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Juodojo kaspino diena išliks ilgam NATO pratybos -

1990 m. rugpjūčio 23 d, Lazdijų rąjone (netoli Lietuvos-Lenkijos 
sienos) susirinkę Lietuvos žmonės reikalavo panaikinti Ribentropo- 
Molotovo pakto pasekmes.

Algimanto Žižiūno nuotr.

Rugpjūčio 23-ąją Lietuva mini 
mūsų valstybės gyvenimą iš esmės 
pakeitusio Ribentropo-Molotovo 
pakto liūdnąsias metines.

Pirmieji jas, 1987 m. rugpjūčio 23 
dieną susirinkę Vilniuje, prie pamin
klo poetui Adomui Mickevičiui, 
paminėjo Helsinkio komiteto ir 
Lietuvos laisvės lygos nariai. Tą

Sugrįžęs į Tėvynę, netikėtai mirė 
žinomas rezistentas, Los Andželo 
laikraščio "Versmė“ redaktorius, 
Los Andželo lietuvių sekmadienio 
mokyklos istorijos dėstytojas, 
Tėvynės sąjungos narys Vladas 
Šakalys.

V. Šakalys gimė 1942 m. vasario 
9 d. Jo vaikystė ir paauglystė 
prabėgo Vilniuje. Jau 10 klasėje 
prasidėjo jo kalėjimų ir lagerių 
epopėja. Iš viso kalėjimuose ir 
lageriuose praleista beveik 20 metų.

V. Šakalys buvo vienas iš 45 
pabaltijiečių grupės dėl Ribentropo-

Lietuva neišves taikdarių iš Kroatijos
Lietuvos užsienio reikalų minis- 

terija rugpjūčio 11 d. išplatino pa
reiškimą dėl įvykių buvusioje Jugo
slavijoje, kurį gavo ir ”EL“. Jame ra
šoma, kad Lietuva smerkia konflikto 
buvusioje Jugoslavijoje metu vyk
domas akcijas, nukreiptas prieš civi
lius gyventojus. Lietuva yra prieš 
agresiją, etninį valymą ir bet kokius 
kitus veiksmus, kurie pažeidžia Pa
saulinę žmogaus teisių chartiją, hu- 
mnitarinės teisės ir karybos princi
pus, taip pat ir elementarias civili
zuoto elgesio normas.

Pabrėžiama, kad mūsų valstybė 
palaiko JTO, NATO, kitų tarptauti
nių organizacijų pastangas konflik
to sureguliuoti.

Lietuva remia Jungtinių Tautų 
laikos palaikymo buvusioje Jugosla
vijoje misiją, kurioje dalyvauja ir 
Lietuvos kariai. Besirūpindama šios 
misijos efektyvumu ir saugumu, 
Lietuva ragina visas konflikto puses 
laikytis tarptautinės bendrijos pa
dangomis priimtų sprendimų, suda

įvyki ir kitus lietuvių laisvės siekimo 
aktus išsamiai aprašė ir tuo metu dar 
Londone leidžiamas "Europos lietu
vis” 1987 m. rugpjūčio 26 d. nume
ryje.

Dabar to pirmojo gedulingo ir 
kartu protestuojančio minėjimo da
lyviai išsibarstę kas kur: vieni, kaip 
A. Terleckas, stipriai įsitraukę į poli

Mirtis grįžus į Tėvynę
Molotovo pakto paskelbimo ir 
reikalavimo panaikinti jo pasekmes 
iniciatorių, taip pat Laisvės Lygos 
iniciatorių, pogrindinio leidinio 
"Vytis“ redaktorius. 1980 m. jis 
vienas perėjo SSRS-Švedijos sieną: 
pradėjęs žygį toli nuo SSRS- 
Suomijos sienos, pėsčias slapta 
perėjo Suomiją ir pasiprašė politinio 
prieglobsčio Švedijoje, o vėliau - 
JAV. Jis buvo pirmas lietuvis, ku
riam pavyko toks žygis, trukęs 23 
dienas.

Palaikydamas ryšį su disidentais 
Lietuvoje ir Rusijoje, naudodamasis 

ryti tinkamas sąlygas šiai misijai ir 
kitoms kompetentingoms tarptauti
nėms organizacijoms realizuoti kil
nias taikos palaikymo ir humanitari
nės pagalbos funkcijas, sakoma pa
reiškime.

Lietuva kartu su kitomis JT tai
kos palaikymo misijoje dalyvaujan
čiomis valstybėmis, suprasdama 
šios misijos svarbą ne tik Balkanų 
regionui, bet ir visai Europai, pa
tvirtina, kad Lietuvos taikdariai pa
sirengę tęsti savo misiją.

Pareiškime nurodoma, jog mūsų 
valstybė pasisako už politinių ir 
kitų problemų taikų sprendimą, nes 
karas negali būti alternatyva tai
kioms deryboms. Jose turi būti at
sižvelgta į visų konflikto buvusioje 
Jugoslavijoje pusių pozicijas, nesi
remiant jėga, prievarta ir baugini
mu.

Jungtinės Tautos nusprendė su
mažinti savo kontingentą UNCRO 
misijos rajone buvusioje Jugos
lavijoje (išskyrus Rytų sektorių). 

tiką, kiti, kaip N. Sadūnaitė, nuo jos 
nutolę. Bet galbūt ji dar prisimena, 
kad pirmoji iškėlė Lietuvos trispal
vę?..

Lietuva jau atsiskyrė nuo Sovietų 
sąjungos, susijungė į vieną šalį dvi 
Vokietijos - tos dvi valstybės, kurios 
už Baltijos šalių ir viso pasaulio 
nugarų 1939 m. rugpjūtį pasidalino, 
matuojant viso žemės rutulio mastu, 
nedidelį žemės kampelį prie Baltijos 
jūros. Ir pasigrobė kiekviena savo 
kąsnį, ir valdė net po 50 metų. Dabar 
buvusios pavergtos ir integruotos į 
Sovietų sąjungą trys Baltijos val
stybės kuria nepriklausomybę. Vi
sos trys nepamirš tos 1939 metų die
nos, kaip jos nepamiršta ir tuo pat 
metu nukentėjusi Lenkija, kuri prieš 
pat susijungiant dviem Vokietijoms 
ne kartą yra reiškusi savo nuogąs
tavimus.

1939 m. pakto pasekmės buvo 
pernelyg skaudžios, nes per daug 
didelės netektys - ir teritorinės 
(Karaliaučiaus srities dalis), ir 
žmonių, išvežtų į Sibirus ir 
pasitraukusių į Vakarus. Šiais metais 
Juodojo kaspino dieną vėl minima 
ne tik mitinguose, ji - gyva daugelio 
mūsų širdyse.

ELI

savo galimybėmis JAV, V. Šakalys 
surinko didelį autentiškų dokumentų 
archyvą apie komunistų ir kagėbistų 
voratinklį.

Atvykęs į Lietuvą 1993 m., 
Vladas Šakalys buvo ambasadoriaus 
Stasio Lozoraičio patikėtinis per 
rinkimų kampaniją.

Prieš mėnesį Vladas Šakalys 
atvyko į Lietuvą ilgesniam laikui, 
kaip pats sakė, "nuveikti daug 
darbų“. Deja, jie liko tik įpusėti.

Velionis palaidotas rugpjūčio 9 d. 
Saulės kapinėse, Antakalnyje, Vil
niuje. ELI

Kaip pranešė Krašto apsaugos mi
nisterijos Ryšių su visuomene sky
riaus viršininkas V. Žekonis, mano
ma, kad Danijos taikos palaikymo 
pajėgos DANBAT pasitrauks iš 
Kroatijos rudens viduryje. Batalio
nas bus išvestas vienas paskuti
niųjų. DANBAT karių rotacijai 
įtakos tai neturės, nes DANBAT-7 
kariai bus pakeisti DANBAT-8 
kariais, kaip ir planuota, tad antrasis 
lietuvių taikdarių būrys LITPLA-2 
ir pirmasis estų būrys ESTPLA-1 
taip pat turės būti pakeisti. Nugin
klavus Kroatijos Krajinos serbų ar
miją ir jai pasitraukus, bendra 
padėtis yra saugi, todėl būriams 
pasikeisti jokios didesnės rizikos 
nėra.

LITPLA-2 39 karių būrys rugp
jūčio 16 dieną buvo parskraidintas į 
Daniją, o rugpjūčio 19 grįžo į Lietu
vą. Trečiojo būrio LITPLA-3 kariai, 
kurie mokosi Danijoje, stos į pirmo
jo būrio vietą Kroatijoje.

Ona Mickevičiūtė

egzaminas lietuviams

Lietuvos kariai NATO pratybose Lenkijoje 1994 m. Tai buvo pirma
sis kartas, kai lietuviai dalyvavo NATO pratybose.

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

"Išnyko NATO ir buvusiam Var
šuvos paktui priklausiusių šalių 
priešprieša, ir tai - svarbiausias įvy
kis per pastaruosius 40 metų“, - sakė 
JAV gynybos sekretorius Williamas 
J. Peny rugpjūčio 8 d. Fort Polko ka
rinėje bazėje Luizianoje. Čia prasi
dėjusios NATO ir partnerystės pra
tybos "Cooperative Nugget'95“, W. 
Peny nuomone, padės stiprinti bu
vusių priešininkų, tapusių taikos pa
laikymo partneriais, bendradarbiavi
mą. Aktyviomis taikos partnerėmis 
jis pavadino Baltijos šalis, nes jos 
kuria Baltijos taikos palaikymo bata
lioną, taip pat dalyvauja ir šiose 
pratybose.

Pratybose dalyvavęs Didžiosios 
Britanijos lauko kariuomenės mar
šalas, NATO karinio komiteto pir
mininkas Seras Richardas Vincentas 
sakė, kad kiekviena šalis pati spren
džia, kaip dalyvauti "Partnerystės 
vardan taikos“ (PFP) programoje. 
Anot JAV gynybos sekretoriaus, ši 
programa automatiškai negarantuoja, 
kad jos dalyvės taps NATO narėmis.

Pratyboms skirta 9,6 mln. JAV 
dolerių. Iš jų 6,1 mln. skirta šalių, 
kurios nėra NATO narės, dalyvavi
mui jose finansuoti. Iš viso šių metų 
PFP programoje - 20 pratybų.

"Cooperative Nugget'95“ daly
vauja beveik 4 tūkst. žmonių, tačiau 
tik 600 karių mokosi atlikti taikos 
palaikymo operacijas.

JAV bataliono vadas pulkininkas 
leitenantas W. M. Dietrickas mano, 
jog pratybas baigę 17 skirtingų šalių 
kariai turėtų būti vienodai pasirengę 
taikos palaikymo misijai.

Susikalbėjimo problema bendros 
JAV, Lietuvos, Rumunijos ir Uzbe
kijos karių kuopos vadui kapitonui 
D. C. Schneideriui neatrodė didžiau
sia, nes kiekvienas būrys turėjo 
vertėjų iš gimtosios kalbos į anglų. 
Lietuviams talkino 6 metus JAV ar
mijoje tarnaujantis leitenantas Pau
lius Ivaška, atskridęs kartu iš Vil
niaus. Į pratybų atidarymą atvyku
sioms Lietuvos kariuomenės vadui 
generolui J. Andriškevičiui, Krašto 
apsaugos ministerijos sekretoriui V. 
Sarapinui ir "Geležinio vilko“ briga
dos vadui V. Žukui bendrauti su kitų 
šalių armijų vadovybės atstovais pa
dėjo 31 metų kapitonas Audrius Kir- 
velaitis - JAV 3-iosios armijos tarp

tautinio skyriaus vadovas. "Coope
rative Nugget 95“ pratybose jis va
dovavo gausiai karinių vertėjų ko
mandai. Lietuvos, Rumunijos, Uz
bekijos kariuomenių vadovybės at
stovai pirmą kartą susitiko JAV Fort 
Polko karinėje bazėje. Po pratybų 
atidarymo jie aplankė vienoje kuo
poje esančius savo karius prie Aliga
torių ežero. Lietuvos kariuomenės 
vadas generolas J. Andriškevičius, 
krašto apsaugos ministerijos sekre
torius V. Serapinas ir "Geležinio vil
ko“ bataliono vadas pulkininkas lei
tenantas V. Žukas susipažino su 
Norfolko karine jūrų baze. Rugpjū
čio 14 d., grįžęs į Lietuvą, J. Andriš
kevičius pasakė, kad JAV pratybos 
lietuviams - neįkainuojama patirtis.

Fort Polko karinėje bazėje besi- 
treniruojančius karius rugpjūčio 11 
d. aplankė JAV armijos generoas 
Demis Dž. Reimeris ir JAV armijos 
vicesekretorius Džoe R. Ryderis. 
Aukštieji Amerikos karininkai ste
bėjo, kaip JT užduotis atlikti mokosi 
3 NATO valstybių bei 14 Centrinės 
ir Rytų Europos šalių kariai.

Fort Polke surengtuose oficia
liuose pietuose su aukštais pareigū
nais buvo pakviestas dalyvauti ir 
Lietuvos būrio vadas leitenantas R. 
Ivanauskas. Lietuvis minėjo, jog, 
palyginti su jo išgyvenimais Kroat
ijoje, pratybos JAV atrodo kaip ato
stogos, nors organizatoriai bando iš
mokyti karius visko, ko gali prirei
kti: išvengti snaiperių ugnies, aplen
kti minų laukus, įrengti stebėjimo ir 
kontrolės postus, rūpintis pabėgė
liais, lydėti humanitarinius krovi
nius, atremti teroristinius išpuolius 
prieš "žydruosius šalmus“, ypač po 
neseniai patirto Kroatijos kariuome
nės elgesio. Jis teigė, kad pratybose 
sukuriamos situacijos labai panašios 
į realiai susidarančias Kroatijoje. Vi
cesekretorius Dž. Ryderis pažymėjo, 
jog labai naudinga, kad taikos palai
kymo operacijų Amerikoje lietuvius 
moko tikro karo patirtį įgijęs vadas.

Pasak Krašto apsaugos ministeri
jos sekretoriaus V. Serapino, rugpjū
čio 10-28 d. JAV vykstančios praty
bos Lietuvai kainavo apie 52 tūkst 
litų. Kelionės ir gyvenimo išlaidas 
apmokės JAV vyriausybė.

Ona Marija Miškinytė

1



EUROPOS LIETUVIS 1995 m. rugpjūčio 19-25 d. Nr. 34 (2371)

Žolinės - 
vaisių ir žolynų šventė

Tą dieną Lietuvos 
keliais ir takeliais, net 
ir po darbo dienos, 
žmonės skubėjo į baž
nyčias, nešini gėlių ir 
pievų žolynų puokštė
mis. Tai buvo rugpjū
čio 15-oji, Švenčiau
siosios Mergelės Ma
rijos ėmimo į dangų 
šventė - Žolinės. Tą 
dieną, kaip prieš porą 
tūkstančių metų Izra
elio gyventojai, katali
kai nešė į šventoves 
palaiminti vaisius ir 
gėles. Jie prisiminė 
palaimintąją Mergelę 
Mariją, kurią pirmąją 
su kūnu ir siela jos sū
nus Jėzus Kristus pa
ėmė į dangų. Lietuvo
je, kuri vadinama Ma
rijos žeme, ši šventė 
yra mėgiama ir nuo
širdžiai švenčiama.

