
Jie apsigyvena šeimose arba nemoka
mai gauna kambarį ar butą, naudojasi 
nemokama sveikatos apsauga, įgyja 
Lietuvoje vertingos tarptautinės pa
tirties. Dauguma Britanijos mokytojų 
darbo sąlygomis Lietuvoje yra paten
kinti ir tikrai neketina išvykti namo 
anksčiau negu planavo.

Su pagarba,
Algimantas Misevičius
LR ambasados Londone

I sekretorius. “

ekonomikos mokykloje. Vilnietei 
ekonomistei Laimutei Urbšienei su
teikta tekstilės, chemijos pramonės ir 
įpakavimo srityje dirbančios firmos 
’’Courtaulds“ stipendija. Ji studijuos 
bankininkystę ir finansus Eksterio 
universitete. Vertybinius popierius 
spausdinanti kompanija “Thomas De 
La Rue“ paskyrė stipendiją vilnietei 
politologei ir ekonomistei Viktorijai 
Vorobjovai, studijuosiančiai pinigų, 
bankų ir finansų ekonomiką Šefildo 
universitete. Ši firma spausdino dalį 
lietuviškų litų banknotų bei Lietuvos 
piliečių pasus. Kaunietis veterinarijos 
specialistas Robertas Naudžius, ga
vęs naftos ir chemijos produktų kom
panijos ’’Shell“ stipendiją, studijuos 
žemės ūkio menedžmentą Krenfylde, 
rašoma Eltos pranešime.

dradarbiavimo programos klausimai. 
Didžiosios Britanijos gynybos minis
terijos ekspertas Michaelis Clarkas 
tris mėnesius dirbo mūsų KAM ir 
atliko išsamų tyrimą apie Lietuvos 
krašto apsaugos gynybos politikos 
planavimą, struktūras ir procedūras, 
pranešė ELTA.

Įdomybės!?
Gerbiamas redaktoriau, 
skelbiate, kad ”EL“ Nr. 48 išsiųs

tas iš Vilniaus lapkričio 31 d. Šis nu
meris mano namus pasiekė lapkričio 
29 d. Tai kaip jis galėjo ateiti dvi die
nas prieš išsiuntimą? Apskritai, yra 
žinoma, kad lapkritis turi tik 30 dienų 
šiais ir kiekvienais metais.

Atgarsiai

Tėvams - negalia, o vaikams -
Daug žaizdų Lietuvos žemėje, 

daug juodulių lietuvių sąmonėje pali
ko penkiasdešimt sovietinės okupaci
jos metų. Ir tai - ne dulkės debesies, 
kurias sukėlė nudundėję sovietiniai 
tankai ir kurias nesunku nupūsti 
plaučių kvėpsnio jėga. Tai - pelėsiai, 
giliai įsiėdę į lietuvių sąmonę, kuri 
dėl masinės sovietinės propagandos 
atakos prarado atsparumą naujoms, 
XX amžiaus pagimdytoms blogy
bėms. Nors ir anoje, prieškarinėje 
Lietuvoje ne vien angelai sparniukais 
plasnojo, tačiau, drįstu manyti, vie
nas kito įskundinėjimas valdžiai ar 
šmeižimas nebuvo tapęs tokiu ma
siniu reiškiniu, kaip dabar. O su “bal
tojo žmogaus snobizmu“ Lietuvoje 
išvis mažai kam teko susidurti: pa
nieka “aborigenams“, kitų, ypač ma
žesnių tautų kultūrai, pažįstama tik 
tiems, kurie arba patys patyrė kitos 
tautos atneštą kolonizaciją ir asimi
liaciją, arba kurie vienaip ar kitaip 
įsijungė į tą negarbingą kitų tautų 
niekinimo procesą.

įprasta manyti, jog šituo koloniza- 
torišku sindromu Rytų Europoje la
biausiai buvo užsikrėtę rusai, per ku
rių sąmoningą ar nesąmoningą veiklą 
Rusijos imperija ir SSRS vadovybė 
vykdė kryptingą visų imperijos tautų 
rusinimo politiką. Tačiau vienu iš di
džiausių sovietinio režimo “laimėji
mu“ reikia laikyti tą faktą, jog į juo
dąjį kitų tautų asimiliacijos ir jų kul
tūros menkinimo darbą jam pavyko 
įtraukti vos ne visas tautas, šitaip su
kiršinant jas vieną su kita. Taip, pa
vyzdžiui, iš dalies buvo supjudyti lie
tuviai su žydais, gagauzai su molda
vais ir t. t. Neaplenkė ši rykštė ir tų 
lietuvių, kurie sovietinio viesulo buvo 
išrauti iš gimtojo krašto ir kartu su tė

Vietoje feljetono

Ar televizija nėra šėtono įrankis?
Televizija žmoniją labai sugadino, 

ypač jaunąsias kartas, išskyrus arabų 
tautą ir kai kuriuos daugiau religin
gus azijiečius (tolimųjų Rytų kraš
tuose).

Ko ne visi baltaodžiai pasiduoda 
tai piktos dvasios pagundai. Negaliu 
kalbėti apie Lietuvos televiziją, nes 
gimtinėje daug metų negyvenu ir lie
tuviškų TV programų nematau. Gyve
nu Anglijoje, todėl apie šio krašto te
levizijos programas ir noriu pakalbėti.

I šį kraštą atsikėliau 1947 metais. 
Kai išplito televizija, kiekvienas sten
gėsi įsigyti televizorių, nes buvo di
delė naujiena turėti “kiną“ savo bute. 
Visi smalsiai stebėjo vaizdus teleek- 
rane ir gėrėjosi. Bet kuo tolyn, tuo 
daugiau “velnias pradėjo kišti savo 
koją“. Šiandien daug žmonių televi
zorių laiko tik kaip kambario papuo
šalą arba tik todėl, kad galėtų matyti 
sporto laidas. Jeigu kas daugiau žiūri 
televizorių, tai atsitraukia susinervi
nęs, rūsčiu veidu, nes šių dienų TV 
programose padoriam žmogui nėra 
ką žiūrėti. Išstumti iš ekrano geri 
filmų, teatrų artistai bei dainininkai, o 
sulindo nuogaliai, ištvirkėliai, krimi
nalai, drugininkai (narkomanai - 
ELR) ir kiti ramybės gadintojai. Iš 
televizijos padaryta atvira “pekla“, 
nes programose rodomi nuogaliai, 
kurie viešai televizijos ekrane atliki
nėja ar demonstruoja vyrų ir moterų 
lytinius santykius. Rodomi vadina
mieji striptizai - nuogi vyrai ir mote
rys, užsilipę ant stalų, savo nuogus 
kūnus demonstruoja įvairiausiomis

Be to, prašau ištaisyti tą nuola
tinę įkyrėjusią klaidą Lietuvių Baž
nyčios skelbime: Londone požemi
nė stotis vadinasi Bethnal Green, o 
ne Bathnal Green. Kitaip negausite 
mano 40 sv. kitiems metams.

