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Su problemomis ir pretenzijomis M rino atminimui
Europai mes nereikalingi

Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas apie kelionę į Londoną

Lietuvos Seimo pirmininkas Čes
lovas Juršėnas, grįžęs iš oficialaus 
vizito Didžiojoje Britanijoje, susi
tikimą su žurnalistais Vilniuje pra
dėjo išskirdamas du jam ’’itin malo
nius vizito momentus“. Pirma, tai 
platus ir atviras pokalbis su tautie
čiais Londone bei Kovo 11 -osios pa
minėjimas drauge. Antra - apsilanky
mas BBC monitoringo centre, kur 
galima klausytis viso pasaulio radijo 
stočių. Centre Seimo pirmininkas 
lankėsi vidurdienį ir turėjo galimybę 
pasiklausyti Vilniaus radijo, o šiaip, 
tvirtino Č. Juršėnas, Britų salose 
klausytis radijo iš Lietuvos beveik 
nėra galimybių.

Lietuvos Seimo pirmininkas susi
tiko su Didžiosios Britanijos užsienio 
reikalų valstybės ministru Douglas 
Hogg (beje, šis žmogus buvo pirma
sis aukšto rango anglas, lankęsis 
Lietuvoje 1991 m. rudenį po Mask
vos pučo). Susitikimo metu pasikeis
ta nuomonėmis apie Lietuvos per
spektyvas integruotis į Europos Są
jungą ir NATO. Seimo pirmininko 
nuomone, kalbant apie tokias pers
pektyvas svarbu akcentuoti, kiek tik
rieji NATO, Europos Sąjungos nariai 
yra pasiruošę priimti naujus narius, o 
ne kiek mes esam ištroškę patekti į 
Europą, ir kada tai įvyks. ’’Mes taip 
pat neturim mažinti savo pastangų. 
Pirmiausia, privalome pramušti so
čių, turtingų ir patenkintų savim 
europiečių kiautą, paveikti jų nusi
statymą naujų narių atžvilgiu pa
lankumo linkme“, - kalbėjo žurnalis
tams Č. Juršėnas. Seimo pirmininkas 
paminėjo, jog p. Douglą Hoggą do
mino Lietuvos santykiai su kaimy
nais. Valstybės ministras teigiamai 
įvertino Lietuvos susitarimą su Mask
va dėl tranzito reikalų. "Tačiau mane 
dar labiau nustebino, kad apie šį susi
tarimą teigiamai atsiliepė ir Bendruo
menių rūmų spykerė B. Boothroyd 
savo trumpoje sveikinimo kalboje, 
pasakytoje nedideliame priėmime, 
kuris, kas įdomiausia, pagal anglų 
tradicijas vyko jos miegamajame“, 
pasakė ”EL“ Č. Juršėnas. Britų dė
mesys šiam klausimui, išryškėjęs ne 
tik pokalbyje su valstybės ministru, 
bet ir su vienu Oksfordo profeso
riumi, anot Seimo pirmininko, įrodo, 
kad "mes europiečiams su savo rū
pesčiais, neišspręstom problemom ir 
pretenzijom, konfliktais su kaimynais 
(net jei ir esame teisūs) nereikalingi, 
problemas turime išspręsti čia, na
mie, ir dabar, o ne po to, kai būsime 
jungtinės Europos dalimi“.

Britų, kartais dar vadinamų euro
skeptikais, nuomone, Lietuvos ir kitų 
Baltijos šalių perspektyvos patekti į 
jungtinės Europos struktūras (pirma į 
Europos Sąjungą, o po to tik į NATO 
- tai pabrėžė ir D. Hoggas) - po 2000- 
ųjų metų.

Susitikimas su lietuviais
Seimo pirmininkas papasakojo 

”EL“ korespondentei apie apsilanky
mą senajame Lietuvos ambasados 
pastate, kur buvo surengtas nedidelis 
priėmimas. Ambasados darbuotojai 
papasakojo Č. Juršėnui apie naująjį 
Lietuvos ambasados pastatą Londo
ne, tačiau galimybių apžiūrėti jį dėl 
svečio užimtumo nebuvo.

Į susitikimą su Lietuvos Seimo 
pirmininku Lietuvių namuose buvo

susirinkusios kelios dešimtys tautie
čių, gyvenančių Londone. ’’Svarbiau
sias įvykis buvo Kovo 11 -osios akto 
paminėjimas. Aš pasakiau sveiki
nimo kalbą - tai buvo savotiška mano 
Kovo 11-osios pranešimo Vilniuje 
repeticija“, - pasakojo Č. Juršėnas. - 
Išdėsčiau pagrindinius dalykus, kaip 
gimė Kovo 11-oji, kas lėmė ją ir kas 
Lietuvoje padaryta ar dar ne per pas
taruosius penkerius metus“.

Tautiečiai svečiui iš Lietuvos 
uždavė daug klausimų tiek pagrindi
nėj salėj, tiek prie vaišių stalo. "Dis
kusijose iškart išryškėjo, kad mes kai 
ką skirtingai vertiname, pavyzdžiui, 
praeitį. Aš sau leidau, gal kiek neat
sargiai, kritiškai pasakyt keletą žo
džių apie A. Smetoną - veikėją, Pre
zidentu tapusį po perversmo ir už
tikrinusi tikrai nedemokratinį krašto 
valdymą, kas, mano supratimu, lėmė 
ir 1940-ųjų metų atitinkamą baigtį. 
Šis kritiškas pasakymas kai kuriems 
mano gentainiams nepatiko. Išklau
sęs jų nuomonę pasakiau, jog nepai
sant kiekvieno mūsų nuomonių, is
torija dar bus tikslinama, rašoma ir 
galų gale viskas bus išspręsta, - dali
josi įspūdžiais iš Londono Seimo 
pirmininkas. - Kitas svarbus dalykas - 
mano praeities, mano pakraipos 
žmonių vertinimas. Iš jų klausimų 
jautėsi, kad štai aš toks, iš anų laikų, 
tačiau iš principo tautiečiai mane 
priėmė draugiškai. Buvo pasakyta, 
kad jie gerbia Lietuvos valią ir jos pa
sirinkimą demokratiškuose rinkimuo
se. Mano pasisakymas Londone buvo 
tarsi atsiprašymo Kovo 11-ąją Vilniu
je pradžia (apie tai plačiau rašoma 3 
psl. - ELR), manau, kad dauguma 
žmonių mane teisingai suprato. Pa
prastai ne tokiais iškilmingais atvejais 
sakau: pažiūrėkite - aš su kupra, isto
rine kupra - tai mano praeitis, kuri 
mane slegia. Jau penkeri metai, kaip 
aš dorai dirbu naujai Lietuvai, taip 
stengiuosi dirbti, kad ta kupra būtų 
nepastebima ir žmonės man atleistų. 
Aišku, vieniems aš ir mirsiu kuprotas, 
bet dėl to nepykstu. Manau, kad ne
svarbu, kokia mūsų praeitis, svarbu, 
kad mes suprantame tautiečių rei
kalus - juk būtent dabartinis Seimas 
pajudino tuos pilietybės reikalus, 
kurie buvo supainioti dar prie anos, 
jiems palankesnės valdžios“.

Pilietybės reikalai
Londono lietuviams labiausiai rū

pėjo pilietybės reikalai. Č. Juršėnas 
jiems žadėjo, jog, lyginant su Aukš
čiausiosios Tarybos laikais, dabarti

nis Seimas kai ką padarys ir, pirmi
ninko nuomone, tam tikra pažanga 
jau padaryta. Atsižvelgiant į tautie
čių, ypač gyvenančių Šiaurės Ameri
koje, pageidavimus, Prezidentas su
darė specialią komisiją ir Seimas pri
ėmė atitinkamą nutarimą dėl Seimo 
ir išeivių atstovų bendros komisijos, 
spręsiančios pilietybės įstatymo klau
simą, sudarymo. Č. Juršėnas, nedrįs
damas tautiečiams konkrečiai pasa
kyti, kokie galimi sprendimai taisant 
pilietybės įstatymą, išreiškė bendrą 
nuostatą, kuriai, anot jo, pritaria ir 
Prezidentas, ir ne tik Seimo daugu
ma, bet beveik visos pagrindinės 
frakcijos. Tai yra, kad Seimas pasiry
žęs labai dėmesingai išnagrinėti 
esamo jau pataisyto pilietybės įstaty
mo taikymo praktiką, ir jei ji reika
lauja pataisyti patį įstatymą ar po
įstatyminius aktus, Vyriausybės ar 
Vidaus reikalų ministerijos sprendi
mus, Seimas pasiryžęs tai padaryti. 
’’Mes nesame įsikibę tų nuostatų, 
kurios jau buvo priimtos, ir nemano
me, kad jos yra vienintelės teisin
gos“, tvirtino lietuviams Londone Č. 
Juršėnas.

Tautiečius domino ir investicijų 
klausimai - ką Seimas jau padarė, ką 
dar ruošiasi padaryti, kad Lietuva bū
tų palankesnė investicijoms. Buvo 
kalbama apie Konstitucijos 47 straip
snio pataisą, įteisinančią žemės par
davimą užsieniečiams. Česlovas Jur
šėnas ragino tautiečius paveikti savo 
pakraipos politinius veikėjus ir Sei
mo narius Lietuvoje, kad šie būtų pa
lankesni pozicijos siūlymui ir ne
žiūrėtų kritiškai į jį vien todėl, kad 
siūlo LDDP. Tai bendras reikalas 
visai Lietuvai, teigė Seimo pirminin
kas. Jo nuomone, "nelabai vykusiai“ 
suformuluotą 47 straipsnį reikėtų 
pakeisti arba bent padaryti pareiški
mą, jog esam pasiryžę jį pakeisti - 
"tai bent jau pirmam etape tenkintų 
Europos Sąjungą“. Č. Juršėnas sakė 
kalbėjęs ir apie Lietuvos užsienio 
politiką.

Apie ambasadoriaus atšaukimą 
negirdėjo...

"Lietuvos rytas“ teigia iš patikimų 
šaltinių sužinojęs, kad dėl pablogė
jusios sveikatos ketinama atšaukti 
Lietuvos ambasadorių Britanijoje R. 
Rajecką, kuris šiuo metu, anot laik
raščio, gydosi vienoje iš Londono 
profilaktinių klinikų. Dienraštis tei
gia, jog valdžios pareigūnų kabine
tuose kalbama, kad ambasadorių pa
keisti gali Prezidento patarėjas už
sienio politikos klausimais ambasa
dorius Justas Paleckis. Lietuvos Sei
mo pirmininkas Česlovas Juršėnas 
po viešnagės Londone ”EL“ kores
pondentei teigė negirdėjęs kalbų apie 
ambasadoriaus R. Rajecko atšauki
mą. ”Su ambasadoriumi aš bendra
vau labai daug, manau, jog jis turi 
autoritetą kolektyve ir tarp vietos 
lietuvių. Kaip sakoma, ambasadorius 
yra įėjęs į vėžes ir žino, ką reikia 
daryti. Manau, jog jis niekur nesiruo
šia išeiti. Gal jis yra šiek tiek sublo
gęs, bet svoris dar ne rodiklis - vie
nais metais mes apkūnesni, kitais 
liesesnį. Man būnant Londone jokios 
kalbos apie ambasadoriaus pasitrau
kimą iš posto nebuvo“, - pareiškė Č. 
Juršėnas.

Erika Umbrasaitė

Šių metų kovo 8 dieną iš Nor
wood katalikų bažnyčios Londone 
palaidotas žymus Didžiosios Britani
jos lietuvių veikėjas, vienas iš DBLS 
kūrėjų Mečys Bajorinas. Jis gimė 
1914 metų gegužės 15 dieną Taura
gės apskrities Gaurės valsčiaus Pa- 
drūtupių kaime. Baigė Tauragės ko
mercinę mokyklą ir Kopenhagos 
Handelskole. Nuo 1938 m. sausio ir 
1939 metais - Lietuvos "Maisto“ ben
drovės atstovas Londone. Po Didžio
sios Britanijos lietuvių sąjungos 
steigiamojo susirinkimo, įvykusio 
1947 m. liepos mėnesį pono P. Var- 
kalos bute Londone, buvo įtrauktas į 
Laikinąją valdybą. DBLS pirmajame 
suvažiavime 1947 metais išrinktas 
Sąjungos vicepirmininku. Tas parei
gas ėjo iki 1949 metų spalio mėnesio, 
kai išrenkamas DBLS pirmininku. 
Juo buvo iki 1958 m. rugsėjo mėne
sio, kai atsisakė toliau kandidatuoti. 
Dar būdamas DBLS vadovu 1954- 
1959 m. Mečys Bajorinas dirbo ir 
Lietuvių namų bendrovėje. Ir vėliau 
jo gyvenimas buvo neatsiejamas nuo 
lietuviškų reikalų Britanijoje.

Seimo ir Amerikos lietuvių 
bendruomenės atstovų 

komisija
Iš Seimo kanceliarijos pagaliau 

gautas dar šių metų sausio 26 dieną 
Seimo priimtas nutarimas "Dėl Lie
tuvos Respublikos Seimo ir Ameri
kos lietuvių bendruomenės atstovų 
komisijos sudarymo“. Iš neoficialių 
šaltinių sužinojome, kad Seimo Pir
mininkas nutarimą pasirašė tik šią 
savaitę.

Jame rašoma, kad Seimas nutarė 
sudaryti Lietuvos Respublikos Sei
mo ir Amerikos lietuvių bendruo
menės atstovų komisiją ir patvirtino 
šios komisijos nuostatus. Lietuvos 
Respublikos Seimo valdybai pavesta 
spręsti Komisijos būstinės ir finan
savimo klausimus.

Lietuvos Respublikos Seimo ir 
Amerikos lietuvių bendruomenės 

atstovų komisijos nuostatai

1. Lietuvos Respublikos Seimo ir 
Amerikos lietuvių bendruomenės 
atstovų komisijos (toliau - Komisija) 
paskirtis - puoselėti Lietuvoje ir 
Amerikoje gyvenančių lietuvių ben
dradarbiavimą, rūpintis abipuse pa
galba ir parama, keistis mokslo, kul
tūros ir kita informacija, teikti pasiū
lymus Lietuvos Respublikos Seimui 
ir kitoms valstybinėms institucijoms 
dėl Komisijos veiklos. • «

2. Komisija steigiama ketveriems 
metams. Šiam, laikotarpiui pasibai
gus, Lietuvos Respublikos Seimas 
įvertins Komisijos atliktą darbą ir 
priims sprendimą' dėl tolesnės veik
los.

3. Komisiją sudaro:
1) devyni Lietuvos Respublikos 

Seimo nariai (po vieną nuo šių poli
tinių organizacijų, turinčių Seime 
savo atstovų: Lietuvos demokratinės 
darbo partijos, Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatorių), Lietuvos 
socialdemokratų, Lietuvių tautinin
kų sąjungos, Lietuvos krikščionių 
demokratų, Lietuvos demokratų, 
Centro sąjungos, Valstiečių partijos,

Suorganizavus DBLS, tuojau pat 
buvo išleistas rotatoriumi spausdin
tas savaitinis ’’Užsienio ir vidaus 
žinių biuletenis“. Jo pirmasis nume
ris pasirodė 1947 m. liepos 25 d. 
Vienas iš redakcinės komisijos narių 
ir faktinis biuletenio tvarkytojas bu
vo M. Bajorinas. Iš to biuletenio iš
augo "Britanijos lietuvis“, vėliau pa
vadintas "Europos lietuviu“. Mečys 
Bajorinas beveik 50 metų rašė Brita
nijos lietuvių laikraščiui; pastarai
siais metais kūrybiškai parengdavo 
žinutes skyreliui "Pasaulyje“, gyvai 
atsiliepdavo į Britanijos lietuvių ir 
Lietuvos aktualijas, kol pernai metų 
pradžioje sunki negalia nebeleido 
jam rašyti. Mirus M. Bajorinui "Eu
ropos lietuvis“ neteko paskutinio iki 
šiol buvusio gyvo laikraščio kūrėjo, 
ilgamečio redakcijos kolektyvo, jos 
redakcinės kolegijos nario, ištikimo 
bendradarbio. M. Bajorinas didžiai 
vertino lietuviškos spaudos reikšmę 
išeivijos gyvenime, nuo "Europos 
lietuvio“ įsikūrimo laikraštį tapatino

Nukelta į 3 psl.

Politinių kalinių ir tremtinių sąjun
gos);

2) penki Amerikos lietuvių bend
ruomenės tarybos išrinkti atstovai.

Šiame punkte nurodytos politinės 
partijos ir politinės organizacijos, 
taip pat Amerikos lietuvių bendruo
menės taryba turi paskirti atstovus į 
Komisiją iki 1995 m. kovo 1 dienos.

Komisiją gali papildyti kitų kraš
tų lietuvių bendruomenių atstovai, 
jei tam pritaria visi Komisijos nariai.

Šios kadencijos Lietuvos Res
publikos Seimo veiklos metu politi
nių partijų ir politinių organizacijų 
atstovavimas Komisijoje nekeičia
mas.

4. Komisija į posėdžius renkasi 
ne rečiau kaip du kartus per metus 
Komisijos nustatytu laiku. Išnagri
nėjusi klausimus ir ištyrusi proble
mas, Komisija parengia pranešimus 
Lietuvos Respublikos Seimui, įsta
tymų projektus, kuriuos teikia Sei
mo frakcijoms ir komitetams.

5. Komisijos posėdžiai yra teisė
ti, kai juose dalyvauja ne mažiau 
kaip 2/3 Komisijos narių. Komisija 
priima sprendimus bendru sutarimu. 
Komisijos posėdžiai yra atviri.

Komisijos posėdžiuose su pata
riamojo balso teise kviečiami daly
vauti Lietuvos Respublikos Vyriau
sybės, ministerijų, kitų valstybės ir 
visuomeninių institucijų atstovai.

6. Komisija iš savo narių išsi
renka du pirmininkus - vieną iš Lie
tuvos Respublikos Seimo narių ir 
vieną iš Amerikos lietuvių bendruo
menės atstovų.