Šventė Įvyko ir 
Vilniuje, Arkikatedro
je bazilikoje, į kurią

susirinko tikrai nemažai vilniečių ir svečių. Šv. Mišiose Arkikatedroje daly
vavo ir monsinjoras K. Vasiliauskas. Žmonės aukojo Bažnyčiai kiek kas 
galėjo, net ir senos moterys krapštė sutrintas pinigines, ieškodamos pasku
tinio skurdžios pensijos lito, turtingesni metė į dubenėlį po didesnį pinigą, už 
tėvelius metė pinigėlius ir vaikai. Pamaldų pabaigoje buvo pašventinti vaisiai 
ir žolės

Tokia šventė vyko ir kitų miestų bei miestelių bažnyčiose. Krekenavos 
šventovėje per pamaldas dalyvavo Panevėžio vyskupas Jo Ekscelencija J. 
Preikšas, generalinis vikaras S. Pilipavičius, buvo atvykę svečių iš 
Vokietijos.

Ona Mickevičiūtė 
Algimanto Ž&ūno nuotraukoje: po Žolinės šventės iš Arkikatedros 

išeina žmonės, kupini vilčių ir palaimos.

Keliais sakiniais

□ Rugpjūčio 15 d. įvyko Lietuvos ir 
Baltarusijos ekspertų grupių susitiki
mas. Jame buvo aptariami Adutiškio 
geležinkelio stoties eksploatavimo 
klausimai, tačiau konkrečių rezul
tatų susitikimo metu nepasiekta.
□ Rugpjūčio 17 d. Lietuvos pajūryje 
lankėsi Baltarusijos ministras pirmi
ninkas M. Čigiris. Jis atvyko prem
jero A. Šleževičiaus kvietimu. 
Pagrindinis derybų tikslas - aptarti 
Baltarusijos valstybinių ir privačių 
įmonių galimybes naudotis Klaipė
dos uostu. Per jį mūsų kaimynai 
norėtų vežti krovinius į Vakarų 
Europą.
□ Rugpjūčio 17 d. pirmą kartą Lat
vijoje, Rygoje, susitiko trijų Baltijos 
šalių vyriausybių kanceliarijų dar
buotojai. Latvių rengiamame susiti
kime pasikeista vyriausybių kance
liarijų darbuotojų veiklos patirtimi, 
numatoma susitikti su Europos Są
jungos PHARE programos ’’SIG
MA“, skirtos valstybės valdymo 
struktūroms pagerinti, atstovu Z. 
Fiumjė.

Diplomatija

Rugpjūčio 15 d. Respublikos 
Prezidentui A. Brazauskui skiria
muosius raštus įteikė Brazilijos am
basadorius Jose Filho, kuris re
ziduoja Kopenhagoje. Jis perdavė A. 
Brazauskui Brazilijos prezidento F. 
Kardoso kvietimą apsilankyti 1996 
m. kovo mėnesį su oficialiu vizitu 
Brazilijoje. Lietuvos Prezidentas 
padėkojo už kvietimą.

Rugpjūčio 15 d. Burundžio am
basadorius Lietuvai Emanuelis Ga- 
hungu, reziduojantis Maskvoje, taip 
pat įteikė skiriamuosius raštus.

□ Lietuvos moterų sąjungos 
pirmininkė K. Prunckieriė išvyko į 
Šveicariją. Ji skaitys paskaitą apie 
ekonomiką Evangelikų konferencijų 
ir studijų centro organizuotoje 
moterų vasaros akademijoje ’’Keisti 
gyvenimą kartu - moterų skirtumai 
ir bendrumas naujojoje Europoje“. 
□Lietuvoje su 2 dienų oficialiu viz
itu lankėsi Suomijos socialinių 
reikalų ir sveikatos, Užsienio reikalų 
bei Vidaus reikalų ministerijų spe
cialistai. Jie kartu su lietuvių kolego
mis aptarė įstatymo ’’Dėl pabėgėlių 
Lietuvos Respublikoje statuso“ įgy
vendinimo klausimus. Lietuva pir
moji iš Baltijos valstybių š.m. liepos 
4 d. priėmė Pabėgėlių įstatymą. Jį 
rengiant buvo atsižvelgta į Skandi
navijos šalių patirtį.
□ Elektrėnų šiluminėje elektrinėje 
pradėtas bandyti orimulsionas. Jė
gainėje prieš savaitę pradėjo dirbti 
kompanijos ’’BITOR Europe Ltd.“ 
specialistai, tiriantys, ar jėgainė pasi
ruošusi deginti orimulsioną. Jų nuo
monė teigiama.
□ Norvegijos Raudonasis Kryžius 
išvertė ir išleido lietuvių kalba kny
gą ’’Pirmoji pagalba“. Visas gausiai

Susitikime A. Brazauskas pabrėžė, 
kad Burundis yra vien pirmųjų Afri
kos valstybių, paskyrusių ambasa
dorių Lietuvai.

Rugpjūčio 16 d. su Lietuva atsi
sveikino Egipto (EAR) ambasado
rius Ahmadas Aminas Waly. Nuo 
1991 m jis vadovavo savo šalies am
basadai Danijoje, o nuo 1994 m. ge
gužės vidurio buvo ir Egipto amba
sadorius Lietuvai. A. A. Waly dabar 
atstovaus Egiptui Kipre. Jis perdavė 
Prezidentui EAR prezidento M. 
Mubarako linkėjimus.

Atsisveikinti atvyko Venesuelos 
ambasadorius Lietuvoje Carlosas 

iliustruotos knygos tiražas buvo 
padovanotas Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus organizacijai.
□ Eidamas 52-uosius metus, mirė 
žymus lietuvių prozininkas ir publi
cistas Leonidas Jacinevičius. Rašy
tojas savo kūrybą pradėjo spausdinti 
1963 m. Pagal apysaką ’’Rūgštynių 
laukas“ L. Jacinevičius parašė sce
narijų kino filmui ’’Kur iškeliauja 
pasakos“ (pastatytas 1973 m.). Jo 
kūrinių yra išversta į rusų, latvių, 
vokiečių, čekų kalbas.
□ Kalmaro miesto parke, Švedijoje, 
stovės lietuvio sukurta skulptūra. Jos 
autorius skulptorius Algis Vytėnas iš 
Panevėžio. Simbolinę skulptūrą, ku
ri stovės Ulofo Palmės Draugystės 
parke, skulptorius sukūrė Švedijos 
Kalmaro miesto mero kvietimu 
viešėdamas Švedijoje. Panevėžietis 
taip pat sukūre medalį Kalmaro uni
jos 600 metų jubiliejui.
□ Užfiksuotas naujas alaus gėrimo 
rekordas. Jį pasiekė Jeronimas 
Mockevičius, per 1,89 sekundes 
išgėręs pusę litro alaus. Taip šiemet 
trečiąkart buvo pagerintas Lietuvos 
alaus gėrimo rekordas.

EU

Dantelis Frontado. Jis pranešė 
Prezidentui, kad Venesuelos vy
riausybė ketina atidaryti Lietuvoje 
savo šalies ambasadą. Busimasis 
ambasadorius turėtų atstovauti Ve
nesuelai ir Latvijoje. Atsisveikin
damas C. D. Frontado dar kartą pa
tvirtino Venesuelos vadovų perduo
tą A. Brazauskui kvietimą apsilan
kyti jų šalyje kitų metų pradžioje. 
Venesuelos ambasadoriaus žodžiais, 
tikimasi, kad Lietuva galėtų tapti 
orimulsiono tiltu į Rytus.

Po pietų Prezidentas aplankė 
Aukštutinę ir Žemutinę pilis.

EU

SWTYNKOS BUENOS
LDDP kovos 
prie§ spaudą

Apie tai rašoma 07 11 
’’Respublikoje“, A. Bačiulio 
straipsnyje ’’Sauks suvažiavimą 
ir kovos su ’’Respublika“.

LDDP prezidiumo posėdyje po 
ilgų diskusijų buvo nutarta siūlyti 
spalio 28 d. sušaukti partijos suva
žiavimą, taip pat buvo parengtas 
pareiškimas dėl publikacijų apie 
partiečių veiksmus plaujant turtą ir 
stengiantis užgrobti masinės infor
macijos priemones.

A. Šleževičius mano, kad parei
škimas dėl publikacijų ’’Respubli
koje“ bus paskelbtas viešai - "kad 
būtų kuo labiau prieinama visiems 
mūsų respublikos visuomenės na
riams“. Pasak premjero, pareiški
me bus rašoma, kad straipsnyje 
’’Klanas“ skelbta informacija ’’ne
atitinka tikrovės“, partijos dalyva
vimas panaudojant buvusį TSKP 
turtą ’’nušviestas visiškai neobjek
tyviai“, kad TSKP turtas buvo iš
dalytas ”ne LDDP, o Vyriausybių 
sprendimais“. ’"Tai yra patvirtinta 
ir generalinio prokuroro, ir valsty
bės kontrolieriaus pažymoje, - sa
kė A. Šleževičius. - Valstybės kon
trolierius tęsia darbą, aiškinasi, kur 
tas turtas pateko, ar jis teisėtai bu
vo perduotas“. Paklaustas, ar pa
reiškime kalbama tik apie ’’Kla
ną“, premjeras sakė: ’’Bus ir dėl 
’’Invazijos“ - dėl visko bus“.

Pasak LDDP pirmininko pa
vaduotojos Ž. Veibylaitės, Seimo 
pirmininko pavaduotojas J. Berna
tonis ir prezidento atstovas Seime 
V. Beriozovas (vienas iš ’’Invazi
jos“ veikėjų) įpareigoti parengti 
pareiškimą ir kreiptis į prokura

tūrą. Būsimo ’’pareiškimo“ turinio J. 
Bernatonis komentuoti nepanoro. 
Pasak kito prezidiumo nario A. 
Kunčino, ”su žurnalistais bus elgia
masi pagal įstatymą - kiekvienas ap
šmeižtasis asmeniškai kreipsis į teis
mą“.

A. Šleževičius ’’Respublikai“ sa
kė: ’’Kiekvieno visuomenės piliečio 
pareiga yra ginti savo orumą. ’’Inva
zijoje“ garsūs tik straipsnių pavadi
nimai, labai gražios nuotraukos, bet 
labai tuščias turinys: labai daug 
prirašyta, bet labai mažai konkretu
mo. Aš dar nesusipažinau su visais 
straipsniais“. Jam pačiam kreiptis į 
teismą, pasak A. Šleževičiaus, ’’dar 
yra laiko, tuo labiau kad publikacijos 
tęsiasi, nuotraukos toliau publikuo
jamos - viskas vyksta pagal numaty
tą scenarijų“.

Pasak LDDP frakcijos Seime 
seniūno G. Kirkilo, pareiškimas, 
dabar tobulinamas J. Bematonio, 
pasirodys viešai rugsėjo mėnesį. O J. 
Bernatonis rugpjūčio 10 d. ’’Respu
blikai“ sakė, kad jokio pareiškimo 
dar nėra, ’’užduotis neterminuota“. 
’’Buvo pasiūlyta, kad aš, kaip Vals
tybės ir teisės komiteto narys, įsigi
linčiau į ’’Invazijos“ teisinę pusę, - 
sakė J. Bernatonis. - Dabar sėdžiu ir 
skaitau, matau, kad serialas gerai pa
rengtas“.

’’ISeivijos rašytojų 
knygos pasiekia Lietuvą“

- taip pavadintas V. Gustaitytės 
straipsnis ’’Lietuvos ryte“ 08 12.

Čikagoje gyvenantis lietuvių kul
tūrininkas, kolekcionierius, A. Mac
kaus knygų leidimo fondo pirmi
ninkas Gintautas Vėžys Maironio 
lietuvių literatūros muziejui atsiuntė 

knygų siuntą. Kaip ’’Lietuvos rytui“ 
sakė Maironio lietuvių literatūros 
muziejaus išeivijos sektoriaus vedė
ja D. Kuizinienė, tai ne pirmoji 
G.Vėžio dovana muziejui. Jis yra 
nuolatinis muziejaus pagalbininkas 
ir rėmėjas.

Šį kartą G. Vėžys perdavė dalį 
savo bibliotekos. Keliolika atsiųstų 
leidinių - tai devynioliktojo amžiaus 
pabaigos ir dvidešimtojo pradžios 
pirmosios lietuvių emigracijos ban
gos atstovų leistos knygos.

Kita dalis siuntos - tai patys nau
jausi A. Mackaus knygų leidimo 
fondo leidiniai, tik ką pasirodęs pir
mą kartą publikuojamas M. Katiliš
kio romanas "Pirmadienis Esmerald 
gatvėje“, A. Landsbergio dramos 
”Du utopiški vaidinimai“ ir A. Te- 
reškino poezijos knyga ’’Absonija“.

Ar ginkluosimės?
G. Butkaus straipsnyje ”Ar 

mums reikia ginklų rinkos?“, 
išspausdintame ’Dienoje“ 08 09, 
svarstomas ginklų įsigijimo civi
liams asmenims tikslingumas.

Kaip teigia Seimo Nacionalinio 
saugumo komiteto patarėjas A. Ore- 
nius, ginklus gaminti naudinga tik 
tada, jei per metus pagaminama 50 
tūkst. vienetų. Ginklus Lietuvoje ga
lima gaminti pagal užsienio šalių li
cencijas. Dabar civiliam asmeniui 
įsigyti kovinį ginklą praktiškai ne
įmanoma. Oficialiai ginklų rinkos 
nėra. Tuo tarpu niekam ne paslaptis, 
kad nusikaltėliai, kai jiems reikia, 
ginklų įsigyja. Potencialios aukos 
yra bejėgės prieš nusikaltėlius. Poli
cija pradeda ieškoti nusikaltėlių po 
nusikaltimo, kurio metu auka neturi 
kuo apsiginti. Yra įrodyta, kad tie
sioginės priklausomybės tarp ginklų 
prekybos ir nusikalstamumo didėji
mo nėra. Nusikaltėlių apklausos liu
dija, kad jie labai gerai pagalvotų, jei 

žinotų, kad busimoji auka yra 
ginkluota. Galima numatyti įvairias 
teisines priemones, garantuojančias 
ginklo panaudojimą tik savigynos 
tikslais.

”Ąr atsidurs 
ambasadorius gatvėje?“

- taip pavadintas A. Bačiulio 
straipsnis Respublikoje 08 16.