E. Lucas 
Chelmsford, Anglija

ELR: eilinį kartą galėjome patirti, 
kokie akylus mūsų skaitytojai. Dėl 

vų žeme prarado kai kuriuos lietuviš
kos moralės bruožus, pavyzdžiui, pa
garbą kitam kraštui ir jo gyventojams.

Kad ”EL“ skaitytojai suprastų, ką 
aš turiu galvoje, leisiu sau pacituoti 
ištrauką iš šiame laikraštyje neseniai 
paskelbto mūsų tautiečio pasakojimo 
apie Tadžikistano gyvenvietę Novo- 
badą: “Ta gyvenvietė išaugo didelio 
kiaulių komplekso dėka. Graži gy
venvietė su mūriniais namukais - ko
tedžais, asfaltuotomis gatvėmis, dide
liais vandens rezervuarais, krautuvė
mis“ (ar nepanašu į Ignalinos atomi
ninkų Sniečkaus, dabar Visagino gy
venvietę? - J.L). Čia gyveno tiktai 
tremtiniai: vokiečiai, rusai, lietuviai, 
lenkai, bulgarai, korėjiečiai. (...) Aiš
ku, musulmonai prie kiaulių dirbti 
neis, jiems draudžia Šarijatas (Šventa
sis raštas), jie bijo jų kaip velnias 
kryžiaus. Ir kiaulienos niekada neval
gys. (...) Jis (kiaulių kompleksas) yra 
toli nuo gyvenviečių, prie kalnų, nie
kam netrukdė. Kitas dalykas - isla- 
mistai-fundamentalistai. Šitie kaip pa
siutę šunys pradėjo baubti (pabraukta 
mano - J. L), kad išniekino jų žemę“.

O dabar prisiminkime, ką darė 
įvairiautaučiai “komunizmo statyto
jai“ Lietuvos žemėje, kaip jie plėšė, 
niekino, vertė sandėliais mūsų bažny
čias ir vienuolynus, kaip naikino gra
žiausius gamtos kampelius, statyda
mi juose pramonės įmonių ir elektri
nių monstrus! įsivaizduokime, ką 
koks nors rusas ar tadžikas galėjo ra
šyti apie lietuvių protesto akcijas 
prieš naftos perdirbimo gamyklos 
prie Nemuno žiočių ar Ignalinos AE 
trečiojo bloko statybą?

Suprantu, jog mūsų tautietis labai 
pyksta ant islamistų, dėl kurių išpuo
lių jam teko bėgti iš Tadžikistano 

pozomis, o jų pasekėjai nosis prikišę 
žiūri. Kitų neaiškių žmonių susibūri
mai, kuriems leista veikti laisvai, tai 
homoseksualistai arba išsigimėlės 
moterys, vadinamosios lesbietės. Bū
tų klaidinga šiuos žmones kaltinti, jei 
jie tokie gimė. Man gyvenant Lie
tuvoje šitokių išsigimėlių beveik ne
buvo žinoma, kaip ir Anglijoje, kai 
čia pokaryje atvažiavau. Kažin ar to
kių ir anksčiau nebuvo, bet tokie sa
vo išsigimimą slėpė ir viešai nede
monstravo. Dabar legaliai veikia spe
cialūs klubai, net valdžios išlaikomi, į 
kuriuos tokie žmonės naktimis ren
kasi, ten poruojasi patenkinti savo 
aistras. Koks jų apsirengimas, barba
riškos mados - vieni nuskustgalviai, 
kiti ilgaplaukiai, rinkių prisivėrę į 
ausis, nosis, kai kas net ir į lūpas, ne 
tik kūną, bet ir veidus išsipaišę įvai- 
rausiomis žmogėdromis... Jų šokiai, 
pasirodymai scenoje atrodo kaip 
“velnių veselija pekloje“, be jokio 
teatrališkumo. Ant scenos kaip dri
gantai spardosi, voliojasi, keikiasi pa
čiais šlykščiausiais žodžiais, viešai 
rodo savo lytinius organus. Kartais 
net baisu darosi, atrodo, kad “Sodo
ma ir Gamora atsivėrė“. Kai kurios 
TV programos ne tik suaugusius, bet 
ir mažamečius vaikus mokina kaip 
apsisaugoti nuo nėštumo bei veneri
nių ligų praryjant visokias piliules. 
Arba TV programose jaunikliams ro
doma, kaip ant banano užmaunamas 
guminis maišelis, kuris Anglijoje va
dinasi “kondom“ (Lietuvoje prigijo 
“sargio“ pavadinimas - ELR). 

išsiuntimo datos paaiškinimas labai 
trumpas: padaryta korektūros klaida. 
Dėl tos klaidos, kaip ir vis pasitai
kančių kitų, atsiprašome malonių 
skaitytojų.

Bet E. Lucas laiškas redakciją ne 
tik privertė suklusti, bet ir nudžiugi
no: malonu, kad ”EL“ Nr. 48 (o gal ir 
daugiau tokių atvejų) taip greitai 
pasiekė skaitytoją Anglijoje.

sunki liga...
metus mašiną ir butą su baldais. Bet 
ar dėl to kalti islamo įstatymai?

Ir ar islamą išpažįstančių žmonių 
pasipiktinimas jų religijos, jų kultū
ros niekinimu nėra toks pat teisėtas, 
kaip ir Lietuvos rezistentų kova su 
okupantais? Nejaugi Rusijos platybė
se nebebuvo vietos kaulių fermai, o 
reikėjo statyti žemėje žmonių- kurių 
religija draudžia valgyti kiaulieną? 
Be jokios abejonės, tai buvo tik ciniš
kas sovietinių ideologų spjūvis į ta
džikų tautą, jos religiją. Ir kas bai
siausia, to ciniško veiksmo įrankiu 
buvo pasirinktos kitos sovietinio reži
mo aukos - kitataučiai tremtiniai... O 
juk to kiaulių komplekso statyba ne
buvo vienintelė tadžikų tautos dva
sios prievartavimo akcija! Tad ar be
tenka stebėtis, jog jaunoji išprievar
tautos tautos karta pasirodė tokia ne
atspari narkotikams ir kitoms blogy
bėms, tokia žiauri ir atgrasi, kad tų 
blogybių sugadintais jaunuoliais bai
sisi jų tėvai ir seneliai.? Tiesa, pasta
rieji aiškina, jog juose “sėdi šaitanas“ 
dėl to, kad jaunimas pažeidė savo 
religijos įstatymus, valgo kiaulieną, 
geria ir naudojasi kitais “malonu
mais“, svetimais jų kultūrai. Be abe
jo, seneliai yra savotiškai teisūs: ide
ologinės prievartos padariniai būna 
skaudesni ir baisesni negu fizinės, 
nes jie stipriau pasireiškia būtent 
sekančiose, vaikų ir anūkų kartose. 
Štai kodėl nereikėtų skubėti mesti ak
mens į jaunimą, kaltinant juos tai 
apatiškumu, tai per dideliu agresyvu
mu: reikėtų atsiminti, jog tėvų nega
lios atsiliepia vaikams dar sunkes
nėmis ligomis. O virusų nešiotojai 
neretai būna patys tėvai!