7. Komisijos nariai turi teisę Lie
tuvoje gauti informaciją su jos veik
la susijusiais klausimais.

8. Komisijos darbo tvarką nusta
to reglamentas, kurį savo sprendimu 
tvirtina Komisija.

9. Komisijos būstinė yra Vil
niuje.

Kitos žinios iš Seimo - 3 pus
lapyje.
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Keliais sakiniais
□ Naujas ambasadorius. Prezidento 
A. Brazausko dekretu Jurgis Brėdikis 
paskirtas Lietuvos Respublikos nepa
prastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriu
mi Čekijoje. Jis gimęs Prahoje 1929 
metais. Žinomas kardiochirurgas. 
Pastaruoju metu buvo Lietuvos svei
katos apsaugos ministru.
□ Parafuotas Lietuvos ir Šveicarijos 
susitarimas. Kovo 15 dieną Vilniuje 
abiejų Žalių atstovai parafavo Lietu
vos vyriausybės ir Šveicarijos federa
cinės tarybos susitarimą dėl vizų pa
naikinimo abiejų valstybių pilie
čiams, turintiems diplomatinius, tar
nybinius ir specialiuosius pasus.
O Viceadmirolo viešnagė. Lietuvoje 
lankėsi JAV pakrančių apsaugos vi- 
ceadmirolas Arthur Eugene Henn su 
žmona. Jis susitiko su kražto apsau
gos ministru, nuskridęs į Klaipėdą 
apžiūrėjo uostą ir kovinį laivyną, ap
lankė Karinių jūrų pajėgų flotilės 
Štabą.
□ Akredituotas Suomijos karo atašė. 
Kovo 13 d. Vilniuje akredituotas 
naujas Suomijos karo atašė Baltijos 
valstybėms majoras H. E. T. Pulsą. 
Jis dirbo Šiaurės šalių taikos palaiky
mo Štabe, moka anglų, švedų, vokie
čių, rusų ir estų kalbas. Naujojo karo 
atašė rezidencija bus Taline.
□ Paminėtas Justino Marcinkevi
čiaus gimtadienis. Lietuvos Mokslų 
Akademija, Vilniaus universitetas. 
Rašytojų sąjunga ir Mokslininkų rū
mai surengė akademinius skaitymus 
"Poeto ir akademiko Justino Marcin
kevičiaus kūryba", skirtus jo 65- 
osioms gimimo metinėms pažymėti. 
O Netekome Žinomo išeivijos daili
ninko Vytauto Kasiulio. Jis mirė Pa
ryžiuje kovo 12 d. bebaigdamas 77- 
uosius. V. Kasiulis kilęs iš Dzūkijos. 
Karo pabaigoje pasitraukė į Vokie
tiją. Nuo 1948 m. persikėlė i Paryžių. 
1950 m. laimėjo premiją Halmarko 
konkurse (už paveiksią "Motinystė“

SJELPTYNIIOS BUENOS
"Židikuose paminėtas 

rašytojos Šatrijos
Raganos gimtadienis"

- praneša Rasos Čergelienės straip
snis "Lietuvos ryte“ 03 13.

Židikuose (Mažeikių r.), kur am
žinam poilsiui prieš 65 metus atgulė 
lietuvių rašytoja ir garsi visuomenės 
veikėja Marija Pečkauskaitė-Šatrijos 
Ragana (1877-1930). įvyko rengi
nys, skirtas jos gimtadieniui pami
nėti.

Židikų bažnyčioje (parapijos gy
venime aktyviai dalyvavo M. Peč- 
kauskaitė) šventas Mišias aukojo 
Telšių kunigų seminarijos dvasios 
tėvas prelatas Jonas Kauneckas. Mi
šių metu giedojo Telšių katalikiško
sios vidurinės mokyklos mokslei
vės. Židikų M. Pečkauskaitės vidu
rinės mokyklos mokytojų ir moki
nių programoje skambėjo A. Puišy
tės eilės bei dainos, kurių savo metu 
vietos moksleivius mokė pati rašy
toja. Židikų moterys pasakojo gyvus 
prisiminimus apie rašytoją. Prane
šimą apie M. Pečkauskaitės gyveni
mą Židikuose perskaitė mokytoja 
Filomena Juodikienė.

Gegužės mėnesį sukaks 80 metų, 
kai rašytoja atvažiavo į Židikus, ku
riuose gyveno pasiligojusi jos moti
na ir sesuo Sofija. Čia ji praleido pas
kutiniuosius 15 savo gyvenimo me
tų, pastatė blaivybės namus ir suor
ganizavo jaunimo chorą, nors be
veik visą dešimtmetį iki gyvenimo 
pabaigos sunkiai sirgo. 1928 metais, 
rašytojos penkiasdešimtmečio pro
ga, jai buvo suteiktas Vytauto Di
džiojo universiteto Garbės daktaro 
titulas, pats A. Smetona jai įteikė 
Gedimino antrojo laipsnio ordiną.

Židikuose šiuo metu veikia rašy
tojos memorialinis muziejus, kuris, 

jam skirta antra vieta). 1956 m. daly
vavo Paryžiaus moderniojo meno 
muziejaus parodoje "Menas Prancū
zijoje ir pasaulyje". Rengė parodas 
privačioje Stiebelio galerijoje.
O Šiaulių miesto Garbės piliečio 
medalis. Jį sukūrė dailininkas V. Bi
zauskas. Medalyje panaudota šiek 
tiek aukso ir sidabro, todėl jis kaina
vo apie 6500 litų. Tas vardas bus su
teikimas labiausiai Šiauliams nusi
pelniusiems žmonėms.
O Žemaičiai turės savo himnų. Tel
šiuose, "Alkos“ muziejuje, įvykusio
je Žemaičių kultūros draugijos kon
ferencijoje nutarta paskelbti konkur
są Žemaitijos himno muzikai ir žo
džiams sukurti, įsteigti žemaitišką 
apdovanojimą.
O Vokiečiai lanko tėvynainių kapus. Į 
Lietuvą yra atvykusi Vokietijos liau
dies sąjungos delegacija. Čia jos na
riai kartu su Lietuvos vokiečių sąjun
ga ieško savo tautiečių kareivių kapų, 
domisi, kaip jie yra prižiūrimi, tarsis 
dėl amžinojo poilsio mūsų šalyje 
atgulusių vokiečių karių atminimo 
įamžinimo.
O Nauja laivybos linija. Klaipėdos 
valstybinės akcinės įmonės "Progre
sas“ komplekse įsikūrė Olandijos ir 
Lietuvos bendra įmonės "Litprobalt 
terminalas". Jos tikslas - jūrų keliais 
gabenti krovinius iš Rytų valstybių 
Skandinavijos šalis. Šia linija laivai 
kursuos kiekvieną pirmadienį. Jau 
veikia laivų linijos tarp Klaipėdos ir 
Ahus (Švedija), Fredericijos (Dani
ja), Mukrano ir Kylio (Vokietija).
□ Liūtas apkandžiojo berniukų. Tai 
atsitiko Kauno zoologijos sode, kai 
ten vienuolikametis kaunietis And
rius ir dešimtmetis jo draugas per 
narvo virbus badė liūto nosį. Žvėris 
griebė Andrių, stipriai apkandžiojo ir 
apdraskė. Vaiką išgelbėjo du sodo 
lankytojai. Po sudėtingos dešiniosios 
rankos operacijos jis dabar guli Vil
niaus universitetinėje Raudonojo 
Kryžiaus ligoninėje.

Eltos ir ”EL“ žinutės

kaip teigia muziejininkai, pastatytas 
ant nacionalizuoto, vėliau sugriuvu
sio pastato pamatų. Jau dveji metai 
rajono savivaldybės kultūros skyrius 
bylinėjasi su Skuodo rajone gyvenan
čiu V. Anickiu, norinčiu atgauti tėvui 
priklausiusį namą. Klebonijos pasta
tas, kuriame gyvenusi klebono Kazi
miero Bukanto globojama Šatrijos 
Ragana, pažymėtas memorialine 
lenta.

Prieš Vasario 16-ąją Mažeikių 
muziejus pasipildė dar vienu brangiu 
eksponatu - atsirado rašytojos II laip
snio Gedimino ordinas. Jį į muziejų 
atnešė rašytoją prieš mirtį globojusio 
Juozo Liutkaus sūnus, šiuo metu 
gyvenantis Mažeikiuose. Jis pasako
jo. kad gydytojui Juozui Liutkui 
(mirė 1993-aisias) rašytoja po mirties 
patikėjusi daug brangių relikvijų, 
kurių jis neskubėjo atiduoti ilgą laiką 
ideologizuotiems muziejams.

"Kutinę bus statomas 
paminklas

Kimiu LKii kinui“.
- skelbia Aušros Ostasevičienės 
straipsnio pavadinimas "Lietuvos 
aide“ 03 10.

Praėjusių metų gegužės mėnesį 
Kauno miesto meras A. Račkauskas 
sudarė komisiją Romo Kalantos pa
minklui statyti. Vadovu paskirtas šios 
idėjos iniciatorius architektas A. Ja- 
kučiūnas. Šių metų vasario mėnesį 
meras pasirašė dar vieną potvarkį ir 
įgaliojo sudaryti komitetą, kuris turė
jo parinkti paminklo vietą. Komitetui 
vadovauja buvęs Kauno meras V. 
Adomonis. Nutarta, jog paminklas 
stovės Muzikinio teatro sodelyje, ne
toli Laisvės alėjos, beveik toje pačio
je vietoje, kur liepsnose žuvo Romas 
Kalanta. Paminklo skulptorius R. 
Antinis, architektas S. JuŠkys.

Politikos apžvalgininko pastabos

Nepriklausomybės moraliniai atspalviai
Kovas - "morčiaus" laikas - įpusė

jo, o nei politikų, nei Seimo narių, 
dargi nei žurnalistų meilės nepastebė
ta. Atvirkščiai, Kovo 11-osios šven
timas vyko didelių ginčų fone. Dis
kusijas sukėlė gana nelaukas Seimo 
pirmininko Č. Juršėno atsiprašymas 
už sovietiniais metais komunistų pa
darytas skriaudas Lietuvos žmonėms.

Dabartinės valdančiosios partijos 
oponentai įrodinėjo, kad Seimo pir
mininkas šitaip stengiasi pakelti savo 
populiarumą ir pridėti tašką savo par
tiečiams kandidatams kovo 25-ąją 
įvyksiančiuose savivaldybių rinki
mus. Kaip ten bebūtų, Č. Juršėno 
žingsnis yra neįprastas, tuo labiau, jei
gu jis nėra, kaip anksčiau sakyda
vome, suderintas su LDDP vadovybe.

Kai dėl brolių žurnalistų, tai jų 
kilnumas išdulkėjo bemat: šią savaitę 
jie dalijosi televizijos kanalą. Už vie
tą po TV antenomis kovėsi partinio 
laikraščio redaktorius ir į LDDP 
rinkiminius sąrašus vėl "persikraus
tęs“ invalidų gynėjas, subankrutavu
sios televizijos administratorius ir 
amerikonišku kapitalu maitinamos 
TV žurnalistai. Visuomenė neramiai 
stebėjo šį negražų mūšį, kuriame iš
ryškėjo, kas ką ir už kiek pirko, kam 
atstovauja, kokius interesus gina. 
Plunksnos brolių vienybė, taip gra
žiai suvešėjusi tragišką 1991-ųjų 
sausį ir išaiškinant žurnalisto V. Lin
gio žudikus, dabar pasirodė esanti ne 
tokia jau tvirta. Be to, "Respublikos" 
laikraštis parašė apie žurnalistus, 
susijusius su bankinėmis aferomis...

Penktųjų Nepriklausomybės atkū
rimo metinių dienomis dar vienas 
amoralus reiškinys, nedarantis garbės 
nei Nepriklausomybės akto signa
tarams, nei valdančiosios partijos

"Ligota Lietuvos 
kariuomenė"

- taip pavadintas Loretos Česnienės 
straipsnis "Respublikoje“ 03 11.

"Tik 43 proc. praėjusių metų pa
vasarį į tarnybą Lietuvos kariuome
nėje pašauktų jaunuolių buvo tinkami 
karinei tarnybai", - artėjant naujam 
vaikinų Šaukimui, vykusiame trijų 
ministerijų - Sveikatos, Krašto apsau
gos bei Vidaus reikalų - atstovų pasi
tarime pasakė Lietuvos kariuomenės 
generalinio štabo atstovas A. Za
remba.

SAM konsultantė G. Katilienė sa
kė. kad jaunuolius tikrinančios me
dikų komisijos nekreipia dėmesio į 
vaikų poliklinikų išduotas ambulato
rines korteles, nesiremia ankstesnė
mis diagnozėmis, nepakankamai išti
ria atvykusiuosius. Todėl į tarnybą 
išleidžiami sergantys vaikinai. Nere
tai nuo tolesnės tarnybos atleidžiami 
tik vieną du mėnesius kariuomenėje 
išbuvę kareiviai - jų ligų tikrinusieji 
gydytojai paprastai būna nepastebėję 
arba tiesiog nekreipę dėmesio. Daž
niausiai diagnozuojami rimti psichi
niai, nervų sistemos sutrikimai, vi
daus, chirurginės ligos. Būna, kad 
tarnauti išeina blogai girdintys, 
plokščiapėdžiai. patyrę rimtas galvos 
traumas, sergantys opalige, odos li
gomis. padidėjusiu kraujospūdžiu, 
enureze (šlapimo nelaikymu), mik- 
čiojantys ir pan. Buvo atvejis, kad į 
kariuomenę atvyko vaikinas, sergan
tis... sifiliu.

Ne paslaptis, sakė kalbėjusieji, 
kad nestatutiniai santykiai sprendžia
mi savotiškai - nepaklusnūs jaunuo
liai porai mėnesių uždaromi į psi
chiatrines ligonines, kur jiems "diag
nozuojama“, tarkim, psichopatija. 
Ten pat išsiunčiami ir silpnesni, todėl 
su dideliu fiziniu krūviu susidoroti 
nesugebantys ir dėl to psichologiškai 
palūžtantys kareiviai. Didesnį psi
chologinį diskomfortą patiria, sun

politikams. Lietuvos premjeras tvirtai 
pareiškė, kad atmeta grupės Seimo 
narių prašymą priimti globoti būrį 
čečėnų vaikų, praradusių per Rusijos 
agresiją tėvus, o ateity galbūt ir svei
katą. "Vyriausybė negali imtis atsa
komybės už čečėnų vaikus“, - sakė 
ministras pirmininkas. Jis teigė, kad 
tam reikia priimti keletą įstatymų, 
skirti asignavimus iš biudžeto.

Ko daugiau šiame užsispyrime? - 
klausė opozicijos vadovai. - Abejin
gumas kitų nelaimei, paprasčiausias 
biurokratizmas, ar šitaip išlenda tik
rasis požiūris į nepriklausomybę ir 
laisvę? Moralės požiūriu atsisakymas 
priimti čečėnų našlaičius netelpa į 
jokius žmogiškumo rėmus, politikos 
- šis atvejis perša mintį, kad Vilnius 
vis dažniau dairosi į Maskvą: o ką 
Kremlius pasakys?..

Todėl Lietuvos Prezidentas vis 
neapsisprendžia ir dėl B. Jelcino kvie
timo atvykti į Maskvą paminėti Ant
rojo pasaulinio karo 50-metį, nors 
visos šalies opozicinės partijos tam 
sako ne. Kopenhagoje vykusioje JTO 
Pasaulinės socialinės plėtros konfe
rencijoje susitikę Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos prezidentai pripažino, kad 
"Šiek tiek skirtingai vertina Antrojo 
pasaulinio karo rezultatus“, bet galu
tinį sprendimą dėl dalyvavimo jo pa
baigos minėjimuose Paryžiuje, Lon
done ar Maskvoje priims vėliau.

Keletą politinės moralės atspalvių 
apžvalgininkai įžiūrėjo ir JAV vice
prezidento Alberto Gore'o susitikime 
su trijų Baltijos šalių premjerais Ta
line. Komentatoriai mano, kad Va
šingtonas, viena vertus, pažadėjęs 
Lietuvai 1,7 mln. dolerių "Partnerys
tės taikos labui“ programos įgyven
dinimui, o antra vertus, paraginęs 

kiau prie kariuomenės sąlygų prisi
taiko uždaro būdo arba fiziškai silpni, 
sportuoti neįpratę jaunuoliai.

Privatizavimo sunkumai
Apie tai rašoma "Dienoje“ 0310 
Albino Anužio strapsnyje "Net 
būsimiems dvarininkams per brangu“.

Prisimenate triukšmą dėl Taujėnų 
dvaro privatizavimo? Kiek buvo 
priekaištauta, kad jis parduotas per 
pigiai! Atrodo, dabar lazda vėl per
lenkta. Štai Kėdainių rajone ne vieną 
kartą buvo skelbti Pavermenio ir Sta- 
synės dvarų aukcionai. Pirmąjį siūlo
ma pirkti net už 150 tūkstančių JAV 
dolerių, antrasis įkainotas 80 tūkstan
čių JAV dolerių. Pirkėjų neatsiranda. 
Privatizavimo tarnybos darbuotojai 
karčiai juokauja, kad tokios senų 
dvarų kainos neįkandamos net būsi
miems dvarininkams. O laikas eina ir 
daro savo. Seni buvusių dvarų stati
niai vis labiau nyksta. Kol kas nepri
vatizuojamas griūvantis Kalnaberžės 
dvaras, (jį pretenduoja keli šeiminin
kai, bet ilgai nenusprendžiama, kam 
jį atiduoti. Jau senokai tuščios kai 
kurios Lančiūnavos dvaro patalpos. 
Anksčiau čia buvo žemės ūkio tech
nikumas. Dvaras jau buvo įtrauktas į 
privatizavimo programą, bet šis 
sprendimas buvo atšauktas. Kėdainių 
rajono privatizavimo tarnyba jau ant
rą kartą siūlo Vyriausybei privati
zuoti šį dvarą. Pusę metų Kėdainių 
rajono privatizavimo tarnyba negali 
privatizuoti keliu negyvenamų patal
pų senamiestyje. Jų pradinė kaina 
svyruoja nuo 20 iki 40 tūkstančių 
JAV dolerių. Aukcionai jau buvo 
skelbti keturis kartus, bet pirkėjų ne
atsirado. Nejaugi nebegalima realiai 
įvertinti privatizuojamų objektų?

Kelias j šviesa
Apie Lukiškių kalėjimo biblioteką ir jos 
skaitytojus rašoma "Pirmadienio“ Nr. 
11 Lino Jegelevičiaus straipsnyje 
"Knygomanai per prievartą“.

'Vilnių labiau suartėti su Maskva, 
netiesiogiai papirko Baltijos šalis, 
kad šios vykdytų palankią, ramesne 
Vašingtonui politiką.