Jei Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija ir toliau nieko nedarys, bu
vęs Lietuvos nepaprastasis ir įga
liotasis ambasadorius Didžiojoje 
Britanijoje, o dabar pensininkas 
V.Balickas tiesiogine to žodžio pra
sme gali atsidurti gatvėje.

Seimo Užsienio reikalų komiteto 
narė L. Andrikienė papasakojo, jog 
dar 1990 m. buvo kilusi diskusija, 
kam turi priklausyti Lietuvos amba
sados pastatas Londone - V. Balic- 
kui, visus tuos metus jame gyvenu
siam, išlaikiusiam ir remontavu
siam, ar Lietuvos Respublikai. V. 
Balickas pareiškė, jog tai - Lietuvos 
nuosavybė. Paskutinį kartą L. An
drikienė su V. Balicku matėsi 1994 
m., kai šis jau buvo pensijoje ir gau
davo iš Lietuvos rentą. Ambasado
rius tuo labai džiaugėsi ir jai sakė ti
kįs, jog URM pasirūpins ir jo būsto 
reikalais.

Tačiau kaip "Respublikai“ sakė 
dabartinis ambasadorius Londone R. 
Rajeckas, V. Balicko likimas yra di
džiausia problema ambasadai ke
liantis į naują pastatą, kuris bus 
baigtas įrengti iki vasario. Jame ne
numatyta vietos V.Balicko butui. 
Pasak R. Rajecko, sprendžiant iš 
rentos dydžio, pats V. Balickas pini
gų butui įsigyti ar nuomoti neturi. 
”Aš agituoju URM vadovybę tą 
klausimą išspręsti jau šiandien“, - 
sakė R.Rajeckas. - Reikėtų rasti 
sprendimą nenuskriaudžiant žmo
gaus, kuriame jau 91 metai“. Kol kas 

jokio atsakymo iš URM ambasado
rius negavo.

URM sekretorius A. Januška 
dienraščiui sakė neatmetąs gali
mybės, kad "iš principo“ buvusiam 
ambasadoriui būtų galima išnuo
moti nedidelį butą. Tačiau, sakė jis, 
"ministerija nenori sukurti prece
dento“. Ligi šio URM niekam iš 
pensijon išėjusių ambasadorių butų 
nenuomojo. "Laiko išspręsti tai 
problemai dar yra“, - sakė A. Ja
nuška. - Juolab kad pats V. Balic
kas tuo klausimu į URM dar nesi
kreipė. Pasak jo, kadangi V. Balic
kas dirba ambasadoje garbės pata
rėju, gali būti, kad jam bus išnuo
motas butas ir naujosios ambasados 
pastate. Be to, sakė A. Januška, 
V.Balickas galėtų persikelti pas sa
vo vaikus, kurie viena gana pasitu
rinčiai.

Seimo Konservatorių frakcijos 
seniūno A. Kubiliaus nuomone, 
"remiantis URM logika, pasibaigus •• 
kadencijai, prezidentą A.Brazauską 
reikėtų ne išlaikyti iš valstybės ki
šenės, o perkelti gyventi pas kurią 
nors iš jo dukterų“. ’Tai nežmo
niškas požiūris į asmenį, kuris visą 
tą laiką neturėjo galimybės tvarkyti 
buitinių reikalų, - sakė A.Kubilius.
- URM galėtų parduoti vieną iš 
savo "Volvo“ ir taip išspręsti visas 
V.Balicko problemas“.

Pasak Prezidento vyr. referento 
užsienio politikos klausimais P. 
Vaitiekūno, "Lietuvos reikalui 
daug nusipelnęs veikėjas neturėtų 
atsidurti gatvėje“. Jo nuomone, V, 
Balickui nereikia pirkti namo ar 
suteikti visą aukštą ambasadoje, 
"bet porą kambarių 91 m. žmogui 
galima vienaip ar kitaip garantuoti- 
tai ir Lietuvos, ir žmoniškumo 
problema, kurios negalima igno
ruoti“.
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Seimas

** Rugpjūčio 7-15 d. Vokietijos 
mieste Garmish-Partenkirchene vy
ko George C. Marshallo centro Eu
ropoje konferencija, skirta 60 
Baltijos šalies parlamentarų moky
muisi. Joje dalyvavo Seimo kan
cleris Neris Germanas bei 12 Lie
tuvos parlamentarų iš LDDP, kon
servatorių, krikščionių demokratų, 
politinių kalinių ir tremtinių bei so
cialdemokratų frakcijų. Kalbėta apie 
valstybės gynybai skirto biudžeto 
sudarymą, Europos saugumą, nacio
nalinio saugumo koncepcijų, gink
luotųjų pajėgų kūrimą.

Rugpjūčio 13 d. su oficialiu vizi
tu j Australiją ir Naująją Zelandiją 
išskrido Seimo delegacija, vadovau
jama Seimo pirmininko Česlovo 
Juršėno. Vizitui delegaciją pakvietė 
Australijos ir Naujosios Zelandijos 
parlamentų Atstovų rūmų spikeriai.

Naujojoje Zelandijoje Seimo de
legacija viešės keturias dienas, Aus
tralijoje - penkias. Ji susitiks su šių 
šalių parlamentarais, politinių partijų 
lyderiais, verslininkais. Numatoma, 
kad delegaciją priims Australijos ir 
Naujosios Zelandijos premjerai bei 
užsienio reikalų ministrai.

Sidnėjaus ir Melburno miestuose, 
kuriuose gyvena daug išeivių iš Lie
tuvos, delegacija susitiks su Australi
jos lietuvių bendruomenės atstovais.

Vyriausybėje

•* Rugpjūčio 9 d. susitikime su mi
nistru pirmininku A. Šleževičiumi ir 
ministrais apskričių valdytojai norė
jo išsiaiškinti, kokios funkcijos bus 
perduotos jiems, skundėsi, kad trūk
sta pinigų grūdams supirkti ir kad 
nemažai ūkininkų, laukdami dides
nių kainų, neparduoda derliaus vals
tybei, bet krauna į sandėlius.
** Lietuvos valiutos ir aukso atsar
gos nuolatos didėja ir pirmą kartą 
pasiekė 700 milijonų dolerių. Apie 
tai rugpjūčio 10 d. spaudos konfe
rencijoje pranešęs ministras pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius tvirtino, 
kad pagal valiutos kiekį vienam gy-

Pręmjero vizitai

*• Rugpjūčio 11-12 d. premjeras A. 
Šleževičius Estijos kolegos T. Vehio 
kvietimu lankėsi Estijoje.

Rugpjūčio 11 d. po pietų Talino 
Vyriausybės rūmuose Toompea 
prasidėjo Estijos ir Lietuvos dele
gacijų derybos. Pirmiausia buvo 
apsvarstytas rengiamas dvišalis susi
tarimas dėl investicijų skatinimo ir 
apsaugos. Susitikime aptarta ir val
stybės sienos apsauga. Lietuva siūlo 
Baltijos valstybėse įdiegti vienodą 
sienos apsaugos technologiją.

Siūloma keistis kriminalinių 
nusikaltėlių sąrašais, kad vieninga 
Baltijos vizų zona negalėtų naudotis 
nusikalstamo pasaulio atstovai. 
Planuojama suvienodinti vizų rink
liavos ir kitų konsulinių paslaugų 
mokestį, bendrai įvesti nesuklastoja- 
mas vizas su hologramomis. Lietu
vos delegacija taip pat siūlė kuo 
greičiau visose trijose Baltijos val
stybėse įvesti unifikuotus muitinės 
dokumentus.

Rer derybas buvo aptartos Balti
jos valstybėse gyvenančių žmonių 
be pilietybės judėjimo galimybės. 
Tokiems gyventojams išduodami 
asmens dokumentai suteikia teisę 
laisvai keliauti po Baltijos valstybes. 
Lietuva ir Estija siūlo atlikti kruop
ščią asmenų be pilietybės dokumen
tų ekspertizę.

Toliau buvo aptartas indėlių ko
merciniuose bankuose patikimumo 
klausimas. Estijos delegacijos atsto
vų nuomone, valstybė negali kom- 

ventojui Lietuva yra turtingesnė už 
Lenkiją. ’’Vartotojai gali būti ramūs, 
kad litas ilgai bus stabilus. Jo tvirtu
mas paremtas daugiau negu pakan
kama valiutos ir aukso atsargų ma
se“, - sakė premjeras. Jo nuomone, 
dabartinis litas yra ne mažiau stiprus 
negu prieškario metais. A. Šleževi
čius pažymėjo, kad valiutinės įplau
kos padidėjo po to, kai liautasi kal
bėti apie lito devalvavimą.

Dabar užsienio kreditai Lietuvai 
teikiami pigiau, negu Lietuvos 
bankai gauna palūkanų už valiutą, 
saugomą Vakarų bankuose. Minist
ras pirmininkas tai laiko dideliu Lie
tuvos banko nuopelnu, kuris efek
tyviai tvarko šias atsargas.
Tačiau premjeras pripažino - aki
vaizdu, kad šių metų infliacijos lygis 
viršys planuotus 25 procentus ir 
sieks 30 procentų. Tai jis pavadino 
optimistine prognoze.
•♦Rugpjūčio 16 d. Vyriausybės po
sėdyje buvo nagrinėta daugiau kaip 
20 klausimų. Klausimą dėl Kauno 
miesto ir Kauno rajono savivaldybių 
teritorijų administracinių ribų pakei
timo Vyriausybė nutarė dar mėne
siui atidėti. Kauno miestui numato
ma priskirti 3571,8 ha ploto rajono 
žemės (prijungus tokį žemės plotą, 
Kauno miesto teritorija padidėtų iki 
15 880 ha).
^►Vyriausybėnusprendė įregistruo
ti Savivaldybių asociaciją, kurią bir
želio 22 d. Vilniuje įsteigė Lietuvos 
rajonų savivaldybių Tarybų atstovai. 
Asociacijos vadovai įsitikinę, kad 
tik bendros pastangos visose savi
valdybėse leis įgyvendinti rinki
minius įsipareigojimus.
••Vyriausybė iš esmės pritarė pasiū
lymams dėl Lietuvos užsienio pre
kybos politikos krypčių 1996-1998 
m. Pasiūlymuose kalbama apie eks
portui skirtos produkcijos gamybos 
ir paslaugų skatinimą.

Ruošiamasi liberalizuoti užsienio 
prekybą: bus peržiūrėtas, mažina
mas ir panaikinamas kvotavimas 
eksportuojamoms prekės iki 1997 
m. Bus plečiamas muitinių postų tin
klas, tobulinamas jų darbas.

ELI

pensuoti komerciniuose bankuose 
prarastų indėlių. Tačiau galvojama 
įsteigti indėlių draudimo fondą - pir
miausia draudžiant fizinių, o paskui 
ir juridinių asmenų indėlius. Bus 
draudžiami indėliai iki 20 tūkst. 
ekiu. Estijos Vyriausybės vadovas 
T. Vehis mano, kad Vyriausybei 
įvedus vienpusišką draudimo sis
temą, bankų bankrotu tik padaugėtų. 
•♦Rugpjūčio 13 d. A. Šleževičius 
išvyko į Rygą, kur susitiko su 
Latvijos premjeru M. Gailiu.

Susitikimo metu aptarti abiem 
valstybėms svarbūs tarpusavio san
tykių ir bendradarbiavimo klausi
mai; tarp jų - jūros sienos nustatymo 
problema, tolesnių derybų šiuo 
klausimu eiga. Nuspręsta, kad spe
cialiai šiai problemai apsvarstyti tu
rėtų susitikti abiejų šalių užsienio 
reikalų ministrai.

Jau seniai abi vyriausybės tariasi, 
kaip perskirstyti oro erdvės kon
trolės zoną. Lietuva šiuo metu turi 
vieną modemiausiaų Europoje oro 
erdvės kontrolės sistemų, todėl ren
giamasi perskirstyti tarp Lietuvos ir 
Latvijos kontrolės zonos ribas. Šalys 
sutinka, kad Lietuva privalo gauti 
daug didesnę zoną negu turi iki šiol.

Jau nebe pirmą kartą svarstyta, 
kaip pagerinti abiejų valstybių 
pasienio tarnybų bendradarbiavimą.

Susitikimo su M. Gailiu metu 
buvo pasikeista mintimis apie abiejų 
šalių ekonominę ir politinę padėtį. 
Latvijos vyriausybei nelengvų 
priemonių dėka šalyje pavyko stabi
lizuoti bankų būklę.

Prezidentas A. Brazauskas susitikime su Didžiosios Britanįjos lietu
viais viešnagės Londone metu.

Rugpjūčio 14 d. suėjo dveji su 
puse metų, kai Lietuvos Prezidentu 
tapo Algirdas Brazauskas. Ši data - 
Prezidento kadencijos pusiaukelė. 
Ta proga pateikiame pirmojo Pre
zidento, išrinkto po nepriklausomy
bės atkūrimo, veiklos vertinimus.

Pasak naujausių visuomenės ap
klausos duomenų, populiariausių 
Lietuvos politikų sąraše Prezidentas 
užėmė antrąją vietą, toli lenkdamas 
savo smarkiausią kritiką - dešinio
sios opozicijos vadovą Vytautą 
Landsbergį.

Rugpjūčio 14 d. Lietuvos valsty
binės televizijos laidoje, skirtoje ka
dencijos įpusėjimui, A. Brazauskas 
iš esmės kalbėjo apie Šalies vidaus 
problemas. Lietuvos užsienio politi
kos, už kurią pagal Konstituciją at
sakingas Prezidentas, pagrindiniai 
momentai buvo iliustruoti filmuotais 
siužetais. Juose pabrėžtas Rusijos ar
mijos išvedimas iš Lietuvos teritori
jos, Lietuvos priėmimas į Europos 
Tarybą, Baltijos šalių bendradarbia
vimo plėtimas, geros kaimynystės 
santykių su Rusija, Lenkija ir Balta
rusija tolesnis reguliavimas, popie
žiaus Pauliaus Jono II vizitas į Lietu
vą, Respublikos Prezidento vizitai į 
kai kurias valstybes.

A. Brazauskas pažymėjo, kad 
valdžios institucijos, tarp jų ir Vy
riausybė, savo funkcijas atlieka pa
tenkinamai. Galima teigti, sakė jis,

Pasigesta griežtesnės 
Prezidento rankos

”EL“ nuotr.

jog didelių nukrypimų nėra, nors vi
suomenės bei visuomeninių organi
zacijų kritika jų atžvilgiu neretai yra 
teisinga. Prezidento nuomone, per 
pastaruosius metus sustabdytas eko
nomikos smukimas. ’’Šiandien kai 
kuriose jos srityse netgi pastebimas 
tam tikras pagerėjimas“, teigė jis ir 
konstatavo, kad padėtis žemės ūkyje 
tebėra prasta. ’’Reforma, prasidėjusi 
pirmaisiais nepriklausomybės metais, 
nieko gero žemės ūkiui nedavė“.