Jūratė Laučiūtė 
Sankt Peterburgas, Rusija

Per televiziją rodomi filmai kone 
vien apie nusikaltėlius, juose matome 
žiauriausius gangsterius, paleistuvius, 
vagis, prievartavimus ir kitas visokias 
nedorybes. Nuo to laiko, kaip tele
vizija atsirado Anglijoje, žudymų, 
prievartavimų, gatvių paleistuvių ir 
vagių pasibaisėtinai padaugėjo. Teis
muose jaunuoliai dažnai aiškina, kad 
ėjo žudyti, prievartauti ar plėšti pra
ėjus tik kelioms valandoms po to, kai 
panašius dalykus matė filme. Vyriau
sybė į tai nekreipia dėmesio, nes iš to
kio kriminalo daug kam geras pelnas.

Kas yra šlykščiausią, tai Katalikų 
Bažnyčios išjuokimas filmuose arba 
scenoje. Nors Katalikų Bažnyčia da
bar Anglijoje nepersekiojama, bet 
vienaip ar kitaip dažnai išjuokiama. 
Kaip žinoma, nuo Anglijos Karaliaus 
Henry VIII laikų, kuris atsimetė nuo 
Romos, katalikai Anglijoje daugiau 
ar mažiau kentėjo, kartais net buvo 
žudomi. Per televiziją rodo šlykš
čiausius numerius, pavyzdžiui, kata
likų dvasiškių lytinius santykius su 
vienuolėmis arba tarp savęs. Be to, 
netrūksta įvairiausio kitokio šidinimo- 
si Katalikų Bažnyčia. Anglijos pro
testantai - anglikonai iš to turi ska
naus juoko. Rašiau Anglijos Katalikų 
Bažnyčios vadovybei protesto laiš
kus, bet negavau atsakymo, atrodo, 
vengiama tuo klausimu pasisakyti.

Tai ir kyla klausimas: ar televizija 
nėra velnio įrankis? Ar televizija 
neveda žmonijos į peklą?

Juozas Domeika 
Nottingham, Anglija
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Žvalgantis po gimtinę

Žuvintas - paukščių ežeras
Iš kurios pusės prie ežero beei

sime, vis drėgmę po kojomis jusime, 
nors ir sausa vasara būtų. Niekas da
bar tiksliai negali nustatyti, kur bai
giasi pelkės ir kur prasideda ežeras. 
Tik pietrytinėje dalyje kiek ryškėja 
kranto ir vandens ribos, ežero dugnas 
lygesnis, tvirtesnis. O šiaip visame 
plote didžiuliai dumblynai - nei 
plaukti, nei bristi. Seklūs, saulės įkai
tinti vandens raizgynai.

Iš toliau žvelgiant, atrodo, kad 
stovime neaprėpiamų, neįžengiamų 
pelkių pakraštyje. Pats ežeras visiškai 
į kitus nepanašus, siauromis vandens 
juostomis, įlankomis, užutekiais tarp 
vešlių augmenijos džiunglių, sąžaly
nų išsiraitęs.

Visu šiaurės vakarų pakraščiu 
ežeras Didžiųjų ir Miknonių palių ap
suptas. Taip dzūkai vadina žemaūgį 
pelkėtą spygliuočių mišką, klampias 
pelkes. Tose paliose augantys me
džiai ištisi šimtmečiai tūno įsirausę į 
drėgnas durpes ir nė negalvoja keis
tis, augti.

Šiauriniame kampe yra išlikęs tik
rojo miško lopinėlis. Tai Vidgirėliai - 
didelio girių masyvo, kadaise plytė- 
jusio tarp prūsų ir aukštaičių žemių, 
liekana. Vidgirėliuose iškilusios trys 
vienintelės šiose apylinkėse aukš
tumėlės: Raizgioji, Radutinė ir Di
džioji kalva. Čia auga beržai, dre
bulės, didingos šakotaskarės eglės ir 
kiti mišraus miško medžiai. Kalvų 
atšlaitėse aptiksime šermukšnių, laz
dynų, po kuriais pavasarį šypsosi ži
butės.

Dešiniajame Dovinės krante - gar
sus Kadagynas, bene didžiausias 
savo plotu visoje respublikoje.

Stebina atskirų įvairios augmeni
jos bendrijų ir jų komponentų har
monija, monolitiškumas.

Neįkainojamas turtas biologijos 
mokslui - Žuvinto žemosios ir aukš
tosios pelkės su nepakartojamu jų 
perėjimu iš vienos į kitą. Vertingi bo
tanikams iš praeities užsilikę augalai. 
Vien tik ežero ir aplinkinių pelkių 
augalijos sąrašas apima daugiau kaip 
600 augalų rūšių.

Bet labiausiai Žuvintą išgarsino, 
toli jo vardą nuskraidino paukščiai. 
Žuvintas vadinamas paukščių, gulbių 
ežeru, sparnuočių karalija, jam skiria
mi gražūs epitetai.

Žuvintas jau nuo senų laikų at
kreipė mokslininkų dėmesį. Pirmo
sios žinios apie jo ir aplinkinių apy
linkių gyvūniją randamos lenkų orni
tologo V. Tačanovskio veikale ’’Mū
sų paukščiai“ (1882 m.). Nuo 1920 
metų Žuvinte reguliariai pradėjo lan
kytis įžymusis gamtininkas, profeso
rius T. Ivanauskas (1882-1970). Vie
noje knygoje jis rašo: ’’Pirmą kartą 
apsilankyti Žuvinte man teko kovo 
mėnesio gaie, kai ežero ledas buvo 
jau pusiau išnykęs, o likusi jo dalis 
buvo vėjo suvaryta į vieną galą. Ma
ne paveikė nepaprastas vaizdas: visu 
ledo pakraščiu vingiuota, karpyta 
kreive tupėjo ištisa ančių masė. Kas
kart atskirsdavo nauji jų būriai. Bet 
dar labiau buvau paveiktas, kai ne
trukus atvažiavau antrą kartą, rodos, 
gegužės mėnesio pradžioje, kada iš 
šiltųjų kraštų buvo atskridę visi mūsų 
vandens paukščiai. Patvinusių pievų 
kauburiuose tupėjo balti kirai, gai
dukai, tulikai, ore vartaliojosi pem
pės, bliovė ir tiksėjo perkūno oželiai, 
vandeny karkė kragai ir marguliavo 
nesuskaitomi įvairiaspalvių ančių 
pulkai...