Birželio mėnesį į Lietuvą atvyks 
JAV gynybos ministras W. Perry'is. 
Šis vizitas, apžvalgininkų nuomone, 
turėtų dar labiau priartinti Lietuvos 
artėjimą į NATO. Bet štai čia kai kas 
pastebi, kad šis priartėjimas, o paskui 
ir įsijungimas į NATO struktūrą, 
privers Lietuvą "komandiruoti“ dau
giau savo vaikų, gal ir merginų, į tai
kos palaikymo korpusus "karščiau
siuose“ Europos rajonuose. Lietuviai 
ypač motinos, neretai klausia: ar ne
virs mūsų veržimasis į NATO aša
romis dėl skaudžiai netektų sūnų, 
brolių, mylimųjų...

Bet tai vėlgi daugiau moralės 
klausimas. Lietuvos ėjimas į ekono
minę ir karinę Europos bendrijas yra 
neišvengiamas, jau bent dėl to, kad 
nebūtume surišti viena virvute su 
Rusija. Šį ėjimą į Vakarus skatina ir 
neutralioji Švedija, kurios aukštas 
ginkluotųjų pajėgų atstovas šią savai
tę lankėsi Vilniuje. Šalys gerai įver
tino Baltijos taikos palaikymo ba
taliono kūrimą.

Galų gale ši moralė buvo išryš
kinta tokiame, atrodytų, nežymiame 
fakte: vienas Seimo narys grąžino 
jam įteiktą Prezidento dovaną - nese
niai išleistą knygą "Lietuvos prezi
dentai“. Tautos atstovas joje įžvelgė 
"sąmoningą istorijos klastojimą“: ne
atskleisti pirmieji dveji nepriklauso
mybės metai - V. Landsbergiui ne
skirta nė eilutės, o A. Brazauskui - 
ketvirtis knygos...

Teisybė: kovas - ne "morčiaus“ 
mėnuo Lietuvos politikoje...

Česlovas Iškauskas

"Lietuvoje turbūt nėra kitos bib
liotekos, kuri turėtų tiek daug 
skaitytojų“, - teigė Lukiškių kalėji
mo pavaduotojas auklėjamajam dar
bui p. Viačeslavas Dmitrijevas. Lu
kiškėse kali apie 2600 suimtųjų ir 
kalinių, kiekvienas trokšta gauti ir 
skaityti knygas, laikraščius, žurna
lus. Nors laisvėje daugeliui, matyt, 
nė kiek nereikėjo spausdinto žodžio. 
Čia, kalėjime, knyga įgauna kitokią 
vertę: ji trumpina ilgas bausmės 
atlikimo dienas, savaites, mėnesius, 
leidžia valandėlei užmiršti slogią 
praeitį ir grįžti, tiesa, mintimis, į 
laisvę - vėl patirti nuotykius, kelio
nes ir meilę...

Pora metų kalėjimo biblioteka 
negali įsigyti naujų knygų - nėra 
lėšų. O ir gulinčios lentynose dažnai 
net iš caro Batiuškos laikų: kažin ar 
Lukiškėse atsirastų kalinys, besido
mintis tokiomis: "Antrojo pasauli
nio karo TSRS trauminė chirurgija“ 
(rusų kalba) ar TSRS enciklopedi
jos. Tiesa, jas mielai skaito visiems 
gerai pažįstamas M. Burokevičius. 
Visai neseniai lentynose dūlėjo ir V. 
Lenino, K. Markso, F. Engelso vei
kalai - bibliotekininkės juos jati iš
ėmė - niekada niekas jų neskaitė. 
Daug knygų suplėšomos ar kitaip 
sudarkomos: išplėšti puslapiai, ”pri- 
peckiotos“ natūralistinių, modernis
tinių piešinukų, prirašinėtos skaičių. 
Kaliniai "puošia“ knygaD nuogomis 
"undinėlėmis“, svastika, pistoletais, 
kaukolėmis, ufonautų veidais, špy
gomis, lytiniais organais. Kažin ar 
reikia Lukiškių kalėjimo gyventojus 
dėl to smerkti, juk dažnai ir Vilniaus 
universiteto studentas reikalingus 
knygos puslapius bibliotekoje išplė
šia. Straipsnyje pažymima, kad kali
niai patys ir sutvarko subjaurotas 
knygas - kitaip atimama teisė skai
tyti. Straipsnio pabaiga vainikuoja
ma šūkiu: "Daugiau skaitančių kali
nių - daugiau gerų žmonių!“

V. Dimas
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Seimo pirmininkas atsiprašė 
už savo komunistinę praeitį

j

r'

M 
s
h

I 

S 
s 
s

».
i- 
iŠ 
i- 
1-
i-

u

*“► Kovo 10 dieną prasidėjo Lietuvos 
Respublikos Seimo VI-oji (pavasa
rio) sesija. Rytinis plenarinis posėdis 
pradėtas draugiškai - parlamentarai 
sugiedojo Lietuvos himną.

Seimo pirmininkas Č. Juršėnas 
pateikė pavasario sesijos darbų pro
gramos projektą, kuriam po svarsty
mo buvo pritarta. Toliau Seimo pir
mininkas pasiūlė sudaryti Įstatymų 
sąvadą, kurį galės priimti tik kitos 
sudėties Seimas. Be to, lietuviškus įs
tatymus teks derinti prie Europos 
žmogaus teisių konvencijos, ir tai bus 
didelis bei sunkus darbas, mano Č. 
Juršėnas.

Svarstant pavasario darbus, kal
bėjo 16 Seimo narių, kurie pateikė 
įvairių siūlymų, atitinkančius jų at
stovaujamų frakcijų, partijų arba vi
suomeninių grupių interesus. Siūlyta 
priimti įstatymus, pagal kuriuos būtų 
pasirūpinta rezistencijos dalyvių pa
dėtimi, sveikatos apsauga, privatiza
vimu, Darbo kodeksu ir kt. Konser
vatorių (Tėvynės sąjungos) frakcijos 
seniūnas A. Kubilius pareiškė, kad 
Seimo darbą reikia pradėti nuo eti
kos. Mat Prezidentui A. Brazauskui 
viešint Izraelyje tos šalies spauda 
vieną iš Seimo narių apkaltino žydų 
genocidu. Tai, parlamentaro many
mu, reikia išsiaiškinti.

Užsienio reikalų ministras P. Gy
lys pateikė 5 Seimo nutarimų projek
tus. Tai Lietuvos ir Čekijos, Ispani
jos, Italijos, Kazachstano, Turkijos 
vyriausybių sutartys dėl abipusio 
investicijų skatinimo ir apsaugos, 
kurias reikia ratifikuoti. Visos 5 su
tartys ratifikuotos kovo 14 d.

Posėdžiui baigiantis Tėvynės Są
jungos (Konservatorių) frakcijos 
atstovas P. Tupikas perskaitė pareiš
kimą ir kaip buvęs eilinis komunistų 
partijos narys atsiprašė už savo ko
munistinę praeitį mokinių, jų tėvų, 
bendradarbių. P. Tupikas teigė, kad, 
prieš vykdamas su atsiprašymo misi
ja svetur, tai pirmiausia turėjo pada
ryti ir Lietuvos Prezidentas - buvęs 
komunistų partijos vadovas.

Pagal Konstituciją, Seimo pavasa
rio sesija turi baigtis birželio 30 die
ną, bet manoma, kad per tris su puse 
mėnesio tiek daug įstatymų, kiek ne
numatyta, priimti nepavyks. Sesija 
gali būti pratęsta iki liepos 6 dienos.

Kaip ”EL“ jau trumpai pranešė 
praėjusiame numeryje, kovo 11 d., 
šeštadienį, kai Lietuva šventė Ne
priklausomybės atkūrimo penkmetį, 
įvyko iškilmingas Seimo posėdis. 
Jame dalyvavo Lietuvos valstybės 
vadovai, Latvijos Seimo pirmininkas, 
užsienio šalių diplomatai, Bažnyčios 
hierarchai. Pirmiausia pagerbtas 3 
mirusių Kovo 11-osios Akto signata
rų atminimas, vėliau - parodytas do
kumentinis filmas apie tai, kaip V. 
Landsbergis paskelbė vardinio .balsa
vimo už Nepriklausomybės atkūrimo 
Aktą rezultatus. Kartu su ekrane dai
navusiais AT deputatais ’’Tautišką 
giesmę“ sugiedojo ir iškilmingojo 
Seimo posėdžio dalyviai. Ta proga 
kalbą pasakė Seimo pirmininkas, 
Kovo 11-osios Akto signataras Č. 
Juršėnas. Jis apžvelgė penkerių ne
priklausomybės metų darbus ir pasie
kimus bei prisipažino norįs ’’tarti ke
letą žodžių vienu skaudžiu klausi
mu“. ’’Daugiau kaip 20 metų aš bu
vau Lietuvos komunistų partijos na

Parlamentarų padėka
Jau buvo pranešta, kad du vagonai 

su Lietuvoje surinkta labdara pasiekė 
kariaujančią ir vargstančią Čečėnijos 
tautą. Neseniai į valstybinės įmonės 
’’Lietuvos geležinkeliai“ keleivių 
aptarnavimo direkciją atėjo Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos tarpparlamenti
nių ryšių grupių su Čečėnija koordi

rys. Jaučiu moralinę atsakomybę už 
tuos, kurie partijos vardu darė nusi
kaltimus tautai ir Lietuvos valstybei“, 
pasakė Č. Juršėnas. Jis atsiprašė ”už 
tuos buvusius komunistus ir tuos ne
partinius, kurie kolaboravo su paver
gėjais, persekiojo, trėmė, kalino visai 
nekaltus žmones“. Č. Juršėnas para
gino ir kitus buvusius komunistus, 
kurie priklauso ne tik LDDPį bet ir 
TS(LK), Centro sąjungos, kitoms 
partijoms, pritarti jo atsiprašymui. 
Galiausiai Seimo pirmininkas visas 
politines jėgas pakvietė sudaryti Tau
tos santarvės paktą.
*“*■ Kovo 14 dieną prie Lietuvos Sei
mo plevėsavo Slovėnijos Respubli
kos vėliava. Lietuvoje viešintis tos 
šalies Nacionalinės asamblėjos prezi
dentas J. Školcas pasakė kalbą Lietu
vos Seime. Svečio žodžiais, abiejų 
valstybių, Lietuvos ir Slovėnijos, li
kimai yra per daug panašūs, nes abi 
išgyveno totalitarinių valstybių oku
paciją ir priespaudą, abi kartu veržėsi 
į Nepriklausomybę. J. Školcas papa
sakojo, kaip Slovėnija išsprendė že
mės pardavimo užsieniečiams klau
simą - parduoti su apribojimais.

Kovo 14-ąją po pietų, atvykus 
Prezidentui A. Brazauskui, Seime su
rengtas Vyriausybės pusvalandis. 
Ministras pirmininkas A. Šleževičius 
papasakojo apie susitikimą su JAV 
viceprezidentu A. Goru Taline. Ap
tarta biudžeto lėšų stoka. Premjeras 
dar kartą perskaitė pareiškimą dėl 
’’atskirų Seimo narių atvirai demon
struojamos nepagarbos valstybinėms 
įstaigoms ir įstatymams“. Turėtas 
galvoje Geros valios misijos ketini
mas laikinai atvežti į Lietuvą Čečėni
jos karo našlaičius. Premjero žo
džiais, Lietuvoje yra apie 20 tūkst. 
našlaičių, kuriais reikia pasirūpinti 
pirmiausia, o atvežtais našlaičiais gali 
rūpintis atskiri Seimo nariai, kurie 
tuo užsiėmė. Dar kovo 9 d. Vyriau
sybės posėdyje nutarta, kad Lietuva 
neturi galimybės pasirūpinti čečėnų 
našlaičiais. Ministras pirmininkas tos 
dienos spaudos konferencijoje prane
šė, kad našlaičiams priimti nėra fi
nansinių galimybių, įstatyminės ba
zės ir tarpvalstybinių susitarimų. 
Kovo 13 d. pasisakė Seimo geros va
lios misijos narys R. Ozolas ir tarp
parlamentinės grupės Čečėnijai remti 
narys A. Patackas. R. Ozolo žodžiais, 
taip prisidedama prie čečėnų tautos 
naikinimo, o A. Patackas apkaltino 
Lietuvos Vyriausybę ’’kinkų drebini- 
mu prieš Maskvą“ ir pažadėjo daryti 
spaudimą Vyriausybei. Tuo tarpu če
čėnai nori, kad jų našlaičius pri
glaustų būtent Lietuva. Jau parengtas 
projektas įstatymo, leisiančio Lietu
voje laikinai priimti nuo stichinių ir 
socialinių nelaimių kitose šalyse 
nukentėjusius žmones. Jis bus pateik
tas Seimui kovo 24 d.

V. Landsbergis pateikė Seimui re
zoliucijos projektą ’’Dėl paramos Če
čėnijos Respublikai Ičkerijai“, jame 
siūloma: iškelti JTO reikmę atgaivin
ti Dekolonizacijos komitetą, kuris 
spręstų Čečėnijos problemą; dviša
liuose santykiuose laikyti Čečėniją 
de facto egzistuojančią ir užpultą šalį 
rengiantis pripažinti jos valstybingu
mą de jure, kai tik atsiras galimybė. 
Projektas apsvarstytas, sprendimas 
atidėtas kitam Seimo posėdžiui.

Ona Mickevičiūtė

nacinės tarnybos pirmininko Algirdo 
Endriukaičio ir Lietuvos Seimo Ge
ros valios misijos vykdomojo direk
toriaus Romualdo Ozolo pasirašytos 
padėkos šių vagonų palydovams Ta
deušui Kozlovskiui, Večeslavui Ko- 
sobudskiui ir Justinui Kardišauskui.

Aleksandras Januškis

Atkelta iš 1 psl.

su Didžiosios Britanijos lietuvių sąjunga saky
damas: kol gyvas ’’Europos lietuvis“, tol gyvuos 
ir DBL Sąjunga.

Mečys Bajorinas yra dirbęs ir užėmęs atsakin
gas pareigas įvairiose visuomeninėse organizaci
jose. Pastaraisiais metais jis buvo Didžiojoje 
Britanijoje veikiančios Baltų Tarybos garbės vice
prezidentu. Jis sumaniai ir energingai vadovavo 
Londono lietuvių klubui ’’Vienybė“, kuris buvo 
įkurtas dar pokaryje. Būdamas klubo seniūnu 
Mečys Bajorinas organizavo atkurtos Lietuvos 
Respublikos vadovų priėmimus Londone.

Mečys Bajorinas buvo vienas iš dinamiškiausių 
DBLS vadovų, sugebėjusių numatyti Sąjungos 
ateitį. Jo pirmininkavimo metais buvo nupirkti pir
mieji Lietuvių namai Londone, Britanijos sostinė
je įkurta lietuvių spaustuvė, įsigyta Lietuvių Sody
ba Headley Park. Po to atėjusios valdybos vos su
gebėjo išlaikyti Jo sukurtas lietuviškas institucijas.

Šviesus Mečio Bajorino atminimas ilgam išliks 
jį pažinojusiųjų širdyse.

ELR

Skaudi žinia apie Mečio Bajorino 
mirtį privertė mane prisiminti ir 
parašyti keletą sakinių apie mudviejų 
trumpą, bet gana turiningą susitikimą 
Londone. Kai 1994 metų rugpjūčio 
mėnesį lankiausi Didžiosios Britani
jos sostinėje, turėdamas tikslą parink
ti medžiagos apie Lietuvos buvusį 
diplomatą Bronių Kazį Balutį, iš
puolė laimė pasimatyti su, dabar jau 
amžinatilsiu, Mečiu Bajorinu. Tiesa, 
prieš atvykstant į Londoną, trumpai 
susirašinėjau su juo. Man tuomet jau 
buvo žinoma, kad ponas Mečys serga 
ir kad jo artimieji nepageidauja, jog 
kas nors iš svetimąjį trukdytų. Ponia 
Nijolė Dargienė, su kuria susipažinau 
Lietuvių Namuose, tuo reikalu man 
labai padėjo. Suprasdama, kad mano 
pastangos susisiekti su M. Bajorinu 
gali būti nevaisingos, ji, kaip puikiai 
pažįstama Bajorinu šeimoje, pati pa
skambino ir taip buvo sutartas mūsų 
susitikimo laikas. Mane labiausiai su
jaudino tai, kad ponas Mečys be jo
kių kalbų pareiškė norą pasimatyti ir, 
būdamas silpnos sveikatos bei pagar
baus amžiaus, pasakė, jog jis pats at
važiuos į Lietuvių Namus man pato

Iš prisiminimų apie Bronių Balutį
Atvykus man į Londoną, mane 

sutikusieji ponai Varkala (“Pieno
centras“) ir Grigonis (“Maistas“) tuo
jau mane pristatė į Lietuvos Pasiun
tinybę, kuri tada buvo Kensington 
Palace Gardens, ir supažindino mane 
su ministeriu Broniu Balučiu. Aš bu
vau atsiųstas į Londoną 1938 m. sau
sio 28 d. pakeisti tuolaikinį K. Gi
neičio, “Maisto“ atstovo, padėjėją 
Grigonį, kuris buvo perkeltas į Ame
riką, gi Gineičiui išėjus iš tarnybos ir 
grįžus į Lietuvą aš likau “Maisto“ 
atstovu. Mano artima pažintis su 
Balučiu tęsėsi iki jo mirties.

Beje, kai kas mėgina vadinti Ba
lutį “ambasadoriumi“. Tokiu jis nie
kuomet nebuvo, ne dėl to, kad jis ne
būtų to vertas, bet tik dėl to, kad tais 
laikais mažos valstybės neturėjo am
basadorių, bet įgaliotus ministerius, 
kokiu Balutis ir buvo.

Prieš karą Lietuvos Pasiuntinybė
je Londone dirbo būrys asmenų, ku
riuos ministeris dėl finansinių sunku
mų atleido, diplomatams paliko lais
vę pasirinkti, ar likti su juo, ar pereiti 
į kitą gatvės pusę, kur buvo sovietų 
ambasada. Tik vienas konsulas Jako
bas su žmona perėjo pas sovietus, gi 
patarėjas Rabinavičius išvyko į Ame
riką, geras mūsų draugas, lietuviškai 
kalbantis anglas Harrison, pasiunti
nybės tarnautojas, išėjo iš tarnybos. 
Tokiu būdu pasiuntinybėje liko tik 
ministeris Bronius Balutis ir patarėjas 
Vincas Balickas, kuris, Balučiui mi
rus, atstovavo Lietuvai, ir Lietuvai at
gavus nepriklausomybę buvo pakel
tas į ambasadorius.