Savo kalboje jis pasidžiaugė, kad 
per pastaruosius dvejus metus pavy
ko sustabdyti infliaciją ir kainų 
augimą. Tam, jo nuomone, gerokai 
pasitarnavo lito įvedimas. Jo susieji
mas su JAV doleriu, pasak A. Bra
zausko, buvo ’’teigiamas žingsnis, 
davęs labai rimtą pagrindą visai mū
sų finansinei politikai“.

’’Lietuvos valstybė stiprėja, Lie
tuvos tarptautinis pripažinimas aki
vaizdus. Kuo toliau, tuo labiau už
sieniui mes atrodome rimti partne
riai. Stabili politinė ir ekonominė si
tuacija mūsų valstybėje suteikia ga
limybę užsienio kapitalui aktyviau 
dalyvauti atgaivinant Lietuvos eko
nomiką“, pabrėžė Respublikos Pre
zidentas.

Įvairiai Prezidento veiklą vertina 
žmonės, verslininkai, politikai.

A. Brazauskas išsklaidė skeptikų 
nuogąstavimus, kad jis bus ’’vien
partinis prezidentas“, nes ’’Preziden

tas ne visada pritaria LDDP pozicijai 
ir neretai atsižvelgia į opozicijos 
nuomonę. Jis atlieka stabilizuojantį 
vaidmenį visuomenėje, įgyja tarp
tautinį autoritetą, yra aktyviai vei
kiantis Prezidentas“, pasakė spaudos 
atstovams valdančiosios LDDP Sei
mo frakcijos seniūnas Gediminas 
Kirkilas.

Konservatorių partijos pirminin
ko pavaduotojas Antanas Stasiškis 
pirmąją Prezidento kadencijos pusę 
apibūdinti lakoniškai - ’’blogai“. A. 
Stasiškis ypač nesutinka su nuomo
ne, kad Prezidentas atliko stabilizuo
jantį vaidmenį ir yra atsiribojęs nuo 
partinių interesų. Konservatorius ne
pastebėjęs, kad Prezidentas atsi
žvelgtų į opozicijos siūlymus, ir lin
ki, kad antra jo kadencijos pusė būtų 
’’kuo trumpesnė“.

Buvęs Ihezidento rinkimų komi
sijos pirmininkas V. Litvinas teigė: 
"Kartais pasigendu griežtesnės ša
lies vadovo rankos tvarkant krimi
nogeninę situaciją, bet nuosaiki vi
daus ir užsienio politika mane paten
kina“.

Rašytojas M. Martinaitis ’’Lietu
vos ryto“ dienraštyje pasakė, kad A. 
Brazauskas atstovauja ne partijai, o 
įvairiems visuomenės sluoksniams.

Filosofas A. Juozaitis, kuris nesi
tiki iš politikų stebuklų, mano, kad 
rinkimus laimėjus S. Lozoraičiui, 
"Lietuvos situacija stabilizavimo 
prasme būtų buvusi daug blogesnė“.

JAV lietuvaitė, gyvenanti 
Vilniuje, restorano "Ritos slėptuvė“ 
savininkė Rita Dapkutė pasakė, kad 
Prezidentas šiuo metu neblogai 
kuria Lietuvos įvaizdį užsienyje, o 
"Lietuvoje yra nulio vietoje“. 
"Sakau tai galvodama ne neigiamai, 
o ta prasme, kad vidaus politikos sri
tyje jis dirba labai mažai. Kita ver
tus, norint kurti teigiamą įvaizdį, 
būtina turėti Vyriausybę. Mano 
nuomone, šiuo metu Vyriausybės 
vietoje yra skylė“, - teigė jaunoji 
repatriantė.

Profesorius K. Glaveckas norėtų 
Prezidentą matyti ryžtingesnį, Lietu
vos Mokslų akademijos prezidentas 
akademikas B. Juodka mano, kad dėl 
rūpinimosi užsienio politika ypatingų 
pretenzijų A. Brazauskui negali būti.

Ona Mickevičiūtė
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Kodėl lietuviškos prekės 
dingsta iš mūsų rinkos?

Nors užsienietiškos prekės baigia 
užkariauti Lietuvos parduotuves ir 
pirkėjų simpatijas, Prekybos ir pra
monės ministras Kazimieras Klima
šauskas, aptardamas pusės metų dar
bą, teigė, jog Lietuvos lengvosios ir 
chemijos pramonės gaminiai kitose 
šalyse yra noriai perkami, įveikia 
konkurenciją, nes Lietuva šiuo atve
ju laimi pigia darbo jėga. Kitą ver
tus, lietuviai turėtų būti patriotiš- 
kesni ir labiau remti savo pramonę, 
pirkdami vietinius gaminius.

’’Lietuvoje gaminami mėsos 
produktai nėra blogi, o sūriai - net 
labai geri, sviestas - kur kas geres
nis nei plačiai reklamuojamas iš 
užsienio atvežtas margarinas, - sakė 
ministras K. Klimašauskas. - Reikia 
susitarti su Žemės ūkio ministerija, 
kad padėtų ūkininkams parduoti 
maisto produktus. Neįsivaizduoja
ma, kad ūkininkas pats susirastų 
pirkėją Vakaruose ar Rytuose, no
rėdamas parduoti, sakykim, dešimtį 
buliukų. Vakarai paprastai užsie
niuose parduoda 20-30 procentų vi
so kiekio žemės ūkio produktų. 
Konkurencija yra didelė, todėl tu
rėtume visomis išgalėmis stengtis 
išlaikyti Rusijos rinką, kuri yra ne
išsemiama, bet į kurią dabar su sa
vo maisto produktais veržiasi Kini
ja ir Naujoji Zelandija“.

"Nėra ko slėpti, Vakarai naudo
jasi pigia mūsų darbo jėga, bet kol 
kas neturime kitos išeities, nes kitaip 
jie į savo rinką mūsų neįsileis, - aiš
kino ministras. - Bet jau dabar užsie
nio kompanijos pradeda varžytis dėl 
Lietuvos gaminių. Tai geras ženklas. 
Tačiau Lietuvos pramonė galėtų 
normaliai dirbti tik tada, jei turėtų iš 
kur gauti 800 mln. litų paskolų. Da
bar padėtis yra tokia, kad nė vienas 
Lietuvos bankas nėra pajėgus su
teikti nė kelių milijonų paskolos, nes 
net didžiausių bankų įstatinis kapita
las yra ribotas. Sakykim, įmonės ga

mybos apimtis yra 200-300 mln. li
tų. O bankas, turėdamas 40 mln. litų 
įstatinio kapitalo, geriausiu atveju 
gali paskolinti 10-12 mln. litų, tai 
yra paremti vieną vienintelę įmonę, 
ir dar visai nedidelę. Išvada viena: 
Lietuvai verkiant reikia eksporto ir 
importo bankų užsienio bankų filia
lų ir valstybės garanto paskolom 
gauti. Bet pirma reikėtų nustatyti ga
mybos prioritetus pagal eksporto dy
dį, kad tos paskolos būtų iš tiesų 
tikslingai panaudotos“.

Kol kas lygiaverčiai Lietuvos 
prekybos partneriai yra Latvija ir Es
tija. Prekybos balansas su šiomis 
valstybėmis yra teigiamas, neigia
mas - su Vokietija ir Rusija Šiemet, 
kaip ir pernai, užsieniui daugiausia 
parduodama tekstilės, ypač siuvinių, 
chemijos gaminių, ketaus liejinių, 
šildymo katilų, medžio apdirbimo 
staklių, žemės ūkio padargų, vaistų, 
šaldytuvų. Iš viso Lietuvos pramonė 
per pirmąjį pusmetį pagamino pre
kių už 5 mlrd. 677 mln. litų, tai yra 
beveik visu milijardu daugiau nei 
pernai per tą patį laiką. Tiesa, nepa
sakyta, ar prekių būta daugiau, ar tos 
prekės atitinkamai pabrango.

į klausimą, kokią mato ateitį, mi
nistras K. Klimašauskas sakė, jog 
svarbiausia, kad pramonė atsigauna. 
Be abejo, nebus išvengta bankrotų, 
bet kitos išeities nėra. Per 80 proc. 
pramonės įmonių privatizuota, ta
čiau ypač skaudūs privatizavimo pa
dariniai ištiko kelias Kauno įmones 
’’Banga“ ir ’’Koordinatė“, Kėdainių 
elektrotechnikos įmonę. Dabar svar
bu, kad jos išliptų iš bankroto 
duobės.

Šiuo metu vidaus rinkoje parduo
dama 35 proc. Lietuvoje pagamintos 
produkcijos. Vien birželio mėnesį 
nupirkta prekių už 407 mln. litų, tur
gavietėse - dar už 700 mln. litų. O tai 
jau paguodžiantis reiškinys.

Salomėja Čičiškina

Litas - 
stabiliausia 

valiuta 
Europoje

Lietuvos nacionalinė valiuta 
litas yra viena iš septynių Rytų Eu
ropos valiutų, kurios pagal Tarptau
tinio valiutos fondo taisykles laiko
mos konvertuojamomis.

Konvertuojamos taip pat yra 
Latvijos latas, Estijos krona, Kroa
tijos kuna, Kirgizijos somas, Mol
davijos lėja ir Lenkijos zlotas.

Pagal pastarojo pusmečio valiu
tų stabilumą JAV dolerio atžvilgiu, 
stabiliausi Rytų Europoje yra litas ir 
Bulgarijos levas, dolerio atžvilgiu 
pakitę tik 0,6 proc.

Tokias išvadas pateikė savait
raštis “Business Eastern Europe“, 
kurį leidžia įtakingo ekonominio 
žurnalo “The Economist“ analitinė 
grupė.

Estijos krona pagal valiutos sta
bilumą užima tik aštuntą vietą nuo 
galo Rytų Europoje, nes su Vokie
tijos marke susietos kronos kursas 
JAV dolerio atžvilgiu pasikeitė 
11,3 proc. Nestabiliausios buvusios 
Sovietų Sąjungos šalių valiutos yra 
Tadžikistane ir Ukrainoje, kurios 
JAV dolerio atžvilgiu pakito atitin
kamai 50 ir 35 proc.

“Business Eastern Europe“ pa
žymi, kad pradėtos konvertuoti sep
tynios “rytų“ valiutos tampa vis 
svaresnėmis atsiskaitymo prie
monėmis. Dar prieš metus nė viena 
ši valiuta nebuvo konvertuojama.

Užsienio ekspertai taip pat 
pastebi, kad tapo įprasta susieti 
nacionalinę valiutą su kuria nors 
tvirta užsienio valiuta. Iš aštuonių 
Vidurio Europos ir Baltijos šalių 
šešios valstybės tiesiogiai ar 
netiesiogiai susiejo valiutas su 
Vokietijos marke. Balkanuose ir 
buvusioje Sovietų Sąjungoje tai ne 
taip populiaru, todėl pastebimas šių 
šalių valiutų kursų kritimas, teigia 
savaitraštis. BNS

Energetika

JAV energetikos 
departamentas atsiprašė

Lietuvos Energetikos ministerija 
gavo JAV energetikos departamen
to atsiprašymą dėl ataskaitos, ku
rioje tarp aštuonių pavojingiausių 
pasaulyje atominių elektrinių mini
ma ir Ignalinos jėgainė. Apie Igna
linos AE saugumą buvo kalbėta ir 
spaudos konferencijoje Energetikos 
ministerijoje.

Janas Nistadas, Švedijos specia
liųjų programų direktorius, kurį lai
ką dirbęs Lietuvoje Vyriausybės 
patarėju atominės energetikos klau
simais, sakė, jog JAV energetikos 
departamentas pateikė pavojingiau
sių atominių elektrinių sąrašą, į kurį 
įtraukta ir Ignalinos AE. Ameriko
je, Švedijoje ir kitose šalyse pa
skelbti straipsniai apie tai susilaukė 
didelio dėmesio.

J. Nistadas teigė, jog spren
džiant iš JAV energetikos departa
mento pranešimo, Ignalinos AE rei
kėtų nedelsiant uždaryti. Labiausiai 
Janas Nistadas nustebo, kai iš JAV 
gavo faksu... atsiprašymą, kurį rodė 
žurnalistams. JAV energetikos de
partamentas aiškinosi, kodėl 1993 
m. gegužės mėnesį parengta ata
skaita pagal dar ankstesnius duo
menis pasirodė tik dabar, kai ji yra 
visiškai pasenusi.

Lietuvos energetikos instituto 
direktorius Jurgis Vilemas tame 
įžvelgė politinių motyvų. Jis atkrei
pė dėmesį, kad amerikiečiai atas
kaitą apie 8 jėgaines surašė į dvide
šimt su trupučiu puslapių, kai švedų 
ekspertai savo ataskaitų apie Ignali
nos atominę jėgainę negalėjo su
krauti ant bemaž dešimties metrų il
gio stalo, tiesiog ryšulys prie ryšu
lio. Tai vienas dalykas. Kita, nė 
kiek nemažiau įdomu, anot J. Vile
mo yra tai, kad visos atskaitoje kaip 
pavojingos minimos jėgainės yra 
tokiose šalyse kaip Lietuva, Bulga
rija, Slovakija, Armėnija, kurios pa

gal atominės energetikos panaudo
jimą yra gana menkos. Kitaip 
sakant, pavojingos yra tos elek
trinės, kurios kažkada buvo projek
tuotos ir statytos Sovietų Sąjungos 
jėgomis. Nors šiaipjau net JAV pa
šonėje yra pavojingesnių jėgainių, 
kurių tarptautiniu mastu nereikalau
jama uždaryti.

Blogai, kad iki šiol Ignalinos 
branduoliniai reaktoriai neturi ap
sauginių gaubtų, kurie nelaimės at
veju gerokai sustabdytų aplinkos 
taršą radioaktyviomis atliekomis. 
Panašūs gaubtai yra įrengti visuose 
Vakarų pasaulio veikiančiuose 
reaktoriuose. Tačiau Jano Nistado 
žodžiais tariant, ir šis reikalas bus 
sutvarkytas. O svarbiausia, Igna
linos atominė jėgainė kasmet tampa 
vis saugesnė, nes techniniam 
saugumui ir kontrolei skiriama vis 
daugiau dėmesio ir pinigų. Pagal 
Lietuvos ir Švedijos susitarimą 
Švedijos vyriausybė kasmet Igna
linos jėgainės saugumui užtikrinti 
skiria iki 10 mln. dolerių. Kitų metų 
vasarą turi būti parengtas naujas 
jėgainės saugumo įgyvendinimo 
projektas, kuriam, kaip minėjo 
Janas Nistadas, Europos bankas 
skiria 28 mln. ECU, o sudėjus visus 
galimus šaltinius, išeitų visas 100 
milijonų USD.

