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Vėliavos nuleistos, širdys sklidinos meilės

Žaidynių uždarymo eitynės Kauno S. Dariaus ir S. Girėno stadione rugpjūčio 5 d.
Viktoro Kapočiaus nuotr.

Karštligė, visą savaitę svaiginusi 
Lietuvą, atslūgo, sporto aikštės iš
tuštėjo, sportininkai ir juos stebėję 
žmonės grįžo prie kasdienės veiklos.

Penktosios Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės - neeilinis įvykis, 

j valdęs nemažą šalies dalį. Visaip jas 
vertina Lietuva: vieni skaičiuoja per
gales, kiti - pinigus. Nors sportiniai 
rezultatai nėra aukšti, o tris milijo
nus litų, išleistų žaidynėms, mūsų 
vargingu sunkmečiu galima buvo ir 
naudingiau išleisti. Ir vis dėlto, ne
reikėtų per daug sielotis: žaidynės 
sutelkė lietuvius. Kalbantis su Žai
dynių dalyviais, daugumą jų domino 
ae rezultatai, o galimybė pabend
rauti su pažįstamais ir nepažįstamais 
tautiečiais, suplaukusiais į tėvų bei 
protėvių žemę iš 14 pasaulio šalių.

Opozicijos pirmininkas V. Landsbergis 
atvyksta į Didžiąją Britaniją

Prof. Vytautas Landsbergis su 
ponia G. Landsbergiene atvyksta į 
Britaniją rugpjūčio 10 d. ir bus Edin
burge, Škotijoje, iki rugpjūčio 19 d.

Profesorius maloniai sutiko pasi-

Lietuvis neteko JAV pilietybės
Filadelfijos valstijos teismas at

ėmė JAV pilietybę iš 78 metų Jono 
Stelkomo, kuris II pasaulinio karo 
metu Lietuvoje bendradarbiavo su 
naciais.

JAV specialiųjų tyrimų skyriaus 
panešime sakoma, jog jis 1941 m. 
savanoriu stojo į naciams pavaldų 
Lietuvos savigynos būrį ir tarnavo 
jame iki 1944 m., kai buvo perkeltas 
i vokiečių oro pajėgas. Teismas nus-

Pagerbtos Hirosimos aukos
meninio judėjimo "Černobylis“ pir-Rugpjūčio 3 d. Hirosimoje ir Na

gasakyje vyko Pasaulinė konferenci
ja, skirta Japonijos tragedijos 50-me- 
čiui. Lietuvos premjero A. Šleževi
čiaus užuojautos laišką perskaitė 
Vilniaus Sapiegos ligoninės direkto
rius G. Rimdeika. Kartu su juo kon
ferencijoje Lietuvai atstovavo visuo- 

Gerai patikrinus, paaiškėjo, kad iŠ 
svetur atvyko 642 sportininkai, su 
kuriais ryžosi pasigalynėti 4802 Lie
tuvos žmonės - 26 sporto šakų atsto
vai. Ir svečiai, ir šeimininkai į Žaidy
nes atsiuntė daugiausia krepšininkų 
(atitinkamai 129 ir 768) ir lengvaat
lečių (125 ir 661). Tiesa, nemažai 
išeivijos delegacijų - tiesiog turistai.

Su sportininkais ne vieną kartą 
susitiko Respublikos Prezidentas A. 
Brazauskas, Vyriausybės nariai, Vil
niaus ir Kauno savivaldybių vado
vai. Įvyko dešimtys vakaronių, kon
certų, išvykų, susitikimų, diskotekų.

Žaidynės nebuvo vien paradai, 
šventės, vakaronės ar diskotekos. 
Tai buvo sunkaus darbo, sūraus pra
kaito, jėgų ir dvasios sukaupimo sa
vaitė. Vyko atkakli kova. Visi siekė 

matyti su Londono lietuviais. Susiti
kimas įvyks Lietuvių namuose, Lon
done rugpjūčio 19 d., 5.30 vakare.

Visus kviečiame apsilankyti.
DBLS centro valdyba

tatė, jog būrys, kuriame tarnavo J. 
Stelmokas, buvo pavaldus vokiečių 
baudėjų būriui ir talkino vykdant 
žydų naikinimo politiką Lietuvoje.

J. Stelmokas 1949 m. neteisėtai 
imigravo į JAV ir 1955 m. neteisėtai 
įgijo pilietybę, nes nuslėpė praeitį.

Lietuvos generalinio prokuroro 
pavaduotojas A. Pėstininkas neat
metė galimybės kelti baudžiamąją 
bylą prieš J. Stelmoką. ELI 

mimnkas R. Kutra, Lietuvos ir Japo
nijos draugijos pirmininkė T. Men- 
činskienė. Rugpjūčio 6 d. Hirosimos 
Taikos parke jie dalyvavo mitinge, 
kuriame pagerbtos prieš 50 metų 
įvykusio sprogimo aukos.
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pergalių. Tiesa, rezultatai nebuvo 
aukšti, pasiektas tik vienas Lietuvos 
rekordas, ir nugalėjo ne visi, tačiau 
pralaimėjusių tikrai nebuvo.

”EL“ neskelbė visų sportinių re
zultatų, minėjo nedaug nugalėtojų 
pavardžių, neaprašinėjo varžybų ei
gos ir akimirkų. Bandėme akim ir 
širdim prasismelkti į nuotaikų visu
mą, į tą dvasią, kuri gobė visas žai
dynes, kuri jungė ir stiprino Lietuvą.

Gal mes dar grįšime prie žaidy
nių, gal vieną kitą įdomesnį ar reikš
mingesnį rezultatą paskelbsime. Kai 
viskas geriau paaiškės, susigulės, kai 
atslūgs varžybų aistros. Mes pasida
lijome su jumis tik pirmu žvilgsniu, 
pirmu įspūdžiu. Atleiskite, jei ne vis
ką, jei ką ne taip pasakėme.

Petras Keidošius

Lietuvos kariai - JAV, amerikiečiai - 
lietuviškose pratybose

Rugpjūčio 4 d. Lietuvoje prasidė
jo pirmieji šalių istorijoje bendri 
JAV ir Lietuvos kariniai mokymai 
"Gintaro slėnis'95“. Oficialusis pra
tybų atidarymas - rugpjūčio 20 d.

Tris savaites Ruklos kariniame 
poligone rinktinė 140-ies Lietuvos 
karių kuopa, vadovaujama 10-ies 
amerikiečių instruktorių, mokysis 
taikos palaikymo misijų specifikos.

Pratybas pagal individualią Lie
tuvos "Partnerystės vardan taikos“ 
programą finansuoja JAV Vyriausy
bė. Rukloje bus naudojama ameri
kiečių technika ir ginkluotė, kurią 
atsigabeno svečiai.

Pirmiausia kariai derins tarpu
savio veiksmus, komunikacijos prie
mones, statys kontrolės ir stebėjimo 
postus, mokysis žvalgybos ir išmi
navimo. Paskutines penkias pratybų 
dienas numatoma sudaryti sąlygas, 
panašias į karo. Bus imituojami tai
kių gyventojų puolimai, teritorijos 
apšaudymai, užminavimai. Kariams 
teks lydėti tariamus pabėgėlius bei 
svarbius krovinius.

Kaip pažymima JAV ambasados 
Lietuvoje pranešime, pratybos "Gin

O rugpjūčio 5 d. visi šauniausieji, 
stipriausieji, vikriausieji pasaulio 
lietuviai suskrido, suvažiavo į Kau
ną. Sis miestas matė reikšmingų 
sporto pergalių. Čia prieš 57 metus 
buvo uždegta Tautinės olimpiados 
ugnis. Iš čia, uždegtas prie Amžino
sios ugnies aukuro, pradėjo savo ke
lią ir šių Žaidynių fakelas.

Tik dabar sportinių žaidynių da
lyviai nesirikiavo į atskiras kolonas 
pagal valstybes, kurios jiems teikia 
dieną ir pastogę. Dabar jie ėjo kaip 
viena šeima, vienos tautos sūnūs ir 
dukterys. Dabar tai buvo viena Lie
tuva. Tai kas, kad melbumietė krep
šininkė L. Skimbirauskaitė kalba 
angliškai, o argentinietis G. Majaus
kas - ispaniškai, tai kas, kad V. ir V. 
Sidaravičiai atvyko iš Rygos, L. 
Krikštaitė-Negraš iš Naberežnijė 
Čelnų, P. Daugnora iš Igarkos, o V. 
Rudzeika iš Seinų, A. Grigonytė iš 
Punsko, o G. Vuškovič iš Kipro, G. 
Saunoris iš Kanados, o L. Juksvera 
iš Estijos?!

Daug sportininkų perjuosti tauti
nėmis juostomis. Tai nugalėtojai. To
kių juostų išdalinta virš 400. Net 670 
sportininkų apdovanoti medaliais.

Sodely prie Muzikinio teatro - 
triukšminga ir linksma. Niekas ne
stoja po savo delegacijos vėliava, o 
glaudžia prie savęs naują draugų. 
Bandymai surikiuoti - bergždi.

Pro Vytauto paminklą eisena 
pasuko Donelaičio gatvės link, prie 
vienos Švenčiausių Lietuvos vietų - 
Nežinomojo kareivio kapo, Amži
nosios ugnies aukuro, Laisvės statu
los. Virš Karo muziejaus plaikstėsi 
Vytautinė vėliava, skambėjo varpai, 
primindami, kad... "tas laisvės ne
vertas, kas negina jos!“

Vėl - Laisvės alėja. Vėliavų miš
kas ir sportininkų klegesys pagaliau 
įsiliejo į S. Dariaus ir S. Girėno sta- 

taro slėnis'95“ ne tik stiprins JAV ir 
Lietuvos karinį bendradarbiavimą, 
bet ir skatins tarptautinių karinių pa
jėgų suderinamumų taikos palaiky
mo misijose.

Rugpjūčio 8 d. JAV Fort Polko 
karinio parengimo bazėje Luizianos 
valstijoje prasidėjo didžiausios Šių 
metų NATO ir partnerių sausumos 
pratybos "Cooperative Nugget'95“. 
JAV kariniu lėktuvu atskrido 30 ka
rių būrys ir 10 stebėtojų iš Lietuvos. 
Pagal "Pamerystės vardan taikos“ 
programą vykstančiose pratybose 
pirmą kartą dalyvauja Lietuvos karo 
akademijos kariūnai, vadovaujami 
leitenanto R. Ivanausko, su pirmai
siais Lietuvos taikdariais atlikusio 
taikos palaikymo misiją Kroatijoje.

Lietuviai bus vienoje kuopoje su 
JAV, Uzbekijos ir Rumunijos ka
riais. Pratybose taip pat dalyvauja 
dar dviejų NATO šalių - Kanados ir 
Didžiosios Britanijos bei naujųjų 
NATO partnerių - Albanijos, Bulga
rijos, Čekijos, Estijos, Kirgizijos, 
Latvijos, Lenkijos, Slovėnijos, Slo
vakijos, Ukrainos, Vengrijos kariai. 
Jie suskirstyti į 6 kuopas. IŠ viso pra

dioną, kurio vejoje jau vinguriavo 
įvariaspalviai šokėjų nėriniai ir vėri
niai. Skambėjo dainos, aidėjo trimi
tai ir triūbos, liurleno birbynės ir 
skudučiai. Įžymusis Lietuvos barito
nas E. Kaniava dainavo Ūdrio ariją 
iš V. Klovos operos ’’Pilėnai", o pas
kui su mažąja ’’Dainų dainelės“ lau
reate Andrijana - liaudies dainą 
"Lėk, gerve!“ Virš stadiono nardė 
savamokslių konstruktorių kurti ir 
vairuojami lėktuvai, lakūnai mezgė 
padangėje žavius kilpų ir kūlvertų 
mezginius, iš padangių byrėjo spal
vingos parašiutų puokštės.

Su Žaidynių dalyviais atsisveiki
no šalies ir Kauno vadovybės atsto
vai. Vyskupas S. Tamkevičius, kal
bėdamas, pabrėžė, kad laimingas ga
li būti tik tas, kuris eina Kristaus nu
rodytu keliu, siekdamas dvasios ir 
kūno harmonijos. Jis priminė Popie
žiaus Jono Pauliaus II žodžius, čia, 
šiame stadione, pasakytus Lietuvos 
jaunimui.

Valdymo reformų ir savivaldy
bes ministras M. L. Stankevičius, 
pavaduojantis atostogaujantį prem
jerą A. Sleževičių, jo, kaip V PLS 
žaidynių organizacinio komiteto pir
mininko, vardu dėkoja Žaidynių da
lyviams ir organizatoriams už darbą, 
kad jos praėjo sklandžiai ir aukštu 
lygiu, priminęs prieš tai šlovingą 
Kauno sportinę praeitį. Ir skelbia, 
kad Penktosios pasaulio lietuvių 
sporto Žaidynės baigtos. Ligi pasi
matymo 1998-siais!

Paskui visi supuolė į sporto salę 
vakaronėn. Kalbėjo Prezidentas A. 
Brazauskas, Pasaulio lietuvių ben
druomenės valdybos pirmininkas B. 
Nainys. O paskui A. Brazauskas su 
miesto vicemere D. Margevičiene 
apsuko pirmąjį valsą ir paskelbė vi
suotinę šokio, vakaro puotų.

Petras Keidoiius

tybose dalyvauja 3780 žmonių. 
Joms vadovauja 48 metų JAV armi
jos brigados generolas Michaelas B. 
Sherfieldas - Fort Polko bazės va
dovas, tarnavęs Vietname, Tailande, 
Panamoje, Vokietijoje, Korėjoje. 
Pirmą kartą JAV pagal "Partnerys
tės vardan taikos“ programų rengia
mose pratybose 17 valstybių kariai 
kartu tris savaites mokosi atlikti tai
kos palaikymo operacijas.

Karinė bazė nuo 1993 m. naudo
jama bendroms sąjungininkų praty
boms. Dabar čia vienu metu tarnau
ja 9,5 tūkst. karių, o įskaitant civi
lius, bazėje dirba daugiau kaip 12 
tūkst. žmonių.

Tautiečius pasitikęs JAV armijos 
rezervo seržantas Vytautas Bartašius 
įspėjo saugotis gyvačių. Karių nuo
taika kol kas gera: jie pasirengę iš
tverti septynių parų žygį Luizianoje. 
nes toks bus pirmasis pratybų iš
bandymas.

Pirmąją pergalę Amerikoje Lie
tuvos kariai jau pasiekė - krepšinio 
aikštėje 4 taškų skirtumu jie nugalė
jo amerikiečius.

EU
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Pasirašyta gynybos sutartis su Norvegija Keliais sakiniais.

Rugpjūčio 8 d. Norvegijos gyny
bos ministras Jorgenas Kosmo atvy
ko į Vilnių oficialaus vizito. Svečią 
Vilniaus aerouoste pasitiko Lietuvos 
krašto apsaugos ministras L. Linke
vičius.

J. Kosmo apsilankė Antakalnio 
kapinėse, po to - Krašto apsaugos 
ministerijoje. Ten buvo surengta ofi
ciali sutikimo ceremonija, dalyvau
jant garbės sargybos kuopai ir puči
amųjų orkestrui.

Norvegijos gynybos ministras 
susitiko su Krašto apsaugos minis
terijos pareigūnais.

Po šio susitikimo ministrai J. 
Kosmo ir L. Linkevičius pasirašė 
dvišalio bendradarbiavimo ir kon
taktų gynybos srityje sutartį. Pana
šias sutartis Lietuva jau turi su 9 val
stybėmis, tarp jų - su penkiomis 
NATO narėmis.

Pasak L. Linkevičiaus, šioje su
tartyje tik numatytos ilgalaikio ben
dradarbiavimo gairės. Konkretūs 
planai, ministro teigimu, bus pareng
ti vėliau.