Mečio Bajorino atminimui

Šioje Vlado Dargio nuotraukoje Mečys Bajorinas įamžin
tas pernai DBLS 46-ojo suvažiavimo metu.

giu laiku, nors aš jau buvau pasi
ruošęs aplankyti jį jam patogioje vie
toje. Sutartą valandą mes susitikome 
DBLS svetainėje. Man į akis iš karto 
krito senuko tvarkinga ir net iškil
minga išvaizda: kostiumas, skrybėlė, 
peteliškė po kaklu, lazdelė rankoje. 
Tikras senosios lietuvių kartos inteli
gentijos atstovas. Jis su savimi atsi
vežė senų fotonuotraukų ir nebaigtus 
spausdinti ant dviejų mašinraščio 
puslapių savo atsiminimus apie B. K. 
Balutį (juos žemiau spausdiname). 
Mūsų pokalbis tęsėsi kelias valandas. 
Daugiausia aš klausinėjau, o jis pasa
kojo. Po kiekvieno klausimo trumpai 
pagalvodavo ir tik po to lakoniškai, 
keliais sakiniais atsakydavo. Jei ko 
nežinodavo, tai sakydavo “neprisi
menu“, ’’nežinau“, ”to negaliu patvir
tinti“ ir pan. Mačiau, kad B. K. Balu
čio asmenybė jam paliko neišdildo
mą pėdsaką ir didžiulę pagarbą. Po 
pokalbio mes nuėjome į DBLS ofisą, 
kur jis rašomąja mašinėle užbaigė 
spausdinti trumpus savo atsiminimus. 
Ofise aš jam parodžiau DBLS centro 
valdybos posėdžių protokolų knygas, 
kur buvo fiksuota medžiaga iš jo pir

Mudu su Petru Varkala karo metu 
apsilankydavome pasiuntinybėje 
bent kartą per savaitę ir vakarais 
sulošdavome bridžą, skaniai šeimi
ninkės Kostulės Noreikaitės pavai
šinti ir ministerio diplomatine kaina 
nupirktais gėrimais palinksminti. Sa
koma, kad prie kortų dažnai susi
pykstamą. To nebuvo tarp mūsų ke
turių (Balutis, Balickas, Varkala ir 
Bajorinas). Aš ir nakvodavau Pa
siuntinybėje, nes kurį laiką gyvenau 
Woking miestelyje, toliau nuo Lon
dono po to, kai mane iš Londono iš- 
bombardavo Hitlerio bombos. Balu
tis buvo tikrai malonus šeimininkas 
ir neteko girdėti blogų atsiliepimų 
apie jį. Deja, Balučio šeimoje nebu
vo sklandumo. Su žmona nesugy
veno, ir ji retai savo vyrą aplanky
davo. Balutis labai mylėjo savo duk
terį Adą iki jos vedybų su žydu, ką 
ministeris pasmerkė ir atsižadėjo 
dukters. Kiek žinau, Balutis palaiky
davo ryšius su šeima Kanadoje tik 
per savo šeimininkę, Kostę Norei
kaitę. Karui kilus, didelis rūpestis 
buvo Pasiuntinybės namas, Ken
sington Palace Gardens, kuri tebėra 
vadinama milijonierių gatve, kur yra 
įsikūrusios kelios ambasados ir kt. 
Buvo bijoma, kad tie namai gali būti 
atiduoti sovietams. (Įdomu, kas būtų 
buvę, jeigu jie būtų buvę atiduoti so
vietams - o gal po karo mes būtume 
galėję juos atgauti?) Reikėjo skubėti 
ir Balučiui pavyko tą didelį namą 
parduoti ir nusipirkti mažesnius ir pi
gesnius namus, Essex Vilias, kur ir 
dabar tebėra Lietuvos ambasada. Iš 

mininkavimo laikotarpio. Mačiau, su 
kokiu atsargumu ir švelniai ėmė į 
rankas tuos dokumentus, kuriuos bu
vau suradęs Lietuvių Namų rūsyje ir 
atsinešęs pasidaryti kai kurių posė
džių dokumentų kopijas. Pastebėjęs 
jo susidomėjimą 40-ties metų senu
mo savo veikimo dokumentais, aš 
jam pasakiau, kad trumpam išeinu į 
rūsį apžiūrėti ten sukrautos archyvi
nės medžiagos. Paprasčiausiai neno
rėjau trukdyti jo prisiminimams var
tant protokolus, kurie jau tapo svar
biu istoriniu šaltiniu. Gaila, kad 
tuomet nebuvau pasiruošęs Didžio
sios Britanijos lietuvių sąjungos isto
rijos klausimais ir praradau puikiau
sią progą su M. Bajorinu pakalbėti 
apie jo darbą DBLS. Grįžęs už va
landos į ofisą jau neberadau šio mie
lo senuko, tik ant stalo gulėjo tvar
kingai padėtos protokolų knygos, ku
riose išliko jo darbas, indėlis, nuopel
nai, gal ir kai kurie nesklandumai 
Didžiosios Britanijos lietuvių sąjun
gos veikloje.

dr. Juozas Skirtus 
Vilniaus pedagoginio universiteto 

visuotinės istorijos katedros vedėjas

tos transakcijos atliko pinigų suma 
pasiuntinybės išlaikymui.

Baltijos valstybių diplomatai 
glaudžiai bendravo, ypač draugiški 
santykiai buvo išsivystę tarp Balučio 
ir estų ministerio Termos, jiedu ir 
atostogų važiuodavo kartu.

Balutis buvo didelis lietuvis pat
riotas, bet ir atsargus diplomatas, ir 
darė viską, kad nepykintų Britanijos 
vyriausybės, kartais netgi atsisakant 
daryti Lietuvai palankių žygių, kad 
nepakenktų Britų vyriausybei palai
kyti korektiškus santykius su sovie
tais. Kol buvau D.Britanijos Lietuvių 
Sąjungos ir Lietuvių Namų Bend
rovės pirmininku, aš dažnai lanky
davausi pas Balutį, Essex Vilias, atsi
klausti jo nuomonės svarbesniais rei
kalais. Nieko svarbaus nebuvo daro
ma, ministerio neatsiklausus. Perkant 
Lietuvių Namus, Holland Park gatvė
je, jis entuziastiškai pritarė, nes jam 
patiko tas kvartalas, bet kiek šnairiau 
žiūrėjo, kai keitėme namus į dabar
tinius, Ladbroke Gardens, nes jam tas 
kvartalas jau atrodė ne toks geras, bet 
nesipriešino. Sunkiausia buvo įtikinti 
ministerį, kad reikia pirkti Lietuvių 
Sodybą. Jis bijojo, kad mes nepajėg
sime jos išlaikyti, nes sakėsi turįs 
tokių reikalų patyrimo dar iš Ameri
kos. Bet vis dėlto po ilgų įtikinėjimų 
sutiko laikytis neutraliai, kitaip sa
kant, jis neragins nieko pirkti, bet ir 
nesipriešints. To man ir užteko.

Mečys Bąjorinas 
1994 m. rugpjūčio 29 d.
Londonas
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Nepriklausomybės vienmetis Štuthofas - Lietuvos gyventojų 
kančių simbolis nacių okupacijos metais

Šioje nuotraukoje greta Vytauto 
Landsbergio ir asmens, kurio pavar
dės mums nepavyko sužinoti, mato
me penkiameti Eimantą Vytautą Gu- 
donį. Jis vienas iš pirmųjų dviejų kū
dikių, gimusių Vilniuje praėjus kelio
likai minučių po to, kai 1990-ųjų ko
vo 11-osios vakare buvo paskelbta 
apie nepriklausomos Lietuvos valsty
bės atkūrimą. Eimantas Vytautas su 
tėveliais buvo atėję į Tėvynės sąjun
gos (Lietuvos konservatorių) su
rengtą Nepriklausomybės atkūrimo 
5-ųjų metinių minėjimą sostinės aka
deminiame dramos teatre. Išėjęs į 
sceną, jis, regis, norėjo pasveikinti 
susirinkusius, bet susijaudinęs didelei 
salei teištarė "Laba diena!“. Taip sa
kome ne tik sveikindamiesi; kaip nu
rodo žodynas, ’’labas“ - ir gerovė,

Knygos Lietuvos ateičiai
Vilniaus Menininkų rūmų kavinė

je Atviros Lietuvos fondas (ALF) su
rengė priėmimą, kurio metu pristatė 
projekto "Švietimas Lietuvos atei
čiai*' knygas, pagerbė vadovėlių kon
kurso autorius, recenzentus, eksper
tus ir leidėjus.

Renginį pradėjo minėto projekto 
koordinatorių tarybos pirmininkas 
Darius Kuolys. Jis paminėjo, kad 
trisdešimtyje originalių vadovėlių, 
ypač reikalingų šiuolaikinei mokyk
lai, patraukliai pateiktos švietimo 
naujovės, šių knygų autoriai bei lei
dėjai, nors ir būdami skirtingų pažiū
rų žmonės, sugebėjo rasti bendrą kal

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD
Siūlo šias paslaugas: 

parūpina bilietu? kclioncnts lėktuvais, laivais, 
užsako viešbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių 
ir atgal:

pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais. 
Visi skrydžiai - iš Heathrow.

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

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

Bilieto kaina - £320. 
Dšl smulkesnės informasuos Jkmplis;

Gunnel Travel Service LTD 
Hayling Cottage Stratford St. Mary 

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

' Užs. 784

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

nauda. Taigi laba diena - gera diena!
Susirinkusieji nuoširdžiai pasi

džiaugė Eimantu Vytautu, suvokda
mi simbolinę šio epizodo prasmę: 
štai taip auga naujos Lietuvos nauji 
piliečiai!

”EL“ korespondentas pasidomėjo, 
kas šio berniuko tėvai. Arvydas Gu
doms - Vilniuje gimęs ir mokslus bai
gęs, inžinierius, dabar užsiima bizniu. 
Mama kilimo iš Trakų rajono, pagal 
profesiją buhalterė. Jie gyvena sos
tinės Justiniškių mikrorajone. Šeimo
je dar auga dukrelė Dovilė. Kai kal
bėjomės su Gudoniene, ji neslėpė, 
kad su vyru yra nuoširdūs V. Lands
bergio gerbėjai, per rinkimus balsuoja 
už jo šalininkus.

Sėkmės Tau, Eimantai Vytautai!
ELI

bą. Švietimo ir mokslo ministras V. 
Domarkas pasidžiaugė, kad bendra
darbiavimas su ALF vadovėlių leidy
boje yra švietimo reformos stabili at
rama. Projekto "Švietimas Lietuvos 
ateičiai“ koordinatorių duomenimis, 
šiemet knygynų ir mokyklų bib
liotekas pasieks 32 vadovėliai bei 20 
verstinės literatūros knygų.

Atviros Lietuvos fondo vykdoma
sis direktorius V. Gruodis pranešė, 
kad fondo veiklą finansiškai remia 
žymus mecenatas Georgas Sorošas, 
kuris yra labai palankus Lietuvai, pa
gal gyventojų skaičių gaunančiai 
daugiausia jo investicijų.

Lenkijos Respublikoje, tarp Gdans
ko ir Elbingo (lenk. Elblongo) yra 
Štutovo (lenk. Sztutowo) miestelis. 
Iki 1945 metų ši Vokietijos Rytprū
sių gyvenvietė turėjo Štuthofo (vok. 
Stutthof) pavadinimą. Miestelį, nuo 
kurio ligi Baltijos jūros vos 3 kilo
metrai, supa miškai. Vienas jų vadi
nasi Dievų mišku.

Lietuvoje visi žino lietuvių dra
maturgo, mokslininko ir rašytojo 
Balio Sruogos parašytą "Dievų miš
ką“. Ši knyga išversta į daugelį kitų 
kalbų, nes B. Sruoga, pasirinkęs ne
įprastą ironišką stilių, sugebėjo ne
standartiškai atskleisti nacių konc- 
lagerio (kaceto, sutrumpintai - KZ) 
tikrovę ir kalinių nužmoginimą, kurį 
vykdė hitlerinis totalitarizmas. Litera
tūros kritikas V. Kubilius B. Sruogos 
"Dievų mišką“ laiko pirmąja lietuvių 
literatūroje grotesko knyga, kurioje 
sarkastiškai parodyta mirčiai pa
smerkto žmogaus situacija. Ironiškas 
žvilgsnis blyksteli ir kito Štuthofo 
kalinio Stasio Ylos knygoje "Žmonės 
ir žvėrys“, kuri Lietuvoje buvo išleis
ta 1991 metais (antrajame leidime 
straipsnį apie S. Ylą parašė akademi
kas V. Merkys). S. Ylos (1908-1983) 
atsiminimų knyga, parašyta vėliau, 
negu B. Sruogos, pirmą kartą buvo 
išspausdinta JAV jau 1951 metais 
(pilnas jos pavadinimas - "Žmonės ir 
žvėrys Dievų miške“). Tuo tarpu B. 
Sruoga (1896-1947) knygą apie Štut
hofo žmonių naikinimo fabriką pa
rašė 1945 m., o sušvelnėjusiai sovie
tinei totalitarinei sistemai ir jos skais
tybės sergėtojams ji priimtina pasiro
dė tik 1957 m., kuomet buvo pirmą 
kartą išleista. Dar viena atsiminimų 
knyga apie Štuthofo KZ - Vladislovo 
Telksnio "Kamino šešėlyje“ (1990).

Šias knygas apie B. Sruogos, S. 
Ylos ir V. Telksnio aprašytąjį nacių 
konclagerį Štuthofe be didesnio var
go gali gauti ar net rasti namų biblio
tekėlėje bei perskaityti lietuviai tiek 
Lietuvoje, tiek užsienio lietuvių 
bendruomenėse.

Sunkiau gauti A. Gervydo (tikroji 
autoriaus pavardė - Antanas Kučins
kas; tai istorikas, kuris dar pasiraši
nėjo sutrumpinta Kučo pavarde) atsi
minimų knygą "Už spygliuotų vie
lų“, išleistą Čikagoje 1950 metais. 
Šios knygos pratarmę parašė rašyto
jas Antanas Vaičiulaitis. 1950 m., 
kuomet Lietuvoje bolševikų okupa
cijai priešinęsi Lietuvos vyrai žūdami 
savo krauju vilgė miškų samanas, so
džių laukus ir pievas, o į Sibirą bildė
jo gyvuliniai ešelonai su iš Lietuvos 
tremiamais žmonėmis, A. Vaičiulaitis 
rašė: "Dvi skaudžios bangos bloškė 
mūsų tautą paskutiniais metais, kurie 
yra mūsų sielvarto, mirčių, kovos ir 
geresnės ateities lūkesčio laikai. Vie
na banga jau prasmego prarajom An
troji šėlsta kaip šėlus, raudama lietuvį 
iš jo sodybų, vergais išsiųsdama iš 
tėviškių ir žudydama tautą“. Toliau 
pratarmėje rašoma: "Ne tik į šiau
rę vedė vergų ir mirtininkų kelias. 
Tūkstančiai lietuvių buvo nutrenkti 
žūčiai į nacių koncentracijos stovyk
las, į jų vadinamuosius kacetus. Be
maž trisdešimt tūkstančių lietuvių 
kalėjo garsiose teroro vietose, kurios 
gėdos raidėmis įsirašė į dvidešimtojo 
amžiaus istorijos lapus. Iš įvairių 
Lietuvos vietų jie buvo sugaudyti ir 
suvaryti į Auschwitzą (Osvencimą - 
5. B.)- Belzeną, Buchenwaldą, Da
chau, Flossenburgą, Maidaneką, 
Mauthauseną, Oranienburgą, Soldau, 
Stutthofą ir kitas vietas. 29500 lietu
vių kentėjo 103 kacetuose ir 6225 jų 
žuvo. Tarp visų tų vietų mums ypač 
prisimena Flossenburgas ir Stuttho- 
fas. Yra tai dvi didžiausios žudyklos, 
kurias naciai surengė lietuviams: pir
mojoj buvo sunaikinta 2480 ir antro
joj 1100 mūsų tautos sūnų“.

Minima statistika atpindi pirmųjų 
pokario metų tyrimus, kurie buvo da
romi atskirų asmenų iniciatyva, re
miantis įvairiais šaltiniais. Pavyz
džiui, Štuthofe kalėję kunigas A. 
Lipniūnas su J. Rimašausku, būdami 
"Dievų miško“ konclageryje, rinko 
duomenis apie čia žuvusius lietuvius. 
Pačioje stovykloje nuo 1943 m. pra
džios ligi 1944 m. pabaigos pavyko 
suskaičiuoti 600 žuvusių lietuvių. Be 
to, daug lietuvių mirė Štuthofo sto
vyklos pastovyklėse (filialuose). Vie
name iš jų teko kalėti ir dirbti prievar
tos darbus dabar Švedijoje (Gotlando 
saloje) gyvenančiam lietuviui ar
chitektui Jonui Pajaujui, kurį pokario 
metais lietuvių rezistencijos vadovy
bė Vakaruose planavo (kaip ir legen
dinį rezistentą Juozą Lukšą) atskrai
dinti ir nuleisti parašiutu Lietuvoje.

Neaišku, kiek lietuvių žuvo Štut
hofe iki 1943 m. kovo mėnesio, kuo
met į konclagerį po represijų prieš 
Lietuvos švietimo ir kultūros įstaigas 
bei inteligentiją (naciams keršijant už 
lietuvių SS legiono mobilizacijos su
žlugdymą) kaip įkaitai buvo atgaben
ti 46 lietuviai. Tarp jų buvo Balys 
Sruoga, Stasys Yla, Rapolas Macko
nis, Juozas Brėdikis, Antanas Ku
činskas, Antanas Starkus, Pilypas 
Žukauskas (Narutis), Jonas Rima- 
šauskas ir kiti. Čia paminėtiems vadi
namosios inteligentų grupės kali
niams pavyko išlikti gyviems šalia 
rūkstančio Štuthofo krematoriumo 
kamino, iškęsti badą, alinantį darbą, 
patyčias ir mušimus ligi tol, kol arti
miesiems Lietuvoje buvo leista siųsti 
siuntinius į "Dievų miško“ konclage
rį, o taip pat nežūti nuo bado ir ligų 
konclagerio evakuavimo metu, kuo
met dalį kalinių esesininkai po vargi
nančio ir alinančio varinėjimo vėl at
vedė į Štuthofą. Į jį tik karo su Vo
kietija pabaigoje, kuomet prie Berly
no jau seniai vyko mūšiai, įžengė 
Raudonosios armijos daliniai. Jie, 
deja, daugeliui Štuthofo kalinių lietu
vių nešė ne laisvę, bet enkavedistų 
rengiamą kelionę į sovietinius gula
gus ar net mirtį. 1947 m. Lietuvoje 
buvo nuteistas ir pakartas buvęs Štut
hofo kalinys Jonas Noreika. Džeskaz- 
gano kalėjime (Kazachstanas) 1950 
m. buvo užmuštas nacių Štuthofe 
prieš tai kalėjęs Juozas Valentą. Į bol
ševikų gulagą pateko taip pat Petras 
Masiulis, Petras Buragas. Sibiro "ku
rortus“ teko patirti pokario metais ir 
rašytojui bei žurnalistui Rapolui Mac
koniui. Tad neatsitiktinai didžioji "in
teligentų grupės“ kalinių dalis, susi
laukusių nacių Vokietijos kapituliaci
jos, stengėsi pasitraukti į Vakarus. 
Kai kurie pasiliko Lenkijoje. Tarp jų 
buvo ir dabar Gdanske gyvenantis lie
tuvis Mykolas Pečeliūnas (apie jį 
"Europos lietuvis“ rašė 1993 m. liepos 
8 d.), įvairiais būdais padedantis is
torikams rinkti Lietuvai svarbią me
džiagą Štuthofo muziejaus archyve.