Šie skaičiai ir projektai turėtų 
nuteikti viltingai. Bet spaudos kon
ferencijoje prasprūdo ir tokia min
tis, esą nė viena Rusijos atominė 
negali tikėtis panašios paramos. Ar 
todėl, kad ten jėgainės saugesnės, 
ar todėl, kad mus skiria valstybių 
siena? Bet Černobylis pasaulį įtiki
no, kad ir vadinamasis taikusis 
atomas, ištrūkęs iš žmogaus rankų, 
nepaiso nei sienų, nei ideologijų, 
nei tautybių...

Salomėja Čičiškina

’’Lietuvos geležinkeliai“ veža per pasaulį
Liepos mėnesį valstybinė įmonė 

“Lietuvos geležinkeliai“ buvo reor
ganizuota į specialios paskirties ak
cinę bendrovę “Lietuvos geležinke
liai“. įmonė tęsia tradicijas, trunkan
čias jau 135 metus, kuomet 1860 m. 
rugsėjo 4 d. į Vilnių atvyko pirmasis 
traukinys. O Radviliškio lokomoty
vų depui liepos pabaigoje sukako 
125 metai. Ta proga miestelyje buvo 
surengtos didelės iškilmės. Krašto 
geležinkelio vystymosi istoriją pri
minė “Lietuvos geležinkelių“ ben
drovės valdybos pirmininkas ir ge
neralinis direktorius Stasys Labutis.

Metams nepraėjus nuo pirmojo 
traukinio atvykimo į Vilnių, 1861 m. 
balandžio 11 d. įvyko oficialus Kau- 
no-Kybartų geležinkelio atidarymas, 
o 1861 m. pradėti eksploatuoti gele
žinkelio ruožai Peterburgas-Vilnius 
ir Vilnius-Kaunas, pradėjo kursuoti 
traukinys Vilnius-Varšuva.

Radviliškio lokomotyvų depas 
buvo pastatytas 1870 m., tiesiant 
geležinkeli į Liepoją, per kurią cari
nė Rusija norėjo gabenti krovinius, 
nes šiame mieste buvo neužšalantis 
uostas (Klaipėda tuomet priklausė 
Vokietijai). Taigi 1870 m. liepos 
mėnesį iš Paryžiaus į Radviliškį at
vyko pirmieji šeši garvežiai, paga
minti Emsto Queno ir Ko. gamyklo
je. Šie garvežiai iš pradžių buvo nau
dojami geležinkelio statyboms rei
kalingų medžiagų vežiojimui, o re
guliarus traukinių eismas į Liepoją 

prasidėjo tik 1871 m. Geležinkelis 
Radviliškyje smarkiai pagyvino šio 
miesto vystymąsi. Prieš 126 m. čia 
gyveno 475 žmonės, veikė medinė 
bažnyčia, liaudies mokykla, vals
čiaus valdyba, paštas ir 2-jų vietų 
ligoninė. Dabar Radviliškyje - per 
25 tūkst. gyventojų ir beveik dešim
tadalis jų dirba geležinkelio sistemo
je. 1891 m. Radviliškyje buvo 51 
garvežys, todėl miesto depas tapo 
vienu stambiausių visame Liepojos 
geležinkelyje.

Pirmojo pasaulinio karo išvaka
rėse Lietuvoje buvo nutiesta 1490 
km geležinkelių, iš jų 1203 km pla
čiųjų. Lietuvą okupavus vokie
čiams, geležinkelis pradėjo tarnauti 
karui. Vokiečiai 1915 m. nutiesė ge
ležinkelio liniją iš Klaipėdos į Lie
poją. Iš viso karo metu vokiečiai nu
tiesė apie 600 km geležinkelio linijų.

Pirmasis Nepriklausomos Lietu
vos traukinys iš Kaišiadorių į Radvi
liškį atvyko 1919 m. liepos 6 d. 
Lietuvos geležinkeliai per trumpą 
laiką pasiekė europinį to meto 
plėtros lygį - buvo per 200 km gele
žinkelio linijų. 1937 m. Lietuva turė
jo 36 keleivinius, 107 krovininius ir 
15 manevrinių garvežių, 77 lokomo
tyvus, 313 keleivinių ir 3930 krovi
ninių vagonų. Nuo 1934 m. kelei
vius pradėjo vežioti automatrisės, 
kurių greitis buvo 120 km/h. 1937 
m. geležinkeliai davė 31,8 mln. litų 
pajamų, iš kurių 3,1 mln. - pelnas.

Tokį Lietuvos geležinkelį 1940 
m. okupavo sovietai. Prasidėjo tėvy
nainių tremtis į Sibirą, ir ji vyko bū
tent geležinkeliais. Karas sunaikino 
330 km geležinkelio linijų, buvo su
sprogdinti tiltai per Nemuną, Nerį, 
sugriautos Vilniaus, Švenčionių, Pa
bradės ir kitos stotys. Traukdamiesi 
vokiečiai sunaikino arba išsigabeno 
4283 krovininius ir 257 keleivinius 
vagonus, 183 garvežius.

įsimintinas ir Radviliškio loko
motyvų depe dirbusio, dabar jau mi
rusio, pirmos eilės mašinisto Romu
aldo Petkevičiaus žygdarbis. Gerai 
mokėdamas vokiečių kalbą jis suži
nojo, jog traukdamiesi vokiečių oku
pantai nori susprogdinti visus Rad
viliškio stoties pastatus. Patikinęs 
vokiečius, jog jis vyksta kartu su 
jais, R. Petkevičius sugebėjo ne tik 
nukirpti visus sprogmenis jun
giančius laidus, bet ir išminuoti 354 
minas po geležinkelio pastatais ir 
nukensminti 56 minas po garvežiais.

Karo nusiaubtas geležinkelis vi
sai buvo atstatytas tik 1950 m. Tuo
met garvežius pradėta keisti dyzeli
niais traukiniais.

Naujas Lietuvos geležinkelių is
torijos puslapis pradėtas 1990 m., at
gavus nepriklausomybę. Pirma buvo 
įsteigta geležinkelių valdyba, vėliau 
tapusi valstybine įmone “Lietuvos 
geležinkeliai“. Naujos sąlygos rei
kalavo rekonstrukcijų tiek techninė
je, tiek vadovavimo srityje. Iki šiol 

jau atnaujinta 20 proc. “Lietuvos ge
ležinkelių“ keleivinių vagonų parko. 
Pradėti rekonstruoti Vilniaus stoties 
keleivių rūmai su aptarnavimo stati
niais. Artimiausiu metu bus taisomi 
Kauno, Šiaulių, Jonavos, Lentvario, 
Panevėžio, Šalčininkų ir Visagino 
stočių keleivių rūmai, perdaromi 
Klaipėdos keleivių rūmai. Numato
ma pastatyti keleivinių traukinių pa- 
rangos depą Vilniuje, daugelyje sto
čių įrengti modernias keleivių infor
mavimo sistemas (šiemet - Kaune), 
daug kur naudojama kompiuterizuo
ta bilietų pardavimo ir vietų rezerva
vimo sistema. Radviliškio lokomo
tyvų depe kitąmet bus pradėta re
konstrukcija, bus pastatyti du nauji 
cechai lokomotyvų ir dyzelinių trau
kinių remontui, katilinė su skalbyk
la, smėlio ūkis.

Lietuvos geležinkelių linijų ilgis - 
2001,8 km, iš jų 1811,4 km rusiškos 
vėžės pločio, 21,8 km - europinės 
vėžės pločio ir 168,8 km siaurųjų. 
Kol kas elektrifikuota 122 km gele
žinkelio. Per artimiausius 10-15 me
tų bus elektrifikuoti Vilniaus-Klai- 
pėdos ir Vilniaus-Kybartų ruožai. 
Tuomet pajūrį pasieksime per 2,5-3 
valandas. “Lietuvos geležinkeliai“ 
kviečia keliauti ir 4 RIC arba 10 
klasinių keleivinių vagonų, kurie pa
gaminti Vokietijoje. 36 vagonai 
modernizuoti Lenkijoje. Iš jų su
formuoti greitieji vardiniai trauki
niai. Dar yra apie 200 dyzelinių trau-

Leono Vasausko nuotr.

kinių vagonų, pagamintų Vengrijo
je. Latvijoje pagaminti elektrovežiai 
su keleiviniais vagonais vežioja ke
leivius iš Naujosios Vilnios į Kauną 
ir Senuosius Trakus.

Iš Lietuvos sostinės Vilniaus ge
ležinkeliu galima nuvykti ne tik į vi
sus didžiuosius Respublikos mies
tus, bet ir į daugelį pasaulio valsty
bių sostinių - Varšuvą, Berlyną, Pra
hą, Sofiją, Paryžių, Rygą, Taliną, 
Minską, Kijevą, Maskvą, Pekiną...

Per metus “Lietuvos geležinke
lių“ paslaugomis pasinaudoja dau
giau kaip 18 milijonų keleivių. Apie 
4,5 mln. jų vyksta į užsienį.

Aleksandras Januškis
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Europos studijų savaitė: 
nuo alkoholizmo iki filosofijos

"EL“ gavo Vatikano radijo 
lietuviškų laidų redakcijos straip
sni apie pasibaigusią šiemetinę 
studijų savaitę, kurį radijui at
siuntė studijų savaitės dalyvė - 
Paryžiuje gyvenanti ponia Žiba 
Klimienė.

Rugpjūčio 6 d. rytą Vokietijoje, 
Hūttenfeldo Vasario 16-osios lietu
vių gimnazijos koplyčioje, aukoto
mis Mišiomis pasibaigė nuo liepos 
30-osios vykusi 42-oji lietuviškųjų 
studijų savaitė. Savaitės renginiuose 
dalyvavo apie 70 lietuvių kultūri- 

I ninku iš Lietuvos, Vakarų Europos 
ir Šiaurės Amerikos, perskaityta 11 
pranešimų. Susitikimus ir diskusijas 
moderavo daktaras Darius Kuolys iš 
Vilniaus. Visus studijų savaitės or
ganizacinius reikalus sklandžiai su
tvarkė Alina Grinienė iš Mūncheno.

Pirmąjį pranešimą perskaitė Vin
cas Bartusevičius iš Vokietijos. Jau 
daugiau negu prieš 50 metų, 1944- 
ųjų vasarą, artėjat rusų frontui, daug 
lietuvių patraukė Vakarų link, ma
nydami neužilgo galėsią vėl grįžti 
tėvynėn. Paaiškėjus, kad grįžti nebe
įmanoma, tremtinių sluoksniuose 
greit subrendo atsakomybė ir už sa
vo tautinės tapatybės išlikimą, ir, ga
limybių ribose, už tėvynės likimą. 
Tremtiniai nesiliejo į naują gyvena
mą aplinką, kūrė savo švietimo 
struktūras ir kultūrines organizaci
jas, stengdamiesi kuo labiau įpras
minti savo tautinę egzistenciją. Da
bar, atsikūrus Lietuvos valstybei, iš
eiviai tapo neįdomūs nei Lietuvai, 
nei likusiam pasauliui. - konstatavo 
Vincas Bartusevičius.- Santykius ir 
emocinį ryšį su Lietuva sunkina išei
vius diskriminuojantis pilietybės 
įstatymas. Paradoksas: kol nebuvo 
Lietuvos valstybės, išeiviai buvo 
Lietuvos piliečiai, Lietuvos piliety
bės niekas iš jų neatėmė ir niekas 

jiems jos neneigė. Tuo tarpu atkurta 
teisinė Lietuvos valstybė nepripažįs
ta išeivių pilietybės tęstinumo ir tuo 
pačiu atsisako išeivijoje gyvenan
čios savo tautos dalies.

Apie kultūros puoselėjimą sovie
tų laikais ir apie neseniai sulauktus 
’’atlydžio“ metus kalbėjo poetas 
Marcelijos Martinaitis. Jis save pa
vadino ’’tremtiniu“ kultūros prasme. 
Jis pats ir daugelis kitų komunistų 
valdytoje Lietuvoje gyvenusių kul
tūrininkų neteko ’’namų“, nes jie li
ko anuose laikuose; buvo išjudinti iš 
savo aplinkos, tradicijų; buvo su
griauta dorovinė, dvasinė, kultūrinė 
ir informacinė erdvė. Tokiomis sąly
gomis daugeliui kultūrininkų išeitis 
buvo stoti į partiją. Dabar, - sakė M. 
Martinaitis, - nepasitikėdami ateiti
mi, pradedame taisyti praeitį.

Vilniaus universiteto profesorė 
Viktorija Daujotytė kalbėjo apie 
moters padėtį dabartiniame Lietuvos 
visuomenės gyvenime, pasakojo, 
kaip moterys ieško savo vietos 
kultūroje ir valstybėje. Dalis pa
skaitos buvo skirta Lietuvoje vei
kiančiai moterų partijai ir moterų 
skyriams kituose politiniuose judėji
muose. Pranešime buvo paminėtos 
ir dvi pagrindinės dabartinio Lietu
vos gyvenimo socialinės blogybės: 
alkoholizmas ir šeimų netvirtumas.

Dailininkas ir ’’Mažosios studi
jos“ radijo laidos redaktęrius Vaido
tas Žukas kalbėjo apie Lietuvos kul
tūros veikėjų ryšius su Bažnyčia. Pa
skaitininko nuomonę apie šiuos ry
šius nusako jau pati jo paskaitos te
ma: ’’Kodėl Lietuvos kultūrininkai 
bijo Bažnyčios“. Pasak V. Žuko, 
Lietuvos kultūros sekuliarizacija ar
ba tiesiog Lietuvos kultūros veikėjų 
nubažnytėjimas, kuris buvo vykdo
mas komunistų laikais, tęsiasi ir da
bar. Žmonių dvasingumo ir religijos 
poreikį tenkina ne krikščionybė, bet 

folklorinis panteizmas - religijos be 
Dievo ieškojimas gamtoje, taip pat 
šiais naujaisiais laikais atsiradusios 
gausios sektos. Netgi tokios visuoti
nai pripažintos Lietuvos kultūros as
menybės kaip poetas Justinas Mar
cinkevičius, dėl savo įgyto autoriteto 
vadinamas ’’tautos sąžine“, propa
guoja vertybes, kurios tik netiesio
giai gali būti siejamos su krikščiony
be. Antra vertus, ir atgauta laisvė 
pirmiausia tarnauja ne kultūros bran
dinimui, bet nedaug bendra su krikš
čionybe, ir apskritai - su dvasine kul
tūra, turintiems verslininkams, ku
rie, atrodo, galėtų puikiausiai prisi
taikyti prie visų politinių sąlygų. V. 
Žukas kalbėjo ir apie tuos kultūri
ninkų dialogo su Bažnyčia sunku
mus, kuriuos lemia katalikų hierar
chijos rodomas pernelyg didelis at
sargumas. Apie tokį rezervuotą dva
sininkų požiūrį į katalikų pasauliečių 
bažnytinę veiklą, tarp kitų faktų, liu
dija ir tai, kad Lietuvoje dar nėra pa
sauliečių nuolatinių diakonų, kurie 
savo tarnyste galėtų sėkmingai ben
dradarbiauti sielovadoje. Pasak Vai
doto Žuko, Lietuvos krikščioniškos 
kultūros sėkmingą raidą laiduotų 
glaudesnis tikėjimo, meno ir mokslo 
bendradarbiavimas.