Norvegijos gynybos ministras J. 
Kosmo pabrėžė, kad susitarimas leis 
geriau bendradarbiauti ilgą laiką, 
kad tai labai praktiškas dokumentas.

SEWTOEOS OEENOS
KGB nusikaltimų 

pėdsakais
"Respublikoje“ 08 03 G. Malaške- 
vičiaus straipsnyje "Tuskulėnuose 
vis dar lieka paslapčių“, rašoma, 
kad per vasarą Tuskulėnų dvare 
Vilniuje, kur buvo laidojami 1944- 
1947 m. KGB nužudyti žmonės, 
rasti dar 113 aukų palaikai.

Praėjusiais metais po KGB ga
ražais Tuskulėnuose buvo atkasti 
593 nušautųjų palaikai. Pasak 
šiems darbams vadovaujančios ar
cheologės daktarės I. Vaškevi- 
čiūtės, dar tikimasi rasti apie 80 
kūnų.

”1 duobes nužudytieji, matyt, 
buvo sumetami nurengti, nes prie 
palaikų randamos tik apatinių dra
bužių sagos, - pasakojo I. Vaškevi- 
čiūtė. - Rūbai buvo sumesti ant kū
nų, vienoje duobėje radome šimtą 
batų, striukę. Rasti keli auksiniai 
žiedai, tiesa, ne ant pirštų, bet pa
slėpti baltiniuose, dar - moteriškų 
kvepalų flakonas, švilpukas iš 
žievės“.

Generalinė prokuratūra dėl 
1944-1947 m. žudynių praėjusių 
metų liepos 13-ąją iškėlė baudžia
mąją bylą, kurią tiria Specialiųjų 
tyrimų skyriaus prokuroras S. 
Stulginskis. Kaip sakė S. Stulgins
kis, dabar apklausiami jau po 
1944-1947 m. KGB dirbę saugu
miečiai. Taip pat bandoma išsiaiš
kinti, ar dar yra išlikusių gyvų mir
ties bausmės vykdytojų.

Pasak Generalinės prokuratūros 
atstovo spaudai A. Ivaškevičiaus, 
identifikavimo darbai Teisminės 
medicinos centre dėl lėšų stygiaus 
nutraukti ir dabar tik įtemptai ieš
koma vieno iš partizanų vadų Jono 
Noreikos (generolo Vėtros) pa
laikų.

Kaip skirstomos pensijos
"Dabar didžiausios pensijos - bu
vusiems sovietiniams veikėjams“ - 
skelbia L P. Kaktavičiaus straips
nis "Lietuvos aide“ 08 02.

Laiške redakcijai mokytojų 
Viktoro ir Aldonos Bartkų šeima 
pasiguodė, kad ’’dabar net nepato
gu kam nors pasakyti, kokia mūsų 
pensija. Turime vienas - 35, antras

Lietuvos kariai pagerbia J. Kosmo (dešinėje) ir L. Linkevičių.
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

Jis teigė, jog karinis bendradarbiavi
mas turi būti koordinuojamas ir su 
kitomis Šiaurės valstybėmis. Norve
gija neketina mokyti Lietuvos, ta
čiau yra pasirengusi pasidalyti su
kauptu patyrimu.

Po sutarties pasirašymo J. Kosmo 
pietavo su Norvegijos ambasadoriu
mi Lietuvoje Peru Gulliku Stav- 
numu.

- 37 metų pedagoginio darbo stažą, 
dar kelerius bendrojo darbo stažo 
metus, o pagrindinė ir papildoma 
pensijos kartu sudaro vos 92,32 Lt“. 
Straipsnio autorius paėmė interviu iš 
Valstybinio socialinio draudimo 
Šiaulių miesto skyriaus vedėjo B. 
Krištupaičio. Ponas Krištupaitis pri
pažino, kad mokytojų, kultūros, me
dicinos darbuotojų pensijos yra elge
tiškos, bet yra ir pirmojo laipsnio 
pensijos - 4 minimalių gyvenimo ly
gių - 320 litų. Jas, pasirodo, gauna 
"beveik visi buvę sovietiniai veikė
jai“. Pasak B. Krištupaičio, yra ir dar 
viena įdomi pensininkų kategorija - 
buvę sovietiniai kariai, gaunantys 
kitos valstybės pensijas, gaus ir 
antrąsias, Lietuvos, jei čia išdirbę ne 
mažiau kaip 15 metų. ’’Ypač didelės 
buvusių KGB darbuotojų pensijos. 
Jie gaudavo didelius atlyginimus, o 
dabar gauna ir Lietuvos pensiją, ir 
papildomą pensiją iš tenai... Šita 
grupė žmonių gauna dideles pensijas 
ir gaus, matyt, kol įstatymai leis. Į 
korespondento klausimą apie tikrai 
Lietuvai nusipelniusius žmones, B. 
Krištupaitis atsakė: "Rezistentai, po
litiniai kaliniai dažnai labai kuklūs 
žmonės. Susidūriau neseniai net su 
tokiu pavyzdžiu: kai kurie tremtiniai 
dar dokumentų nepristatę. Klausiu - 
kodėl nepristatei? Jis nustebęs. Nors 
jam sunku gyventi, bet sako, kad 
užtenka to, ką gauna“.

Japonas mokosi 
lietuviškai

"Lietuvos rytas“ 08 03 spausdina R. 
Duobaitės straipsnį "Japonas įsiti
kinęs, kad atostogos jam yra nerei
kalingos“.

"Man tikrai nereikia atostogų“, - 
sakė šiuo metu Vilniaus universitete 
lituanistikos kursus lankantis 24 me
tų japonas Jinas Kagava iš Hiro
simos. Jinas šiuo metu gyvena Kau
ne ir kiekvieną dieną važinėja į Vil
niaus universitete vykstančius litua
nistikos kursus. Lietuvoje planuoja 
gyventi galbūt dar dešimt metų, nes 
išmokęs lietuvių kalbos norėtų čia 
dirbti. Jau dabar Jinas sakė apžiūrįs 
įvairią lietuvišką produkciją, kurią 
būtų galima eksportuoti į Japoniją ir 
šitaip pagerinti Lietuvos ekonomi
kos būklę.

, Po pietų J. Kosmo Seime susiti
ko su Seimo Nacionalinio saugu
mo ir Užsienio reikalų komitetų 
nariais. Vyriausybėje Norvegijos 
gynybos ministras susitiko su Lie
tuvos ministru pirmininku Adolfu 
Šleževičiumi.

Vėliau svečias pavakarienavo 
su Linkevičiumi ir išskrido į Rygą.

ELI

"Japonams tikrai sunku išmokti 
užsienio kalbos“, - sakė Jinas. Lie
tuvių kalba jam - pirmoji užsienio 
kalba. Jis juokėsi prisiminęs, kai 
neskirdamas R, L, B ir V raidžių, 
vietoj žodžio "silkė“ sakydavo 
"sirkė“.

Lietuviai negrįžta iš JAV
Apie tai rašo "Lietuvos rytas“ 08 04.

”Aš maždaug įsivaizduoju, kiek 
lietuvių, gavusių JAV vizą, negrįž
ta namo, - sako JAV ambasados 
Vilniuje konsulas ir antrasis sekre
torius Stevenas J. Wangsnessas. - 
Tokių yra daugiau kaip 10 proc. 
visų gavusiųjų vizas. Tačiau šis 
skaičius nėra labai tikslus - labai 
sunku sužinoti, kiek žmonių nu
sprendė visai negrįžti į Lietuvą, 
kiek jų pasiliko JAV, kad nelega
liai ten padirbėtų porą metų ir grįž
tų namo.

JAV imigracijos tarnyba amba
sadai Vilniuje siunčia vadinamuo
sius "mėlynuosius lapus“ dėl tų, 
kurie paprašo teisės nuolat gyventi 
JAV, pavyzdžiui, susituokus su 
JAV piliečiu. Jau turime daugiau 
kaip 100 "mėlynųjų lapų“.

Pasak S. J. Wangsnesso, pernai 
apie 3,5-4 tūkst. lietuvių gavo JAV 
vizas trumpalaikei kelionei į Ame
riką. Dar apie 900 lietuvių laimėjo 
"žaliąją kortelę“, leidžiančią jiems 
legaliai gyventi ir dirbti JAV. 
Paprastai apie 80 proc. prašančiųjų 
jas gauna.

Daugiausia prašymų atmetama 
pagal JAV imigracijos ir pilietybės 
įstatymo 214 b straipsnį. Sis straip
snis skelbia, kad viza negali būti 
išduota asmeniui, kuris neįrodė, 
kad su gyvenamąja vieta jį sieja 
stiprūs šeimos, socialiniai ar 
ekonominiai ryšiai, garantuojantys, 
kad asmuo tikrai grįš namo po ke
lionės į JAV. Kai kurie lietuviai ne
sugeba šito įrodyti.

"Tačiau tai visiškai nereiškia, 
kad kiekvienas jaunas, nevedęs 
žmogus negaus JAV vizos. Su 95 
proc. vizos prašytojų kalbuosi pats. 
Dauguma jų, apie 75 proc., keliau
ja į JAV aplankyti giminaičių. Jų 
niekas nesulaiko. Tik teismas gali 
nuspręsti deportuoti žmones. O ne
įleisti žmogaus dar aerouoste gali 
nuspręsti ir ne teismas. Tokių atsi
tikimų yra buvę. Apie lietuvius, 
nuteistus ir įkalintus JAV, nieko 
nežinau“, pasakė konsulas.

□ Fondas V. Daunio vaikams pa
remti. Lietuvos rašytojų sąjunga ati
darė ilgalaikę sąskaitą paremti pen
kis tragiškai žuvusio 37 metų poeto 
V. Daunio mažamečius vaikus. 
Aukos priimamos komerciniame 
banke "Aurabankas“. Sąskaitos Nr. 
700858, banko kodas - 260101701, 
Lietuvos rašytojų sąjungos Literatū
ros fondas "Rašytojo vaikams“.
^Marijampolės poetų knyga. Lietu
vos kaimo rašytojų sąjungos pirmi
ninkas K. Fedaravičius sudarė 37 
įvairaus amžiaus ir patirties Kazlų 
Rūdos poetų almanachą "Girių vers
mė“.
□ Vilniaus fotogalerijoje - senosios 
nuotraukos. Nuo rugpjūčio 2 d. Vil
niuje veikia mūsų amžiaus pradžios 
7 fotografų darbų paroda. Tai J. Kin- 
čino iš Viekšnių miestelio, 21 Ko- 
runkevičiaus, I. Šilkinio, V. Stanio- 
nio, K. Ulozo, J. Daubaro, M. Kavo
lio jau pageltusios ir aptrupėjusios 
nuotraukos.
□ Paroda Šventoriuje. Kaune, Lapė
se, Šv. Jono Krikštytojo šventoriuje, 
buvo surengta senovinių bažnytinių 
apdarų bei vėliavų paroda. XVII a. 
statytos bažnyčios zakristijos skry
niose išsaugota labai gražių arnotų ir 
kitų apdarų. Paroda papildyta šiuo
laikiniais bažnytininkų drabužiais iš 
JAV ir Vokietijos.
□ Naikinamos senovinės knygos. 
Kauno medicinos akademijos bib
lioteka išvežė į popieriaus fabriką 
makulatūrai apie kelis tūkstančius 
XX a. pradžios ir prieškario laikų 
medicinos knygų bei žurnalų įvai
riomis kalbomis. Jų puslapiuose at
spaudai: ’’Stepono Batoro universi
tetas”, "Vytauto Didžiojo universite
tas”, ”J. Jaržemskio biblioteka”. Jos 
turėjo būti sunaikintos.
O Per liepos mėnesį boingos ’’Ste
ponas Darius" nuskraidino 3,3 
tūkst. keleivių. Pirmą reisą įvykdęs 
birželio 29 d. 104 vietų lėktuvas, 
kuris kainavo 8,3 mln JAV dolerių, 
atliko 74 reisus į Stokholmą, Mas
kvą, Maskvą-Palangą, Amsterda
mą, Paryžių, Londoną ir atgal. 
Daugiausia keleivių skrisdavo į 
Londoną ir iš jo.
□ Ruošiamasi Pasaulio lietuvių tei
sininkų II kongresui. Jo iniciatore - 
Amerikos lietuvių teisininkų organi
zacijos "Labas“ atstovė p. D. Naru- 
šienė. Kongreso tikslas - tarptauti
niai kontaktai, kurie padės kurti ir 
įgyventi naujus įstatymus. I kongre
sas įvyko 1992 m., II bus surengtas 
kitąmet.
DBaltijos jūros regionas bus saugus 
tik dalyvaujant Rusijai. Taip pasakė 
Švedijos užsienio reikalų ministrė 
M. af Uglas, vadovaujanti Švedijos 
konservatorių frakcijai Europos par
lamente. Pasak jos, Baltijos regionas 
- vienintelis, kur Europos Sąjunga 
turi sausumos sieną su Rusija, todėl 
Rusija turi būti įtraukta į saugumo 
programas.
(^Latvija ruošiasi Seimo rinkimams. 
Jie įvyks rugsėjo 30-spalio 1 d. Rug
pjūčio 7 d. įregistruota 19 sąrašų, 
rugpjūčio 10 d. bus traukiami burtai, 
pagal kuriuos partijų sąrašams teks 
numeriai.
OLatvių mažėja. Naujausiais duome
nimis, latvių katastrofiškai mažėja. 
Nors jie sudaro 54 proc. savo šalies 
gyventojų, tūkstančiui žmonių gims
ta tik 8 vaikai, miršta - 16 žmonių.
O’’King's Kids" surengė kelis kon
certus Lietuvoje. 40 žmonių - sava
norių suaugusių ir vaikų - iš 11 ša
lių: JAV, Kanados, Olandijos, Vo
kietijos, Suomijos, Anglijos, Škoti
jos, Naujosios Zelandijos, Latvijos, 
Lietuvos ir Ganos, pasivadinusių 
"Karaliaus vaikais“, priklauso evan
gelikų, baptistų ir liuteronų bažny
čioms. Po visą pasaulį plaukiojan- 