O kalbant apie Lietuvos gyven
tojų aukas Štuthofo konclageryje, 
reikia pasakyti, jog vieni iš ”46 gra
pes” per pirmuosius du kalinimo mė
nesius žuvo devyni žmonės (Stasys 
Puodžius, Zigmas Masaitis, Algirdas 
Tumėnas, Antanas Januševičius, Vy
tautas Tumėnas, Kazys Bauba, Ignas 
Budrys, Petras Kerpė, Bronius Gri
gas). Vėliau (1945 m. pavasarį) nuo 
išsekimo ir ligų mirė kunigas Alfon
sas Lipniūnas ir ligi 1943 m. kovo 
mėn. Lietuvos švietimo generaliniu 
tarėju buvęs P. Meškauskas-German
tas, atlikęs Konrado Valenrodo vaid
menį ginant Lietuvos švietimą ir kul
tūrą nuo germanizacijos ir kitų nacių 
užmačių. O kur dar šimtai kitų lietu
vių, atvežtų ir žuvusių Štuthofo 
konlageryje ir jo filialuose įvairiu 
metu. Juk į "Dievų mišką“ lietuviai 
galėjo patekti jau 1940-1941 m. pir

mojoje pusėje iš nacių užgrobto Klai
pėdos krašto. I Štuthofą likimas bloš
kė taip pat Suvalkų krašto lietuvius. 
Tad paminėtą 1100 žuvusiųjų lietu
vių skaičių reikės tikslinti, jis gali 
padidėti, bet tam reikės kruopščiai ij- 
tirti išlikusius konclagerio raštvedy
bos dokumentus, kitus įmanomus 
šaltinius.

Be to, Štuthofas - daugelio Lietu
vos žydų žuvimo vieta. Šie žydai 
daugiausia buvo atvežti iš Kauno ir 
Šiaulių 1944 metais. Dalis Lietuvos 
žydų į Štuthofą pateko iš evakuoja
mų koncentracijos stovyklų Latvijo
je. Daliai į Štuthofą patekusių Lietu
vos žydų konclageris buvo tik laikina 
įkalinimo vieta. Po kurio laiko šie 
Lietuvos žydų bendruomenės, kurios 
tris ketvirtadalius naciai išžudė iki 
1941 m. gruodžio mėnesio, nariai bu
vo išgabenami į kitus nacių "mirties 
fabrikus“. Kiek Lietuvos žydų žuvo 
Štuthofe? Tai nustatyti kuo tiksliau- 
taip pat istorikų uždavinys. Šiandien 
galime tik remtis lenkų istoriko M. 
Orskio tyrimais. Pagal juos, Štuthofe 
naciai kalino net 28 pasaulio valsty
bių (įskaitant Baltijos šalis) piliečius. 
Išlikę konclagerio dokumentai kol 
kas leido suskaičiuoti tik 4 tuksi. 
Štuthofe kalintų Lietuvos gyventojų. 
Šį skaičių, kurį sudaro ir lietuviai, ir 
žydai, ir gudai, ir lenkai bei kitų tau
tybių Lietuvos gyventojai, M. Orskis 
laiko apytikriu. Mat istorikas ištyrė 
tik 70 tūkst. kalinių pavardžių iš 110 
tūkst. žmonių, kurie buvo užregist
ruoti konclagerio raštinėje (ne visi 
dokumentai išliko).

1939 m. rudenį pradėtas kurti 
Štuthofo konclageris, labai išplėstas 
1943 m., buvo vienas sunkiausių ir il
gai veikusių nacių Reicho tokio po
būdžio stovyklų. Joje kalėjo ir įvairių 
tautybių Lietuvos gyventojai. Jų skai
čiumi su Štuthofo KZ, atrodo, gali ly
gintis tik minėtas Flosenburgo konc
lageris. Be to, Štuthofas buvo vieta, j 
kurią patekdavo nacių keršto auko
mis tapę įkaitai, suimti lietuvių anti- 
nacinio pogrindžio dalyviai, rezis
tencinės spaudos platintojai. 1944 
metais Štuthofas tapo ir Lietuvos 
Vietinės rinktinės kareivių ir karinin
kų įkalinimo vieta. Didžiausią čia at
sidūrusių Lietuvos gyventojų dalį su
darė okupantams “nusikaltę“ darbi
ninkai, amatininkai, ūkininkai. Tik 
nedaugelį iš jų naciai paleido į laisvę 
(tokių visoje stovykloje tebuvo keli 
šimtai). Dauguma Štuthofe kalėjusių 
Lietuvos gyventojų žuvo.

1993 metų kovo mėn. pagerbėme1 
Štuthofe kalėjusios ”46-ių grupės“, 
represuotos prieš 50 metų, aukas, 
kitus čia žuvusius Lietuvos gyvento
jus. Šiemet, gegužės 8-9 d., Štuthofo 
muziejus ir nacių kalėjmų buvusių 
politinių kalinių sąjunga rengia Štut
hofo konclagerio likvidavimo 50-me- 
čio sukakties minėjimą, kurio metu 
bus pagerbtas Štuthofo konclagerio ir 
kitų Antrojo pasaulinio karo aukų at
minimas. Svarbiausias renginio ak
centas - Štuthofo konclagerio buvu
sių kalinių tarptautinis suvažiavimas. 
Jame dalyvaus taip pat daugelio šalių 
įvairių institucijų, organizacijų, vi
suomenės atstovai, istorikai. Lietuvos 
atstovais šiame renginyje padeda 
rūpintis ir buvęs Štuthofo KZ kalinys 
jau minėtas M. Pečeliūnas. Jam gali
ma skambinti į Gdanską telefonu 
323263. Štuthofo KZ kaliniai arba jų 
artimieji, norintys padėti istorikams 
rašyti Lietuvos gyventojų kančių is
toriją Štuthofo KZ ir pasiūlyti atsi-1 
minimus ar kitą įdomią informacijų 
bei šaltinius, gali siųsti "Europos 
lietuvio“ adresu, nurodant šio straips
nio autoriaus pavardę.

Stanislovas Buchaveckas 
Lietuvos istorijos instituto 

mokslinis bendradarbis
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Ypatingą situaciją ne visuomet įmanoma prognozuoti
Apie tai ir kitas gamtosaugos problemas su aplinkos apsaugos ministru Broniumi Bradausku 

kalbasi žurnalistas Rimantas Šinkūnas

- Ne visas situacijas galima prog
nozuoti ir turint valstybinę strate
ginę gamtosaugos politiką. Jeigu 
kaip ministras Jūs esate jaunas, tai 
Aplinkos apsaugos departamente, 
kurios pagrindu įsteigta ministerija, 
dirbate nuo pat įkūrimo dienos. 
Kokia pirmoji neprognozuota situa
cija Jus labiausiai sujaudino?

- Labiausiai mane sujaudino gy
vūnijos apsaugos visiškas pašlijimas. 
Maniau, kad mes sumažinsime aiš
kiai per didelį žvėrių kiekį, bet kad 
taip sunaikinsime - nesitikėjau. Tai 
man buvo iš tiesų neprognozuotas 
dalykas. Labai daug reikėjo padėti 
pastangų mūsų inspektoriams, man 
pačiam asmeniškai, pasitelkti Me
džiotojų draugiją, kad bent truputį 
stabilizuotume situaciją, sustabytume 
tą procesą, kurį galime apibūdinti: 
’’Gyvūnija už įstatymo ribų!“ O juk 
tiek laiko nuo mokyklos suolo mokė
me vaikus: palesinkime paukštelius, 
pašerkime žiemą žvėrelius - ir staiga 
atsirado žmonių, kurie pareiškė - tie
sa, prisidengdami šūkiais, kad žvėrys 
daro didelę žalą miškui, ūkininkams 
ir panašiai - naikinkime! Tai man iš 
tiesų buvo skaudu.

- Šiek tiek keistoka tokį prisipaži
nimą girdėti iš Jūsų - kaip medžio
tojo.

- Medžiotojas jokiu būdu ne nai
kintojas. Ne tik aš pats, bet ir kiti. 
Medžiotojai - geresnės, kokybiškes
nės gyvybės skleidėjai. Taip pat su
rėdytas pasaulis. Žmogus augina gy
vulius, juos skerdžia. Bet kartu jisai 
stengiasi pagerinti bandą, išvesti ge
resnes veisles. Jeigu mes, medžioto
jai, galime paimti tai, kas pasmerkta 
pražūti ir išnykti, tai kodėl gi ne
paimti? Seni, geri medžiotojai niekad 
nenušaus perspektyvaus žvėries...

- Visuomenė kartas nuo karto 
sunerimusi arba net kvapą užgniau
žusi seka ypatingas situacijas, ku
rios gresia jos pačios saugumui, 
sveikatai, gyvybei. Viena iš tokių bu

vo pesticidų sandėlio gaisras Ute
noje. Jis - ne vienintelis. Žinoma, 
kad rengiama nepanaudotų pesti
cidų utilizavimo programa. Žmonės 
nerimauja ir klausia: kokia padėtis 
šiandien? Lietuvos mastu?

- Problema iš tiesų yra, ji sudė
tinga. Turime apie 1000 tonų nepa
naudotų pesticidų. Nežinomos kil
mės, sumaišytus. Slūgso jau ne pirmi 
metai sandėliuose išmėtyti. Mes pri
vertėme iš daugybės buvusių kol
ūkių, tarybinių ūkių tas neaiškios kil
mės pavojingas chemines medžiagas 
suvežti į vieną vietą regionuose. Jei
gu niekas nešeimininkautų, būtų ge
rai, tačiau... prireikė kam nors stati
nės, kitos taros, tai išpila, dar sumai
šo... Kyla savaiminiai gaisrai - tokių 
buvo be minėto Utenoje dar bent 
trys. Labai pavojingi gyventojams, 
bet pirmiausia - mūsų darbuotojams, 
kurie eina į gaisro židinį, ima pavyz
džius. Neaišku, ką įkvėps, o apsau
gos priemonių be paprastų dujokau
kių neturime.

- Padėtį Jūs žinote, neabejojame, 
tačiau kas daroma?

- Mes iškėlėme tą klausimą, o 
Vyriausybė parėmė pesticidų utiliza
vimo programą. Tam skiriame 2,2 
milijono litų. Parengta studija pesti
cidus utilizuoti Kėdainių chemijos 
gamykloje. (Gal reikės ir Akmenės 
cemento gamykloje.) Jau buvo viskas 
aptarta su administracija. Ten verda 
privatizavimo aistros. Pramonės ir 
prekybos ministras man garantavo, 
kad ir naujieji šeimininkai pasirašytų 
pesticidų naikinimo sutartį. Šiais 
metais turėtume įveikti šią problemą. 
Būtų sunaikinta uždelsto veikimo 
bomba, kuri... šiuo metu visą laiką 
primena save...

- Praeitų metų pabaigoje su šird
gėla stebėjau negyvų žuvų gausybę 
gimtojoje - esu kupiškėnas - Lėvens 
upėje. Ar pasisekė rasti kaltinin
kus?

- Apie tai ir norėjau kalbėti. Aišku

Ministras Bronius Bradauskas.
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr. 
viena - apnuodyta pesticidais, židinys 
- Kupiškio rajone. Per požeminius 
vandenis pesticidai pateko į Lėvenį. 
Užteršėme ir vandenis Latvijoje. Pa
tyrėme apie vieną milijoną litų nuos
tolių. Tie pesticidai tiek buvo sumai
šyti, kad... nesugebėjome nustatyti 
viso taršos spektro. Ne tik mes, bet ir 
Danijos, į kur buvo nusiųsti vandens 
pavyzdžiai, specialistai. Tiesioginių 
kaltininkų nustatyti irgi nepavyko.

- Ne vieno pokalbio metu Jūs pa
grįstai nerimavote dėl radioaktyvių 
ir kitokių pavojingų krovinių perve
žimų suintensyvėjimo. Nuogąstavi
mo patvirtinimo ilgai laukti nereikė
jo. Ar sukėlė įtampą gamtosaugos 
sistemoje prieš kurį laiką radioakty
vus metalo krovinys, aptiktas Medi
ninkuose?

- Tokie veiksmai ne tik sukėlė, bet 
ir tebekelia įtampą. Ne tiktai, kaip at
sakingo žmogaus už aplinkos būklę, 
bet ir piliečio. Tie keli faktai, kurie 
parodė, kad į Lietuvą galima įvežti 
pavojingą krovinį ir jisai tenai gali 
likti, tai blogiausias ir nepriimtinas 
pavyzdys praktikoje. Tuo tarpu Len
kija grąžino, Vokietija, nors jau buvo 

pervežtas Mukrano perkėla, grąžino, 
o mes... ta dingstimi, kad kažkam 
reikia iškelti baudžiamąją bylą, ra
dioaktyvų krovinį pasiliekame. Tai 
man nesuprantama. Dar labiau nesu
prantama, kai per masinės informaci
jos priemones, pavyzdžiui, televizijos 
’’Panoramą“, pareiškiama, kad aplin
kos apsaugos ministras stengiasi iš
siųsti įkalčius iš Lietuvos. Supraski
me, kokius įkalčius. Kodėl gi kitos 
pasaulio šalys tų įkalčių nepasiima 
sau?

- Kokių imtasi priemonių, kad 
panašių faktų nebūtų ateityje?

- Vadovaujantis mūsų ministerijos 
nuostatais, patvirtintais Vyriausybės, 
pasirašiau įsakymą, kategoriškai 
draudžiantį įvežti radioaktyvias me
džiagas be specialaus leidimo.

- Vadinasi, su specialiu leidimu 
radioaktyvios medžiagos vis dėlto 
įvežamos?

- Taip. Radioaktyvias medžiagas 
įvežame. Tai įvairūs regentai labora
toriniams tyrimams, prietaisai institu
tams ir pan. Vežama specialioje įran
goje, kontroliuojama ir žinoma spe
cialistams. Labai stiprioms medžia
goms, pavyzdžiui uranui, reikalingas 
Vyriausybės leidimas. Vienok proce
sas privalo būti valdomas. Kitaip - 
visos radioaktyvios medžiagos, jeigu 
jos pakliūna bet kokia dingstimi - 
kontrabanda ar dar kaip nors - privalo 
būti išsiųstos iš Lietuvos. Geriau jau 
tas kontrabandininkas tegu dingsta iš 
mūsų šalies, o ne radioaktyvios me
džiagos nusėda! Jeigu tam kontra
bandininkui ir neįkasime - kaip me
džioklinis šuo eksteijeras į koją - gal 
nenumirsime dėl teisingumo nostal
gijos...

- Kas Jums dar kelia didelių abe
jonių, ko aš... nesugebu paklausti, 
nežinodamas sudėtingos problemų 
visumos?

- Atrodo, nekaltas straipsnelis 
’’Lietuvos ryte“ apie vaistų labdarą 
sukėlė neramių minčių. Ligoninės 

vyr. gydytojas iš Klaipėdos rašo, kad, 
pasibaigus galiojimo laikui, vaistai 
išmesti. Kada, kur? Užsienio šalys 
labdaros pagalba atsikrato pavojingų 
atliekų. Labai pavojingų, kurios gali 
sukelti sunkių, nepataisomų padari
nių. Duotas nurodymas patikrinti ne 
tiktai šį įvykį Klaipėdoje, bet ir sekti 
panašias labdaros vaistų siuntas. 
Pagaliau ne vien vaistų. Tai dar ir 
pasityčiojimas iš mūsų valstybės. 
Mums irgi bandė atvežti iš Vokie
tijos - kai dar ambasadoriumi buvo 
ponas Antanaitis, atliekų, neva tai 
kurui. Jų neįsileidome į Lietuvą, o 
galėjo ir praslysti...

- Mūsų amžinas nerimas dėl 
Ignalinos atominės elektrinės tarsi 
ir susilpnėjo, tačiau Jums, kaip mi
nistrui ir piliečiui, ar ji nekelia pa
pildomų rūpesčių?

- Mes įrengsime automatizuotą 
monitoringo sistemą. Turime ketu
rias automatines stotis, kurios infor
maciją teikia beveik iš visos Lietuvos 
teritorijos. Gauname informaciją apie 
radioaktyvaus fono sumažėjimą arba 
padidėjimą. Situacija kontroliuoja
ma, tačiau kas iš tos kontrolės, jeigu 
atsitiktų avarija? Mes tiktai apie tai 
žaibiškai sužinotume, tas padėtų 
išvengti didelių aukų, bet.. Lietuva - 
tai ne Rusija, Ukraina ar net Baltaru
sija. Visos tautos neiškeldinsi. Su
prantama, ant kokių ašmenų mes 
vaikštome. Jeigu ne tam tikrų visuo
menės sluoksnių - ypač žaliųjų - pro
testai, mes galėjome turėti žymiai 
patikimesnį trečiąjį bloką, senstantį, 
besusidėvintį pirmąjį galima būtų 
stabdyti. Deja, klaidos padarytos! 
Kaip ir su Kruonio elektrine, kai 
turėjome leisti savo pinigus, o nepa
sinaudojome iš bendro buvusios Są
jungos biudžeto... Revoliucijos metu 
priskaldėme tiek malkų, jog ilgai dar 
turėsime kuo kūrenti.

- Visų ypatingų situacijų neiš
analizuosime. Ačiū už išsamius 
atsakymus.