Paryžiuje gyvenantis dailininkas 
Žibuntas Mikšys kritiškai komenta
vo pastaruoju metu Lietuvoje pasi
rodžiusias studijas apie Oskarą Mi
lašių. Remdamasis paskutinėmis pu
blikacijomis, Ž. Mikšys tarp kita ko 
sakė: ’’Blaiviai žiūrint, keista ir sun
ku suprasti, kodėl O.Milašius taip 
madingas Lietuvoje. Prie O.Mila- 
šiaus rimtai prieiti yra didžiausia 
kliūtis, nes reikia gerai mokėti pran
cūzų kalbą. Bet tokia kliūtis tautie
čiams - ne kliūtis“. Rašoma apie 
O.Milašių iš lietuviškų jo kūrybos 
vertimų, lyg būtų galima rašyti apie 
Šventąjį Raštą, nemokant originalo 

kalbų ir remiantis tik vertimu. Ž. 
Mikšys atskirai aptarė dvi publikaci
jas apie O.Milašių: L.Tapino ’’Sep
tynios vienatvės Paryžiuje“ ir A. 
Naujokaitienės straipsnius ’’Nau
jojoje Romuvoje“. Abiejose publi
kacijose apstu dalykinių klaidų ir 
galbūt net autorių fantazijos vaisių.

Apie filosofiją Lietuvoje kalbėjo 
Vytauto Didžiojo universiteto Filo
sofijos katedros vedėjas Romas So
deika Jo nuomone, Lietuvoje yra 
dvi filosofų grupės. Pirmoji - vydū
niškojo stiliaus filosofų grupė, kuriai 
priklauso Algirdas Patackas, Alek
sandras Žarskus ir jau miręs Justinas 
Mikutis. Šie yra moralistai, besilai
kantys nuošaliai nuo akademinės ap
linkos. Kita grupė - akademiniai fi
losofai, susiję su aukštosiomis mo

Jėzuitų dvasininkas 
atostogavo gimtinėje

Autoriaus nuotr.

kyklomis. Pastaroji, akademinė filo
sofija, sovietų laikais buvo tik mark
sizmo mokymas. Iš bendros tenden
cijos išsiskyrė gal tik Eugenijus 
Meškauskas su savo mokslinio tyri
mo metodika, kuri dėl savo speci
fikos galėjo gyvuoti neidama į kon
fliktą su partine ideologija. Sovietų 
laikais svarbi buvo ir, Romualdui 
Ozolui dirbant ’’Minties“ leidykloje, 
pradėta filosofijos knygų leidyba. 
Šiandien, - kalbėjo Romas Sodeika, 
- nepaisant pristeigtų naujų filosofi
jos katedrų, originali filosofinės 
minties raida Lietuvoje nevyksta.

Prieš šiemetinės studijų savaitės 
pabaigą vyko Tėvynės valandėlė - 
savo eiles skaitė M. Martinaitis, bei 
soprano iš Šiaurės Amerikos Audro
nės Gaižiūnienės koncertas.

Kanados Monrealio 
Aušros Vartų bažny
čios klebonas Kazi
mieras Ambrasas SJ 
(gimęs 1934 m.) yra 
kilęs iš Surgučių kai
mo Marijampolės aps. 
Prieš septynerius me
tus jis, būdamas Vil
niaus universiteto dės
tytoju kalbininku, iš
vyko į užsienį. Pra
džioje darbavosi Len
kijoje, vėliau Vatikane, 
Filipinuose, Jeruzalėje.

Šiemet atostogauti 
vėl sugrįžo į Lietuvą. 
Laiko ir čia neleido 
tuščiai: aplankė Že
maičių Kalvariją, bai
giamą statyti Vilkaviš
kio katedrą, apžiūrėjo 
Sintautų parapijos baž
nyčią. Vilniuje, šv. 
Kazimiero bažnyčioje, 
jėzuitų dvasininkas au
kojo šv. Mišias.
Algimantas Žižiūnas

Prisiminimai iš skautų ir skaučių 46-osios stovyklos

Krivūlė
Lietuvos Skau

tą sąjungos (LSS) 
Europos rajono 46- 
oji stovykla ’’Sta
tant ateitį“ buvo 
surengta š. m. lie
pos 29-rugpjūčio 6 
d. Lietuvių sody
boje.Stovyklos 
skautiškoje šeimo
je buvo susirinkę 
70 stovyklautojų iš 
Lietuvos, Vasario 
16-osios gimnazi
jos "Aušros“ tunto, 
Vokietijos, Ame
rikos ir Didžiosios
Britanijos.

Vadovybę sudarė viršininkas ps. 
G. Jakimavičius, pavaduotojas VI. 
Gedmintas, komendantas S. Minei- 
kis, dvasinę globą teikė kun. A. Ge- 
tyba. Ypač malonu buvo turėti sve
čią iš Lietuvos kun. K. Ramanauską 
MIC, laikinai pavaduojantį Šv. Ka
zimiero bažnyčios atostogaujantį 
kun. J. Sakevičių MIC. Programos 
vadovai buvo M. Liudvigas, D. 
Gedmintaitė, D. Harms. V. O'Brien 
vadovavo dainoms ir redagavo 
Taukuotą puodą“, K. Harms-Mar- 
kevičiūtė - tautiniams šokiams, talki
nant skautėms iš Lietuvos ir Vokie
tijos.

Stovykla buvo padalinta į 5 pa- 
stovykles. Skautų ’’Ąžuolyno“ vado
vai buvo A. Cornish, D. Mockus ir 
R. O'Brien, skaučių “Laumės juos
ta“ pastovyklės vadovė - D. Ged
mintaitė, K. Harms-Markevičiūtė su 
talkininkėmis iš Lietuvos, vyriausio
ji židiniečių vadovė buvo V. Gaspe- 
rienė, skautininkų - J. Maslauskas. 
Maitinimu rūpinosi Nijolė Vainoriū- 
tė, talkinant S. Jakimavičienei, B. 
Masteikienei, I. McGuire ir J. Žilin
skui, kuris su G. Jakimavičiumi 
tvarkė ir stovyklos kasą. Pirmosios 
pagalbos ir specialybių skautams 
vadovas buvo A. Philpott, skaučių ir 
skautų įžodžių programai bei 

patiems įžodžiams vadovavo V. 
Gasperienė ir J. Maslauskas. ’’Ateitis 
IIIV“ jaunučių pastovyklei vadova
vo talentinga vadovė Rimutė Gaspe- 
raitė, kuri - kaip tikra mokytoja ir 
vaikų slaugė - jaunesniuosius išmo
kė įžodžio, dainų, pasirodymų, lau
žų. Ypatingo pasisekimo susilaukė 
tai, kad mažieji drauge su savo tė
vais stovyklavo pagal jiems pritaiky
tą programą, laikydamiesi visų 
skautiškų tradicijų.

Stovyklos metu visus džiugino 
graži gamta ir puikus oras, saulei ne
sigailint spindulių, todėl jauni vado
vai ir vadovės paruošė įdomią kruo
pščiai parengtą programą mišrioms 
skiltims, buvo daug smagių skau
tiškų užsiėmimų. Be to, buvo kreip
tas dėmesys (dalyvaujant ir Lietu
vos, ir Vasario 16-osios gimnazijos 
skautams) į lietuvių kalbą. Žygių, 
dainų, tautinių šokių, sporto ir užsi
ėmimų užduotis gerai atliko visi sto
vyklautojai. Mūsų laužą aplankė an
glų stovyklautojai ir pasikeisdami 
pravedė savo laužo programą.

Vėliavų aikštėje, skautų, skaučių 
ir skautininkų ratelyje, buvo perskai
tytas LSS tarybos pirmijos įsaky
mas, kad Gerardui Jakimavičiui su
teiktas paskautininko laipsnis. Virši
ninkas davė skautininko įžodį, o 
skautininkai jį pakartojo. Tylos mi
nute prisiminti amžinybėn iškeliavę 
skautininkai. Ps. G. Jakimavičiui jo 
pavaduotojas VI. Gedmintas garbin
gai užrišo žalią kaklaraištį. Naująjį 
paskautininką stovyklautojai pasvei
kino vėliavų nuleidimu.

Stovyklai įpusėjus po laužo vaka
re, prie ežero po ąžuolu, žvakučių 
šviesoje, dvasios vadas kun. A. Ge- 
ryba atnašavo šv. Mišias už skautą, 
šiais metais tragiškai žuvusį kelio 
avarijoje, Romą Masiliūną, už miru
sius skautininkus bei rėmėjus išeivi
joje ir Lietuvoje. Jis pasakė prasmin
gą pamokslą, taip pat perskaitė aktą 
R. Masiliūno garbei. Skambėjo gies
mės ir himnas. Prie ežero atnašautos 
vakarinės šv. Mišios paliko visiems 
didelį įspūdį.

Pastovyklėse įvyko ir įžodis. 9 se
sės ir 7 broliai, pasipuošę savo šakų 
kaklaraiščiais, buvo pasveikinti per 
vėliavų pakėlimą. Vyresnių skaučių 
ir skautų vyčių kandidatų tradicijas 
parodė V. Gasperienė su vyresnėmis 
skautėmis bei skautininkėmis, o 
skautų vyčių kandidatų tradicijas - 
VI. Gedmintas su skautais vyčiais.

LSS vadijos ir Vasario 16-osios 
gimnazijos ’’Aušros“ tunto skautai ir 
skautės, dalyvavę stovykloje, pasita
rė dėl tolimesnės ’’Aušros“ tunto 
skautiškos veiklos. Buvusiam ’’Auš
ros“ tunto tuntininkui P. Veršeliui 
pasiųstas jų nutarimo raštas.

Stovyklautojus raštu pasveikino 
LSS tarybos pirmijos pirmininkas 
K. Ječius, Europos rajono vadas J. 
Alkis, kuris savo sveikinime pažy
mėjo: ’’Padarykite šioje stovykloje 
tam tikrą pasižadėjimą - pasiryžimą, 
kad kalbėti lietuvių kalba būtų mūsų 
svarbiausias uždavinys“... Vyriau
sioji skautininke B. Banaitienė, vy
riausiasis skautininkas A. Sekas, 
kun. S. Matulis MIC, ’’Budėkime“ 

administratorius J. Levinskas, J. 
Bliūdžius, Vyt. Gurevičius, A. Pod- 
voiskis, J. Damaševičius, G. Ka
minskienė, Br. Puodžiūnienė, P. B. 
Varkala, J, Kuliukas, R. E. Šovos, G. 
Br. Zinkai, St. Vaitkevičius, H. Vai
neikis, E. Petrikas (sūnus Lukas 
stovykloje davė vilkiukų įžodį) iš 
Lietuvos Respublikos ambasados ir 
kiti davė įžodį. Ačiū visiems.

Per stovyklos uždarymą visus 
sveikino svečias iš Lietuvos kun. 
Kęstutis Ramanauskas MIC, Lietu
vių sodybos direktorė ir Europos ra
jono atstovė V. Gasperienė, savo ir 
DBLS vardu pasveikino Lietuvių 
namų bendrovės direktorius J. Le
vinskas, stovyklos viršininkas G. Ja
kimavičius kreipėsi į visus angliškai 
ir lietuviškai. Europos rajono broli
jos atstovas J. Maslauskas padėkojo 
DBLS, skyriams, klubams, skautiš
kos idėjos dosniems rėmėjams, dva
siškiams: kun. K. Ramanauskui ir 
kun. A. Gerybai už maldas ir dvasi
nę globą, o visiems kitiems - už pa
galbą ir paramą skautų veiklai Di
džiojoje Britanijoje, kuri tęsiasi nuo 
pat 1947 m. Žuvusio R. Masiliūno 
atminimui pasodintas berželis prie 
iškilmių aikštės vėliavų stiebų.

Sodyboje buvo surengtos susipa
žinimo vakaras. Skambant gerai 
muzikai vakaras praėjo pakiliai ir 
linksmai. Vadovai surengė pasitari
mą. Skautai išsiskirstė namo, pasiža
dėdami vėl susitikti kitąmet

v.s. Juozas Maslauskas 
Padėka dalyviams ir rėmėjams -
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Atmintis

Paminėtas Emilis Mlynarskis

Emilio Mlynarskio anūkė Eva Ana Rubinštein (sėdi viduryje) su savo 
giminaite Kristina Mockevičiene (dešinėje) ir jos dukra Liucija 
Grincevičiūtė (kairėje) prie restauruojamo Emilio Mlynarskio dvaro 
Ilguvoje.

Ričardo Šaknio nuotr.

Lietuvoje paminėtos pasaulinio 
garso kompozitoriaus, dirigento ir 
smuikininko Emilio Mlynarskio 
125-osios gimimo metinės. Šventė 
įvyko Šakių rajone, Ilguvoje, kur 
Emilis Mlynarskis pradėjo lankytis 
prieš 100 metų.

E. Mlynarskis gimė 1870 m. 
liepos 18 d. Kybartuose. Baigęs 
Peterburgo konservatorijos smuiko 

klasę, jis kaip virtuozas koncertavo 
daugelyje pasaulio šalių. Nuo 1904 
m. jis vadovavo Varšuvos konser
vatorijai ir filharmonijai. 1929- 
1931 m. dirbo Filadelfijos Muzikos 
instituto direktoriumi ir meno vado
vu, o vėliau grįžo į Varšuvą bei dir
bo operoje.

Būdamas 25 metų, E. Mlynarkis 
vedė Oną Grincevičiūtę (žinomos 

dainininkės Beatričės Grincevičiū- 
tės mamos seserį). Nuo tada jis 
Ilguvoje praleisdavo daug laiko, 
prie Nykos krantų semdavosi įkvė
pimo kūrybai. Taigi čia, Ilguvoje, 
Lietuvos kultūros ministerijos, 
Juzefo Montvilo lenkų fundacijos 
Lietuvoje, Lietuvos kultūros fondo 
ir dainininkės Beatričės Grincevi- 
čiūtės muziejaus direktoriaus A. 
Vaičiūno rūpesčiu ir įamžintas šio 
žymaus žmogaus atminimas.

Po šv. Mišių bažnyčioje prie res
tauruojamo buvusio Grincevičių, o 
vėliau - Emilio Mlynarskio dvaro 
(jis kaip vyriausios dukters vyras 
dvarą paveldėjo) jubiliejaus proga 
buvo atidengta paminklinė lenta. 
Tą padarė profesorius Vyt. Lands
bergis. Pasak jo, tik E. Mlynarskio 
dėka Lietuva turi kompozitorių 
Stasį Šimkų. E. Mlynarskis globojo 
ir M. K. Čiurlionį, B. Grincevi
čiūtę.