tys laivai atveža ne tik vaikus pa
dainuoti, bet ir medicinos pagalbą, 
platina religines knygas. Lietuvoje 
jie aplankė Šiaulius, Klaipėdą ir 
Vilnių.
□ Afganistaniečių sąskrydis Alytaus 
rajone. Buvusios SRRS-Afganista- 
no Karo dalyvių - Lietuvos piliečių 
Respublikinis sąskrydis vyko rug
pjūčio 5-6 d. prie Talkūnų ežero. 
Buvo surengtos varžybos, kalbėta 
apie visų bendrus rūpesčius: gyven
amojo ploto stoką, nedarbą, atimtas 
lengvatas medikamentams įsigyti.
□ Baigėsi ’’žaliųjų" žygis. Lietuvos 
žaliųjų judėjimo ir Kauno "Atgajos“ 
surengtas žygis per Lietuvą dvira
čiais, prasidėjęs liepos 20 d., baigėsi. 
Kasdien būdavo nevažiuojama po 
50-60 kilometrų. Žygyje dalyvavo ir 
du Dortmundo universiteto studentai 
vokiečiai.
OPaskirstyta Valiutos fondo pasko
la. Tarptautinio valiutos fondo 16,2 
mln. JAV dolerių paskola paskirsty
ta taip: 10 mln. gavo "Mažeikių naf
tos“ bendrovė 6 metams; 2,875 mln. 
7 metams - "Lietuvos avialinijos“?. 
"Šiaulių aerouostas“ - 2,225 mln. 5 
metams, ’Tauro“ bankas - 1 mln. 7 
metams. Visi mokės iki 3 proc. di
desnę metų palūkanų normą nei mo- 
ka skolindamas! valstybė.
□ Norvegai mokė teikti pirmąja 
pagalbą. Rugpjūčio 8-12 d. Alytuje 
vyko pirmosios pagalbos kursai 
Trys Norvegijos Raudonojo Kry
žiaus savanoriai mokė, kaip suteikti 
pirmąją pagalbą nukentėjusiam ar 
ligoniui, kol atskubės gydytojas. Pa 
rengta 20 instruktorių, kurie iš nor
vegų perimtas teorines bei praktines 
žinias vėliau perteiks kitiems.
□ Privatus diagnostikos centras. 
Vilniuje pradėjo darbą pirmasis Lie 
tuvoje privatus medicinos diagnos 
tikos centras. Šis diagnostikos cent 
ras - Airijos kompanijos "SK 
IMPEX“ filialas. Kompanija į centu 
jau investavo apie 3 mln. JAV do
lerių. Centras aprūpintas naujausia 
pasaulinių firmų "Siemens“, "Olym
pus“, "Leitz“, "Schmitz“ įranga ir 
medžiagomis.
□ Paleidžiami iš teismo salės. Lie 
tuvos teisininkų surinktais duome 
nimis, iš 100 suimtų žmonių 10 bū 
na nuteisiami ir vienas įkalinami' 
Pastaruoju metu tardymo izolia
toriuose yra per 700 asmenų, ma
noma, kad bus nuteisti 40, kitus i! 
teismo salės paleis.
□ Šilutė tieks nendres Europai. 
Danijos firma ”Coom-Reed“ Šilutės 
rajone steigia nendrių dorojimo 
įmonę, kuri Vakarų Europos valsty
bių rinkai per metus turėtų paruošti 
daugiau kaip milijoną labai madingo 
nendrių ryšulių stogams dengti 
Darbai bus pradėti rudenį - įmone 
kirs natūraliai augančias nendres iriš 
Klaipėdos uosto gabens į užsieni 
Kitais metais danai užveis apie 800 
1000 hektarų papildomų nendrynų 
Nemuno žemupyje.
O Šiauliečiai suvalgė 300 kg dešrų 
Rugpjūčio 3 d. Šiaulių miesto bul
vare akcinė bendrovė "Šiaulių mais 
tas” prie savo firminės parduotuvės 
nemokamai dalijo dešras. Kas non 
jo, gavo ir duonos bei padažo, fr 
valandą 15 min. šiauliečiai sušveitė 
daugiau nei 300 kg dešrų. Greitai ne 
liko ir 90 kg svėrusio "Panerių“ dd 
rigalio - nepradėtas jis buvo 30 nė 
rų ilgio. Nemažas būrys policininku 
buvo pasiruošę išskirti peštynes 
Negali sakyti, kad šiauliečiai šiemet 
buvo visai neragavę dešros, nes 
jokių negražių dalykų ir peštynių 
nebuvo.
O Marijampolėje viešėjo ameritit 
čiai. Barbara Buš ir Džonas Kopot 
vedė seminarą tiems, kurie nori dily
ti su alkoholikais ir jų šeimomis 
Marijampolės anoniminių alkoho
likų klube kenčiantys žmonės gi 
gauti nemokamą pagalbą.
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Vyriausybėje

* Rugpjūčio 3 d. premjerą pavada
vęs valdymo reformų ir savivaldy
bių reikalų minisras M. Stankevičius 
priėmė Rusijos ambasadorių Vilniu
je N. Obertyševą jo paties prašymu. 
M. Stankevičius informavo, kad su
sitikime aptarti prekybiniai ir ekono
miniai Lietuvos ir Rusijos santykiai. 
Ypatingas dėmesys jame skirtas Ru
sijos prekių tranzito per Lietuvos te
ritoriją tvarkai. M. Stankevičius su
pažindino ambasadorių su ketinamu 
rugpjūčio 3 d. priimti Vyriausybės 
nutarimu, kuris reglamentuos prekių 
judėjimą tarp Rusijos ir Kaliningra
do srities per Lietuvą.
* Krašto apsaugos ministerijos 
(KAM) Civilinės saugos departa
mento direktorius pulkininkas G. 
Pulokas dalyvavo Briuselyje Euro
pos komisijos ir Vidurio Europos ša
lių pasitarime branduolinio saugumo 
klausimais.

KAM Civilinės saugos departa
mentas per mėnesį turi pateikti Euro
pos Komisijai planą, kaip būtų likvi
duojamos avarijos Ignalinos atom
inėje elektrinėje pasekmės. Rugsėjį į 
Lietuvą ketina atvykti Komisijos 
ekspertai, kurie nustatys, kokios 
paramos reikia mums, įgyvendinant 
šį planą. G. Pulokas pažymėjo, kad 
Lietuvai parama labiausiai reikalinga 
diegiant naują radiacinio fono ste
bėjimo sistemą. Komisijos ekspertų 
dėmesį taip pat ketinama atkreipti į 
nuo sovietinių laikų likusią gyven
tojų perspėjimo sistemą.
^Vyriausybės nutarimas ’’Dėl poli
tinių partijų ir politinių organizacijų 
nuomojamų (ar kitaip teisėtu pagrin
du naudojamų) valstybinio regulia
vimo sričiai priklausančių patalpų 
sąrašo patvirtinimo“ priimtas rug
pjūčio 1 d., kai ministras pirminin
kas ir LDDP partijos vadovas Adol- 
das Šleževičius buvo išvykęs. Nuta
rimą pasirašė valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų ministras M. 
Stankevičius, pavadavęs ministrą 
pirmininką, bei statybos ir urbanisti
kos ministras J. Laiconas.

Valdančioji LDDP, reorganizuo
ta iš kompartijos, vadovaudamasi 
Seimo nutarimu dėl pirminio priva
tizavimo tvarkos, visoje Lietuvoje 
negrįžtamai perėmė 45 patalpų ob
jektus. Visoms kitoms Lietuvos par
tijoms kartu teko 46 patalpų objek
tai. Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungai teko 22 patalpų 

objektai, Socialdemokratų partijai - 
8, Tautos pažangos partijai - 5, 
Krikščionių demokratų partijai - 3. 
Po 2 patalpų objektus gavo Respub
likonų, Nepriklausomybės partijos 
bei Lietuvos nacionalinė partija 
’’Jaunoji Lietuva“. Tėvynės sąjungai 
(Lietuvos konservatoriams), Centro 
sąjungai, Lietuvos laisvės sąjungai, 
Žaliųjų, Valstiečių partijoms bei 
Liberalų sąjungai teko po vieną 
patalpų objektą.

Lietuvos Vyriausybė patvirtino 
valstybės valdymo tarnybos B lygio 
valdininkų pareigybių sąrašą. Kaip 
žinoma, pagal balandžio mėnesį pri
imtą Valdininkų įstatymą valdinin
kai yra suskirstyti į A ir B lygių tar
nautojus. Birželio pabaigoje Seimas 
patvirtino A lygio valdininkų sąrašą. 
A lygio valdininkas yra nuo renka
mų politikų priklausanti pareigybė, 
ir jis gali būti pakeistas po naujų 
Seimo, Prezidento ar savivaldybių 
rinkimų. Tuo tarpu B lygio valdinin
kai yra nepriklausomi nuo politinių 
pasikeitimų.
**■ Rugpjūčio 9 d. vykusiame Vy
riausybės posėdyje nagrinėtya dau
giau kaip 20 klausimų. Nutarta ne- 
konkurso tvarka išnuomoti katalikiš
kajai labdaros organizacijai “Tėvo 
namai“ negyvenamas patalpas Kau
ne. “Tėvo namų“ organizacija ruo
šiasi priimti laikinai gyventi grįžu
sius iš įkalinimo vietų kalinius, juos 
ketinama maitinti ir aprūpinti darbu.

Nutarta pritarti Finansų ministe
rijos siūlymams sumažinti kai ku
rioms ministerijoms, įmonėms bei 
įstaigoms asignavimus 1995 me
tams. Iš viso asignavimai bus suma
žinti 1,5 milijono litų.

Be to, nutarta, kad Seimui bus 
pateikta ratifikuoti 1979 metų JTO 
konvencija dėl visų formų diskrimi
nacijos moterims panaikinimo. 
^►Rupjūčio 9 d. į Lietuvą su trijų 
dienų darbo vizitu atvyko Danijos 
darbo ministrės J. Andersen vado
vaujama delegacija.

Vizito tikslas - aptarti Lietuvos 
socialinę padėtį: nedarbo, darbo sau
gos problemas, suaugusiųjų profe
sinio mokymo reikalus bei numato
mo trišalių struktūrų bendradarbiavi
mo klausimus. Rugpjūčio 11d. Pra
monės ir prekybos ministerijoje su 
Lietuvos trišalės tarybos atstovais 
tartasi dėl Danijos pagalbos kuriant 
trišalę tarybą, taip pat dėl pagalbos 
Eurointegracijos srityje.

Ona Mickevičiūtė

Kroatijoje buvo pavojinga ir lietuviams
Kaip ”EL” jau rašė, Lietuvos 

"žydrųjų šalmų” 33 žmonių būrys 
Danijos taikos palaikymo misijos 
sudėtyje stovėjo kaip tik toje 1992 
m. susikūrusioje Serbų Krajinoje, 
kuri buvo Kroatijos pasienyje, maž
daug 80 km į pietryčius nuo Kroa
tijos sostinės Zagrebo.

Rugpjūčio 3 d. spaudos agentūrų 
pranešimais, prie Sunijos kaimo, 
kuriame buvo lietuvių bazė, iš pra
džių Kroatijos vyriausybė sutelkė 
apie 20 tūkst. karių. Prieš praside
dant karo veiksmams lietuviai netgi 
stovėjo postuose. Tą dieną iš Žepos 
(JT saugumo zonos) pasitraukė visi 
taikdariai.

Rugpjūčio 4 d. prasidėjus kroatų 
karo veiksmams prieš serbus Serbų 
Krajinos pasienyje, sprogus tanko

1995 m. rugpjūčio 7-13 dieno
mis Druskininkuose Jaunųjų kon
servatorių lyga (JKL) pagal pro
gramą ’’Jaunųjų demokratų mokyk
la' 95“ surengė jaunimo stovyklą 
’’Baltijos valstybių nacionalinis 
saugumas“. Joje dalyvavo 100 jau
nų žmonių iš visos Lietuvos, kurie 
diskutavo apie savo šalies užsienio 
politiką, Baltijos valstybių naciona
linio saugumo problemas, klausėsi 
politikų pranešimų bei paskaitų. 
’’Manome, kad mūsų valstybės in
tegracijos į Europos Sąjungą išva
karėse labai svarbu supažindinti 
jaunimą su Lietuvos užsienio poli
tikos problemomis, išgirsti jaunų 
žmonių nuomonę valstybės narys
tės Europos Sąjungoje ir NATO 
klausimais“, teigė rengėjai.

Pranešimus skaitė Seimo narė 
Laima Andrikienė, seminare ’’Ko

Seimo narys pasigamino dviratį
įvairia įdomia veikla (pvz., ba

do akcijomis) pagarsėjęs Seimo 
narys kaunietis Kazimieras Uoka, 
pareiškė, kad rudenį į posėdžius 
važinės dviračiu. Tai jo paties su
galvotas ir pagamintas motorinis 
dviratis. Šitaip K. Uoka nori įrody
ti, kad ne tik įstatymus kurti mo
ka...

Pusę metų darbavęsis, kol pri

sviediniui, žuvo danų bataliono ser
žantas, nes neįvykdė kroatų reikala
vimo pasitraukti. Rugpjūčio 4 d. 
Lietuvos Krašto apsaugos ministeri
ja gavo tokį būrio vado Itn. M. Kaz
lausko pranešimą: ’’Situacija su
dėtinga ir sunki. Visi Lietuvos būrio 
nariai gyvi ir sveiki. Yra nelengva”. 
Rugpjūčio 4 d. Lietuvos KAM 
Tarptautinių ryšių departamento di
rektorius P. Malakauskas kalbėjo su 
M .Kazlausku. Lietuviai buvo pos
tuose arba bazėje. Kalbėdamasis su 
Danijos gynybos ministru L. Linke
vičius sužinojo, kad Danija buvo 
nutarusi, esant kritiškai padėčiai, 
danų ir lietuvių taikdarius evakuoti. 
Taip buvo nutarta sužinojus, kad 
kroatai naudojo taikdarius kaip gy
vą skydą, ėmė juos įkaitais, kai

Mokosi jaunieji konservatoriai
lektyvinio saugumo sistemos“ pasi
sakė buvęs krašto apsaugos minist
ras Audrius Butkevičius. ’’Lietuvos- 
Rusijos santykiai. Karaliaučiaus 
krašto ateitis“ - tokia tema kalbėjo 
Rusijos Federacijos ambasadorius 
Lietuvoje Nikolajus Obertyševas. 
Diskusijoje ’’Baltijos valstybių už
sienio politika“ dalyvavo ir Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
pirmininkas, Seimo opozicijos lyde
ris prof. Vytautas Landsbergis.

Rugpjūčio 9 d. vyko seminarai 
’’Europos Sąjunga“ ir ’’Jungtinės 
Amerikos Valstijos ir Europa dabar
tiniame pasaulyje“. Šiame praneši
mą perskaitė JAV ambasadorius 
Lietuvoje Jamesas W. Swihartas. 
Prof. Algirdas Tomas Geniušas va
dovavo diskusijai ’’Jungtinių Tautų 
Organizacija, jos įtaka globaliniams 
procesams“.

taikęs dviračiui mopedo varikliuką 
ir įtaisęs jį priekyje, parlamentaras 
džiaugiasi dirbiniu. Ratą variklis 
suka ne per grandinę, o per volelį, 
kuris prisispaudžia prie padangos. 
Kadangi tas dviratis, kurį perdirbo 
Seimo narys, svėrė tik 15 kg, dabar 
visas motodviratis sveria 26 kg. Pa
sak K. Uokos, jo išrastas dviratis 
lengvai telpa į lagaminą, o kai bai

kurių likimas net nutraukus karo 
veiksmus buvo nežinomas. Žuvo 
keli čekų ir lenkų taikdariai.

Rugpjūčio 7 d. grįžęs po atos
togų ministras pirmininkas A. Šlež
evičius su ministru L. Linkevičiumi 
bei Danijos ambasadoriumi Lietu
voje B. Nielsenu svarstė, ar neverta 
atšaukti karių iš Jugoslavijos. Danai 
neketino atšaukti karių. Atslūgo 
įtampa ir Lietuvoje, nes beveik visi 
kariai iš Kroatijos paskambino savo 
tėvams ir artimiesiems į Lietuvą ir 
pranešė, kad yra gyvi ir sveiki, tik 
nešios šalmus ir vilkės neperšau
namas liemenes. Trečias lietuvių 
būrys turėtų išvykti į JT taikos mi
siją beveik po savaitės.

Ona Mickevičiūtė

Rugpjūčio 10 d. taip pat buvo su
rengti seminarai: ’’Lietuvos gynybos 
sistema ir nacionalinio saugumo 
koncepcija“, ’’Lietuvos-Prancūzijos 
santykiai“.

Rugpjūčio 11d. vyko seminarai 
’Tolerancija ir demokratija šiuolaiki
nėje Europoje“, ’’Lietuvos-Lenkijos 
santykiai; NATO ir ES plėtimosi 
perspektyvos“. Seimo narys Ro
mualdas Ozolas pasisakė tema 
’Tarptautinių organizacijų vaidmuo 
sprendžiant karinius konfliktus“. 
Krašto apsaugos ministras Linas 
Linkevičius papasakojo apie NATO 
pagalbą Lietuvai ir kitoms Baltijos 
valstybėms.