Pietų Lietuvos unikalus ir nepa
kartojamas gamtos kampelis atkreipė 
taip pat ir botanikų, hidrologų, ento
mologų, zoologų ir kitų sričių bio
logų, mokslininkų dėmesį. Visi jie, o 
labiausiai prof. T. Ivanauskas, dėjo 
daug pastangų, kad būtent Žuvinte 
būtų įkurtas pirmasis Lietuvos rezer
vatas. Tai pavyko padaryti 1937 
metais. Tada reikėjo išgyvendinti 
legalią bei brakonierišką medžioklę, 
barbarišką paukščių lizdų apiplėšinė
jimą, reguliuoti žvejų verslininkų 

veiklą, riboti pašalinių asmenų lan
kymąsi rezervate. Tuo laikotarpiu 
buvo siekiama svarbiausio tikslo - 
sudaryti sąlygas įsikurti gulbėms 
nebylėms, duoti pradžią ir atverti 
platų kelią šių paukščių reaklimati- 
zacijos procesui. Staigios ir labai 
griežtos permainos ežere tarp vietinių 
gyventojų sukėlė nepasitenkinimą, 
bruzdesį, netgi savotišką pasipriešini
mą. Tačiau gal ir keista, ryškesnių 
konfliktų tarp rezervato saugotojų ir 
aplinkinių gyventojų nebuvo. Amži
ninkai tvirtina, kad prieškariniais 
laikais tvarkai palaikyti pakakdavo 
žodžio, baudos buvo negirdėtas da
lykas.

Po karo Žuvinto rezervatas išplėtė 
savo veiklą, išaugo, sustirpėjo, mate
rialiai. Buvo patvirtinti nauji nuos
tatai. Rezervatui buvo suteiktas mok
slinių tyrimų įstaigos statusas ir jis 
buvo priskirtas Mokslų Akademijos 
žinion. Dabar jis priklauso Aplinkos 
apsaugos ministerijai, bet nuostatai 
liko galioti tie patys: išlaikyti re
zervato teritorijoje gamtą tokią, ko
kia yra tipiška Lietuvos geografinei 
zonai, užtikrinti, kad būtų apsaugota 
ir daugintųsi gyvūnija bei augalija, 
vertinga ūkiniu, kultūriniu ir mok
sliniu požiūriu, aklimatizuoti ir reak- 
limatizuoti gyvūnų bei augalų rūšis, 
tyrinėti jų vystymąsi, dirbti mokslinį, 
eksperimentinį darbą, aktyviai turtin
ti gamtinį kompleksą, o gautus rezul
tatus skleisti šalyje ir už jos ribų. 
Žuvinte tradiciškai atliekami platūs 
ornitologiniai darbai, tiriama visų 
paukščių ir ypač vandens bei pelkinių 
veisimosi biologija, mityba, sezoni
nės migracijos. Tik Žuvinte gausiai 
žieduojami vandenų sparnuočiai, už
megzti platūs ryšiai su visos Europos 
paukščių žiedavimo centrais. Ilgame
čiai stebėjimai leido atskleisti daugy
bę naujovių, įvairiausių paukščių rū
šių kiekybinius bei teritorinius pasi
keitimus.

Visoje Lietuvoje sutinkama apie 
300, o Žuvinto padangėje užregistuo- 
ta 225 paukščių rūšys. Nustatyta, kad 
rezervato ribose peri 125 pavadinimų 
paukščiai, paukšteliai, patys būdin
giausi Nemuno krašto sparnuočiai - 
pradedant pačiu mažiausiu - nykštuku 
ir baigiant stambiausiu - gulbe. Žu
vintas kaip rezervatas savo misiją 
atliko jau vien tik gulbių atžvilgiu. Šie 
dailūs, taurūs ir malonūs paukščiai iš 
Žuvinto pasklido plačiai po visą Lie
tuvą, apsigyveno beveik visuose mū
sų vidaus vandenyse, ežeruose, ežerė
liuose, tvenkiniuose, netgi balose, 
raistuose. Gulbės tapo neatskiriama 
kraštovaizdžio dalimi, jos puošmena. 
Tikru prieglobsčiu ežeras ir pelkės 
yra laukinėms antims, žąsims, lau
kiams, kragams, kirams, žuvėdroms, 
lingėms, baubliams, vandens vište
lėms, griciukams, tulikams, perkūno 
oželiams ir daugybei kitų paukščių. 
Žuvintas dar išlaikė gervių, didžiųjų 
kuolingų, dirvinių sėjikų, pilkųjų žą
sų, pievinių lingių, tikučių lizdavietes. 
Tuo tarpu kituose šalies rajonuose šie 
paukščiai baigia išnykti.

Paukščių kelionių metu galima 
stebėti retuosius, į daugelio šalių 
Raudonąsias knygas įrašytus paukš

Gulbių šeimyna Žuvinte.

čius - gyvuosius gamtos paminklus. 
Pagal seną paprotį ant pirmo ledo 
patrypinėti nusileidžia kilnieji, jūri
niai ereliai, žuvininkai. Aptikta tokių 
paukščių rūšių, kurios kitur Lietuvoje 
nebuvo pastebėtos. Per paskutinį de
šimtmetį rezervate užregistruotos 22 
naujos paukščių rūšys. Tai žydrioji 
zylė, geltongalvė kielė, mažoji gulbė, 
šventasis ibisas, ledinė antis, rudkak- 
lis naras, sibirinė riešutinė ir kt.

Lankytojų Žuvinte netrūksta. At
siliepimų knyga mirga įvairiausiais 
užrašais. Veikia muziejus.

Žuvintui nepaprastai daug žalos 
pridarė kolūkinis žemės ūkis. Be 
tvarkos ir saiko dešimtmečiais ap
linkiniuose laukuose ir ypač aukštu
pyje naudotos mineralinės trąšos, 
įvairiausi chemikalai labai užteršė 
ežerą. Bene geriausiai neigiamą trę
šimo poveikį Žuvintui parodo Bam- 
benos upelio nuotėkio tyrimai. Mine
ralinio azoto prietaka į ežerą per pas
kutiniuosius 20 metų padidėjo nuo 
10 iki 20 tonų, o fosforo nuo 0,5 iki 6 
tonų. Iš viso Žuvintas per metus gau
na apie 40 tonų mineralinio azoto ir 
10 tonų fosforo. Nustatyta, kad tokie 
mineralinių trąšų kiekiai per šimtmetį 
Žuvinto ežero gyvenimą sutrumpina 
35-40 metų.

Anksčiau Žuvintas garsėjo dar 
viena unikalia ypatybe - visas ežero 
dugnas buvo padengtas maurabra- 
giais, kurių specialistai suskaičiavo 
net 18 rūšių. Antropogeninio povei
kio pasėkoje palaipsniui išnyko dug
no augalija ir vandens paukščiai ne
beteko pagrindinio savo maisto. Visa 
laimė, kad po kolūkių sugriuvimo, 
trąšų be reikalo ir buvusiais kiekiais 
laukuose jau niekas nebarsto, gamta 
pradeda pati apsivalyti nuo kenks
mingų medžiagų. Pamažu Žuvinte 
atauga dugno pirmykščiai sąžalynai, 
tikimės, kad paukščiams sugrįš geros 
dienos.