Paminklinę lentą pašventino 
Ilguvos parapijos klebonas kunigas 
J. Kaminskas.

įspūdingiausiai susirinkusieji 
sutiko E. Mlynarskio anūkę, 
atvykusią iš Niujorko. Tai Eva Ana 
Rubinštein, pirmąkart atvykusi į 
Lietuvą, mamos tėviškę, išvydusi 
tuos gražiuosius kaštonus ir 
Nemuną, apie kuriuos jai buvo tiek 
daug pasakota. Beje, ji yra 
pasaulinio garso pianisto Artūro 
Rubinšteino dukra.

Į Ilguvą sugužėjo gausus būrys 
kraštiečių ir kartu su visais šventės 
svečiais klebonijos sodelyje susto
jo pailsėti ir užkąsti, artimiau pa
bendrauti. Ilguvos bažnyčioje ir 
klebonijos sodelyje skambėjo Vil
niaus Arkikatedros didžiojo choro 
dainininkų balsai. Choras dainavo 
ir Kriūkų kultūros namuose, kur 
įvyko E. Mlynarskio minėjimas.

Romas Bacevičius

Sugrįžimai
VILNIUS

Nacionalinė galerija (Stu
dentų g. 8, nuo 11 iki 18 vai.) 
Argentinos lietuvių dailinin
kų kūrybos paroda.
Naujausiu laikų istorijos sek
torius (Studentų g. 8). Paroda 
’’Lietuviai perkeltųjų asmenų 
(DP) stovyklose Vokietijoje 
1945-1950 m.“

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

PATIKSLINIMAS

’’Europos lietuvio“ Nr. 33 išspausdintame straipsnyje ’’Bradfordie- 
čiams pristatyta knyga apie juos pačius“ paskutinė pastraipa turėtų būti: 
’’Visi, norintys įsigyti naująją knygą apie Bradfordo lietuvius arba pa
siųsti ją savo giminėms ar pažįstamiems Lietuvoje, Amerikoje, Europo
je ar Australijoje, gali kreiptis į ’’Vyčio“ klubą Bradforde: Lithuanian 
Vytis Club, 5 Oak Villas, Bradford BD8 7BG. Galima kreiptis ir telefo
nu Bradforde - 77 28 55 arba Vilniuje - (3702) 75 61 24“.

ATSIPRAŠYMAS

”EL“ Nr. 28 straipsnyje ”Iš Bostono - į Sudeikius“ dėl redagavimo 
netikslumo įsivėlė apmaudi klaida. Nuoširdžiai atsiprašome 
asmeniškai ponios Onutės Gimienės, Girnių šeimos, ”EL“ skaitytojų.

Septinta pirmosios straipsnio pastraipos eilutė turi būti skaitoma 
taip: ’’Juozo Girniaus palaikai, jo žmonos Onutės atgabenti iš tolimo- 

■ jo Bostono“.

”EL“ vyr. redaktorius Vladas Dargis

tuvui ANBO-1 - 70“. ’’Lietuvos 
karo laivynui - 60“.

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

KĖDAINIAI
Rotušės dailės galerija (Didžio
ji g- D-
Belkins Jasinevičiūtės-Rabello 
(Brazilija), fotografija.

PLUNGĖ
Žemaičių dailės muziejus (Par
ko g. 1).
J. Bagdono (JAV) tapyba. V. Ig
no (JAV) grafika. Išeivijos dai
lininkų žemaičių kūryba: tapyba, 
grafika. Senosios Beržoro Kal
varijos stacijos.
Lietuvius, atvykusius iš už
sienio, gali sudominti ir dauį 
kitų kultūrinių renginių, paro
dų, apie kuriuos rašoma kituo
se leidiniuose.

BALTIC MANAGMENT CO.
Finansinių ir teisinių reikalų planavimas

Patariame ir sudarome palikimus.
Atliekame testamento vykdytojo pareigas.
Kiekvieno palikimo paveldimas turtas yra apdraustas.
❖
Administruojame ir parduodame nejudamą turtą Didžiojoje Britanijoje.
Sutvarkome pensijos reikalus grįžtantiems į Lietuvą.
Taupytojams mokame nuošimčius susitarta valiuta 
ir jų pageidaujamu adresu.
❖
Santaupos yra garantuotos nejudamu turtu Didžiojoje Britanijoje.
Patariame ir tarpininkaujame norintiems įsigyti įvairių Vakarų bendrovių, 
nvestments trust, unit trust akcijų.

PERVEDAME į LIETUVĄ PINIGINES DOVANAS 
TUOJAU GAVĘ UŽSAKYMĄ.
PERVEDIMO MOKESTIS 4% plius 15 sv. (pristatymo ir iškeitimo 
į pageidaujamą valiutą mokestis).
Už didesnius nei 3000 sv. pervedimus NUOŠIMTIS TIK 2,5%. 
Sutvarkome teisinius, finansinius ir kitus klausimus su 
Didžiosios Britanijos valdžios įstaigomis.

BALTIC MANAGMENT CO.
(Z. Juras, A. Juras)

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

Skautiška 
padėka

Atkelta iš 
5 psi.

Baigėme tradicinę 46-ąją vasa
ros skautų ir skaučių stovyklą, skir
tą jaunesniajai ir skautaujančiai 
kartai, kad jos stovyklaudamos pa
sisemtų lietuviškos dvasios, lietu
vių kalbos ir skautavimo žinių bei 
tęstų lietuvišką skautavimą už 
Tėvynės ribų, jau Lietuvai laisvę ir 
nepriklausomybę atkūrus.

Liko gražus, brangus ir garbin
gas atsiminimas, ypač tiems, kurie 
per tuos 46-erius skautavimo metus 
liko aktyvūs skautiško sąjūdžio na
riai ir ištikimai, nepavargdami vyk
do skautišką šūkį: ’’Dievui, Tėvynei 
ir artimui“.

Mes esame labai dėkingi mūsų 
organizacijoms, klubams, skautiš
kos idėjos dosniesiems rėmėjams, 
dvasiškiams ir visai plačiajai visuo
menei, suteikusiai mums dosnią 
kasmetinę paramą, kuri mums su
daro galimybę svečius iš Lietuvos, 
Vokietijos ir kitų šalių priglausti 
mūsų skautiškoje šeimoje - skautų 
stovykloje.

Tepasiekia mūsų nuoširdus 
skautiškas ačiū visus brangius rė
mėjus, skyrius, klubus, organizaci
jas, pavienius asmenis. Skautiškai 
dėkojame Sodybos vedėjams Biru
tei ir Povilui Dabrovolsltiams, dva
sios vadui kun. Antanui Gerybai, 

kun. Kęstučiui Ramanauskui MIC, 
mieliems talkininkams R. P. Kama
rauskams, E. Traškai, N. Vainoriū- 
tei už ūkio vedimą ir skanų maitini
mą, taip pat ’’Europos lietuvio“ re
dakcijai ir administracijai.

Ypatingą nuoširdžią ir skautišką 
padėką reiškiame S. Jakimavičie
nei, B. Masteikienei, V. Gasperie- 
nei, J. Levinskui, J. Alkiui, V. 
O'Brien, G. Jakimavičiui, kun. S. 
Matuliui MIC, VI. Gedmintui, A. 
Waterman, Lietuvių namų vedėjui 
K. Makūnui, kurie globojo svečius, 
taip pat visoms sesėms vadovėms ir 
broliams vadovams, mieliems sve
čiams, dalyvavusiems stovyklos 
uždarymo iškilmėse. Ačiū visoms 
ir visiems!

Sesės ir broliai, mes, būdami lie
tuvių skautai ir skautės, turime iš
laikyti lietuvišką skautybę ui 
Tėvynės ribų gyvą, veržlią, kupiną 
jėgų. Tiek jauni, tiek senesni, per 
metus stenkimės išmokti kiek gali
ma geriau kalbėti lietuviškai.

Mielasis jaunime, tai būtų Jūsų 
visų kilnus uždavinys, skautiška pa 
reiga, nauda ir pagarba!

Pasižadėkime, kad kitų metų skau
tų stovykloje kalbėsime tik lietuviškai- 
Ačiū už dėmesį! Budėkime!

v.s. Juozas Maslauskttt
LSS Europos rajono 

vadijos vardu
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Mes buvom viena Lietuva
Įvairiai V Pasaulio lietuvių sporto žaidynes vertino Lietuvos spauda ir žmonės. Skirtingos buvo nuomonės, skirtingi 

priekaištai, skirtingas ir požiūris. Buvo niurzglių, kurie priekaištavo ir valdžiai, ir žaidynių rengėjams, kad mokesčių 
mokėtojų pinigus iššvaistė.

Gal jie ir teisūs buvo, tačiau teko išgirsti ir kitokių nuomonių.

Antanas Laukaitis su sportininkėmis iš Australijos delegacijos V Pa
saulio lietuvių sporto žaidynių metu.

Viktoro Kapočiaus nuotr.

Antanas Laukaitis
Australijos lietuvių fizinio auklė
jimo sąjungos (ALFAS) pirmi
ninkas:

Susitiko antros ir trečios kartos 
išeiviai. Atitolę, pamiršę Tėvynę ar
ba niekada jos nematę. Tiesa, Tėvy
nės iš pirmosios dienos su meile pri
imti supratome: reikia mokytis lietu
vių kalbos. Mes - vadinamieji Vaka- 
iu išeiviai - dažniau susitinkame, 
dažniau pasikalbame. Tegu angliš
kai, tegu ispaniškai, bet daugmaž pa
žįstame vieni kitus. O šįkart šalia 
mūsų buvo 170 lietuvių iš Rusijos. 

Daugiausia tai tremtinių arba 
lagerius praėjusių lietuvių vaikai. 
Nesutikti, nepažįstami. Jie mums 
ypatingai rūpi. Kaip paaiškėjo, ir 
mes jiems. Gyveno jie tarytum greta, 
bet mes negalėjome nei susitikti, nei 
pasimatyti, nei pasikalbėti. Be to, 
kokia jau ten apie mus, vakariečius, 
kalba: juos juk tikino, kad esame di
džiausi jų priešai. O dabar mes jau 
pažįstami, mes jau savi. Žinome, kas 
kuo alsuoja. Argi tai ne brangus atra
dimas? Tai tiesiog neįkainuojamas 
turtas. Vertėjo dėl to net iš Australi
jos dangintis. Čia mes buvome viena 
Lietuva.

Stasys Stonkus
Kauno Kūno kultūros instituto 
profesorius, habilituotas mokslų 
daktaras, Melburno olimpiados 
sidabro medalio laimėtojas, 
krepšinio veteranas:

Sportas nebuvo pagrindinis šių 
žaidynių impulsas. Svarbu, kad lie
tuviai iš pačių tolimiausių planetos 
kampelių suskrido tėvų ir protėvių 
žemės pažiūrėti, savo galią ir meilę 
parodyti. Tam jie kruopščiai ir ilgai 
ruošėsi. Kad tik geriau Tėvynei pasi
rodytų. Tiesa, Lietuva nepasiuntė į 
kovas pačių geriausių sporto jėgų. 
Daugelis sportininkų ilsėjosi po at
sakingų varžybų, kiti joms rengėsi, 
treti gal nepanoro rungtyniauti tokiu 
karštymečiu. Lietuvos sportininkai 
yra kiek pranašesni. Tai rodo ir pra
ėjusių IV žaidynių rezultatai. Norė
jome, kad mūsų svečiai dažniau pa
sidžiaugtų pergalėms. Be to, mums 
rūpėjo ’’apšaudyti“ jaunimą, rengti jį 
atsakingoms varžyboms. Svar
biausias varžybų impulsas - lietuvių 
bendravimas. Žmonėms buvo ma
lonu susitikti: sporto veteranams 
grįžti į jaunystę, pasidalinti brangiais 
atsiminimais, jaunimui - užmegzti 
naujas pažintis, pakvėpuoti gaiviu 
Tėvynės oru, tiesiog praturtinti savo 
kalbą primirštais žodžiais. Pusę am
žiaus atskirti geležinės uždangos, lie
tuviai buvo tarsi paukščiai supančio
tais sparnais. Tauta buvo išblaškyta, 
atskirta, jai buvo brukamos partinės 
dainos, svetimos draugystės.

O, kiek čia buvo džiugių netikėtų 
susitikimų! Sužinojau, kaip mano 
senas bičiulis ir komandos draugas 

Vincas Seroevičius susitiko su kitu 
komandos draugu bei geru krepši
ninku P. Mackevičium, okupacijos 
nublokštu į svetimus kraštus. Ilgai 
jis laukė seniai nematyto draugo, o 
jo vis nebuvo. Gal nepažino, gal ap
sigalvojo, neatėjo. Buvo sutarę prie 
stadiono vartų. Bet kažkas patarė: 
eik į halę, ten vyrai krepšininkai dėl 
trečios ir ketvirtos vietos kaunasi. Ir 
tiktai, kurgi daugiau susitikti prisie
kusiems krepšininkams, jei ne prie 
krepšinio aikštės? Susitiko, prisimi
nė jaunystę, visų laikų kovas ir jau 
nebe išsiskyrė. Tokių akimirkų tą sa
vaitę buvo labai daug. Kokios jos 
brangios kiekvienam, o juo labiau 
žmogui, už kurio pečių - nemaža 
metų našta.

Pinigai mums, žinoma, labai rei
kalingi, sportas nyksta, skursta, mer
dėja. Bet argi neatnaujinome prieš 
Žaidynes mūsų bazių, argi neapsi- 
kuopėtne, neapsišlavėme. Ar nesu
vokėme pagaliau, kad pavydas, pyk
tis, gobšumas, susvetimėjimas į gerą 
neveda? Susitikome, pasikalbėjome, 
pasitarėme, arba tiesiog padainavo
me, pašokome, apsikabinome, adre
sais pasikeitėme. Ir praturtėjome, at
jaunėjome, stipresni svetimiems vė
jams pasidarėme. Argi tai ne nauda?

St. Metrikis
V Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
organizacinio komiteto atstovas 
Argentinoje:

Kalbos baijeras šiek tiek kliudė. 
Bet tik iš pradžių. Tėvynė mus pri
ėmė kaip tikrus savo vaikus. Nieko 
mums nepagailėjo. Tik laiko. Ne

spėjome giminių susirasti, be to, ir 
pavardžių nežinojome. Bet kokie 
turtingi grįžtame namo! Vien adresų 
- pilni lagaminai. Turbūt ilgus metus 
įspūdžiais dalinsimės. Girdėjau, kad 
kai kas tų Žaidynėms skirtų trijų mi
lijonų litų gaili. Žinoma, jums tai di
deli pinigai. Bet ar jūs paskaičiavote, 
kiek tie svečiai jums dolerių atvežė. 
Tikriausiai bent po 100 dolerių 
kiekvienas atsigabeno. Ir tikriausiai 
namo neišsiveš, Lietuvai paliks. Ir 
naudingų sandėrių, tikiu, nemaža 
bus sudaryta. Štai jums ir buhal
terinė Žaidynių nauda.