Jaunieji konservatoriai rinko šau
niausią konservatorių, buvo sureng
tas Tėvynės sąjungos artistų klubo 
vakaras.

EU

giasi dviračio degalai, toliau gali
ma važiuoti minant pedalus. Jei iš 
Kauno į Vilnių, iki Seimo, parla
mentaras važiuoja 60 km per va
landą greičiu, jis išeikvoja 2 litrus 
benzino.

K. Uoka nuvyko ir į Šiaulių dvi
račių gamyklą - tikisi, kad bus pra
dėta gaminti daug tokių patogių 
dviračių.

Lietuvos avialinijos
Nuo liepos 16 d. Londone pradėjo veikti 

Lietuvos avialinijų biuras-atstovybė:
Room 104, East Wing, Terminal 3, 

Heathrow TW6 1JH.

Lithuanian Airlines

Lietuvos avialinijų atstovė Genovaitė Balsevičienė 
ir Lina Jones darbo dienomis atstovybėje dirba 
nuo 9 iki 17 vai., o šeštadieniais nuo 9 iki 13 vai. 
Joms paskambinti galima: 0181 745 7473.
Faksas 0181 745 7346.

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

kose nuo 1995 m. rugpjūčio 11d. nustatyti oficialūs lito ir kai kurių 
užsienio valiutų santykiai (litai už valiutos vienetą):

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

Anglijos svarai sterlingų 6.3984 Lenkijos zlotai 1.6670
Australijos doleriai 2.9610 Prancūzijos frankai 0.8213
ECU 5.2858 100 Rusijos rublių 0.0908
Estijos kronos 0.3550 Šveicarijos frankai 3.4310
Latvijos latai 7.6775 Vokietijos markės 2.8384

Kiekvieną savaitę 
pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais ir šeštadLeniais 

iš Vilniaus skrenda "Boeing 737-200“ lėktuvas 
į Londoną ir grįžta atgal.

| vieną pusę skrydis trunka 2 vai. 40 min.

Atskrendantiems į Lietuvos 
sostinę “EL“ skaitytojams pra
nešame, kad Vilniaus tarptau
tinio aerouosto keleivių atvyki
mo salėje visą parą veikia ’’Vil
niaus banko“ užsienio valiutos 
keitimo į litus punktas.

Kviečiame pasinaudoti LAL atstovybės paslaugomis.
• Skriskite LAL "Boeing“ lėktuvu į Vilnių ir atgal.

’’Vilniaus bankas“ pranešė ”EL“ redakcijai, kad rugpjūčio 9 dieną 
šiame banke nustatytos tokios užsienio pinigų pirkimo ir pardavimo 
kainos: JAV doleriai perkami ir parduodami po 4,00 Lt (komisinis 
mokestis - 0,75%), Vokietijos markės perkamos po 2,78 Lt už vieną, 
parduodamos po 2,88 Lt, Anglijos svarai sterlingai - atitinkamai 6,34 
Lt ir 6,67 Lt, Prancūzijos frankai - 0,77 Lt ir 0,85 Lt, Šveicarijos 
frankai - 3,26 Lt ir 3,45 Lt, Latvijos latai - 7,50 Lt ir 7,90 Lt.
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Vasara - kelionių metas, tad ne
maža Bradfordo lietuvių netgi su 
šeimomis birželio ir liepos mėne
siais viešėjo ir rugpjūtį tebevieši Lie
tuvoje. Tačiau liepos 23 d. Brad
fordo lietuvių klubo ’’Vytis“ salėje 
susirinko gražus klubo narių ir sve
čių būrelis. Plieskiant filmavimo 
šviestuvams ir blyksint fotoapara
tams ’’Vyčio" klubo valdybos pirmi
ninkas Vytautas Gurevičius pradėjo 
neeilini bradfordiečių susirinkimą, 
pristatydamas ką tik Lietuvoje iš
leistą knygą ’’Bradfordo lietuvių 
veikla Didžiojoje Britanijoje. Lit
huanians in Bradford. 1946-1995“ ir 
jos sudarytoją - svečią iš Lietuvos 
dr. Algimantą Bučį.

Knyga buvo parengta ir išleista 
’’Vyčio“ klubo valdybos nutarimu 
kaip papildytas ankstesnio leidinio 
”25 metai. Bradfordo ir apylinkės 
lietuvių veikla“ (išleistas 1972 m. 
Nottinghame) tęsinys. Sudarytojas 
pabrėžė savo kuklų vaidmenį ir svar
biausią tikslą - papasakoti apie 
Bradfordo lietuvių veiklą tarsi jų pa
čių lūpomis, daugiau pateikiant jų 
rašytų susirinkimų bei DBLS Brad
fordo skyriaus ir ’’Vyčio“ klubo val
dybų posėdžių protokolus, doku
mentų bei nutarimų išrašus. Plačiai 
cituotos ištraukos iš pačių bradfor
diečių (daugiausia kun. J. Kuzmic- 
kio, Aniceto Bučio, Vytauto Gurevi
čiaus ir kt) rašytų straipsnių bei ži
nučių ’’Europos lietuvyje“, ’’Šaltiny
je“ ir 1.1. Tarp ’’neakivaizdinių“ kny
gos bendraautorių rasime ir ne brad-

Įspūdingas buvo ir pasaulio lietu
vių sporto veteranų subuvimas. 
Rugpjūčio 3 d. į Kauno kūno kultū
ros instituto rūmus skubėjo pagyve
nę, pražilę, bet žvalios ir karingos iš
vaizdos žmonės. Jie glebėsčiavosi, 
bučiavosi, skambėjo klausimai: ”Ar 
tai tu?“ ’’Nejaugi?.. O ar atmeni?..“ 
Kiek buvo gėlių ir ašarų...

Prie rūmų durų susitikimo daly
viai apsupo įžymųjį Lietuvos bėgiką, 
Pirmosios tautinės olimpiados dviejų 
aukso medalių laimėtoją Alfonsą 
Vietriną. Jo vardas jau šešiasdešimt 
metų žinomas ne tik Lietuvai. Jis 
garsino gimtąjį kraštą daugelyje 
svarbių varžybų ir čempionatų. Ne
mažiau garbus ir jo pašnekovas bei 
buvęs varžovas Bronius Keturakis. 
Jis irgi pradėjo startuoti prieš 60 me
tų Lietuvoje, ir vėliau, okupacijos 
nublokštas į svetimus kraštus, nesi
liovė sportavęs, 1950-1958 m. jis 
buvo aktyvus įvairių JAV lengvosios 
atletikos pirmenybių dalyvis, pasie
kęs Visconsino valstijos 3 km ėjimo 
rekordą. Pedagogas, žurnalistas, 
sporto veikėjas. Greta jų sportininkė 
veteranė Danutė Vitartaitė-Ruzgie- 
nė, per aną Tautinę olimpiadą iško
vojusi net 8 medalius. Įvairiapusiška 
sportininkė, ji ir dabar, atšventusi 75- 
ąjį gimtadienį, nepaleidžia iš rankų 
rutulio ir disko. Nustūmusi rutulį 
14,74 m. veteranų grupėje ji ir žaidy
nėse užėmė II vietą.

Prie šių žilagalvių neblogai derė
jo ir63-uosius įpusėjusi Birutė Kalė- 
dienė. 1957 m. ši suvalkietė, žemės 
ūkio akademijos absolventė, švyste
lėjo ietį 57 m 41 cm, pasiekdama 
naują pasaulio rekordą, o po dviejų 
metų iš Romos olimpiados parsivežė 
bronzos medalį. Ji nesiskiria su ieti
mi ligi šiol. Prieš pat žaidynes B. 
Kalėdienė grįžo iš JAV miesto Bu-

Bradfordiečiams pristatyta knyga 
apie juos pačius

fordiečius: rašytoją Kazimierą Barė- 
ną, A. Pranskūną, J. Podvoiskį ir kt., 
kurių straipsniais ne kartą leidinyje 
pasinaudota. Knygoje įdėta daug 
nuotraukų, kurios darytos bei suneš
tos (dar 1993 m. susirinkime pa
prašius) bradfordiečių. Sudarytojas 
atsiprašė, jog prie daugelio nuotrau
kų nenurodyti jų autoriai (nes daž
niausiai nebuvo pavardės) ir prašė 
per daug nepykti dėl galimų netiks
lumų bei spaudos klaidų, kadangi 
leidžiant knygą Lietuvoje praktiškai 
neįmanoma buvo skaityti ir taisyti 
drauge su pačiais bradfordiečiais. 
Dr. A. Bučys nupasakojo ir kitus 
knygos rengimo bei nuolat brangs- 
tančios leidybos Lietuvoje sunku
mus, atsakė į susirinkusiųjų klausi
mus dėl knygos, taip pat dėl absur
diškos betvarkės rašant angliškas pa
vardes Lietuvos spaudoje (klausė P. 
Babinskas), dėl Lietuvos labai jau 
miglotos politikos Karaliaučiaus 
krašto klausimu (P. Pucevičius) ir kt.

Užbaigdamas naujojo leidinio 
pristatymą ’’Vyčio“ klube Vyt. Gu
revičius padėkojo sudarytojui už be
veik poros metų darbą ir išspausdin
tų knygų atgabenimą į Bradfordą, 
įteikdamas klubo valdybos apdova
nojimą. Po to vienas iš leidinio su
manytojų ir bendraautorių Anicetas 
Bučys pagal tradiciją pasiūlė vi
siems dalyvaujantiems pakelti vyno 
taurę už naująją knygą apie išėjusius 
anapilin ir tebegyvus Bradfordo lie
tuvius. Ir čia pat pakvietė pratęsti 
sekmadienio susitikimą klubo salėje

Sporto veteranų subuvimas

Čikagos moterų tinklinio ko
mandos "Neris“ vadovas Zigmas 
Žiupsnys.

Viktoro Kapočiaus nuotr, 

falo, kur vyko Pasaulio veteranų 
lengvosios atletikos pirmenybės. 
Mūsų senjorų komanda (apie 20 
žmonių) parsivežė iš ten 6 medalius. 
B. Kalėdienė buvo tarp nugalėtojų. 
Ji pradės aktyviai ruoštis kitų metų 
Pasaulio meistrų čempionatui, kuris 
įvyks Švedijos mieste Malmėje.

Šie žmonės - ištisa lengvosios at
letikos istorija, jos pasididžiavimas. 
O kokie mūsų boksininkai - A. Šoci
kas ir D. Pozniakas! Pirmojo du Eu
ropos bokso čempionato aukso dir
žai kitados tarytum pradėjo okupuo
tosios Lietuvos sporto skrydį į čem
pionų ir rekordų viršūnes. O antrasis 
- daugkartinis Europos ir SRSS 
čempionas, grįžęs iš Romos olim
piados su aukso medaliu, treniravęs 
Seišelių salų boksininkus.

Pabandyk - nepaminėk tokių vi
sur esančių ’’sporto variklių“ kaip 
Vytautas Jokūbaitis iš JAV, kaip 

prie rimtesnių vaišių, 
švenčiant Aniceto 
Bučio devyniasde
šimt pirmąjį gimta
dienį, sutapusi su sū
naus Algimanto ir jo 
žmonos Vilijos Moni
kos Bučienės apsilan
kymu Bradforde.

Vyt. Gurevičiui 
perskaičius gautus 
raštu sveikinimus su
kaktuvininkui, pobū
vis toliau vyko brad
fordiečių šauniausių 
tradicijų dvasioje. Po
nių Margaretos Gry
bienės ir Romos Vai
čekauskaitės paga
minti valgiai ant stalų 
keitė vienas kitą, 
skambėjo sveikini
mai, tostai ir, žinoma, 
skambios dainos, ku
rias užtraukdavo ne 
tik lietuviškai balsin
gieji Vyt. Gurevičius 
bei St. Sasnauskas iš 
Rochdalio, bet ir ang
liškai ’’Happy Birth
day“ padainavę svečiai - klubo na
riai rėmėjai.

Ryškiausias knygos pristatymo ir 
sukaktuvinio pobūvio akimirkas 
’’įamžino“ videojuostoje nenuilstan
tis klubo kinometraštininkas P. Pu
cevičius.

Visi, norintys įsigyti naująją 
knygą apie Bradfordo lietuvius arba

Antanas Laukaitis iš Australijos arba 
Rimantas Dirvoms iš Čikagos. Jie 
buvo vienodai laukiami ir veteranų, 
ir jaunimo. ŠALFASS'os kontrolės 
pirmininkas, V PLSŽ apeliacinės 
komisijos narys V. Jokūbaitis kalbė
jo: ’’Jau 60 metų, kai vienaip ar ki
taip dalyvauju sporte. Prieškario 
Lietuvoje, Šančiuose, Kaune žai
džiau futbolą, boksavausi, irklavau, 
dalyvavau lengvosios atletikos var
žybose. Buvau vidutiniokas - ne 
čempionas. Tačiau karui jau riedant 
į Vakarus pasitraukęs į Vokietiją, po 
to - į Ameriką, vėl įsijungiau į sporto 
organizacijas, dalyvavau rengiant 
įvairias varžybas“.

O mes dar žinome, kad V. Jokū
baitis - aktyvus VLIK'o ir kitų orga
nizacijų vadovybės narys, apdovano
tas Lietuvos Vyriausybės. Ir žaidy
nėse jo buvo pilna visur - vienodai 
spėjo ir į varžybas, ir į vakarones, ir į 
priėmimus, ir į posėdžius, kurių, de
ja, nestigo. Net diskotekoje pašoko.

Visi tie žvalūs senukai Kauno 
muzikiniame teatre įkūrė Pasaulio 
lietuvių sporto veteranų organizaci
ją. Į savo veiklos siekius įsirašė: plė
toti ir skelbti pasaulio lietuvių sporto 
veteranų sąjūdį, dalyvauti visų pa
kopų ir sporto rūšių varžybose, taip 
pat veteranų problemas svarstan
čiuose suvažiavimuose ir forumuo
se, siekti jaunimo ir veteranų sporti
nių organizacijų tarpusavio ryšių, 
puoselėjant ir vystant svarbias tautos 
kultūrines sporto tradicijas, perduo
dant jas iš kartos į kartą, rūpintis, 
kad pasaulinės ir tarptautinės sporto 
institucijos pripažintų Lietuvos anek
sijos metais pasiektus rezultatus ir 
iškovotus medalius kaip Lietuvos 
sporto pasiekimus.

Algis Rugienius - JAV LB krašto 
valdybos vicepirmininkas sporto rei

Anicetas Bučys pristato naują knygą apie Brad
fordo lietuvius; dešinėje - valdybos narys R Ka
ralius.

pasiųsti ją savo giminėms ar pa
žįstamiems Lietuvoje, Amerikoje, 
Europoje ar Australijoje, gali kreip
tis į ’’Vyčio“ klubą Bradforde: 
Lithuanian Vytis Club, 5 Oak 
Villas, Bradford BD8 7BG.

Galima kreiptis ir Vilniuje tele
fonu: 77 28 55.