Šį rudenį Žuvinto ežero vandens 
šaltis atakavo ir ledas taisėsi jau net 
tris kartus. Pirmą sykį pakraščius ir 
ežero seklumas bei tarpusales, tarpu- 
švendres plonas ledukas padengė spa
lio 17-22 dienomis. Lapkričio 5-8 
dienomis atšalo, antrą kartą ledas už
klojo dar didesnius ežero plotus. O 
trečias kartas, - lapkričio 13 dieną, jau 
vaikščiojome ledu, nes jis buvo 7-8 
cm storio, nebraškėjo, laisvai išlaikė 
žmogaus svorį. Po savaitės ledo danga 
ęradingo. Lapkričio 27-ąją - prisnigo. 
Žuvinto prakraętes, palias, pievas, ap
linkinius laukus užklojo puri balta 
sniego marška. Žiemiškas vaizdas ir 
pirmasis sniegas ilgai neišsilaikė.

Nors laukai gryni, keliai pažliugę 
ir ežeras banguoja, bet turime žinių 
apie artėjantį atšalimą. Žuvinto apy
linkėse, netoli Gojaus, Struogos miš
kelio, palei Voliuonio pelkutes, taip 
pat ganyklose, pievose, pakelėse ste
bime tikros žiemos pranašų - sniegs- 
tarčių antplūdį. Jeigu tolimos tund
ros, ledjūrio prakrančių paukščiai 
taip gausiai ir staiga užgriuvo mūsų 
šalį, vadinasi, juos atginė šaltis. 
Paskui sniegines startas paprastai 
atsliūkina ir žiema.

Vytautas Nedzinskas 
Autoriaus nuotrauka

Sportas

”EBSW-Statyba“ laimėjo 
Europos taurę

Europoje populiarus ne tik gatvės 
krepšinis, bet ir mišrių komandų, ku
rių sudėtyje trys vyrai ir dvi moterys, 
varžybos. Vokietijoje, Hanoveryje, 
įvyko tarptautinės "International 
Mixed“ taurės varžybos, jose dalyva
vo 20 komandų. Tarp jų buvo ir trys 
iš Lietuvos - Kauno "Kolegos“, 
”EBSW-Statyba“ ir Klaipėdos "Uni
versitetas“. Šio turnyro nugalėtoja 
tapo ”EBSW-Statyba“, finale įvei
kusi Hanoverio komandą rezultatu 
90:54.

’’Atletas“ ir ’’Statyba“ 
pralaimi LKL debiutantams

Po penkių savaičių pertraukos 
Lietuvos krepšinio lygos (LKL) klu
bai atnaujino antrojo čempionato ko
vas. Reguliariojo čempionato pirmo
jo rato nugalėtoju tapo dabartinis 
LKL čempionas Kauno "Žalgiris“, 
nepralaimėjęs nė karto. Po nesėkmių 
Europos turnyruose komanda atsisa
kė amerikiečių krepšininkų paslaugų 
ir bandys kovoti už Čempiono titulą 
savomis jėgomis. Iš dešimties jau 
įvykusių rungtynių labiausiai stebina 
Kauno "Atleto“ ir Vilniaus "Staty
bos“ nesėkmės. Abi komandos po du 
kartus pralaimėjo LKL debiutantams 
Šiaulių "Šiauliams“ ir Vilniaus "Sa
kalams“ bei silpniausiai praėjusio 
čempionato komandai Klaipėdos 
"Neptūnui“. Visi sporto komentato
riai spėlioja, ar galėjo "stažuotė“ 
Amerikoje taip pakenkti šių koman
dų rezultatyvumui.

Abu kartus praėjusį savaitgalį 
pralaimėjo ir Kauno "Neca“ bei Klai
pėdos "Neptūnas“, o po dvi pergales 
iškovojo Šilutės "Šilutė“, Kauno 
"Lavera“ ir Šiaulių "Šiauliai“.

Po šeštojo turo rungtynių pirmau
ja Kauno klubai "Žalgiris“, "Atletas“, 
"Lavera“. Ketvirtoje vietoje Šiaulių 
"Šiauliai“, penkta Vilniaus "Staty
ba“, šeštas Plungės "Olimpas“. Kiti 
klubai išsidėstę šia tvarka: Šilutės 
"Šilutė“, Vilniaus "Sakalai“, Klaipė
dos "Neptūnas“, Panevėžio "Lietka- 
belis“, Kauno "Neca“.
Lietuva tapo Šiaurės šalių 
fechtavimo federacijos nare

Stokholme, Švedijoje, vyko Šiau
rės šalių fechtavimo federacijų 
kongresas. Į jį stebėtojų teisėmis 
buvo pakviesti ir Lietuvos fechtavi
mo federacijos prezidentas Rimantas 
Jogėla bei viceprezidentas Vytautas 
Kalmantas. Šiame kongrese Lietuvos 
fechtavimo federacija priimta į Šiau
rės šalių federaciją. Dabar šios orga
nizacijos narės yra Danija, Estija, 
Islandija, Lietuva, Norvegija, Suo
mija ir Švedija.

Kongrese aptarti nauji Tarptau
tinės fechtavimo federacijos (FIE) 
reikalavimai aprangai ir kaukėms. Iki 
1995 m. sausio 1 d. pasaulio fechtuo
tojai turėtų pakeisti visą savo inven
torių. Kadangi tam reikia nemažai lė

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

koše nuo 1994 m. gruodžio 2 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio 
valiutų santykius:

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 6.2630
100 Armėnijos dramų 0.9494
Australijos doleriai 3.0782
Austrijos šilingai 0.3620
100 Azerbaidžano manatų 0.1333 
1000 Baltarusijos rublių 0.4847
Belgijos frankai 0.1237
Čekijos kronos 0.1417
Danijos kronos 0.6496
ECU 4.8538
Estijos kronos 0.3192
100 Ispanijos pesetų 3.0376
100 Italijos lirų 0.2465
100 Japonijos jenų 3.9835
Kanados doleriai 2.8932
Kirgizijos somai 0.3774
100 Kazachijos tengių 7.5315

Latvijos latai 7.2595
1000 Lenkijos zlotų 0.1654
Moldovos lėjos 0.9381
Norvegijos kronos 0.5835
Olandijos guldenai 2.2716
Prancūzijos frankai 0.7410
100 Rusijos rublių 0.1210
SDR 5.8170
Singapūro doleriai 2.7239
Suomijos markės 0.8214
Švedijos kronos 0.5326 »
Šveicarijos frankai 3.0085
10000 Ukrainos karbovancų 0.3055
Uzbekijos sumai 0.1600
100 Vengrijos forintai 3.5932
Vokietijos markės 2.5440

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.