Išeiviai remia artrito fondą Prašo padėti

1994 metų rugsėjo mėnesį Vil
niaus universiteto bendrosios terapi
jos ir reumatologijos klinikos gydyto
jai įsteigė Lietuvos artrito fondą. Tai 
- labdaringa, pelno nesiekianti orga
nizacija, kurios tikslas - pagalba ligo
niams ir invalidams su judėjimo 
negalia. Mat Lietuvoje stinga šiuolai
kinio lygio laboratorijų, gerai pa
ruoštų gydytojų reumatologų, diag
nostinės technikos ir, žinoma, vaistų. 
Studentų ruošimui ir gydytojų reu
matologų tobulinimui trūksta net 
vadovėlių, nekalbant apie šiuolaiki
nes informatikos ir vizualines moky
mo priemones. Specialistai negali 
tobulintis tarptautiniuose seminaruo
se ir konferencijose. Kasdien blogė
janti medicinos įstaigų padėtis ir pri
vertė imtis gydytojus nebūdingos 
jiems veiklos - kurti specialų fondą.

Pirmieji Lietuvos artrito fondo 
rėmėjai - žinomas išeivijos veikėjas, 
ekonomikos daktaras Juozas Kazic
kas ir reumatologas iš JAV daktaras 
Juozas Laukaitis. Mus jau parėmė ir 
kompiuterių firmos IBM atstovybė 
Lietuvoje, firma POLIFAX, įvairios 
vaistų kompanijos, pavieniai asme
nys.

1995 m. vasario 17-19 dienomis 
Lietuvos artrito fondas organizavo 
tarptautinę reumatologų konferenciją 
’’Vilniaus praktinės reumatologijos 
seminarai/2“. Talkino Vilniaus uni
versiteto bendrosios terapijos ir reu
matologijos kliriika, universitetinė 
’’Raudonojo Kryžiaus“ ligoninė bei 
Eksperimentinės ir klinikinės medici
nos institutas. Pagrindiniai konferen

cijos lektoriai buvo organizacijos 
’’Reumatologų pagalba Rytų Euro
pai“ nariai, penki žinomi profesoriai 
iš Anglijos, vadovaujami prof. R. 
Grahame. Jų paskaitų aktualiais reu
matologijos klausimais klausėsi dau
giau nei 250 reumatologų ir kitų spe
cialybių Lietuvos gydytojų. Drauge 
su mūsų šalies specialistais konferen
cijos darbe dalyvavo atstovai iš Lat
vijos ir Estijos. Svečiai iš Anglijos at
vežė ir naujos reumatologinės litera
tūros. Konferencijos metu vyko 
priešreumatinių vaistų paroda, joje 
dalyvavo konferencijos rėmėjai - tiek 
žinomas pasaulio, tiek nesenai Lietu
voje įsikūrusios vaistų firmos.

’’Vilniaus praktinės reumatologi
jos seminarai/2“ tapo puikia proga 
Lietuvos reumatologams pasisemti 

Seminaro pradžioje supažindinta su vaistų firmomis-seminaro rėmėjais.

žinių apie pažangius reumatinių ligų 
diagnozavimo ir gydymo metodus, 
sudarė sąlygas pabendrauti tarpusa
vyje ir užmegzti ryšius su žymiau
siais Anglijos centrais. Tikimės, kad 
tokie seminarai taps kasmetiniais, o 
pasisemta juose patirtis padės efekty
viau gydyti kenčiančiuosius nuo reu
matinių ligų.

Kreipiamės į visus Europos lietu
vius, kviesdami prisidėti prie Lietu
vos artrito fondo veiklos savo idė
jomis, paslaugomis ar materialiniais 
įnašais.

Mūsų adresas: Žygimantų 3, 
Vilnius 2600, Lietuva. Tel: (370-2) 
62 96 41.

m. dr. Irena Butrimienė
Lietuvos artrito fondo pirmininkė

”EL“ gavo E. Galkienės laišką. 
Jos dvylikametė dukra Rasa turi 
įgimtą širdies ydą, būtina sudėtinga 
širdies operacija, kurios Lietuvoje at
likti neįmanoma. Kardiochirurgas 
profesorius V. Sirvydis kreipėsi į ko
legas Britanijoje, konkrečiai į profe
sorių Yacoub iš Harefieldo vaikų li
goninės. Jis sutiko padėti. Operacija 
labai brangi, rašo Rasos mama, vien 

ROCHDALE TRAVEL 
CENTRE

Specialist Eastern European Travel

Kelionė į Vilnių (Lietuva) 
iš Londono ir Mančesterio.

Kainos nuo £225.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

ROCHDALE TRAVEL CENTRE
Tel 0706 868765

pradinis įnašas yra 13 tūkst. svarų 
sterlingų, kurie jau pervesti per Ang
lijos Nunciatūrą. Visa suma paaiškės, 
kai bus atlikti reikalingi tyrimai. E. 
Galkienė kreipiasi į visuomenę su 
prašymu rasti galimybių likusiai 
sumai finansuoti, nes ji, mokyklos 
direktorė, ir jos vyras inžinierius 
tokių pinigų uždirbti negali. Rasa 
Harefield ligoninėje bus kovo 20 d.
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Religinis konkursas
Prelatas Juozas Prunskis 1995 

metais skiria premiją(s) Krikščiony
bės idealų ugdymui, iš viso $4.500.

Gali būti: 1) Krikščionybės idea
lus ugdantis projektas, visiškai supla
nuotas ir vykdomas, su finansine są
mata. 2) Vienas religinis veikalas, sa
vo parašytas ar išverstas, mašinėle at
spausdintas. dar neišleistas.

Projektas ar veikalas pasirašomas 
slapyvardžiu. Atskiram užklijuotame 
voke pridedama tikroji autoriaus pa
vardė, adresas ir telefonas.

Konkurso medžiagą reikia atsiųsti 
iki 1995 m. rugpjūčio 1 d. šiuo adre
su: Sisters of the Immaculate Con
ception. Religinis konkursas. 600 Li
berty Highway, Putnam, Ct. 06260.

Garsioji Maskvos 
dainininkė 

koncertavo Vilniuje
Kovo 9 d. Vilniaus operos ir bale

to teatras griaudėjo nuo ovacijų. Pub
lika buvo sužavėta pasaulinio garso 
rusų dainininke Jelena Obrazcova, 
vienintelio koncerto per šį atvykimą į 
Lietuvą metu attikusia S. Rachmani- 
novo, P. Čaikovskio kūrinius, garsių 
operų ir operečių arijas. Jai akom
panavo ilgus metus kartu koncertuo
jantis Važa Čačava.

"Lietuvos rytui“ dainininkė sakė: 
”Su dideliu džiaugsmu važiavau į 
Lietuvą, nes jau daug metų čia nebu
vau. Jaučiuosi esanti šiokia tokia lie
tuvių giminaitė, nes mano vyras Al
gis Žiūraitis - lietuvis". 'l iesa, daini
ninkė prieš koncertą nerimavo, kaip 
pasirodys nepažįstamai publikai, anot 
jos pačios, bijojo, gal politinės nuos
tatos trukdys, išpuolių bus - juk atve
žė rusų muziką. Nuogąstavimai ne
pasitvirtino - J. Obrazcova net šešis 
kūrinius atliko bisui. Prieš koncertą 
dainininkė apsilankė cerkvėje, užde
gė žvakutę, nes tądien buvo jos ma
mos mirimo metinės.

Dainininkė papasakojo, kad su sa
vo vyru, Maskvos didžiojo teatro di
rigentu Algiu Žiūraičiu prieš 25-erius 
metus ji susipažino teatre. "Algis bu
vo mūsų namų draugas, - pasakojo J. 
Obrazcova. - Jis daug pasakodavo, 
mums patikdavo jo klausytis. Na
muose visada būdavo smagu, kai atei
davo Algis. Mus likimas suvedė at
sitiktinai. Mano vyro nebuvo namie, o 
aš grįžau iš gastrolių Graikijoje. Algis 
mane sutiko stotyje. Kai aš jj pama
čiau -jis atbėgo į stotį su baltu megz
tiniu ir puokšte gėlių - mano širdis 
pradėjo daužytis. Nei aš galvojau 
palikti vyrų, nei Algis manė, kad kada 
nors ves, manė likusį laiką pragyventi 
vienas. Dabar mes jau 13 metų gyve
name kartu. Esame labai laimingi, aš 
jį labai myliu ir manau, kad jis taip 
pat. Mes padedam vienas kitam mu
zikoje. dalyvaujame bendruose kon
certuose, jis važinėja į užsienius sta
tyti open) kartu su manimi".

Lietuviški filmai 
tarptautiniame 
kino festivalyje

Strasbūre, Prancūzijoje, vykstan
čiame tarpiautiniame kino festivalyje 
pristatyti trys lietuviški filmai. Vie
nas jų - vaidybinis režisieriaus A. 
Šiušos filmas "Ir jis pasakė jums 
sudie“. Ši juosta jau rodyta keliuose 
tarptautiniuose festivaliuose ir yra 
pelniusi įvairių apdovanojimų. Liu
beke filmas gavo pagrindinį prizą, 
Bratislavoje - prizą už operatoriaus 
darbą. Filmą Strasbūro festivalyje 
pristatė pats filmo režisierius A. 
Šiuša. Antras vaidybinis lietuvių fil
mas Prancūzijos festivalyje - jauno 
režisieriaus A. Juzėno "Rojuje irgi 
sninga“. Šis filmas anksčiau taip pat 
buvo rodytas tarptautiniuose festiva
liuose. Trečioji lietuviška juosta - A. 
Jevdokimovo dokumentinis filmas 
"Tinklai“.

Lietuviai Chorvatijoje galėjo miegoti ramiai
’’Žydrųjų šalmų“ karių įspūdžiai

”EL" jau rašė, kad baigę tarnybą 
buvusioje Jugoslavijoje grįžo 32 lie
tuviai kariai. Jie pusmetį (nuo 1994 
metų rugpjūčio 22-osios iki 1995 
vasario 16-osios) atliko JTO taikos 
palaikymo misiją Chorvatuos dalyje, 
vadinamoje Serbų Krajina.

Kario nuotykis chorvatų 
ligoninėje

Kaip ”EL” papasakojo leitenantas 
iš Alytaus D. Vaicekauskas, chorva
tai įsitikinę, kad JTO taikdariai, taip 
pat ir danai, gina serbus. Bet po pus
mečio lietuviams pavyko išgirsti žo
džius, kad jie galį miegoti ramiai, o 
štai danai... Pasak lietuvių leitenanto, 
chorvatai nėra labai apsišvietę, nela
bai supranta, kas iš tikrųjų yra tos 
"žydrosios beretės”. Kartą lietuviams 
pasisekė pasikalbėti poste su vienu 
chorvatu. Po kelių dienų atėjo dar 
keli vietos gyventojai. Jiems lietuviai 
kaip beišmanydami, sumaišę į krūvą 
rusiškus, lenkiškus ir ukrainietiŠkus 
žodžius, bandė aiškinti savo darbą, 
pareigas, užduotis, pasakojo apie Lie
tuvą, jos istoriją ir dabartinę padėtį. 
Chorvatai iki pokalbio buvo tikri, kad 
visi susimokę prieš juos, neleidžia 
jiems ginti savo žemės, savo teisių, 
kišasi ne į savo reikalus. L1TPLA-1 
būrio atstovo žiniomis, kai kurių 
užsienio šalių taikdariai iš tikrųjų 
kartais pasielgdavę neapgalvotai, 
buvo ir tokių įvykių, dėl kurių danai 
prarado chorvatų pasitikėjimą. Lie
tuva nėra turtinga Vakarų valstybė, 
turinti buvusioje Jugoslavijoje kaž
kokių savų interesų, kurie priešta
rautų chorvatų norams, ji netrumpą 
laiką buvo panašioje padėtyje kaip ir 
Chorvatiją, todėl galingesnių kaimy
nų priespaudą išgyvenusių tautų 
žmonėms lengviau suprasti vieniems 
kilus. Taip nutarė kalbėdamiesi tik
rais kareiviais tapę chorvatai ir visai 
nedidelių karybos patirtį turintys lie
tuvių kariai.

Leitenantas D. Vaicekauskas pri
siminė, kaip sekėsi mokytis chorva- 
tiškai. Ginkdie, prisimena jis, pasa
kyti chorvatui "zdravo”, nes tai - ser
biškas pasisveikinimas. Prastas kalbų 
mokovas kaipmat galėjo gauti kulką į 
kaktą, nes abi tautos, serbai ir chor
vatai, kalba beveik ta pačia kalba, 
l ik serbai rašo tokiais pat rašmeni
mis kaip rusai - kirilica ir yra pravo
slavai, o chorvatai - lotyniškomis rai
dėmis kaip lietuviai ir yra katalikai. 
Daugiau jokių ypatingų skirtumų lie
tuviams pastebėti nepavyko, nebent 
tai. kad serbai labiau pasiliki savimi, 
nes jų - daugiau, ir jaučiasi visur šei
mininkai, neva nesuprasdami, kodėl 
visi tie chorvatai, bosniai, juodkal- 
niečiai nenori toliau "draugiškai” 
gyventi tokioje puikioje ir draugiš
koje Jugoslavijoje.

"Žydrųjų šalmų" karys prisiminė 
linksmą kareivišką nuotykį, kai vie
nas lietuvis taikdarys pateko į chor

"KARYS“ - vienintelis Lietuvos žurnalas 
ir kareiviui, ir karininkui!

Lietuvos kariuomenės kasdienybė ir šventės, jos is
torijos faktai ir dabarties atsikūrimo problemos, Lietu
vos karių kovinės parengties ypatumai, integravima
sis į pasaulio valstybių karinių struktūrų bendras taik- 
dariškas programas.
Ar jus, brangūs tautiečiai, tai domina? Skaitykite gau
siai iliustruotą Krašto apsaugos ministerijos mėnesinį 
žurnalą "KARYS“. Prenumeratos kaina metams - 30 
US dolerių. Pasirinkite vietą savo reklamai spalvotuo
se viršeliuose arba nespalvotuose ’’KARIO“ pusla
piuose - pas mus skoninga, tikslu ir palyginti pigu. 
Bendradarbiaukime!

vatų ligoninę. Jis nebuvo sužeistas, 
tačiau atsinaujino kažkokia sena liga. 
Atsigulęs palatoje karys išgirdo, kaip 
chorvate medicinos seselė pasakė, 
kad tam "beretei” geriau grįžti į tą jo 
motinos kūno dalį, iš kurios atsirado 
pasaulyje (aišku, chorvatiškai tai 
skamba trumpiau ir drūčiau, tačiau 
geriau čia tų žodžių nerašysime...). 
Karys išsyk pašoko ir ėmė rengtis 
drabužiais, o slaugytojos pasiteiravo, 
ką jis darąs. Lietuvis, kaip sugebėjo, 
maišydamas chorvatiškus, rusiškus ir 
lenkiškus žodžius, atsakė, kad einąs 
ten, kur jį siuntė. Merginos labai nu
stebo, kad jis viską supratęs, ir vėliau 
kalbėdavosi pakuždomis.

Štai taip: moki žodį, žinai kelią, 
kaip teigia lietuvių išmintis. O lietu
viai, pusmetį patarnavę Chorvatijoje, 
tikrai gali pasigirti, kad kalbų pramo
ko nemažai. Ir kai vasario 21 dieną į 
Karmėlavos aerouostą atvykusiems 
lietuvių kariams žurnalistai juokais 
pasiūlė kalbėtis angliškai, taikdariai 
šmaikščiai atsakė: galima ir angliš
kai, galima ir daniškai, galima ir 
chorvatiškai. Iš lietuvių karių pasako
jimų susidarė įspūdis, kad į pirmąjį 
taikos palaikymo palaikymo būrį 
pateko tikrai gabūs vyrai, ir ne tik ka
rybai, bet ir kalboms. Matyt, Danijos 
specialistai, atrinkdami kandidatus į 
LITPLA-1 (JTO taikos palaikymo 
misijos Danijos batalioną), tikrai iš
rinko geriausius. O lietuviai veltui 
laiko negaišo, ko tik galėjo, to ir mo
kėsi. Nebloga kalbų mokykla buvo 
ir televizija bei filmai, nes gyvenda
mi JTO taikos palaikymo misijos gy
venvietėse, mūsų kareivėliai žiūrėda
vo daug videofilmų ir palydovinės te
levizijos laidų įvairiausiomis kalbo
mis. Leitenantas D.Vaicekauskas 
pasakė, kad vienintelis dalykas, kuris 
gadino nuotaiką, buvo daniški su
muštiniai, todėl jis su malonumu pri
simindavo tą kareivišką košę, kurią 
teko kabinti mokantis Vilniaus karo 
mokykloje. Žinoma, didelio džiaugs
mo nekeldavo ir šūviai, kurie aidėda
vo nuo 10 valandos vakaro iki 2 nak
ties. Paprašytas daugiau papasakoti 
apie laisvalaikį D.Vaicekauskas nu
stebo: "Ką, jūs manot - mes ten ne
gyvenamoje saloje sėdėjome arba 
miške? Ten nusiųsta daug taikdarių, 
su kuriais galima buvo pasišnekėti, 
yra parduotuvių. Be to, mes gauda
vome iš Lietuvos laiškų, laikraščių, 
įvairių pranešimų. Per daug ilsėtis 
nebuvo kada, nes nuolat stovėdavo
me postuose atskyrimo zonoje. Ži
noma, kol įpranti, iš pradžių taikdario 
darbas tikrai nelengvas - skirti ir ne
leisti kariauti dviem tautoms, bet pa
mažu ir to išmokstama. O kai jau turi 
patirties, tai gali ir kitus pamokyti. 
Todėl ir aš palikau laiškelį vienam 
savo draugui, kuris nuvyko dabar į 
Chorvatiją L1TPLA-2 būryje ir gy
vens ten pat, kur ir mes. Draugui su
rašiau. kaip reikia elgtis, ko jokiu 

būdu nedaryti, nes žmogaus gyvybė 
ten nėra per daug vertinama”.

Kartą prie posto sprogo 
prieštankinė mina

LITPLA-1 būrio vadas kapitonas 
A. Chrapko pasakė: "Mes labai lai
mingi, kad grįžome ir kad mūsų va
dovybė taip mumis pasitikėjo. Tris 
paskutinius mėnesius mes labai daž
nai budėjome, todėl buvo nelengva. 
Tačiau tai, ką patyrėme, sužinos 
kiekvienas Lietuvos kareivis ir iš ke
lionės bus didelės naudos visiems”. 
Kapitonas patikino, kad toje vietoje, 
kur lietuvių būrys patruliavo ir stovė
jo postuose skyrimo zonoje, buvo ga
na ramu, tačiau visi aiškiai matė 
chorvatų rengimąsi kovai. Jie atnau- 
jimo bunkerius, tiesė lauko ryšių lini
jas, be to, atvirai kalbama, kad kovo 
mėnesį chorvatai nepratęs JTO taikos 
palaikymo misijai mandato būti toje 
teritorijoje. Būrio vadas apgailestavo, 
kad negalėjo gerai pasikalbėti su 
LITPLA-2 būrio kariais, nes matėsi 
tik 20 minučių Danijos aerouoste, kai 
vasario 16 dieną pirmasis būrys grįžo 
iš užduoties, o antrasis išvyko jos 
vykdyti.