ELR

kalams, Amerikos lietuvių sportinin
kų delegacijos vadovas pasakė: ”Be 
jokios abejonės, lietuvių sportininkų 
pergalės buvo Lietuvos pergalės. 
Lietuva buvo pavergta ir jos sporti
ninkai negalėjo rungtyniauti po Ne
priklausomos valstybės vėliava. Ne 
paslaptis, kad lietuvių sportininkų 
pergalės ir medaliai olimpiadose ar
ba tarptautinio lygio varžybose - 
svarus ir skambus balsas, pavergtą 
Lietuvą ginantis, jos vardą garsinan
tis. Tai - visos lietuvių tautos ir vals
tybės savastis, jos šlovė ir pasidi
džiavimas. Mes, išeiviai, žinojome, 
kad SRSS krepšinio komandos kapi
tonas M. Paulauskas yra lietuvis, ir 
stengėmės visur tuo pasinaudoti. Ly
giai kaip ir kitų įžymių lietuvių spor
tininkų, nors ir startuojančių SRSS 
komandų sudėtyje, laimėjimais ir 
medaliais. Lygiai kaip iš Lietuvos 
krepšinio istorijos neišbraukiam iš
eivijos lietuvių P. Lubino, M. Ruz- 
gio, F. Kriaučiūno, L. Baltrūno, P. 
Talzūno ir kitų 1938 m. mūsų krep
šininkų pergalės kalėjų vardų. Jie 
lietuviai, ir tuo viskas pasakyta. To
kią pat nuomonę pasakė ir DBLS 
pirmininkas Jaras Alkis, pridūręs, 
kad lietuvių sportininkų pergalės net 
ir po svetima vėliava - labai impo
nuojančios ir brangios visai lietuvių 
tautai. Tuo jis įsitikino, lankydama
sis Žaidynių metu Kauno Sporto 
muziejuje.

Veteranai išsirinko savo organi
zacijos valdybą bei sporto organiza
torius. Tai S. Stonkus, A. Kalėdienė, 
D. Ilgūnas, A. Speičys, A. Šileika, 
A. Rugienius, A. Laukaitis, V. Jokū
baitis, J. Alkis, J. Pinskus ir kiti. Ta
ryba didės, kadangi į ją bus įtraukti 
visų lietuvių bendruomenių sporto 
organizatoriai.

Petras Keidošius

Sugrįžimai
VILNIUS

Nacionalinė galerija (Stu
dentų g. 8, nuo 11 iki 18 vai.) 
Argentinos lietuvių dailinin
kų kūrybos paroda.
Nuolatinė ekspozicija. V. Ka- 
šubos (JAV) skulptūros, pie
šiniai - dovanotų Lietuvai kū
rinių paroda.
Naujausių laikų istorijos sek
torius (Studentų g. 8). Paroda 
’’Lietuviai perkeltųjų asmenų 
(DP) stovyklose Vokietijoje 
1945-1950 m.“
Lietuvos dailės muziejus 
(Didžioji g. 31).
Lietuvos dailė 1907-1940 m. 
Mstislavo Dobužinskio sceno
grafijos paroda.
Juozas Banaitis. Tapyba ir pie
šiniai.
Radvilų rūmai (Vilniaus g.
22, nuo 12 iki 18 vai.)
Nuolatinė ekspozicija. Dakta
rės G. Kazokienės (Australija) 
Lietuvai dovanoti rinkiniai.
Australijos ir Okeanijos saly
nų genčių dievai ir apeigų at
ributika.
Australijos lietuvių dailė.

KAUNAS
M. Žilinsko dailės galerija 
(Nepriklausomybės a. 12).
Juozas Bagdonas (JAV). Kū
rybos paroda.
Vytauto Didžiojo karo mu
ziejus (K. Donelaičio g. 64).
Parodos: ’’Kulkosvaidžiai XIX 
a. pab. - XX a. pr.“ Iš muzie
jaus ginklų fondo. “Politikui 
diplomatui gen. štabo pik Ka
ziui Škirpai-100“. ”Gen. Itn. 
veterinarijos gyd. Jonui Bulotai
- 140“. ’’Felikso Vaitkaus skry
džiui per Atlantą - 60“. "Anta
no Gustaičio konstrukcijos lėk
tuvui ANBO-1 - 70“. ’’Lietuvos 
karo laivynui - 60“.
Maironio lietuvių literatūros 
muziejus (Rotušės a. 13).
Paroda, skirta A. Baranausko 
atminimui. Paroda ”Iš Vilniaus 
rašytojų memorialinio muzie
jaus fondų“. "Naujausi muzie
jaus eksponatai“. "Žemaitei - 
150“. "Povilui Višinskiu! - 
120“. "Miltonui Starkui - 70“. 
"Marijai Mišiotaitei-Urbšienei
- 100“.

KLAIPĖDA
Paveikslų galerija (Liepų g. 
33).
Mažosios Lietuvos dailininkų \ 
išeivių palikimas bei užsienio 
šalių vaizduojamoji dailė. Vo
kiečių 1900-1945 m. grafikai! 
Reinės miesto Falkenhofo mu
ziejaus kolekcijos.

KĖDAINIAI
Rotušės dailės galerija 
(Didžioji g. 1).
Belkins Jasinevičiūtės-Rabello 
(Brazilija), fotografija.

PLUNGĖ
Žemaičių dailės muziejus 
(Parko g. 1).
J. Bagdono (JAV) tapyba. V. 
Igno (JAV) grafika. Išeivijos 
dailininkų žemaičių kūryba: ta
pyba, grafika. Senosios Beržo
ro Kalvarijos stacijos.
Lietuvius, atvykusius iš už
sienio, gali sudominti ir dauį 
kitų kultūrinių renginių, pa
rodų, apie kuriuos rašomo 
kituose leidiniuose.
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Rusijoje - kaip visada: duonos per mažai, reginių per daug
Nori išlaikyti tautą paklusnią - ne

gailėk duonos ir reginių! Ta išmin
timi sėkmingai naudojasi tironai jau 
nuo senovės Romos laikų. Populiari 
ta išmintis ir šiandienėje Rusijoje, 
pasukusioje naujos tironijos link. Tik 
pagal rusiškąją tradiciją duonos vis 
pritrūksta, todėl jos stygių mėginama 
užpildyti reginiais. Valstybės Dūma 
turi netgi savo klouną - Liberalų de
mokratų partijos (pagarsėjusio pasi
sakymais už Sovietų Sąjungą Žiri- 
novskio frakcijos) deputatą iš Peter
burgo Maričevą, kuris bent kartą per 
savaitę suruošia savo kolegoms 
spektakli su persirenginėjimais.

Didelio pasisekimo iš būsimų 
rinkėjų susilaukė dviejų Rusijos par
lamento deputatų - V. Žirinovskio ir 
Nižnij Novgorodo gubernatoriaus B. 
Nemcovo - dvikova sulčių stiklinė
mis prieš kelių televiziją kameras. 
Būtų galima suprasti televizijos dar
buotojų norą sukompromituoti fašis
tinės pakraipos partijos vadą V. Žiri- 
novskį, jei šita komedija nebūtų ro
doma tragiškų įvykių pietų Rusijos 
mieste Budionovske.

Sitų įvykių aidas labai daug ką 
pakeitė Rusijos gyvenime. Vieni ra
sai pasijuto įžeisti, kad saujelei čečė
nų pavyko paklupdyti ant kelių di
džiulę valstybę. Kiti, sakytum, nau
jai pamatė savižudišką čečėnų kovą 
už laisvę, pamatė juos ne vien kaip 
"banditus“, bet ir kaip kančių keliais 
varomus žmones. Treti buvo suža
vėti Rusijos premjero V. Černomyr
dino politinės valios netikėtu plyks
telėjimu ir jau skelbia jį būsiant tuo 
labai išsiilgtu naujuoju Rusijos me- 
sijum, kuris galės perimti karūną iš 
silpstančių B. Jelcino rankų. (Ypač 
po to, kai Rusijos prezidentas sirgda
mas pasirašė nutarimą dėl Dūmos 
rinkimų 1995 m. gruodžio 17 d. ir 
Prezidento rinkimų 1996 m. birželį. 
■ELR)

Išties, išskyrus dvi pirmąsias Bu- 

dionovsko įvykių dienas, kai Rusijos 
premjeras V. Černomyrdinas vis dar 
tikėjosi, jog pavyks išvengti asmeni
nės iniciatyvos, vėliau jis veikė pa
kankamai ryžtingai ir tiksliai. Vadi
nasi, jei padėtis prispirta, jis žino, ką 
daryti ir kaip. O ’’kaip“ - tai pirmiau
sia viešai (šiuo atveju - prieš televizi
jos kameras), įtraukiant į dramatišką 
konflikto sprendimo eigą visus suin
teresuotus piliečius, jei jau ne kaip 
dalyvius, tai bent kaip liudytojus. Ir 
būtent šitas viešumas padėjo jam lai
mėti tūkstančius būsimų rinkėjų! 
Bet tik tada, kai reikalas prispyrė: V. 
Černomyrdino ryžtingumą paskati
no tai, kad premjero oponentų gru
pei pavyko įtraukti į Dūmos dieno
tvarkę klausimą apie nepasitikėjimą 
vyriausybe. O kur buvo premjero 
protas ir valia anksčiau, kai ’’jėgos 
partija“ (taip vadinama Rusijos ka
riškių ir didelės imperijos šalininkų 
grupuotė. - ELR) 1994 m. gruodį 
pradėjo savo kruvinas žaidynes Če
čėnijoje, kai Rusijos kariauna savo 
žvėriškais veiksmais verste vertė če
čėnus griebtis atsakomojo teroro?! 
Atsakymas daugmaž aiškus: Rusijos 
premjeras tada iš visų jėgų rentė na
melius: kūrė valdžios partiją, pava
dinęs ją ’’Rusija - mūsų namai“. 
Tuose namuose turėjo rasti sau apar
tamentus ir ’’Gazpromo“ (turtingiau
sio ’’Dujų pramonės koncerno“. - 
ELR) savininkai bei direktoriai, ir 
naftos kompanijų vadovai, ir visa ki
ta pramonės ir buvusios komunistų 
partijos ’’grietinėlė“, kuriai be Čečė
nijos naftos ir vamzdynų sunkoka 
būtų verstis!.. O kad statybų dulkės 
negraužtų žiopliams akių (Vakarų 
demokratinėse valstybėse tuos žiop
lius vadina rinkėjais, mokesčių mo
kėtojais, piliečiais, Lietuvoje - 
’’žmonėmis iš gatvės“, o Rusijoj - 
’’narod“ - liaudimi, kurios dalia - 
žiopsoti ir tylėti), jas teko pridengti 
vyriausybės pasaka apie jau prasidė

jusį Rusijos ekonomikos tvirtėjimą. 
Liaudžiai iš tikrųjų yra kuo stebėtis: 
rublio kursas dolerio atžvilgiu tebe- 
krenta, kainos auga kaip augusios - 
ir visa tai vadinama tvirtėjimu! Gal 
Vakarų kreditoriai ir patikės šia 
pasaka, o patys Rusijos gyventojai 
padėtį vertina kaip eilinį valdžios 
spektaklį. Tuo labiau kad ir deko
racijomis jau spėta pasirūpinti: nuo 
birželio visuose didžiuosiuose mies
tuose sustiprintas milicijos pat
ruliavimas, o šalies sostinę Maskvą 
įspraudė į ankštą karinės technikos 
ir gausybės ginkluotų žmonių žiedą. 
Visa tai, pasak Rusijos vadovų, rei
kalinga tam, kad būtų apsiginta nuo 
čečėnų. Rusijos vyriausybės įsaky
mu, rugpjūčio 8 d. oro desantinių pa
jėgų daliniai iš sostinės išvesti. Jie 
saugojo pagrindines Maskvos ko
munikacijas ir pastatus.

Galima būtų leisti sau tokią pra
bangą ir patikėti oficialiosios rusų 
valdžios tvirtinimu, jog visi tie kari
nės padėties atributai buvo reikalin
gi tam, kad apsaugotų Rusiją nuo 
galimų čečėnų teroristinių aktų. Bet 
1993 m. spalio įvykiai atgaivino ir 
netgi sustiprino įgimtą rasų nepasiti
kėjimą valdžia. Nepatiklioje ruso są
monėje atkakliai kirba klausimas: 
arba jau taip visiškai atsitiktinai išsi
rikiavo tokia įdomi įvykių ir spren
dimų grandinėlė: pirmą kartą Rusi
jos valstybės istorijoje Dūma ne tik 
pasiryžo, bet ir nubalsavo už nepasi
tikėjimą vyriausybe - į Maskvą buvo 
traukiami vis nauji ir nauji kariniai 
daliniai - vyriausybė nokautavo Dū
mą netikėtu reikalavimu nevilkinti 
sprendimų dar tris mėnesius, o tuč
tuojau peržiūrėti savo jausmus vy
riausybei ir dar kartą balsuoti ”už“ 
arba ’’prieš“.

Ir Dūmai teko rimtai dūmoti apie 
savo pačios likimą. Arba - bailiai 
nusileisti vyriausybės spaudimui, 
pakeitus nepasitikėjimą į nuošir

džiausią pagarbą ir pritarimą, arba 
vilktis šarvuotas liemenes ir gink
luotis asmeniniais ugnies gesintu
vais, jei tankai vėl užkurtų gaisrą 
Dūmos rūmuose... Arba - ieškoti 
kompromiso, kad ir kėdes išlaikytų 
iki eilinės kadencijos (1995 m. gruo
džio) pabaigos, ir kad patys nepa

Leono Vasausko nuotr.

virstų būsimų rinkėjų pajuokos ob
jektais. Bet ir vienu, ir kitu, ir trečiu 
atveju reginių gali būti daug ir įspū
dingų. Kad tik tuščio pilvo gurgimas 
visko nesugadintų...

Jūratė LauČiūtė
Rusija, Sankt Peterburgas, 
1995 m. liepa

Čečėnų tauta laimėjo prieš imperijos šalininkus
Estijos, Latvijos ir Lietuvos tarp

parlamentinių ryšių grupių su Čečė
nija koordinacinės tarybos pirminin
kas, Seimo narys Algirdas Endriu
kaitis - didžiausias čečėnų bičiulis 
Lietuvoje. Nuo pirmųjų Čečėnijos 
nepriklausomybės kovos dienų jis 
nuolat keldavo Seime Čečėnijos rė
mimo klausimą, norėjo apgyvendin
ti Lietuvoje čečėnų našlaičius. Jis vi
suomet siuntė “EL” redakcijai raš
tus, pareiškimus, kad per savaitraštį 
praneštume pasaulio lietuviams ir 
kitų kraštų gyventojams apie nelygią 
čečėnų kovą su Rusijos kariuomene, 
tautos, jos miestų bei kaimų naikini
mą. Liepos mėnesį parlamentaras 
buvo pasiryžęs vykti į Čečėniją ir 
savo akimis apžiūrėti suniokotą šalį. 
Tačiau Rusijos atstovai keturis kar
tus nedavė jam vizos.

Čečėnų ir Rusijos santykiai - pai
nūs. Pirmasis Rusijos atsparos taš
kas čečėnų Tarki gyvenvietėje buvo 
įrengtas 1559 m., bet 1707 m. čečė
nai jį sugriovė. Tačiau Rusijos impe
rija svetimoje žemėje pastatė tvirto
vę Grozny) ( rusiškai - grėsmingas). 
Po 1917 m. bolševikų perversmo če
ženai siekė išsivaduoti iš Rusijos 
jungo. Sukilimas nieko nepakeitė. 
1929-1930 m. Čečėnijos autonomi
nėje srityje įvyko sukilimas prieš 
priverstinį varymą į kolchozus. 1941 
m. tauta, pasinaudodama II pasauli
niu karu, pabandė išsivaduoti iš so
vietų gniaužtų, todėl 1942 m. jų 

; aviacija bombardavo šią šalį. 1944 
m. vasario mėnesį, SRSS, supratusi, 
kad tapo nugalėtoja, ištrėmė čečėnus 

į Kazachstaną ir Vidurinę Aziją, ap
kaltinusi bendradarbiavimu su na
ciais. Tik 1957 m. jiems leista grįžti 
iš tremties.