šų, Šiaurės šalių fechtavimo federaci
ja nutarė iki 1996 m. sausio 1 d. šaly
se narėse leisti naudotis turima ap
ranga, šiek tiek ją papildžius. Kaip 
pranešė "Lietuvos aidas“, norvegai 
pažadėjo paremti lietuvius materialiai 
rengiant seminarus, įsigyjant įrangą, 
siunčiant dalyvius į stambesnes 
varžybas. Be to, jie pasiūlė grupei 
Lietuvos fechtuotojų dalyvauti ben
drose treniruotėse Norvegijoje.

Pasikeitė dviejų Lietuvos 
sporto federacijų prezidentai

Seimo narys Vidmantas Žiemelis 
paprašė atleisti jį iš Stalo teniso fede
racijos prezidento pareigų, kaip 
priežastį nurodydamas savo užim
tumą. Federacijos konferencija prezi
dentu išrinko buvusį Lietuvos stalo 
teniso čempioną, dabar verslininką 
Rimantą Balaišą. "Lietuvos aidas“ 
priminė, kad tai žymiosios trenerės 
Bronės Balaišienės sūnus. Viceprezi
dentu išrinktas Kauno botanikos sodo 
direktorius Ramunis Budriūnas.

Bokso treneriai pareikalavo su
šaukti neeilinę Bokso federacijos rin
kimų konferenciją. Anot Lietuvos 
spaudos, tam jie ryžosi negalėdami 
daugiau kęsti netvarkos ir finansinio 
bado. Konferencijoje su prezidento 
postu teko atsisveikinti olimpiniam 
čempionui Danui Pozniakui. Jis ne
išrinktas nė į vykdomąjį komitetą. 
Prezidentu tapo buvęs generalinis 
sekretorius Zigmas Katilius.

Lenktynėse "Paryžius- 
Dakaras“ startuos lietuvis

Lenktynių "Paryžius-Dakaras“ 
organizatoriai Paryžiuje paskelbė 
kitais metais įvyksiančių varžybų 
maršrutą. Visa trasa sudarys 10 109 
km. Varžybos prasidės sausio 1 d. 
Grenados (Ispanija) mieste ir po 14 
dienų baigsis ant Rožinio ežero kran
to, kuris yra keletas kilometrų nuo 
Dakaro. Visa trasa suskirstyta į 14 
etapų. Ji eis per Maroko, Maurita
nijos, Gvinėjos, ir Senegalo teritori
jas. Ilgiausias etapas bus tarp Bakelio 
(Senegalas) ir Labės (Gvinėja) mies
tų - 625 km. Iš viso specialiųjų etapų 
ilgis sudaro 6 138 km. Šiose varžy
bose pirmą kartą Lietuvos istorijoje 
dalyvaus ir mūsų šalies atstovas 
Romualdas Beresnevičius - jis star
tuos motociklu.

Kauniečiams patinka boksas

Kauno spoto halėje įvyko skam
biai pavadintos Tailando bokso var
žybos "Lietuva prieš Europą“. Jų pa
sižiūrėti panoro net 3000 žmonių. Su 
lietuviais boksininkais kovojo olan
dai ir vokiečiai. Viso vyko 7 kovos, o 
iš penkių kovų prieš užsieniečius tris 
laimėjo lietuviai. Vygantas Gražys 
nugalėjo Europos čempioną Ralfą 
Stegę iš Vokietijos, Lietuvos čem
pionas Romanas Mackevičius - turkų 
kilmės Abdulą Tahirį iš Olandijos. 
Sviatoslavas Kokoškinas (Kauno 
"Titanas)“ nugalėjo Michaelį Bosą 
(Olandija).
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LONDONE
KVIETIMAS SPORTO IR 

SOCIALINIO KLUBO 
NARIAMS

Artėja 1995 metai. Klubo nariai 
kviečiami atnaujinti savo nario korte
les ir atsiimti klubo kišeninius kalen
dorius.

Visi pensijinio amžiaus senjorai, 
senjoras atleisti nuo mokesčio. Dir
bantieji turi mokėti 1.50 svaro.

Stasys Kasparas

BRITU-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE
Fondas gavo šias aukas iš savo 

nuolatinių rėmėjų: 25 svarus - at
siuntė Stasys Chotkevičius iš Corn
wall, 20 svarų - B. Drevinskas iš 
Invemees (Škotija). Gauta ir daikti
nių dovanų. General Auction Ltd. iš 
Londono padovanojo 100 naujų pa
laidinių mergaitėms už 1000 svarų, 
David Halsall Plc (iš Blackpool) 
padovanojo Lietuvos vaikams naujų 
žaislų už 400 svarų, katalikų St. 
Gregory pradžios mokyklos mokiniai 
(iš Woodfield Rd., Ealing) padova
nojo savo draugams - Lietuvos vai
kams - įvairių daiktų.

BENDRAS LABDAROS 
PROJEKTAS

Jau kuris laikas veikia didelis 
"Vilties“ bendrijos Ukmergės "Vil
ties“ ugdymo centras, jame gydomi 
vaikai su įvairiomis negaliomis. Juos 
čia kasdien reikia atvežti iš plačių 
Ukmergės apylinkių, ir vakare išve
žioti atgal į tėvų namus.

Visiems gerai žinoma, kad su ne
galinčiais stovėti ar sėdėti vaikais 
miesto transportu važiuoti visai ne
įmanoma. Šiam Ukmergės "Vilties“ 
centrui reikalingas specialus mikro
autobusas, kurio kaina 6000 dolerių. 
Jam nupirkti buvo sugalvotas ben-

PAMALDOS
Wolverhamptone - gruodžio 10 

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

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

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

nį, 14 vai., Bridge Gate.
Nottinghame - gruodžio 18 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Birminghame - gruodžio 18 d„ 

14.30 vai., Šv. Onoje, 96 Bradford St.
Nottinghame - gruodžio 25 d., 

Kalėdos, 11.15 vai., Židinyje.
Nottinghame - sausio 1 d., Nau

juose Metuose, 11.15 vai., Židinyje.

ETŲ VIS

dras projektas su JAV lietuviškomis 
labdaros organizacijomis: 1000 dole
rių paskyrė Amerikos organizacijos 
’’Sunlight committe to aid orphans in 
Lithuania - ’’Saulutė 3000 dolerių - 
Lithuanian Mercy Lift', 2000 dolerių - 
Britų-lietuvių pagalbos fondas 
vaikams Lietuvoje.

Šie 6000 dolerių jau perduoti Uk
mergės ugdymo centro vadovybei, ji 
pasirinks tinkamą invalidams vežioti 
autobusiuką.

******
Prieš dvejus metus Britų-lietuvių 

pagalbos fondo vaikams padovanotas 
autobusas "Vilties“ ugdymo centrui 
Vilniuje, Karoliniškių gatvėje. Fondo 
vadovybė jo priežiūrai ir remontui 
nusiuntė 255 svarus.