A. Chrapko prisiminė ir baisiausią 
tarnybos Serbų Krajinoje įvykį. Tarp 
dviejų kontrolės postų netoli Kostan- 
jicos miesto buvo siauras keliukas iš 
skyrimo zonos. Lietuviai žvalgai no
rėjo jį uždengti lentomis. Tai sužino
ję chorvatai perspėjo - per 80 metrų 
nuo kontrolės posto susprogdino 
prieštankinę miną, o jei tie darbai ne
būtų buvę nutraukti, galėjo baigtis 
blogiau. įdomiausia, kapitono žo
džiais, būna tada, kai per garsiakal
bius labai garsiai skamba chorvatų 
tautinės dainos, kuriuose dažnai pasi
taiko žodžiai: ’’Papjausim serbus, iš
vaduosim tėvynę!” Serbai įšėlsta ir 
tuomet naktimis išgirstama ne 12-15 
įprastų šūvių, bet kur kas daugiau.

Sudėtingą padėtį Serbų Krajinoje 
pamatė ir Krašto apsaugos ministeri
jos sekretorius pulkininkas J. Gečas. 
Danijos gynybos ministro p. H. Ha- 
kerupo kvietimu, vasario 21-23 die
nomis jis lankėsi Danijoje, o išjos 
išskrido į Chorvatiją. Vasario 23 
dieną grįžęs iš Chorvatuos ir Danijos 
krašto apsaugos viceministras J.Ge
čas papasakojo: "Mes aplankėme 
UNPROFOR būstinę Zagrebe, Dani
jos taikos palaikymo pajėgų vadavie
tę Kostanjicoje ir LITPLA-2 disloka
vimo vietą. Lankėmės vadinamoje 
atskyrimo zonoje, stebėjimo ir saugu
mo postuose, susitikome su LITPLA- 
2 kariais ir su Estijos pirmojo būrio 
ESPLA-1 taikdariais. Kartu vyko ir 
Estijos gynybos ministras p. E. Tupp. 
Mes pastebėjome, kad Kostanjicos 

\ ėl Lietuvos žemėje. Jono Juknevičiaus nuotr.

rajone šiais metais padėtis yra daug 
sudėtingesnė negu buvo pernai. Su
stiprėjo įtampa, neaišku, ar JTO tai
kos palaikymo pajėgos liks Chorva
tijoje po kovo 31 dienos. Pastebėta, 
kad padažnėjo provokacijų, atskyri
mo zonoje vis dažniau pasirodo gink
luoti abiejų pusių kariai, kasami nauji 
apkasai, stamomi nauji įtvirtinimai. 
Vasario 18 dieną, naudodami sunkiu
osius kulkosvaidžius ir automatinius 
ginklus, stipriai susišaudė chorvatų ir 
serbų kareiviai. Vis dažniau virš at
skyrimo zonos skraido kariniai sraig
tasparniai ir naikintuvai. Kai kuriose 
vietose Chorvatijos ginkluotieji gy
nėjai perkėlė savo pozicijas arčiau at
skyrimo zonos - per 300 metrų”.

”EL” pasiteiravo J. Gečo, kaip, jo 
manymu, tarnaus Chorvatijoje nauja
sis lietuviškas būrys LITPLA-2. Pul
kininkas mano, kad šiam būriui bus 
sunkiau, nes padėtis pablogėjo, tačiau 
ir būrys yra parengtas daug geriau, 
nes pirmuosius taikdarius Lietuva pa
rengė gal ir kiek skubotai. Krašto ap
saugos viceministras tikisi, kad lietu
viai užduotį įvykdys gerai, nes netgi 
Danijos karininkai rodo juos pavyz
džiu danų taikdariams kaip draus- 
mingesnius ir neabejoja lietuvių pro
fesiniu pasirengimu.

32 lietuves kariai, atlikę misiją 
buvusioje Jugoslavijoje, apdovanoti 
dviem užsienio medaliais. Pirmasis 
gautas už 90 dienų tarnybos JTO 
taikos palaikymo misijoje, antruoju - 
DANCON - apdovanojo Danijos gy
nybos ministerija už 30 km ruožo 
įveikimą per tam tikrą laiką.

******
Kovo 9 d. Krašto apsaugos minis

terijoje kariams, grįžusiems iš Chor
vatijos, buvo surengtas priėmimas. 
Visi 32 taikdariai apdovanoti vardi
niais laikrodžiais, nemažai karių ga
vo garbės raštus, vardinius pistoletus, 
beveik visiems suteikti aukštesni ka
riniai laipsniai. Prezidento dekretu už 
sėkmingai atliktą taikos palaikymo 
misiją Chorvatijoje Vyčio Kryžiaus 
5-ojo laipsnio ordinu apdovanotas 
kapitonas A. Chrapko. Kapitonas G. 
Bagdonas, vyresnysis leitenantas J. 
Kačergius ir leitenantas V. Zabiela ap
dovanoti Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino ordino 3-ojo laips
nio medaliais. A. Chrapko su dviem 
būrio draugais mokysis Danijos karo 
mokykloje, keli studijuos Kanados ir 
Lietuvos aukštosiose karo mokyk
lose, trys dirbs kariuomenės Genera
liniame štabe. Šeši vyrai pasirengę 
dirbti Rukloje, kur numatyta steigti 
lietuvišką taikos palaikymo padalinių 
mokymo centrą.

Ona Mickevčiūtė
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Laiškai redaktoriui
Šių metų ’’Europos lietuvio“ Nr. 2 

p. E. Lucas ir ponas P. Blagnys ”EL“ 
redaktoriui nusiskundė, esą nepaten
kinti mano rašiniais lietuvių spaudo
je, aš pavadintas melagiu. Būtų klai
dinga aiškintis prieš kritiką: aš kri
tikuoju kitus, kiti kritikuoja mane - 
visada taip buvo ir bus. Norėjau neat
sakyti, bet tada reikštų prisiimti kaltę. 
Manau, skaitytojai turi teisę kriti
kuoti ir spręsti, kieno teisybė.

Jeigu p. E. Lucas sako, kad aš ra
šau tik į du lietuviškus laikraščius, tai 
kažką slepia, nes rašau jei ne į kelio- 
liką, tai bent į kelis. O kai dėl lietuvių 
kalbos - kiekvieno išspausdinto 
straipsnio nuorašus turiu, nė viename 
nesimato, kad mokinčiau lietuvių ar 
anglų kalbų, bet protestuojama dėl 
svetimžodžių vartojimo, kurie dau
giausia nukopijuoti iš anglų kalbos, 
bet neištariami taip, kaip ištaria 
anglai, ir vartodami tokius žodžius su 
anglais nesusikalbėsime.

Pono E. Luco ir pono P. Blagnio 
nusiskundimai bei jų kritika yra 
bergždi, nepasitvirtina ir neturi pras-

Mielas Mindaugai, savo atsipra
šymu Landsbergiui peržengei visas 
laikraščio bendradarbio padorumo 
ribas. Todėl į ’’Europos lietuvį“, kaip 
telefonu minėjau, daugiau nebera
šysiu, kol redakcija nepakeis savo 
nusistatymų. Man yra gaila savo 
straipsnių skaitytojų, ypač Vokieti
joje. Aišku, rašinėsiu toliau ir jiems 
pranešiu, kokiam leidinyje jie gali 
rasti mano straipsnių.

Ypač mane sujaudino redakcijos 
pasyvumas asmeninių užpuolių (šmei
žimas ir L t.) atžvilgiu. (Turėjote tik 
parašyti, kad čia Landsbergio per 
Andrikienę perduota nuomonė, kurią 
redakcija nepalaiko). Su kitom nuo
monėm esu apsipratęs...

Nesitikėjau, kad ”EL“ neatlaikys 
to seno kegebistų, bolševikų ir kitų 
demagogų išmėginto metodo, kai 
norint nutraukti nuo reikalo svarsty
mo, pradedama straipsnių autorius 
asmeniškai atakuoti.

Blogai yra ir tai, kad po skambu
čio (tikriausia Tau žinomi iš CK dar
bo) tuoj redakcija pradeda atsipraši
nėti, save kaltina, kad ne taip sureda-

Atsarsiai
Gerbiamoji ’’Europos lietuvio“ 

administracija, parašyti šį laišką 
privertė G. Ilgūno straipsnis Jūsų 
laikraščio šių metų septintajame 
numeryje ’’Vasario 16-oji ir mes“.

Noriu atkreipti Jūsų dėmesį, jog 
tarpukario laikais lietuvių visuome
nei jau buvo gerokai įkyrėjusi lenkų 
šovinistų propaganda. Tačiau visgi į 
padorius laikraščius ji nepapuldavo. 
Nemaloniu akibrokštu buvo su ja 
susidurti Jūsų laikraštyje (ir dar - 
Vasario 16-ajai skirtame straipsny
je!).

Atsiusta paminėti
Skautų aidas. Oficialus Lietu

vių skautų sąjungos organas. Šiuo 
metu leidžiamas JAV. Redaktorius 
v.s. A. Saulaitis. 2345 West 56 
Street, Chicago, IL 60636.

”EL“ redakcijai atsiųstas 1995 
metų sausio mėn. pirmasis nume
ris. Jame spausdinamas istorinis 
straipsnis apie garsiąją Paberžės 
vietovę, susijusią su 1863 m. suki
limu, tęsiamas Tado Minioto pasa
kojimas ’’Kelionė aplink pasaulį“, 
pasakojimas apie Lietuvos skaučių 
dalyvavimą tarptautinėje ’’Solor- 
94“ stovykloje Norvegijoje. Žur
nale yra jautrus dešimtmetės pro
anūkės Alinos Diebold pasakoji
mas apie savo promočiutę Vandą 
Daugirdaitę-Sruogienę, taip pat 
iliustracijos iš lėktuvų istorijos, pa
sakojimai ir nuotraukos apie skau
tišką veiklą Kanadoje, Amerikoje, 
Australijoje, tradicinis skyrelis 
’’Gerbkime kalbą“. 

mės... Tarkim p. E. Lucas savo kriti
koje pasakė, kad vienuolynuose lai
komi dvasiškių vaikai, arba kad Baž
nyčia pati iš savęs juokiasi, ir t. t. 
Mano straipsnyje nebuvo minima 
Anglijos Protestantų bažnyčia, jų 
kunigai vyrai ar moterys, bet kalba
ma apie Katalikų Bažnyčią. Savo kri
tikoje ponas P. Blagnys klausia: kaip 
ištarčiau vieną ar kitą raidę... Turiu 
prisipažinti, Anglijoje bet kokios 
mokyklos nelankiau ir teisingai kal
bėti bei rašyti nemoku. Klausimas 
kyla: ar daug anglų rastume, kurie 
teisingai rašo ir kalba? Tikiu, kad 
šitie du ponai anglų kalboje bei rašy
boje klaidų nedaro... Mano kritikai 
tikina, kad Anglijos televizija vyriau
sybės kontroliuojama. Sutinku, jei 
kontrolė leidžia tai, kas vėlai vakare 
rodoma, tai dar žemesnio laipto nėra. 
Jei ponas P. Blagnys, o taip pat ir p. 
E. Lucas siūlo pasinaudoti televizijos 
išjungtuku - žinoma galima, bet žiū
rovai perka aparatą, moka aukštas 
kainas už leidimus ne tam, kad ne
įjungtus televizorius laikytų.

gavo ir ant bendradarbio pila srutas, 
kad kažin kokio prieš dvejus metus 
rašyto straipsnio nebeprisimena...

Jeigu Landsbergis, Andrikienė 
nesuprato to mano sakinio esmės, ku
ri daugumai ”EL“ skaitytojų yra aiš
ki, būčiau galėjęs jį išsamiau paaiš
kinti. Padorumo dėlei turėjote man 
suteikti galimybę.

Bet galimybę bendradarbiui rea
guoti į dalykinius priekaištus savo 
skaitytojų (prisimink neatspausdintą 
mano atsakymą į Namavičiaus reak
ciją) yra ’’Europos lietuvyje“ svetim
žodis, o gal ir tradicija...

Turiu sentimentų ”EL“, nes ten 
prasidėjo mano rašymo ’’karjera“. 
Norėčiau, kad laikraštis taip ilgai 
gyvuotų, kai aš mirsiu, jame būtų 
nekrologas apie mane atspausdintas. 
Tik dabar baiminuosi (tiražas krenta), 
kad gali būti atvirkščiai...

Romas Šileris
Frankfurtas prie Maino, Vokietija

ELR: galime tik apgailestauti, kad 
aktyvus ir kūrybingas ”EL“ neetati
nis korespondentas R. Šileris taip

Lenkų tarpukario šovinistai, no
rėdami ’’tamsiai liaudžiai“ pasitei
sinti dėl Vilniaus užgrobimo, buvo 
sukūrę propagandinę doktriną, pa
sak kurios Vilnių stačiusioji lietuvių 
tauta išmirė per XVII-XVIII amžiais 
buvusius marus, o dabartiniai lietu
viai - tai atsikėlėlių iš kitur palikuo
nys, sulietuvinti žemaičių.

Minėto ’’Europos lietuvio“ straips
nio autorius nekantrauja dar daugiau 
už tų laikų pilsudskininkus - lietuvių 
tautą jis skelbia susikūrus jau tik 
XIX amžiuje.

(Įdomu, kas būtų, jei koks nors 
autorius Anglijos laikraštyje pa
reikštų, jog dabartiniai anglai - tai 
visai kita tauta, negu kad toji, kuri 
Londoną statė). Dar linksmiau atro
do teiginys, jog Mindaugo Lietuvoje 
dar nebuvo susiformavusi lietuvių 
kalba ir kt. Šiuo metu visose Lietu
vos mokyklose leidžiama vaikams 
sužinoti tai, kad lietuvių kalba - pati 
archaiškiausia iš visų indoeuropie
čių kalbų... Be to, jau seniai Lietuva 
juokiasi iš katalikų fanatikų doktri
nos, kad, girdi, Mindaugas įkūrė 
Lietuvos valstybę (užuot vadinę jį 
vien tik pirmuoju monarchu - pada
riusiu santvarkos pakeitimą iš feo
dalinės į monarchinę).

Teiginį, kad, girdi, lietuvių tauta 
sukūrė valstybę tik XIII amžiuje, į 
savo projektus Lietuvos valstybės 
konstitucijai tebuvo įrašę tik III 
sąjūdžio ir, regis, LDDP aktyvis- 
tai...(...)

Rašau Jums šį laišką todėl, kad 
(...) mums, lietuvių tautos kolektyvų

Nei vieno, nei antro šių gerbiamų 
ponų nepažįstu ir nežinau, kokio 
ilgio plaukus jie nešioja ar rinkučių 
turi ausyse, bet iš jų pasakojimų ne
sunku spręsti, kiek jiems rūpi žmo
nių dorovė, lietuvių kalba ir pati 
Lietuva.

Prašau gerbiamą poną Redaktorių 
atsakyti šiame laiške paminėtiems 
ponams, išspausdinant Jūsų redaguo
jamame ”EL“ šį mano atsakymą, 
galbūt juodu supažindinti su mano 
pridėta medžiaga - pasižiūrėkite, kaip 
kiti lietuviai atsiliepia į mano protes
to straipsnius. Tų atsiliepimų čia dar 
tik maža dalis iš 1994 metų mano 
veiklos. Ačiū.

Juozas Domeika 
Nottingham, Anglija

ELR: redakcija gavo didelį pluoš
tą p. Domeikos laiškų kopijų įvai
rioms Lietuvos valdžios instituci
joms, redakcijoms dėl lietuvių kalbos 
puoselėjimo ir jų atsakymų. Supažin
dinti su jais E. Lucą, P. Blagnį ar ki
tus skaitytojus galimybių neturime.

skaudžiai sureagavo į redakcijos šių 
metų dešimtajame numeryje paskelb
tą atsiprašymą prof. V. Landsbergiui. 
Jokiu būdu nemanėme ir nemanome, 
kad tuo ’’ant bendradarbio pilame 
srutas“ ar autorių atakuojame. Taip, 
pilietybės klausimo sprendimas Lie
tuvai atgavus nepriklausomybę nepa
tenkina užsienyje atsidūrusių tau
tiečių - apie tai ”EL“ jau rašė ne sykį. 
Jeigu viskas būtų gerai, nebūtų rei
kėję vis tobulinti pilietybės įstatymą; 
galų gale, kaip neseniai irgi rašėme, 
Prezidentui nebūtų reikėję dekretu 
sudaryti tuo reikalu solidžią komisiją 
su išeivijos atstovais. Betgi ar tuo 
klausimu rašome, ar kitu, ypač jeigu 
ką nors kritikuojame, kaltiname, 
turime būti tikslūs. Tai bet kurios 
redakcijos nesikeičiantis nusistaty
mas. Nesinori daug aiškinti ar aiškin
tis, nes, kaip sakoma panašiais atve
jais, tai audra stiklinėje. Tik pasaky
sime: redakcija tikrai vertina ir bran
gina savo bendradarbius, džiaugiasi 
jų visais pranešimais. Norėtume ir to
liau spausdinti R. Šilerio rašinius, nes 
jis renkasi įdomias temas.

išlaikymu besirūpinantiems žmo
nėms, yra patogus laikas apibendrin
ti paskutiniųjų metinių įvykius. Ir 
pasiruošti, apsitvarkyti, atstatyti 
tarpusavio ryšius tarp organizacijų 
ateities reikalams... Būtų gerai, kad 
’’Europos lietuvis“ turėtų ryšių ir su 
’’Vorutos“ laikraščiu, ir su ’’Litua
nikos“, ’’Vilnijos“, ’’Sanryšos“, Rytų 
Lietuvos tarybos ir kitomis lietuvių 
tautos visuomenės organizacijomis.