Nauja istorija prasidėjo 1990 m. 
lapkričio 24-26 d., kai I Čečėnų tau
tos suvažiavimas pareikalavo sukur
ti nepriklausomą valstybę. Lapkri
čio 27 d. paskelbta Čečėnijos Nepri
klausomybės deklaracija. 1991 m. 
rugsėjo 6 d. sovietinė Cečėnijos-In- 
gušijos aukščiausioji taryba pati atsi
sakė savo įgaliojimų, o 1991 m. spa
lio 27 d. parlamento ir prezidento 
rinkimuose už Dž. Dudajevą balsa
vo 90,1 proc . rinkimuose dalyvavu
sių rinkėjų. Lapkričio 1 d. paskelbta 
Čečėnijos nepriklausomybė, o lap
kričio 8 d. Rusijos prezidentas B. 
Jelcinas paskelbė nepaprastąją padė
tį Respublikoje, įsakė suimti prezi
dentą ir Čečėnų tautos kongreso 
vykdomojo komiteto narius. Tačiau 
iki 1994 m. pabaigos paliko šalį ra
mybėje.

Kaip rašoma Tarpparlamentinių 
ryšių grupių dokumente, Čečėnija 
išstojo ne iš Rusijos Federacijos, bet 
iš SSSR, ji nepasirašė 1992 m. kovo 
31 d. Federacijos sukūrimo sutarties, 
nedalyvavo nė vienuose Rusijos rin
kimuose ir ketvirti metai yra faktiš
kai nepriklausoma. 1995 m. gegužės 
26 d. memorandume ’’Čečėnija ne
gali būti Rusijos sudėtyje” rašoma, 
kad 1994 m. gruodžio 11d. prasidė
jus čečėnų tautos naikinimui, nužu
dyta per 30 tūkst. gyventojų, ma
žiausiai - 2 tūkst vaikų, atsirado 25 
tūkst. našlaičių. Išvardinti žiaurumai 

Rusijos kariuomenės, kurios vien 
pernai gruodžio mėnesį įvesta per 40 
tūkst ir kuri naudojasi 2200 Šarvuo
čių, cheminiu ginklu, 31 svorio avia
cinėmis fugasinėmis bombomis, ug- 
niasvaidžiais su napalmu ir terminė
mis granatomis bei minomis-spąs- 
tais. Rusijos spauda vadino čečėnus 
’’mafija, bjariąja tauta”, o prezidentą 
- vadeiva. Kolonizuotojų kariuome
nė sugriovė sostinę Grozną ir 187 
gyvenvietes. Sunaikinti archyvai, 
meno ir kultūros vertybės, kultūros 
bei mokslo įstaigos, įmonės, kaimo 
gyventojų ūkiai.

1995 m. pradžioje Rusijos prezi
dento B. Jelcino patvirtintu doku
mentu toje šalyje numatoma remti 
rusų tautybės žmones vadovybėje, o 
čečėnus aprūpinti įvairiais produk
tais ir priemonėmis kitaip negu rusa
kalbius gyventojus, be to, mokyklo
se visi dalykai bus dėstomi rusų kal
ba iš rusiškų vadovėlių.

Taip jau susiklostė padėtis, kad 
tik naktį iš liepos 29-osios į 30-ąją 
Rusijos ir Čečėnijos derybų delega
cijos pasirašė susitarimą dėl karinių 
veiksmų nutraukimo. Susitarta per 
savaitę pasikeisti belaisviais (praėjus 
10 dienų paaiškėjo, kad abi pusės 
dar tikslina belaisvių sąrašus), čečė
nų ginkluotosios pajėgos sudės gink
lus, Rusija išves kariuomenę, bet pa
liks dvi brigadas. Karinio susitarimo 
vykdymo garantais tapo Rusijos pre
zidento atstovas Čečėnijoje ir spe
ciali stebėjimo komisija. A.Čečėnų 
delegacijos vadovas U. Imajevas lie
pos 30 d. prie Europos saugumo ir 

bendradarbiavimo organizacijos 
(ESBO) pastato Grozne žurnalis
tams pranešė, kad greitai bus pradėti 
svarstyti ir politiniai bei ekonomi
niai klausimai. Pasak jo, karinį susi
tarimą pavyko pasirašyti tik po to, 
kai nutarta nesieti jo su Čečėnijos 
busimu statusu Rusijoje. Čečėnijos 
delegacijos vadas neabejojo, kad yra 
daug galingų jėgų Rusijoje, kurios 
siekia tęsti karą, tačiau čečėnai nu
siteikę optimistiškai.

Dabar niekas nežino, kuo būtų 
pasibaigusios nuo gegužės 25 d. vy
kusios derybos, užsitęsusios net 66 
dienas, jei ne Budionovsko tragedi
ja. Groznas, suprasdamas, kiek daug 
padare Š. Basajevo teroro akcija Ru
sijos mieste Budionovske, įvykdyta 
birželio mėnesį (užėmęs ligoninę 
čečėnų būrys nužudė nemažai taikių 
rusų ir ilgai laikė įkaitus; teroristų 
vadas pagrasino, kad visus išžudys, 
jei Rusija nepasižadės išvesti kariuo
menės; tai sukėlė Rusijos paniką ir 
pasipiktinimą, tačiau ii išleido tero
ristus su 115 įkaitų į Čečėniją ir tik
rai paspartino derybas), apsimetė, 
kad nusileidžia, bet nedarė Maskvai 
jokių nuolaidų. Tuo metu Dž. Duda
jevas spaudos atstovams tvirtino, 
kad su Rusija nėra prasmės tartis, 
nes ji nevykdo premjero įsakymų, 
nevykdys ir susitarimų. Be to, jis pa
grasino smogti Rusijai branduolinį 
smūgį, o Š. Basajevas - pakartoti te
roro akciją. Rusija buvo sutrikusi. 
Jos delegacija, pasitarusi Maskvoje, 
sutiko atskirti karinius ir politinius 
klausimus. 230 karo dienų Rusijai 

atėmė daug aukų, kainavo milžiniš
kas sumas pinigų, sugadino prezi
dento ir vyriausybės autoritetą dau
gybės rusų akyse, taigi būsimuose 
rinkimuose tie, kurie nutraukė ugnį 
Grozne, gali tikėtis laimėti. Ypač po 
to, kai apklausus Rusijos gyventojus 
sužinota, jog tik 20 proc. jų norėtų 
išlaikyti Čečėniją, 50 proc. sutinka 
ją paleisti. Be to, Rusijos derybų de
legacija sutiko, kad Čečėnijos statu
sas būtų nustatomas tik po gruodžio 
17 d. įvyksiančių Rusijos Dūmos 
rinkimų. Iki to laiko ir čečėnai pasi
ruoš lapkričio mėnesį numatytiems 
rinkimams, kad įjos vadovaujančius 
postus nebūtų išrinkti tik Rusijos sta
tytiniai, rusai ir kolaborantai. Ku
riam laikui paliktas ramybėje ir Dž. 
Dudajevas. Tačiau rugpjūčio 3 d. 
kalbėdamas per Rusijos televiziją B. 
Jelcinas pareikalavo, kad čečėnai 
nusiginkluotų anksčiau, nei bus iš
vesta rusų kariuomenė. Čečėnijai, 
nors ji ir turės savo valdžios institu
cijas, nebus leista pasitraukti iš Rusi
jos. Čečėnai mano, kad karas baigėsi 
tik pasauliui, o jiems - tik prasideda. 
Pasiekta pergalė nėra pergalė prieš 
rusus, o prieš nepasotinamųjų impe
rijos šalininkų troškimą valdyti kuo 
daugiau žemių. Bet kokia kaina. 
Kažin, ar Rusijos žmonės, kurių 
duonos kąsnis tapo mažesnis, nes pi
nigai nukeliavo čečėnų miestų nai
kinimui ir žmonių žudynėms, supra
to, kad ir jie patys yra amžini tų im
perialistų įkaitai?

Ona Mickevičiūtė
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Lankėsi ”EL“ redakcijoje

Kazimieros Jiešmantaitės-Dap- 
kienės namai Darmštadte, Vokie
tijoje, buvo tapę centru iš Lietuvos 
atvykstantiems tautiečiams (ypatin
gai iŠ Kėdainių). Ji matė, kaip atvy
kusieji vienas kitą ’’reketavo“, kol 
pagaliau Frankfurte įsikišusi policija 
viską sutvarkė.

Iš Lietuvos p. Kazimiera išvyko 
1944 m. Apsigyvenusi Vokietijoje,

K. Jiešmantaitė-Dapkienė (sėdi dešinėje) su V. Džiugiene. ”EL“ nuotr.

’’Europos lietuvio“ redakcijoje liepos mėnesį taip pat lankėsi Hiutenfeldo 
Vasario 16-osios gimnazijos direktorius Andrius Šmitas (nuotr. apačioje).

Lietuvio susitikimas su 
ukrainiečiais Vokietijoje

Birželio mėnesį Vokietiją aplan
kė Ukrainos Užgorodo bažnytinis 
mišrus choras, koncertavęs daugely
je Manheimo miesto apylinkių mies
telių.

Neaplenkė jis ir mano - Viemhei- 
mo - vietovės, pasirodydamas šv. 
Apaštalo bažnyčioje. Deja, darbo 
dieną įvykęs koncertas nesutraukė 
didelio klausytojų skaičiaus, nors 
buvo tikrai vertas didesnio dėmesio.

Užgorodiečiai pirmąją koncerto 
dalį paskyrė bažnyčios ir cerkvės 
muzikai, antroje dalyje atlikdami ži
nomus tarptautinius kūrinius.

Svečiai, persirengę tautiniais rū
bais, programos pabaigą paskyrė 
ukrainiečių muzikams. Ta dalis bu

Kuldos mieste, su vyru Kazimieru 
sukūre šeimą ir išaugino 4 sūnus ir 2 
dukras.

Viešėdama Lietuvoje K. Dapkie
nė lankėsi savo gimtinėje Radviliš
kyje ir Panevėžyje, kur gyvena jos 
sesuo Leokadija Stankevičienė.

Kazimiera į Vilnių atvyko su Vir
ginija Džiugiene ir apsilankė ”EL“ 
redakcijoje.

vo įspūdingiausia. Po koncerto teko 
pasikalbėti su dirigentu, keliais 
choristais. Deja nė vienas iš jų ne
mokėjo vokiškai (net ir pranešėja 
vokiškai skaitydama programą, da
rė daug klaidų!), tad teko persikelti 
į rusų ir lenkų kalbų ’’mišrainę“, 
nes vienas svečias buvo iš buvusios 
Lenkijos Galicijos. Parodęs lietu
viškus litus, išgirsdavau vieningą 
nuomonę - Lietuvos ekonominė pa
dėtis yra geresnė už Ukrainos. Keli 
girdėję, kad Kijive ir Lvive (ne
sakyk ukrainiečiui: ’’Lvov!“) yra 
lietuvių, tačiau Užgorode nėra.

Kazys Baronas
Vokietija

Vokietijoje

Vokietijos lietuviams kartu 
visuomet smagu

Kadangi dėl įvairių priežasčių 
”EL“ redakcija retokai gauna pra
nešimus iš Vokietijos lietuvių ben
druomenės (VLB), šįsyk pateikiame 
1995 rn. pirmojo pusmečio VLB įvy
kių apžvalgą.

Vokietijos lietuviai kas trejus me
tus renka naują VLB tarybą. Tai yra 
aukščiausias Vokietijos lietuvių or
ganas. Jis bus renkamas šiemet.

Jaunimo susitikimai
Gegužės 18-21 d. Vokietijos lie

tuvių jaunimo sąjunga (VLJS) su
kvietė lietuvių jaunimą į Anabergą, į 
politinį seminarą. Susirinko apie 40 
jaunuolių iš Hamburgo, iš Vasario 
16-osios gimnazijos, iš Bonos ir iš 
kitų miestų. Suvažiavime dalyvavo 
ir VLB valdybos pirmininkas A. Lip- 
šys. Visus atvykėlius svetingai pri
ėmė Ankė Liepaitė ir Alanas Gro- 
mašauskas.

Bonoje studijuojąs filosofiją Ka
nados lietuvis Rimas Čuplinskas 
pradėjo įžanginę seminaro dalį, o se
minaro šūkis buvo ”Aš - Lietuva - ir 
Jaunimo sąjunga“. Svečias papasa
kojo apie lietuvių emigracijos isto
riją, apie išeivijos veiklą, kaip įsi
kūrė VLIK'as ir kitos lietuvių orga
nizacijos, taip pat ir Vokietijos lietu
vių jaunimo sąjunga.

Gegužės 21 d. Anabergo pilies 
koplyčioje Vokietijos lietuvių jauni
mas pasimeldė ir pagiedojo naujai 
paruoštų giesmių. Paskui buvo iš
rinkta nauja VLJS valdyba: Rimas 
Baltulis (pirmininkas), Alicija Sau
lytė (sekretorė), Klausas Žulys (iždi
ninkas), Alainas Gromašauskas (paš
to ryšių reikalams), Haroldas Ma
tulevičius, Laima Lipšytė ir Marty
nas Lipšys (nariai).

Motinos dienos šventės
Gegužės 13 d. Romuvos moterų 

klubas pakvietė aplinkinių apylinkių 
lietuvius į Motinos dienos minėjimą. 
Visus pasveikino moterų klubo pir
mininkė Eugenija Lucienė. Buvusiai 
gimnazijos mokytojai H. Motga- 
bienei, kaip vyriausiai salėje esan
čiai Mamytei, mažiausias minėjimo 
dalyvis Lukas įteikė gėlių puokštę.

Minėjimą pradėjo gimnazijos ka
pelionas Gediminas Tamošiūnas 
malda už visas lietuves motinas. Pa
skaitą šios dienos proga paskaitė 
Elena Liepienė. Antroji minėjimo 
dalis buvo koncertas. Jame dainavo 
gerai žinoma estrados dainininkė 
Nelė Paltinienė ir jos scenos draugai 
Nijolė Tallat-Kelpšaitė bei Eugeni
jus Ivanauskas.

Gegužės 28 d. Miunchene įvyko 
lietuvių apylinkės metinis susirinki
mas. Netoli šio miesto gyvena 56 
bendruomenėje registruoti ir 38 ne
registruoti nariai, taip pat yra laikinai 
atvykusių iš Lietuvos. į apylinkės 
valdybą išrinkti Robertas Šneideris 
(pirmininkas ir iždininkas), Tomas 
Makaras (sekretorius), Gintaras Vyš
niauskas (kultūriniam darbui). Į Re
vizijos komisiją išrinkti Alina Gri
nienė ir Petras Noreika.

Dievo Kūno šventės dieną Miun
chene buvo rengiama tradicinė pro
cesija miesto gatvėmis. Joje ėjo ir 10 
lietuvių, pasipuošusių tautiniais rū
bais. Jie nešė tautinę vėliavą ir už
rašą ’’Litauen“.

Gegužės 19 d. Miunchene taip 
pat buvo atšvęsta Motinos diena. 
Minėjime Tomas Makaras pasakė 
įžanginį žodį, Gintaras Vyšniauskas 
padainavo, o keletas vaikučių, pade
dami savo mamyčių, šauniai padek
lamavo eilėraštukų.

Po šv. Velykų Miuncheno apy
linkės jaunimas mikroautobusu iš

vyko pasižvalgyti į Paryžių, kur pra
leido 4 dienas.

Pavasarį lankydamasis Vokieti
joje, monsinjoras A. Svarinskas su
sitiko su Miuncheno lietuviais ir įdo
miai papasakojo apie savo išgyveni
mus kalėjimuose bei laisvėje. Taip 
pat Miuncheno lietuvių bendruome
nėje lankėsi Miuncheno universiteto 
docentas dr. Jochenas Range, dės
tantis baltologiją. Docentas pasako
jo apie lietuvių kalbos dėstymą Vo
kietijos aukštosiose mokyklose.