Fondo vadovybė lieka dėkinga 
aukotojams.

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

ELI

MANČESTERYJE
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 
valandą, susirinkimas bus atidėtas 
vieną valandą, o po to įvyks neatsi
žvelgiant į susirinkusių narių skaičių.

Klubo valdyba

Sveikiname su Šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais Metais visus tau
tiečius, pažinojusius Londone gy
venusį mūsų a.fa. brolį Julių Eig- 
miną, kurio likimas mums buvo 
nežinomas nuo 1944 m. vasaros.

Tik Jūsų, gerbiami tautiečiai, 
dėka apie Jo gyvenimą ir mirtį 
paskutinėmis savo dienomis dar 
spėjo sužinoti mūsų 93 metų 
Motina.

Dėkojame visiems, palydėju- 
siems Jį į paskutinę kelionę.

Su didžia pagarba
seserys Albina, Marija, 

brolis Juozas

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

Knygai reikia fotografijų
Jau seniai, 1978 m., buvo išleista 

K. Barėno knyga "Britanijos lietu
viai 1947-1973“. Su susižavėjimu ji 
vertinama, ypač Lietuvoje, kaip 
knyga, kurioje enciklopediškai nu
šviečiama Britanijoje gyvenusių ir 
gyvenančių lietuvių veikla. Telefonu 
kalbėdamasis su jos autorium, kny
gos vertingumą aptarė ir neseniai 
Britanijoje viešėjęs istorikas dr. 
Juozas Skirius iš Vilniaus.

DBLS suvažiavime buvo pa
skelbta, ir "Europos lietuvyje“ pa
minėta, kad DBLS Centro valdybos 
paprašytas K. Barėnas jau senokai 
parašė knygą "Britanijos lietuviai 
1974-1982“. Kadangi ji kol kas 
negalėjo būti išleista, tai nusistatyta 
ją dar papildyti, kad visas aprašy
mas baigtųsi 1994 metais. Taigi 
knyga apims 21 metų laikotarpį.

Knygą iliustruoti iš daugelio 
DBLS skyrių ir organizacijų gauta 
fotografijų. Tačiau ne visi buvo to
kie rūpestingi. Kai kas nuotraukų 
nėra davę, todėl labai prašome ne
atidėliojant atsiųsti man Lietuvių 
namų adresu: 1/2 Ladbroke Gar
dens, London Wil 2 PT, arba tie
siai rašytojo K. Barėno adresu: 31 
Drayton Avenue, West Ealing, 
London W5. Iliustracijos pagyvins 
aprašymus, todėl būtų apsileidimas 
nepasirūpinti jų atsiųsti. O juk viso
kių įvykių yra buvę, susitikimų, 
pasimatymų, visokių darbų atlikta. 
Jeigu tai buvo fotografuota, tai to
kius vaizdus bus malonu knygoje 
turėti. Labai prašyčiau nedelsti ir 
atsiųsti kuo greičiau. Palengvinkime 
K. Barėnui užbaigti šį didelį ir 
istorinį darbą. DBLS vadovybė 
labai nori, kad ta knyga kuo greičiau 
būtų išleista.

Ta pačia proga norėčiau paminėti 
Britanijos lietuviams, kad Lietuvių 
Rašytojų Draugijos 2000 dolerių 
premija už geriausią 1992 m. knygą 
buvo paskirta mūsų Kazimierui 
Barėnui už jo naujausią knygą "Pati 
apatinė pakopa“. Ją paskyrė 1993

LSS Europos rajono stovyklos ”Musų sodyba“ 
apskaita

Pajamos
Stovyklos registracijos 
mokestis £1761.00
Aukos per J.Maslauską £593.50
Aukos per L. Kvietkauskąl £20.00
Aukos per J. Blinstrubą £10.00
Aukos per R. Kalendrą $50.00
Pajamos £2384.50

(plius $50 ir
$50 pakeisti į svaęus)

Viso pajamų: ($100) £2384.50
Išlaidos

Maistas £1544.73
Dujos £70.80
Benzinas ir alyva £52.83
Disco £150.00
Palapinės sutaisymas £30.00
Programų medžiaga £24.92
Priemonės £175.00
Palapinės pirkimas £125.00

MIRĖ JONAS VRUBLIAUSKAS
Šių metų lapkričio mėnesio 13 

dieną Erith ligoninėje, Kent, mirė 
Jonas Vrubliauskas.

Prieš du mėnesius velionis buvo 
paralyžuotas, nuo to laiko nebeat
gavo sąmonės. Dar prisidėjo plau
čių uždegimas.

Jonas Vrubliauskas buvo kilęs iš 
Vilniaus krašto, gimęs 1919 metais. 
Prieš pasitraukdamas nuo artė
jančios sovietų okupacijos 1944 m. 
Jonas buvo mokytoju.

Didesnę Antrojo pasaulinio karo 
dalį praleido Vokietijoje ir Italijoje. 
Būdamas Italijoje velionis turėjo 
galimybę patekti į karo mokyklą. 
Jos užbaigti nepavyko, nes karui 
pasibaigus pasikeitė visi numatyti 
planai. 

m. spalio mėn. komisija, kurią su
darė rašytojai K. Ostrauskas, L. Žit
kevičius ir V. Volertas. Nors jau 
metai praėjo nuo to laiko, bet lietu
viams gal įdomu bus sužinoti tokią 
seną naujieną apie senolį K. Barėną. 
Jis yra gavęs ir daugiau premijų už 
kitas knygas.

Lietuvos kritikas R. Tamošaitis, 
analizuodamas tą knygą "Drauge“ 
Nr. 186 1994 m., rašė: "Autorius 
man pasirodė besąs tikras "žodžio 
meistras“, t. y. toks menininkas, ku
ris sugeba minimaliausiomis prie
monėmis pasiekti didžiausio įtaigu
mo. Jo knygoje svarbiausia reikšmė 
ne abstrakčių idėjų klodams, bet 
smulkiausiam, pirminiam elementui 
- žodžiui, kuris, atrodo, kiekvienu 
atveju yra savitas, nepamainomas, 
vienintelis - kaip eilėraštyje. Ir bū
tent "iš apačios“, per žodžių audinį 
čia nušvinta visi prasmių laukai, 
spontaniškai išnyra nepriorinės kū
rinių prasmės“. Kitoje šios didelės 
recenzijos vietoj jis taip rašo: "Kazi
miero Barėno personažai dažnai su
siję su laidotuvėmis, kapinėmis. Tai 
jų susitikimo ir prisiminimų vieta, 
kur galima pamatyti vis retėjantį sa
vųjų būrelį. Bet mirties tematika ne
nuteikia pernelyg niūriai, rašytojo 
kūryba skleidžia kažkokią stoišką 
ramybę, vyrišką rimtį, blaivų susi
taikymą su laiko dėsniu. Tik vos 
juntamas liūdesys ženklina pusla
pius, kur rašoma apie neišvengiamą 
išėjusių iš gyvenimo vardų ir veidų 
užmarštį“.