Urbonavičius
’’Vilnijos“ draugijos narys, 

kraštotyrininkas, tautininkas

ELR: nors redakcija nesutinka 
su laiške pateiktais vertinimais ir 
abejoja kai kurių teiginių pagrįs
tumu, spausdiname jį, kad visi skai
tytojai galėtų žinoti, kokių gauname 
atsiliepimų (tiesa, laišką teko pa
trumpinti, nes autorius neišvengė 
asmeniškumų, apskritai, tokių posa
kių, kurie kultūringoje polemikoje 
kažin ar priimtini). Be to, įdomu tai, 
jog kaip anksčiau į Maskvą iš Lie
tuvos buvo siunčiami skundai, taip 
šiuo atveju į Londoną, ”EL“ admi
nistracijai (’’Jums būnant toli nuo 
Vilniaus, žinoma, yra sunku sužiū
rėti, ką vilniškė redakcija daro...“ - 
perspėja ponas Urbonavičius). Ir 
dar: ”EL“ tikrai nesišalina laiško 
pabaigoje minėtų organizacijų - 
esame reklamavę ’’Vorutą“, rašome 
apie ’’Vilnijos“ reikalus, ’’Sanryšos“ 
renginius. ’’Europos lietuviui“, kaip 
ir visiems Lietuvoje gyvenantiems, 
taip pat mūsų tautiečiams užsienyje 
rūpi valstybės ateities reikalai!

Sportas

Galvą suka K. Bobelis.

Šachmatai Lietuvos Seime
l pirmą kartą vykusį ’’Seimo tau

rės“ šachmatų turnyrą susirinko be
veik keturios dešimtys šio žaidimo 
aistruolių. Lietuvos Seimo patalpose 
’’žaibo“ partijas (5 min. kiekvienam 
partneriui) žaidė Seimo pirmininkas 
Č. Juršėnas, Seimo nariai J. Pango
nis, M. Stakvilevičius, K. Bobelis, R. 
Žurinskas, K. Skrebys, Prezidentū
ros, ministerijų, užsienio šalių amba
sadų Lietuvoje darbuotojai. ’’Seimo 
taurę“ laimėjo Lietuvos šachmatų 
federacijos prezidentas G. Miškinis.

Vilniui patikėta surengti 
pasaulio šokių čempionatą

Praėjusį savaitgalį Belgijoje, Briu
selyje, įvykusiame Tarptautinės spor
tinių šokių federacijos prezidiumo 
posėdyje nuspręsta kitą pasaulio čem
pionatą pagal Lotynų Amerikos pro
gramą patikėti surengti Vilniui. Čem
pionatas įvyks 1996 m. gruodžio 7 d.

Argentinos lietuviui 
įteiktas sidabro medalis

Mar del Platoje, Argentinoje, Pan- 
American žaidynėse, Amerikos žemy
no olimpiadoje, sunkiosios atletikos 
varžybose svorio kategorijoje iki 64 
kg pasižymėjo Argentinos lietuvis 
Gustavo Majauskas. Rovimo rungtyje 
lietuvis iškėlė 125 kg, stūmimo - 160 
kg. Tai buvo antri rezultatai ir bendro
je įskaitoje G. Majauskas užėmė 
antrąją vietą.

Ruošiamasi V Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėms

Vilniuje buvo susirinkę V Pasau
lio lietuvių sporto žaidynių vyriau
sieji teisėjai ir tų sporto šakų, kurios 
yra žaidynių programoje, federacijų 
vadovai. Žaidynių organizavimo dar-

TEISINIŲ REIKALŲ ATSTOVAVIMAS IR 
JURIDINĖ KONSULTACIJA 
DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE

Dėl komercinių ir privačių teisinių reikalų 
prašome kreiptis:

ADVOKATĖ 
VIRGINIA JURAS LLB.

13 Kinnaird Avenue, 
Bromley, Kent, BR1 4HG. England. 

Tel. 0181 402 9403 
Fax. 0181 402 9403.

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

bo grupės vadovas R. Girskis pasi
dalino įspūdžiais iš kalnų slidinėjimo 
varžybų, vykusių Kanados Mėlynuo
siuose kalnuose, informavo apie at
liktus darbus Lietuvoje. Varžybų vy
riausieji teisėjai įpareigoti apžiūrėti 
sporto bazes, kuriose vyks žaidynės, 
ir pateikti savo pastabas - tuomet pa
aiškės, kiek lėšų reikia joms sut
varkyti. Pageidauta, kad rinkdami sa
vo komandas vyriausieji teisėjai la
biau orientuotųsi į teisėjus, gyvenan
čius miestuose, kuriuose vyks var
žybos. Iki kovo 31 d. V Pasaulio lie
tuvių sporto žaidynių dalyvių sąrašus 
turėtų atsiųsti užsienio lietuviai. Tiki
masi iš užsienio sulaukti 1000 sporti
ninkų. Iš viso varžybose turėtų daly
vauti apie 4000 sportininkų.

Giria Šarūną Marčiulionį
Kovo 12 d. Auburn Hills, Michi- 

gane, Sietlo ’’Supersonics“ krepšinin
kai nugalėjo Detroito ’’Pistons“ rezul
tatu 134:94. Sietlo komandoje žai
džiantis Šarūnas Marčiulionis surin
ko 17 taškų, perdavė metimui 7 bei 
atkovojo 2 kamuolius ir tik kartą pra
sižengė. Marčiulionis žaidė 28 min., 
jį šiltai sutiko stadione susirinkusieji 
16 235 žiūrovai. Tarp žiūrovų buvo ir 
šimtas lietuvių, su kuriais Šarūnas su
sitiko po rungtynių Vyto Polteraico 
ložėje, rašoma Algio Zaparacko ko
respondencijoje ’’Lietuvos aidui“ iš 
Detroito.

Lietuviškų melodijų radijo valan
dėlės vedėjas A. Zaparackas įrašė pa
sikalbėjimus su lietuvių krepšininku 
bei komandos vyriausiuoju treneriu 
G. Karlu. Treneris sakė, jog jis asme
niškai, taip pat ir ’’Supersonics“ klu
bas yra patenkinti Marčiulionio žai
dimu, ypač turint omeny jo susižei- 
dimą praėjusį sezoną. Tikimasi, jog 
Šarūnas daug padės, ypač puolime 
per atkrintamąsias varžybas.

■■■■■■Il
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AUKA ČEČĖNIJAI
Montrealio (Kanada) "Aušros 

vartų“ parapija Čečėnijai remti 
aukoja 268 Lt.

LONDONE
DBLS CENTRINIO 

SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS centrinio skyriaus metinis 
susirinkimas įvyko 1995 m. kovo 5 
d. Lietuvių namuose Londone. Susi
rinkimui pirmininkavo B. Butrimas, 
sekretoriavo V. Andrijauskas. B. 
Butrimas trumpai papasakojo apie 
Tautos fondo ir Raudonojo Kryžiaus 
veiklą. Skyriaus kasoje yra £ 56.00. 
Nemažai narių įsiskolinę, nes nesu
mokėję nario mokesčio. Prašome 
juos tai padaryti.

LIETUVIU 
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Ovai, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.

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

Artimiausia požeminė stotis - 
Bethnal Green centrine linija.

Autobusai, iš .mięsto centro; 
26, 48. 55.

PAMALDOS
Manchesteryje - kovo 25 d., 3 

vai. Talkina kun. S. Matulis MIC. 
Išpažintys nuo 2.30 vai.

Nottinghamc - kovo 26 d., 11.15 
vai.. Židinyje.

Gloucesteryje - vietos ir Strou- 
do lietuviams, balandžio 1 d., Šv. 
Petre. 12 vai. Išpažintys nuo 11 vai. 
Patarnauja kun- J. Sakevičius MIC.

Bradforde - balandžio 2 d.. 12.30 
vai.

Nottinghamc - balandžio 2 d., 
11.15 vai.. Židinyje.

Skyriaus valdyba palikta ta pati: 
K. Tamošiūnas - pirmininkas, V. 
Andrijauskas - sekretorius, P. Balta- 
kys - iždininkas. Revizijos komisija - 
J. Kvietelaitis (Evat) ir K. Kriau
čiūnas (Kirk).

Išrinkti atstovai į DBLS ir LN 
Bendrovės metinį suvažiavimą - K. 
Tamošiūnas ir B. Butrimas.

Centrinio skyriaus metinis narių 
susirinkimas, įvykęs 1995 m. kovo 5 
d., nutarė ir siūlo įvyksiančiam 
DBLS ir LN B-vės metiniam suva
žiavimui tokią rezoliuciją:

Nepasitikėjimas dabartine 
DBLS ir LN B-vės valdyba.

Skyriaus susirinkimas praėjo ge
roje nuotaikoje, buvo aptarti bendrai 
skyriaus reikalai. Skyrius apgailes
tauja, kad Lietuvių Namuose neturi
me administratoriaus-administra- 
torės.

DHLS centrinio skyriaus valdyba

BRADFORDE
DBLS Bradford© skyriaus meti

nis susirinkimas įvyks šių metų 
kovo 26 d. Jis prasidės 15 vai. 30 
min. Vyties klube, Oak Villa, Brad
forde.

DBLS METINIS 
SUVAŽIAVIMAS

47-asis visuotinis Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos ir Lietuvių Namų Bendrovės suvažiavi
mas įvyks balandžio 22-23 dienomis Londone.

Jo darbotvarkė buvo paskelbta "EL" 10 numeryje.

Lietuvių klubui ’’Sodyba“ už Londono
skubiai reikalingas vadovas (manager).
Siūlomas labai įdomus gerai apmokamas (pagrindinė alga su pelno priedu) darbas. 

Asmuo arba vedusi pora turi būti prityrę vadovauti 55 akrų plote esančiame privačių narių 
klube. Pareigos būtų: vadovavimas maitinimo ir aludės tarnautojams, balių paruošimas, 
didelių namų ir jame esančių kelių nuolatinių gyventojų priežiūra.

Rašyti: Lietuvių namų bendrovės pirmininkui, 2 Ladbroke Gardens, London Wil 
2PT, United Kingdom.

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

EUROPOS LIETUVIS

Rinksime naują valdybą ir ats
tovus į DBLS suvažiavimą. Prašo
me visus gausiai dalyvauti.

DBLS Bradfordo skyriaus 
sekretorius

STOKE-ON-TRENT
Didžiosios Britanijos lietuvių 

sąjungos Stoke-on-Trent skyriaus 
metinis susirinkimas įvyks balan
džio 1 dieną, šeštadienį, B. B. Puo
džiūnų name 31 Marina Drive, 
May Bank.

Bus svečias iš Londono - DBLS 
centro valdybos sekretorius Vin
cent O'Brien. Pradžia - 15 vai.

Kviečiame narius dalyvauti.
DBLS Stoke-on-Trent skyrius

NOTTINGHAME
DBLS NOTTINGHAM© 

SKYRIAUS VISUOTINIS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS
Š. m. balandžio 8 d. 18 vai. (6 vai. 

vakare) įvyks metinis skyriaus narių 
susirinkimas. Bus renkama nauja 
valdyba, atstovas į DBLS visuotinį 
suvažiavimą bei pasitarta dėl toli
mesnės skyriaus veiklos.

Prašome visus narius punktualiai 
dalyvauti.

DBLS Nottinghamo 
skyriaus valdyba

NORI SUSIRAŠINĖTI
Labai norėčiau sulaukti iš 

užsienyje gyvenančių lietu
vių (vyrų, moterų, šeimų) 
nuo 60 m. ir vyresnių laiškų.

Prašau rašyti:
Valiulienė
Jaunimo 42-19
4580 Alytus
Lietuva

Londone ir Vilniuje 
leidžiamame.

'’ElltkptPOS
LZErwyjtE'

PAIEŠKA
Ieškomas Jonas Petras Budni

kas, gimęs prie Kauno, 1925 m.
į Angliją atvyko kaip išvietintas 

asmuo (DP) iš Vokietijos 1947 
metais. Buvo vedęs, gyveno Wood 
Green apylinkėje.

Žinantieji apie Petrą, prašome 
parašyti pranešimą šiuo.adresu: 
Lithuanian Club St. Casimier's 2,1 
The Oval, London E2 9DT.

******
Rašau jums su viltimi, jog pa

dėsite surasti mano tėvo brolius.
Mano tėvas Alexander So- 

lowiew (gal Aleksandr Solovjov 
- ELIT) gimė 1925 m. kovo 21d. 
Vilniuje. Jis turi tris brolius - An
thony, Stefan ir Gregory, jiems 
dabar turėtų būti apie 60 metų.

Mano tėvo tetos ir dėdės emi
gravo į Pietų Ameriką prieš karą 
ir mano tėvo tėvai taip pat ruošėsi 
išvykti, bet jo motina persigalvo
jo, o netrukus prasidėjo karas.

Mano tėvas pasakojo man, kad 
jie turėjo vykti į Rusiją. Manau, 
jog tai įvyko, kai šeimos nariai 
buvo išsiskirstę, o tėvas pateko į 
perkeltų asmenų (displaced per
sons) stovyklą. Kai tėvas buvo 
tinkamo amžiaus, jis įstojo į len
kų armiją, kuri buvo prijungta 
prie 8-osios britų armijos.

Po karo mano tėvas bandė su
rasti savo šeimą per Raudonąjį 
Kryžių, bet tokiomis chaotiško
mis aplinkybėmis, kokios tvyrojo 
pasaulyje po karo, jokios infor
macijos gauti nepavyko.

Mano tėvas sako, jog yra gali
mybė, kad jo broliai gali būti grį
žę į Lietuvą pas savo tetas ir dė
des.

Jei taip įvyko prieš daugelį 
metų, mes nežinome, ar jie tebėra 
tarp gyvųjų.

Mes laukiame pačios įvairiau
sios informacijos.

Mrs. Anne Wright, 
Bedforshire

ZANAVYKUOS 
DAINŲ ŠVENTĖ

Gauta džiugi žinia, kad Šių metų 
gegužės 20-21 dienomis Šakiuose 
vyks antroji Zanavykijos dainų 
šventė. Pirmoji, kas prisimename, 
įvyko 1930 metais. Į šventę nuo
širdžiai kviečiami visi zanavykai ir 
jų bičiuliai, gyvenantys išeivijoje. 
Trūksta adresų atsiųsti asmeninius 
pakvietimus. Tad prašome norin
čius dalyvauti ir gauti daugiau žinių 
rašyti Bronei Sakalauskienei, Za
navykų krašto muziejaus direktorei: 
Girėnų kaimas, 4460 Šakių rajonas, 
Lietuva.

Visi zanavykai, kas galime, pa
sinaudokime šia proga aplankyti gi
mines ir pasidžiaugti dainomis Ša
kiuose. Esu tikras, kad šventės ren
gėjai paruoš ir neskelbiamų siurpri
zų svečiams iš užsienio.

Kius kius kius į Šakius pyra
gaičių pirkt.

Mielai laukiami visi.
Jonas Zanavykas

7995 m. kovo 18-24 d. Nr. 12 (2ą

PASAULYJE
Šventas Tėvas vėl 
kalbėj'o lietuviškai

Kovo 1 -ąją bendrojoje audienc 
joje Vatikane vėl dalyvavo būiy 
maldininkų iš Lietuvos. Sveikini 
mas juos, šv. Tėvas dviem sakinį 
lietuvių kalba pakartojo savo tošį, 
nos katechezę: "Garbė Jėzui Kristui 
Nuoširdžiai sveikinu maldininkusj 
Lietuvos. Šiandien, Pelenų Trečiade 
nį, - pradedam Gavėnią - atsiverti® 
ir Žmonių meilės darbų laikotarp. 
Mano apaštalinį palaiminimą teljį 
linkėjimas iš šios dienos liturgija 
"Atsiverskite ir tikėkite Evangelija'.

Tarptautinė turizmo birža
Milane įvyko 15-oji tarptantį 

turizmo birža, joje dalyvavo beveik 
25 tūkstančiai įvairių kraštų turizme 
organizacijų. Ten pristatytas vadi 
namojo "Europos turistų vadovo' 
projektas, kurį finansuoja Europos 
Sąjunga. Šį vadovą ketinama išleist 
ateinančiais - 1996 metais. Jame bu 
sudėta pagrindinė informacija apie 
lankytinas Europos vietas, apie pa 
slaugas, kainas ir kiti duomenys, rei
kalingi keliautojams.

Narkotikų industrija 
keliasi į saugesnius 

kraštus
Vienoje pristatytas Jungtinių Tau

tų Organizacijos parengtas raportą 
apie narkotikų gamybą, platinimą it 
naudojimą pasaulyje 1994 metais 
Jame pirmiausiai kalbama apie naują 
tarptautinio narkotikų bizriio strategi
ją. Pastaraisiais metais dėl veiksim? 
gų tarptautinių kovos su narkotiką 
gamyba ir platinimu priemonių smar
kiai sumažėjo narkotikų gamyba te 
diciniuose narkobiznio kraštuose. Vi
sa narkotikų industrija palaipsniui 
keliasi į jai saugesnius Afrikos ii 
Azijos kraštus. Naudojamasi palan
kesnėmis kontrabandos sąlygomis, 
nes Afrikos ir Azijos jūrų uostai bei 
aerouostai neturi modernių kovos su 
narkotikų gabenimu infrastruktūrų. 
Raporto duomenimis, buvusios So 
vietų Sąjungos Vidurinės Azijos res
publikose šiuo metu auginama dau
giau negu 5 tūkstančiai hektarų opi
jaus aguonų. Pakistane pagaminama 
apie 75 procentus heroino, patenkan 
čio į Europos rinką. Pranešime at 
kreiptas dėmesys į buvusios Sovietų 
Sąjungos kraštų nusikalstamų struk
tūrų aktyvumą. Beveik visą heroino 
kontrabandą į Europą šiuo metu kon 
traliuoja Rusijos, Ukrainos ir Balta 
rusijos mafijos.

Norima užkirsti kelią 
alkoholizmui

Florencijoje įvyko Pasaulinės 
sveikatos organizacijos (PSO) su
rengtas kongresas apie alkoholio var
tojimą Europoje. Konstatuota, jog 
pietinės Europos valstybėse alkoho
lio sunaudojimas pastaraisiais metais 
sumažėjo apie 40 proc. Nepaisant 
optimistiškai nuteikiančių statistinių 
rodiklių, kongreso darbe dalyvavę 
ekspertai mano, jog dabartinė padėtis 
kelia nerimą. Jų nuomone, nors ir su
mažėjo mirtingumas nuo alkoholiz
mo, tačiau dar daugeliui žmonių Eu
ropos valstybėse - kai kur apie 20 
proc. - gresia pvojus tapti alkoholi
kais. Statistika, beje, neapima duo
menų apie su alkoholizmu ar alkoho
lio vartojimu susijusias ligas. Todėl 
besibaigiant konferencijai joje daly
vavusių Europos valstybių - Italijos, 
Prancūzijos, Ispanijos, Portugalijos, 
Chorvatuos, Slovėnijos, Bulgarijos ir 
Makedonijos - atstovai nusprendė 
bendromis jėgomis atlikti statistini 
tyrimą, leisiantį nustatyti bendriausią 
problemų, susijusių su piktnaudžiavi
mu alkoholiu, apimtis.

Vatikano radijo lietuviškų laikų 
redakcijos žinios
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