Balandžio 22 d. Kiolno-Bonos 
lietuvių apylinkės nariai buvo susi
rinkę Anabergo pilyje išrinkti naujos 
apylinkės valdybos. Trumpą atas
kaitą apie pajamas ir išlaidas per lai
kotarpį nuo 1985 m. vasario 16 d. 
pateikė apylinkės pirmininkas J. Iva
nauskas.

Toliau susirinkimui vadovavo 
apylinkės valdybos nare D. Saka
lauskienė. Naująją valdybą sudaro 
P. Ivinskienė (iždininkė), J. Ivanaus
kienė (sekretorė) ir A. Sakalauskas 
(pirmininkas). Į Revizijos komisiją 
išrinkti V. Bylaitis ir A. Gintautas.

Štutgarto apylinkės lietuviai gra
žiai atšventė Velykas. Lietuviškos 
pamaldos buvo atlaikytos šv. Nika- 
lojaus bažnyčioje, vargonais grojant 
Irutei Budrienei. Gegužės pirmąjį 
savaitgalį buvo suruošta Štutgarto 
lietuvių išvyka į Algau.

Gegužės 7 d. priešpiet kun. K. 
Senkus atlaikė šv. Mišias, kurių me
tu pasimelsta už motinas. Minėjime 
buvo papasakota apie Motiną Tere
sę ir apie lietuvę vienuolę Mariją 
Kazimierą Kaupaitę, su motiniška 
meile daug nuveikusią Lietuvoje ir 
Amerikoje.

Birželio 18 d. vykusią Tautų 
šventę aplankė keletas tūkstančių 
žmonių. Labai didelį pasisekimą tu
rėjo taip pat Elenos Baliulienės va
dovaujamas ir Ričardo Baliulio bei 
Viliaus Pareigio palydimas lietuvių 
merginų tautinių šokių būrelis. Tau
tų šventė baigėsi katedroje ekumeni
nėmis pamaldomis, kurias laikė 
Hamburgo kat. arkivyskupas Lud- 
wigas Averkampas ir ev. vyskupe 
Maria Jepsen. Šv. Rašto skaitinį lie
tuvių kalba skaitė tautiniais rūbais 
pasipuošusi buvusi ilgametė Ham
burgo apylinkės pirmininkė Teresė 
Lipšienė.

Į Evangelikų Bažnyčios dienas 
birželio 14-18 d. buvo atvykusi gru
pė tikinčiųjų iš Lietuvos. Tai buvo 
Plikių evangelikų parapijos nariai 
choristai su savo vadovu kun. L. Fe- 
tingiu. Iškilmingas pamaldas pra
vedė kun. L. Fetingis, kun. M. 
Klumbys ir kun. diak. R. Baliulis.

Gegužės 13 d. Motinos dieną 
garbingai atšventė Zalcgiterio lietu
viai. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis 
Šv. Juozapo bažnyčioje. Jas atnaša
vo kun. Bronius Kuciulis iš Ham
burgo kartu su ev. Kun. Tamara 
Šmitiene iš Bad Cvišenano. Susi
rinko nemažai žmonių, buvo svečių 
ir iš tėvynės Lietuvos. Pobūvyje gro
jo lietuvių kapela, vadovaujama Ro
mo Gasiūno ir Horsto Kremsierio.

Vasario 16-osios 
gimnazijoje

Birželio 11 d. lietuvių išeivijos 
vyskupas Paulius Baltakis specialiai 
atvyko į Vasario I6-osios gimnaziją 
ir suteikė sutvirtinimo sakramentą 
11-ai mokinių: Jurgitai Banytei, Ar
tūrui Brėdinui, Mariui Dautartui, 
Rolandui Gasiūnui, Mykolui Gucai- 
čiui, Margaritai von Holt, Kristinai 
Junevičiūtei, Mariui Motijauskui, 
Vytui Nemuniui, Kęstučiui Timpai 
ir Erikai Tunylaitei. Iškilmingas šv. 

Mišias pilies salėje atnašavo pats 
vyskupas, koncelebravo gimnazijos 
kapelionas kun. G. Tamošiūnas.

Po Mišių tėvų komiteto pirmi
ninkas K. Paškauskas ir moterų klu
bo pirmininkė E. Lucienė taip pat 
sveikino gimnazistus ir įteikė dova
nėles.

Kaip ”EL“ jau rašė, šiais mokslo 
metais Vasario 16-osios gimnazijoje 
brandos egzaminus išlaikė 14 abi
turientų. Tai bene bus rekordinis 
skaičius.

Birželio 15 d. Vasario 16-osios 
gimnazijos mokiniai ir apylinkės 
lietuviai pilies koplyčioje pasimeldė 
už tuos, kurie patyrė baisią tremtį iš 
mylimos tėvynės, kurie kentėjo ne
žmoniškas kančias Sibiro speiguose 
ir galiausiai tik retas iš jų beišvydo 
gimtąją žemę.

Birželio 24 d. lietuviai iš visos 
Vokietijos sugužėjo į Hiutenfeldą. 
Čia iš tolo juos pasitiko Lietuvos tri
spalvė, iškelta pilies bokšte, o vėlia
vų aikštėje plevėsavo dar trys vėlia
vos: Vokietijos, Heseno žemės ir 
Europos.

Gimnazijos direktorius A. Šmitas 
pirmiausia pasveikino visus Jonus ir 
Jones bei visus susirinkusius. Iš Bo
nos buvo atvykęs Lietuvos ambasa
dorius prof. Zenonas Namavičius su 
žmona, konsulas Algimantas Kund
rotas, patarėjas dr. J. Rudalevičius su 
žmona ir kt. Pagerbė mus savo apsi
lankymu ir Heseno žemės vokiečių 
valdžios atstovai.

Vokietijos LB šiais metais dar 
numato surengti liepos 30 - rugpjū
čio 6 d. Europos lietuviškųjų studijų 
savaitę Hiutenfelde, rugsėjo 29 - 
spalio 1 d. Lietuvių kultūros institu
to suvažiavimą, lapkričio 25 d. - 
VLB darbuotojų suvažiavimą. Nauji 
mokslo metai Vasario 16-osios gim
nazijoje prasidės rugsėjo 4 d.

Netektys
Vokietijos LB per 1994 ir 1995 

m. neteko kai kurių bendruomenės 
narių. Tai Bernardas Šveinertas. Jis 
mirė sulaukęs 85 metų. Buvo gimęs 
1910 10 10 Tauragėje. 1966 m. išvy
ko į Vokietiją.

Kazys Gumuliauskas, Diuseldor
fo LB apylinkės narys ir valdybos 
iždininkas, mirė 1994 m. rugpjūčio 
11 d. Kampe miestelyje. Buvo gi
męs 1918 m. Raseiniuose. Palaido
tas Kampe, bet jo noru bus perlaido
tas Lietuvoje, Bobiškėse. Žmona 
Uršulė ir sūnus Rimantas persikėlė 
gyventi į Lietuvą.

Prel. Paulius Jatulis mirė balan
džio 24 d. Bad Viorišofene, kur nuo 
1982 m. gyveno, eidamas vysk. A. 
Deksnio sekretoriaus pareigas. Prel. 
P. Jatulis gimė 1912 m. Vabalninke. 
Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 
1934 m. baigė Kauno kunigų semi
nariją ir pašventintas kunigu. 1949 
m. išvyko į Australiją, kur aptarnavo 
lietuvius emigrantus, vėliau grįžo i 
Romą ir dirbo Vatikano radijo lie
tuviškoje redakcijoje. Nuo 1959 m, 
dirbdamas Vatikano ir kituose ar
chyvuose, paruošė du tomus Lietu
vos vyskupų pranešimų šv. Sostui, 
talkino renkant medžiagą leidiniui 
’’Monumentą Ucrainae Historica" 
1969 m. paskirtas šv. Kazimiero Ko
legijos vicerektoriumi ir šias parei
gas ėjo iki kol persikėlė į Bad Vioti- 
šofeną. Mirus prof. Z. Ivinskiui, 
ėmėsi ruošti spaudai jo parašytą 
’’Lietuvos istoriją“ bei mokslinius 
straipsnius. Šiuos darbus išleido Lie
tuvių katalikų mokslo akademija.

Parengta pagal
’’Litauische Volksgemeinschajt“
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Žaidynės baigėsi. Daug medalių 
ir tautinių juostų iškeliavo iš Lietu
vos, daug džiaugsmo ir ašarų patyrė 
dalyviai bei žiūrovai. ”EL”, būda
mas nedidelio formato, negalėjo vis
ko sutalpinti. Tačiau čia pateikiame 
kelis faktus ir skaičius iš Žaidynių 
kasdienybės.

Didžiausia plaukimo varžybų 
staigmena - naujas Lietuvos rekor
das. Panevėžietis D. Grigalionis 50 
metrų nugara įveikė per 27,33 sek. 
Plaukimo žaidynių (50 m laisvuoju 
stiliumi) vicečempionės vardą iško
vojo Veronika Taraskaitė iš JAV - 
29,46.

Biliardas - privilegijuotųjų spor
tas. Todėl gal ir neatsitiktinai dėl 
pačių aukščiausių šios sporto šakos 
varžybų apdovanojimų kovojo ir 
šalies biliardo federacijos preziden
tas V. Končius, ir generalinis sekre
torius A. Rapkevičius. Rugpjūčio 3 
d. pastarasis finale amerikietiškąją 
partiją sužaidė su A. Kubiliumi 
(Prienai). Aukso medalininku, tapo 
prienietis A.Kubilius. A.Rapkevi- 
čius gavo sidabrą. Trečiąją vietą šio
se varžybose laimėjo S. Jarmuševi- 
čius (Vilnius).

Biliardo ’’snooker“ partijos var
žybose V. Končius tenkinosi trečią
ja vieta. Nugalėtoju šioje partijoje 
tapo vilnietis S. Jarmuševičius. Iš 
viso amerikietiškosios biliardo parti
jos varžybose dalyvavo 33, o ’’snoo
ker“ - 22 šio žaidimo mėgėjai. De
vyni žaidėjai atvykę iš užsienio: sep
tyni - iš Australijos, vienas - iš JAV, 
vienas - iš Latvijos. Į geriausiųjų aš-
trintuką iš svečių pateko tik vienas - 
Australijos lietuvis Gediminas Sau
ka, aštuntą vietą pelnęs ’’snooker” 
turnyre.

Paskutinę rugpjūčio 3 d. moterų 
rankinio varžybų dieną galima pava
dinti vilčių siekimu.

Vilniaus ’’Iskados“ rankininkės 
tapo V Pasaulio lietuvių sporto žai
dynių šios sporto Šakos pirmosiomis 
nugalėtojomis.

Kauno sporto halėje tris dienas 
karaliavo vyrų rankinis. Varžybose 
dalyvavo visos stipriausios šalies 
rankinio komandos. Varžybas drą
siai galima prilyginti šalies čem
pionatui. Pirmąją vietą užėmė 
"Granitas-Kausta“, surinkęs 6 taš

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD 
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako viešbučius.

Skrydžiai iš Londono į Vilnių ir atgal:
Skandinavijos Avia Sistema (SAS) 
bilieto kaina - £285 + mokesčiai.

Skrydžiai Austrijos oro linija - 
kaina £261.00 + mokesčiai.

Skrydžiai Suomijos (FINNA1R) oro linija - 
kaina £259.00 + mokesčiai.

(Skrendantieji šiuo skrydžiu turės vieną naktį 
permiegoti Helsinkyje.)

SAS skrydžiai iš Mančesterio 
(per Kopenhagą) į Vilnių ir atgal: 

Bilieto kaina - £305.00 + mokesčiai.

DėLsmulkesnęs.informacijos kreiptis;
Gunnel Travel Service LTD 

45 Woodthorpe Road 
HADLEIGH, Suffolk, IP7 5JB 

Tel 01473 828855 
Fax 01473 828866

Iškeliavo daug medalių

Nepamirštama žaidynių akimirka: Vilniaus žirgyno treneris Vincas 
Civinskas su žirgu ’’Rąjonu” laimėjęs jojimo konkuro taurę ir avi
ną, kurį žada auginti.

kus iŠ 6 galimų (įvarčiai - 91:72).
Stendinio šaudymo varžybose 

taikliausiai šaukė L. Miškinis (93 
tšk. iš 100 galimų).Tranšėjinėje 
aikštelėje geriausiai sekėsi G. Kielai 
(93). Tranšėjinėje aikštėje tarp vete
ranų nugalėtoju tapo J. Miklovas 
(82), aplenkęs kanadietį A. Šimke- 
vičių (77 tšk. iš 100 galimų). Kana
dos lietuvis A. Šimkevičius iškovojo 
stendinio šaudymo čempiono vardą 
veteranų grupėje (dubletai) 50 taškų.

Aukštojo pilotažo varžybose D 
klasės sudėtingus pratimus parodė

Viktoro Kapočiaus nuotr. 

vilnietis E. Meleckis. Jis ir tapo S. 
Dariaus ir S. Girėno taurės laimėto
ju. C klasėje nugalėtoju tapo pane
vėžietis V. Lapenas.

Žaidynių dviračių sporto varžy
bose Šiauliuose dalyvavo apie 200 
sportininkų, tarp jų penki mūsų tau
tiečiai iš JAV, Rusijos ir Lenkijos. 
Sėkimingiausiai iš užsienyje gyve
nančių tautiečių rungtyniavo P. Jan
kus (JAV), užėmęs 5 vietą.

Šachmatų varžyboms buvo skir
ti 3 medalių komplektai - žaidėjams 
iki 16 metų, veteranams ir pagrindi
nio turnyro laureatams. Nugalėtojų 
iš viso buvo dešimt. Pagrindinį vie
nodu rezultatu - 8 taškai iŠ 9 galimų 
- baigė tarptautiniai meistrai kau
nietis A. Butnorius ir vilnietis V. 
Grabliauskas. Vienodi buvo ir šių 
žaidėjų papildomi duomenys. To
dėl teisėjų kolegijai vietoj sidabro 
medalio prireikė dar vieno aukso 
medalio. Trečiąją vietą užėmė tarp
tautinis meistras vilnietis V. Damb
rauskas - 7 tšk.

Jauniausių (iki 16 metų) šachma
tininkų varžybos baigėsi joniškiečio 
A. Kybarto pergale - 8,5 taško iš 9 
galimų (absoliučiai geriausias žaidy
nių šachmatų turnyrų rezultatas). 
Geriausiai žaidę užsienio lietuviai 
šachmatų turnyruose: J. Dapkus 
(Baltarusija), A. Vilutis (JAV), K. 
Staknys (JAV). 12 metų V.Čmilytei 
iš Šiaulių įteikti aukščiausi apdova
nojimai UŽ geriausią rezultatą tarp 
moterų iki 20 metų. Tarp 94 dalyvių, 
iš kurių trečdalis turėjo tarptautinius 
reitingus, buvo ir aistringas šachma
tininkas, Seimo pirmininkas Č. Jur
šėnas. Jis pelnė 4 taškus.

Sunkumų kilnotojas iš Argenti
nos Gustavas Majauskas Klaipėdoje 
iškovojo V PLSZ sunkiosios atleti
kos čempiono vardą, iki 70 kg svo
rio kategorijoje jis išstūmė 100 kg, 
dvikovės suma - 280 kg.

ELI

Sportas

A. Laukaitis - 
LTOK atašė...

Rugpjūčio 7 d. Lietuvos tautinis 
olimpinis komitetas patvirtino savo 
atašė 2000 m. Sidnyje (Australija) 
vyksiančiose Pasaulio olimpinėse 
žaidynėse. Juo tapo Australijos lietu
vių fizinio auklėjimo sąjungos pir
mininkas, žinomas išeivijos visuo
menės ir sporto veikėjais Antanas 
Laukaitis.