Lietuvių bendruomenė Didžiojo
je Britanijoje yra laiminga - iš tik
rųjų - turėdama tokio aukšto lygio 
rašytoją kaip Kazimieras Barėnas. 
Džiaugiamės, kad jis pasiryžęs pa
pildyti ir baigti naują knygą apie 
Britanijos lietuvius. Padėkime įgy
vendinti tą sumanymą, greičiau at
siųsdami nuotraukų. Manau, kad vi
si supranta to reikalo svarbą. Iš 
anksto dėkoju už pagalbą.

Vincent O 'Brien

Stovyklavietės 
paruošimas 
Pašto išlaidos
Įvairios išlaidos 
$50 pakeitimas į svarus

£30.00
£24.00
£97.34
£33.30

Viso išlaidų £2357.92
Pajamų likutis 

(plius$100)
£26.58

Balansas
(plius $100)

£2384.50

LSS Europos rajono stovyklos 
"Mūsų sodyba“ apskaita 1994 m. 
lapkričio 19 d. buvo patvirtinta LSS 
Europos rajono skautų vadovybės 
susirinkime, kuris įvyko Lietuvių 
namuose Londone.

LSS Europos rajono stovyklos 
’’Mūsų sodyba“ viršininkas 

vsv V.O'Brien

Atvyko į Didžiąją Britaniją 
1947 m. Buvo aktyvus lietuviškoje 
bendruomenėje, reiškėsi kaip labai 
geras choristas - dažnai įvairiuose 
parengimuose - koncertuose Jonas 
pasirodydavo kaip solistas.

Anglijoje velionis, kol išmoko 
anglų kalbą, išmėgino1 įvairias pro
fesijas, tik vėliau pavyko gauti dar
bą švietimo ministerijoje, kur ir 
mokytojavo per 20 metų iki išėjimo 
į pensiją.

Palaidotas Brook Street kapinė
se, Erith. Gedulingos pamaldos 
įvyko katalikų bažnyčioje, "Our 
Lady of the Angels“ Erith lapkričio 
25 dieną. Liūdi žmona Connie, 
dukra Janette ir giminės Lietuvoje.

"Zigmas Juras

PASAULYJE
Pradedama ruoštis 2000 

metų jubiliejui
Popiežius Jonas Paulius II pa

skelbė apaštalinį laišką "Tertio 
Millenio Adveniente“ ir juo nusta
tė pasirengimų dutūkstantiesiems 
šventiesiems metams tvarką. Ka
dangi bus minima ne tik naujo šimt
mečio bet ir naujo tūkstantmečio 
pradžia, šiam jubiliejui Šventasis 
Tėvas nustato 5 metų pasirengimo 
laiką. 1995 ir 1996 metais vietinės 
Bažnyčios raginamos suaktyvinti 
katekezę antrojo Vatikano susirin
kimo dvasioje. Tuo metu numatoma 
taip pat surengti Azijai ir Šiaurės bei 
Pietų Amerikai skirtus Vyskupų 
Sinodus. 1997, 1998 ir 1999 metai 
bus tiesioginio pasirengimo jubilie
jui laikas. Šiuo.laiku Bažnyčia ragi
nama įsimąstyti į Trejybės ir Įsikū
nijimo paslaptį bei atlikti sąžinės 
sąskaitą ir atgailą už tuos Bažnyčios 
istorijos įvykius, kai krikščionys liu
dijo ne Gerąją naujieną, o pasaulio 
dvasią, už nusižengimus Kristaus 
mokinių vienybei, už skilimus, kurie 
iki šiolei drasko krikščionybę. Baž
nyčia raginama karštai maldai už 
krikščionių vienybę.

Vatikano muziejuje - 
apie etruskus

Iškilmingai atidaryta neseniai 
baigta restauruoti Vatikano muzie
jaus dalis, kurioje eksponuojami 
archeologiniai radiniai, vaizduojantys 
antikinių vidurio Italijos gyventojų - 
etruskų buitį ir kultūrą. Šios Vatika
no muziejaus dalies pertvarkymas 
truko ketverius metus. Iki rekonst
rukcijos etruskams buvo skirtos 9 
Vatikano muziejaus salės, dabar - 13. 
Į naują ekspoziciją įterpti aukso dir
biniai ir terakotos iš italų aristokratų 
šeimos Guglielmi di Vulci kolekci
jos.

Amžina tema: 
vyras ir moteris

Romoje, Popiežiniame teologijos 
fakultete Marianum, įvyko kolokviu
mas tema: ’Teologiniai ir antropolo
giniai vyro ir moters tapatumo pa
grindai“. Renginio dalyviai savo pra
nešimuose ne vieną kartą pabrėžė, 
kad vyro ir moters identiteto proble
ma tampa vis svarbesnė, nes keičiasi 
tradiciniai vyro ir moters vaidmenys 
visuomenėje ir šeimoje. Tad klausi
mas "Ką reiškia būti moterim ir ką 
reiškia būti vyru?“ bus vienas iš 
"karštų“ XXI amžiaus klausimų. Ma
rianum fakulteto dekanė Cettina 
Millitello pastebėjo, jog būtina rasti 
naują pusiausvyrą tarp vyro ir mo
ters. Neapolio universiteto profesorės 
Andrianos Valerio pranešimas buvo 
skirtas religijos vaidmeniui įsitvirti
nant ir įteisinant moterų savimonę. Ji 
pastebėjo, kad didžiosios mistikės, 
remdamosios Šventuoju raštu, įvedė į 
religijos kalbą labai daug moterišku
mą įteisinančių ir aukštinančių įvaiz
džių.

Knyga apie Opus Dei

Romoje, naujose Opus Dei prela- 
tūros informacijos tarnybos patal
pose, spaudos konferencijoje prista
tyta nauja Giuseppe Romano knyga 
"Opus Dei - kas, kaip, kodėl“, kurią 
išleido Edizioni San Paolo leidykla. 
Kaip sakė pats autorius. Opus Dei 
narys, ši knyga pretenduoja tapti vi
sapusiškos informacijos apie Opus 
Dei prelatūrą šaltiniu - kas gali būti 
Opus Dei nariu, kaip įstoti, kaip gy
venama bendruomenėse, kokia veik
la užsiima organizacija, kokie jos 
tikslai ir kokiomis priemonėmis 
disponuoja tiems tikslams pasiekti. 
Šiandien Opus Dei prelatūros nariais 
yra apie 80 tūkstančių pasauliečių - 
vyrų ir moterų, besidarbuojančių 
įvairiose srityse ir kilusių iš įvairių 
visuomenės sluoksnių, bei 1500 ku
nigų beveik 90-tyje pasaulio kraštų.

Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcijos žinios

k
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