Lietuvė kovoja 
Prancūzijos keliuose

Prancūzijoje vyksta 'Tour Cys- 
liste Feminin“ (populiarus pavadini
mas - ’Tour de France“) daugiadie
nės dviratininkų lentynės, kuriose 
dalyvauja ir Lietuvos rinktinė.

91,8 km trečiajame etape iš lietu
vaičių geriausiai rungtyniavo 1994 
m. šių lenktynių antroji prizininkė ir 
šiuo metu aukščiausią reitingą tarp 
pasaulio dviratininkių turinti Rasa 
Polikevičiūtė. Penktoji pozicija R. 
Polikevičiūtei priklausė ir po trijų eta
pų bei prologo.

A. Narbekovas kol kas 
nežaidžia

Rugpjūčio 2 d. prasidėjo 1995- 
1996 metų sezono Austrijos futbolo 
čempionatas. Pirmajame ture Vie
nos "Austria-Memphis“ klubas, ku
riam nuo 1990 m. atstovauja Ar
minas Narbekovas, savoje aikštėje 
4:0 įveikė Štairo "Vorvvaerts“ fut
bolininkus. A. Narbekovas šiose 
rungtynėse negalėjo dalyvauti. Kol 
kas neaišku, ar rugpjūčio 16 d. Lie
tuvos rinktinės sudėtyje Taline jis 
galės žaisti Europos Čempionato at
rankos turnyro rungtynes su Estija.

Išimties tvarka A. Narbekovui 
Austrijoje suteikta dviguba piliety
bė. Gavęs Austrijos pilietybę 30-etis 
A. Narbekovas nebeturės legionie

Sveikinimai iš Skautų stovyklos
"Statant ateitį" vardu pavadinta 46-oji tradicinė Lietuvos skautų sąjungos 

(LSS) Europos rajono skautų ir skaučių vasaros stovykla, vykusi liepos 29- 
rugpjūčio 5 dienomis Lietuvių sodyboje netoli Londono, baigėsi.

Jos dalyviai atsiuntė ”EL" redakcijai, rėmėjams ir skaitytojams sveikini
mo laišką su Širdingiausiais skautiškais linkėjimais.

”EL” sveikina visus skautiškojo judėjimo dalyvius ir linki jiems kuo ge
riausios kloties.

riaus statuso ir jam lengviau bus likti 
"Austria-Memphis" klube, su kuriuo 
Lietuvos futbolininko kontraktas 
baigiasi po šio sezono.

R. Ubartui bausmė 
nesumažinta

Kaip pranešta rugpjūčio 3 d. iš 
Geteborgo (Švedija), Tarptautinės at
letikos mėgėjų federacijos (IAAF) 
kongresas tą dieną atmetė Vokietijos 
ir Rusijos federacijos siūlymus spor
tininkams, kurių organizme pirmą 
kartą rasta anabolikų, taikyti 2, o ne 4 
metų diskvalifikavimo bausmę. Pa
gal šį nutarimą 1992 m. Barselonos 
olimpiados disko metimo aukso me
dalininkas R. Ubartas negalės daly
vauti olimpinėse žaidynėse Atlantoje.

"Ekranas“ laimėjo turnyrą 
Vokietijoje

Panevėžio "Ekrano“ futbolinin
kai Vokietijos Grobesbacho mieste 
dalyvavo tarptautiniame turnyre. 
Grupės turnyre panevėžiečiai 5:0 
nugalėjo Vokietijos regioninės lygos 
"Sulsenhausen“ ir 1:3 pralaimėjo 
Tel Avivo "Kayaffo“. Pusfinalyje 
Panevėžio komanda tik po 11 metrų 
baudinių 4:2 nugalėjo Grobesbacho 
"Backnang”. Finale "Ekranas" nu
galėjo ir "Kayaffo“.

Motociklininkai grįžo 
su apdovanojimais

Maskvoje baigėsi tarptautinės 
"KEMEL-Superkros“ motociklų 
varžybos. Lietuvai atstovavo motok- 
lubo "Ponoras“ sportininkai kau
niečiai Arūnas ir Liutauras Gelaž- 
ninkai. Kiekvienoje motociklų kla
sėje startavo per 30 lenktynininkų. 
60 kub. cm motociklų klasėje, kurio
je startavo 7-12 metų vaikai, daly
vavo devynerių metų Arūnas Gelaž- 
ninkas, kuris tapo varžybų nugalė
toju. Jo brolis Liutauras, dalyvavęs 
80 kub. cm motociklų klasėje, už
ėmė trečiąją vietą.
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LONDONAS
ZIGMAS JURAS VYKSTA 

I LIETUVĄ
Dėl tarpininkavimo įvairių reika

lų sutvarkyme Lietuvoje prašome 
kreiptis iki šių metų rugpjūčio 27-os 
dienos.

Z. Juras,
11 London Lane,
Bromley, Kent, BRI 4HB.
TeL 0181 2592,
fax 0181 402 9403.

DERBY
Pranešame, kad š. m. rugsėjo 

mėn. 9 d. Derby skyrius rengia eks
kursiją į tradicini lietuvių sąskrydį 
Nottinghame.

Dėl smulkesnių informacijų pra
šom kreiptis pas skyriaus sekretorių 
p. A. Tirevičių tel. 517320.

Skyriaus valdyba

LIETUVIŲ 
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.

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

Artimiausia. P9Žem.inė stotis: 
Bethnal Green centrine linija.

Autobusai iš miesto centro: 
26, 48, 55.

PAMALDOS
Nottinghame - rugpjūčio 15 d., 

Žolinėje, 11.15 vai., Židinyje.
Derbyje - rugpjūčio 19 d., 14 

vai., Bridge Gate.
Nottinghame - rugpjūčio 20 d., 

11.15 vai.. Židinyje.
Mansfielde - rugpjūčio 20 d., 

14.30 vai., Šv. Pilype.
Nottinghame - rugpjūčio 27 d., 

11.15 vai.. Židinyje.

NOTTINGHAME
Šių metų rugsėjo mėn. 9 d. 18 

vai. Nottinghame, ukrainiečių klubo 
patalpose, 31 Bertinck Rd., įvyks 
tradicinis sąskrydis - Tautos šventės 
minėjimas. Pakviestas paskaitinin
kas iš Lietuvos Respublikos amba
sados Londone. Įdomią meninę pro
gramą atliks vietos pajėgos ir pianis
tė Virginija Zdanytė.

Programą ruošia Nottingham© 
DBLS skyrius su Centro valdybos 
parama.

Nottinghamo DBLS 
skyriaus valdyba 

MANČESTERYJE
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

Rugsėjo 9 d., šeštadienį, 6 vai. 
vakaro DBLS Mančesterio skyrius 
M. lietuvių klube rengia TAUTOS 
ŠVENTĖS MINĖJIMĄ. Paskaitą 
skaitys H. Vaineikis. Bus meninė 
dalis.

Prašome visus atvykti į minė
jimą.

Skyriaus valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojam Didžio

sios Britanijos-Lietuvos pagalbos 
fondo vaikams Lietuvoje sekreto
rei p. Hildai Piščikienei, gerb. at
stovėms, kurių iniciatyva mus pa
siekė 3 specialių kėdučių, žaislų ir 
rūbelių siunta likimo nuskriaus
tiems vaikams.

Visada su meile prisimenam 
jus.

Šiaulių lopšelio-darželio 
’’Berželis“ vedėja

Roma Remenčienė, 
bendrijos ’’Viltis“ pirmininkė 

Angelė Dubauskienė

butas Trakų miesto centre.
I aukšte, 2 kambariai, 

50 k v. m,
100 m nuo ežero.

Rašyti: ’’Europos lietuvis“,
A. Strazdelio 1,2600 Vilnius, 
Lietuva.

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

Lankėsi ^EL“ redakcijoje

Petras Jazukevičius šią vasarą 
atostogavo Lietuvoje. Jis aplankė sa
vo seserį Janę Pangienę Palangoje, 
užsuko į tėviškę Dzūkijoje, Marcin
konių kaime prie Varėnos, susitiko 
su Vilniuje gyvenančiais broliais 
Vincu, Jonu ir Juozu. Kai Lietuvos 
kariuomenė įžengė į Vilnių brolis 
Vincas Jazukevičius ją pasitiko ant 
Žaliojo tilto.

Petras Jazukevičius, poetas, nuo 
1947 m. gyvena Anglijoje. Jo eilė
raščius spausdino žurnalas ’’Šalti
nis“, o skaitydamas savo kūrybą jis 
paįvairindavo lietuvių susirinkimus 
Nottinghame ir Wolverhmptone. Du 
jo eilėraščius dar Chruščiovo laikais 
atspausdino ’’Gimtasis kraštas“.

Dar būdamas Lietuvoje, Petras 
Jazukevičius tarnavo Plechavičiaus 
kariuomenėje. Kai lenkų Armijos 

”EL“ redakcijoje 1995 liepos 12 d. Petras Jazukevičius (kairėje) ir 
Valdas Burba.

REIKALINGOS KNYGOS
” E u ropos lietuvio“ redakcijai Vilniuje skubiai reikalinga 

Juozo Kapočiaus ’’Lietuvių enciklopedija“ (trisdešimt šeši 
tomai) ir mėnesinio žurnalo ’’Santarvė“ komplektai. Už per-, 
vežimą užsimokėsime patys.

Taip pat reikalingi Nidos Knygų klubo leidinių komplek
tai. Juos įteiktume Lietuvos bibliotekoms.

Rašykite:
"Europos lietuvis“, A. Strazdelio 1, 2600 Vilnius, Lietuva.

Vaistai į Lietuvą
Priimame užsakymus ir siunčiame į Lietuvą visų 
rūšių visame pasaulyje gaminamų vaistų.
Siunčiame ir tokių vaistų, kurių be gydytojo recepto 
negalima pirkti. Mums receptas nereikalingas, jei 
vaistų pavadinimas yra žinomas.
Taip pat pristatome Lietuvoje ir kitur rašomąsias 
mašinėles su lietuvišku šriftu.
Elektroninė "Optima“ rašomoji mašinėlė su 
lietuvišku šriftu, su pristatymo išlaidomis kainuoja 
150.00 sv., doleriais - 230.00. Rašomoji juostelė, 
cartridge - 4.00 sv., doleriais - 6.00. Klaidų atitaisy
mo juostelės (5) - 7.00 sv., doleriais -10.00.
Pristatome į rankas pinigines dovanas Lietuvoje.

Baltic Managment Company.
(Z. Juras & A.Juras).

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, 
England, telef. 0181 460 2592, 

fax 0181 402 9403.

krajovos daliniai Baltojoje Vokėje 
užpuolė durpyną, o ir ten dirbusius 
olandus, nuogai nurengę, išvijo, Pet
ras su kitais kariais lenkus išvaikė ir 
dar ilgai po to saugojo durpyną nuo 
tolimesnių užpuolimų.

Petras susitiko su brolių atžalynu. 
Dalia Jazukevičiūtė - irgi poetė, jau 
išleidusi kelias poezijos knygas, o 
Ričardas Jazukevičius (brolio Vinco 
sūnus) yra dailininkas ir neseniai Vil
niuje surengė savo kūrinių parodą.

Poetas Petras Jazukevičius daž
nai atvyksta į Lietuvą, nors čia apsi
gyventi dėl šeimyninės padėties ne
žada. Jam labai patinka Lietuvoje. 
Čia viskas gražu ir miela.

Petras Jazukevičius "EL“ redak
cijoje lankėsi su giminaičiu Valdu 
Burba.

ELI

PASAULYJE
Bangladeše bus ginamos 

moterys
Liepos mėnesį Bangladešo parla

mentas patvirtino naują įstatymą, 
numatantį mirties bausmę už moterų 
ir vaikų prievartavimą bei prekybą 
moterimis ir vaikais. Šio įstatymo 
priėmimas yra ryški pergalė, įtvirti
nanti Bangladeše moterų teises, ta
čiau taip pat ir žingsnis atgal, sau
gant ir puoselėjant žmogiškąją gy
vybę. Įstatymo reikalingumą parla
mentarai motyvavo ypač įsišakniju
siais vaikų ir moterų teisių pažeidi
mais šalyje. Įstatyme numatytos il
gos kalėjimo bausmės asmenims, 
paverčiančiais moteris prostitutėmis.

Ukrainoje sunkiausia 
vaikams ir moterims
Ukrainos Parlamento sesijos po

sėdyje, skirtame paminėti 15-ąsias 
Jungtinių Tautų Organizacijos kon
vencijos prieš moterų diskriminaciją 
metinėms, šalies ministras pirmi
ninkas I. Kuras pateikė statistinius 
duomenis, jog pernai iš visų Ukrai
nos vaikų tik 25-30 proc. gimė svei
ki. Premjero nuomone, moterys ir 
vaikai Ukrainoje tapo labiausiai eko
nominės ir politinės krizės šalyje pa
žeista visuomenės grupe. Moterys 
Ukrainoje sudaro apie 70 proc. kraš
te esančių bedarbių, o dirbančių mo
terų darbo užmokestis yra vidutiniš
kai 30 proc. mažesnis negu tą patį 
darbą dirbančių vyrų.

Onkologijos institutas
Milane jau daugiau negu prieš 

metus buvo įkurtas Europos onkolo
gijos institutas, vadovaujamas profe
soriaus Umberto Veronesi. Tai di
džiulė mokslinių tyrimų ir gydymo 
struktūra, kurioje Europos gydytojai 
onkologai keičiasi informacija apie 
vėžio ligas, jų gydymo teoriją ir 
technologiją. Institutą išlaiko priva
tūs rėmėjai, Italijos, Šveicarijos, Vo
kietijos, Didžiosios Britanijos, Pran
cūzijos ir kitų Vakarų Europos kraš
tų bankai ir verslovės. Institutas sie
kia propaguoti naują humaniškesnę 
ligoninės etiką, grįstą ne paternalis- 
tiniais, bet glaudesniais ir nuoširdes- 
niais gydytojo ir ligonio santykiais.

Italijos miestelis 
susigiminiuos su 

popiežiaus gimtine
Liepos 28 d. buvo pranešta, kad 

Introdo (Italija) valsčiaus viršaitis, 
kurio teritorijoje yra Les Combes 
kaimas, (jame atostogavo Šv.Tė- 
vas), nusprendė užmegzti Introdo 
miestelio kultūrinį bendradarbiavi
mą su popiežiaus Jono Pauliaus įl
ojo gimtuoju Vadovicės miestu Len
kijoje.

Šri Lankoje 
subombarduota bažnyčia

Tik liepos pabaigoje Romą pasie
kė žinia apie liepos 9 d. šiaurinėje 
Šri Lankos dalyje įvykusią tragedi
ją. Tądien vyriausybės kariuomenės 
aviacija subombardavo Na valo 
miestelio bažnyčią. Žuvo 65 žmo
nės, 150 buvo sužeista. Šiaurės Šri 
Lankoje jau keliolika metų vyksta 
pilietinis karas. Lėktuvai, matyt, tu
rėję bombarduoti tamilų genties su
kilėlių objektus, pataikė bažnyčią. 
Šri Lankos vyskupai nusiuntė griež
tą protestą vyriausybei, reikalauda
mi nešališkai ištirti bombardavimo 
aplinkybes.

Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcijos žinios

Leidėjas: Lietuvių narnų bendrovė Londone ir Didžiosios Britanįjos Lietuvių Sąjunga. Vyriausiasis redaktorius Vladas Dargšs. ”EL“ redakcijos adresas Vilniuje: A. Strazdelio 1, Vilnius 
2600, Lietuva. TeL: 622466, 611879. Faksas: 614984. Indeksas 67372. SL1436. 2 sp. L Tiražas 1700 egz. Užs. Nr. 2678. Spausdina valstybinė įmonė “Spauda“, Laisvės pr. 60, Vilnius.
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