O į Argentiną grįžtame didžiai 
patenkinti. Sveiki ir sustiprėję. Tie
sa, vienas kitas mūsų tautietis sune
galavo. Gal lietuviškų didžkukulių, 
cepelinais vadinamų, persivalgė, ar 
kitų tėvų krašto skanumynų padau
gino. Vieną net Kauno daktarai turė
jo gydyti. Ačiū jiems. Bet tai jau 
persivalgėlių bėda, o ne Lietuvos.

Su mumis buvo Respublikos Pre
zidentas A. Brazauskas, kiti valdžios 
vyrai, giminės, artimieji, seni drau
gai. Visus mus gaubė ir lydėjo Tėvy
nės rūpestis, jos motiniška globa. 
Čia mes tikrai jautėme, kad lietuvi
ais esame gimę.

Rbnantas Dirvonis 
Čikagos ASK ’’Lituanika“ 
krepšinio komandos vadovas:

Kone visas Žaidynes prasėdėjau 
prie krepšinio aikštelių. Krepšinis 
mano liga ir mano sveikata. Krepšinis 
- lietuvių sportas, kad ir kur jie gy
ventų. O kiek naujų pažinčių užmez
giau, kiek senų bičiulių susitikau. 
Gimtojo Kauno gatvėmis pavaikš
čiojau. Tiek čia naujovių, tiek čia tik 
atsiminimuose likusių brangių vietų! 
Pasidžiaugiau, apsiašarojau.

To už jokius pinigus nenupirksi. 
Dėl to pinigų nereikia gailėtis - Tė
vynės meilė, tautos vienybė ne pini
gais vertinamos.

O krepšinis mane taip sužavėjo, 
kad grįžęs Čikagos ASK ’’Lituani
kos“ komandą būtinai Kauno vardu 
perkrikštysiu.

Kalbėjosi Petras Keidošius

Sportas

N. Žilinskienės rezul
tatas - geriausias 
Rugpjūčio 13 d. Geteboige, Šve

dijoje, baigėsi V Pasaulio lengvosios 
atletikos čempionatas. Penktą kartą 
čempionu tapo ukrainietis Sergejus 
Bubka.

Geteborge vykusiame čempiona
te dalyvavo ir dešimtoji Lietuvos 
lengvaatletė - Nelė Žilinskienė. 
Kvalifikacinėse varžybose jos rezul
tatas buvo septintas (195 cm). Nelė 
Žilinskienė, Europos čempionato 
bronzos medalininkė, įveikusi 193 
cm aukštį pasidalijo 8-9 vietas su 
amerikiete A. Acuff.

25 m. N. Žilinskienės rezultatas 
geriausias iš pasaulio čempionate 
dalyvavusių Lietuvos atstovų. Leng
vaatletė pelnė vieną įskaitinį tašką 
neoficialioje pirmenybėse dalyva
vusių šalių rikiuotėje.

J. Kairys Kanadoje 
buvo antras

Rugpjūčio 12-13 d. Kanadoje, 
Abotsfondo aerodrome netoli Van
kuverio, vyko akrobatinio skraidy
mo "Breitling“ Pasaulio taurės 
antrojo etapo varžybos. Apie jas 
rašoma ’’Lietuvos ryte“.

Lietuvos lakūnas Jurgis Kairys 
pelnė antrąją vietą. Pirmas buvo dar 
Paryžiuje pirmojo etapo varžybų 
metu lyderiu tapęs prancūzas D. Ro
land.

Rugpūčio 25-27 d. J. Kairys da
lyvaus akrobatinio skraidymo Pa
saulio taures trečiojo etapo varžy

bose San diego mieste JAV. Prieš at
vykdamas į Kanadą, J. Kairys sėk
mingai pasirodė keturiose aviacijos 
šventėse Belgijoje.

Audra privertė leistis 
į Kauno marias

Praėjusį savaitgali Kaune vyko 
IV Lietuvos oro balionų čempio
natas. 12 oro balionų teko varžytis 
17-oje rungčių. (

Lietuvos oreivių čempionu tapo 
vilnietis, Lietuvos oreivių draugijos 
pirmininkas Romanas Mikelevičius. 
Tokį titulą jis pelnė pirmą kartą, iš 
17 rungčių laimėjęs 7. Pernai metų 
čempionas kaunietis Gintautas Moc- 
kaitis užėmė antrą vietą. Trečią vie
tą pelnė Rita Naujalienė iš Prienų.

Varžybose be 9 balionų iš Lietu
vos dalyvavo ir dvi komandos iš 
Latvijos bei viena iš Vokietijos.

Čempionatas vyko nelengvomis 
oro sąlygomis: staiga kilusi audra 70 
km per valandą greičiu nunešė 8 ba
lionus už Rumšiškių, o alytiškio ba
lionas buvo priverstas leistis į Kauno 
marias.

Pirmosios vietos laimėtojas R. 
Mikelevičius kitąmet dalyvaus Aus
trijoje įvyksiančiame Europos orei
vių čempionate. Jame turėtų daly
vauti ir daugiau lietuvių.

Lietuvos dviratininkė
- ’’Tour de France“ 

dešimtuke
Lietuvos dviratininkė Zita Urbo

naitė moterų ”Tour de France“ dau
giadienių lenktynių tryliktajame, 
paskutiniame, etape buvo trečia. Ra

sa Polikevičiūtė po visų trylikos eta
pų pateko į bendros įskaitos pirmąjį 
dešimtuką. Ji užima 8-ąją vietą.

’’Žalgiris“ atsisakys 
J. Pittmano paslaugų

Rugpjūčio pradžioje Kauno 
’’Žalgirio“ krepšininkų komandoje 
pradėjo žaisti 202 cm ūgio krašto 
puolėjas Anthony Tumeris ir 210 
cm vidurio puolėjas Johnas Pittma- 
nas. Šis juodaodis krepšininkas gy
rėsi esąs geras kovotojas dėl atšoku
sių kamuolių: per rungtynes jų su
griebdavęs apie penkiolika, rašoma 
’’Lietuvos ryte“.

Kaip dienraščiui papasakojo 
komandos vyr. treneris Jonas 
Kazlauskas, J. Pittmano paslaugų 
bus atsisakyta. Pasak trenerio, šis 
vidurio puolėjas neblogai ginasi, 
tačiau puolime per silpnas.

Kito juodaodžio amerikiečio 
krepšininko A. Tumerio žaidimas 
’’Žalgirio“ komandos vyr. trenerį 
patenkina. Beje, praėjusį sezoną šis 
krašto puolėjas tapo rezultatyviausiu 
Rusijos lygos žaidėju, vidutiniškai 
per vienerias rungtynes pelniusiu per
20 taškų.

Futbolininkų 
pergalė Taline

Rugpjūčio 16 d. Lietuvos futbolo 
rinktinė Taline Europos čempionato 
atrankos turnyro rungtynėse 1:0 
(0:0) nugalėjo Estijos komandą. 
Lemtingą įvartį 48-ąją minutę pelnė
21 m. Kauno ’’Inkaro-Grifo“ saugas 
Darius Maciulevičius.

ELI

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD

oarupina-Miklus kelionėms lėktuvais, laivais, 
užsako viešbučiu?..

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 (FINNAIR) 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.

Dėt smulkesnės informacijos kreiptis:
Gunnel Travel Service LTD 

45 Woodthorpe Road 
HADLEIGH, Suffolk, IP7 5JB 

Tel 01473 828855 
Fax 01473 828866
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atitinkamai brangiau. Už laikraštyje kieno nors spausdinamų skelbimų 
turinį nei leidėjai, nei redakcija nesiima atsakomybės.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra. Nepanaudoti 
rankraščiai, jei K anksto nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakcijos h* leidėjo nuomonę.

Lietuvių Kronika
Siųsdami ”EL“ prenumeratą pažymėkite:
"Europos lietuvio“ administracijai, 2 Ladbroke Gardens, 
London, Wil 2PT.
Tel.: 071-727 2470 Faksas: 071-792 8456

’’EUROPOS LIETUVIS“ SPAUSDINAMAS VILNIUJE
Šis ”EL“ Nr. 34 išsiųstas iš Vilniaus rugpjūčio 21d.

LONDONAS
KAZIMIERO KLUBO 

NARIŲ METINIS 
SUSIRINKIMAS

Sekmadieni, rugpjūčio 6 d., 
13.30 valandą parapijos menėje įvy
ko Lietuvių Kazimiero klubo narių 
metinis susirinkimas, kur buvo ap
tarta klubo veikla per 1994 ir 1995 
metus.

Susirinkimą pradėjo klubo val
dybos pirmininkas S. Kasparas, pa
sidžiaugdamas, kad dalis organizaci
jos narių atlieka savo pareigas daly
vaudami susirinkime. Jis pakvietė 
dalyvius išsirinkti šiam susirinkimui 
darbo prezidiumą. Pirmininkauti iš
rinktas Justas Čemis, sekretore - 
Frances Senkuvienė.

1994 m. susirinkimo protokolas, 
kurį perskaitė Frances Senkuvienė, 
buvo priimtas be pataisų.

Pirmininkas S. Kasparas perskai
tė pranešimą apie 1994 ir 1995 metų 
veiklą. Sakydamas, kad metai yra la
bai trumpas laikas, bet vis dėlto jis 
pajėgė iš mūsų tarpo išbraukti kelio
lika klubo narių, pirmininkas prašė 
prisiminti juos susikaupimo minute. 
Toliau kalbėti apie klubo veiklą, pa
sak jo, nebuvo prasmės, nes visi ge
rai žino, kad viskas jame normaliai 
vyko. Priminta, kad naujieji ateiviai 
iš Lietuvos naudoja savo vestuvėms 
parapijos menę ir įsitraukia i klubo 
veiklą. Savo pranešimo pabaigoje S. 
Kasparas pareiškė padėką klubo 
nariams, nes be jų nebūtų klubo,

PAMALDOS
Manchesteryje - rugpjūčio 27 

d., 12.30 vai.
Nottinghame - rugpjūčio 27 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Bradforde - rugsėjo 3 d., 12.30 

vai.
Nottinghame - rugsėjo 3 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Nottinghame - rugsėjo 8 d., 

Marijos ir Tautos šventė, 11.15 vai., 
Židinyje, pamaldos už Lietuvą ir 
lietuvius.

' Eccles - rugsėjo 10 d., 12.15 vai.
Nottinghame - rugsėjo 10 d.,

11.15 vai., Židinyje, pamaldos už 
Lietuvą ir lietuvius.

Coventryje - rugsėjo 10 d., 14 
vai., Šv. Elzbietoje.

Leamingtone Spa - rugsėjo 10 
d., 16 vai., Sv. Petre. 

klubo valdybai - už nuoširdų bendrą 
darbą, klubo baro vedėjui Baliui 
Narbučiui - už jo darbą.

Sekretorė Frances Senkuvienė 
sakė, kad ji neturinti nieko pranešti, 
nes visa klubo veikla vyko numaty
tu keliu.

Kasininkas Zenonas Mockevi
čius parengė pranešimą, kurį per
skaitė S. Kasparas. Nuo 1994 m. va
sario 1 d. iki 1995 m. sausio 31 d. 
turėta 6719 svarų pajamų . Parduota 
prekių už 4119 svarų. Klubo pelnas 
- 2599 svarai. Klubas turėjo 1976 
svarus išlaidų. Grynas pelnas - 623 
svarai. Be to, klubo investicijos davė 
905 svarus pelno. 1995 m. sausio 31 
d. klubas turėjo piniginio turto 
25223 svarus įvairiose investicijose.

Dėl pranešimų diskusijų beveik ir 
nebuvo, išskyrus mažus klausimus.

1 LITHEX 95 !
PRAEITIS/ DABARTIS/ ATEITIS 1

I I
A* Rugpjūčio 25 d., penktadienis, - rugpūčio 28 d., 

fmadienis.
I ** Savaitgalio linksmybės ir diskusijos apie tai, ką mesi 
Ipadarėme praeityje, ką darome dabar ir ką tikimės pasiektil 
•ateity.

A* Pigus maistas ir būstas.
A< Dėl tolimesnės informacijos prašome skambinti Skotf 

iMineikiui 0181 554 4388. Jei niekas neatsiliepia, prašom] 
Ipalikti žinutę.

Kviečiame dalyvauti visus lietuvius, i 
gyvenančius Didžiojoje Britanijoje,

I kurių amžius 16-35 m. I
Į_

REIKALINGOS KNYGOS
"Europos 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.

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

Klubo valdybos rinkimai. Akla
macijos būdu perrinkta senoji klubo 
valdyba: klubo prezidentas - kun. 
Jonas Sakevičius MIC., pirmininkas 
- Stasys Kasparas, kasininkas - 
Zenonas Mockevičius, auditorius - 
Michael Semeta, valdybos nariai - 
Viktorija Puidokienė, Hilda Pišči- 
kienė, Bronė Grinienė, Zofija Gru- 
piljonienė, klubo sekretorė - Frances 
Senkuvienė.

Einamuose reikaluose iškeltas rū
kymo klausimas. Susirinkimas pa
geidavo, kad klubo atidarymo valan
domis būtų stengiamasi nerūkyti.

Pareikštas pageidavimas, kad 
Londono parapijos klebonas ir klubo 
prezidentas kun. Jonas Sakevičius 
MIC būtų pristatytas Lietuvos Prezi
dentui kaip vertas apdovanojimo už 
jo veiklą Londono lietuviškai ben
druomenei.

S. Medžiokalnis

AUKOS SKAUTŲ 
STOVYKLAI

DBL S-gos Lietuvių sodybos 
skyrius skyrė 30 svarų paramą, 
Lietuvių sodyboje gyvenantis St 
Bosikis ir pensininkas N. Butkus, 
gyvenantis Sussex, paaukojo po 5 
svarus.

DBL S Sodybos valdybai ir 
mieliems N. Butkui ir St. Bosikiui 
nuoširdžiai dėkojame!

v.s. J. Maslauskas

ZIGMAS JURAS
VYKSTA Į 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
IŠVYKA Į LIETUVIŲ 

SĄSKRYDĮ 
NOTTINGHAME

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

NOTTINGHAME
LIETUVIŲ DIENA

Šių metų rugsėjo mėn. 9 d. 18 
vai. 30 min. Nottinghame, Ukrainie
čių klubo patalpose, 31 Bertinck 
Rd., įvyks tradicinis Didžiosios Bri
tanijos lietuvių sąskrydis - Tautos 
šventės minėjimas. Oficialioje daly
je paskaitą ’’Dabartinė ekonominė 
padėtis Lietuvoje“ skaitys Lietuvos 
Respublikos ambasados Londone 
darbuotoja dr. Nijolė Žambaitė.

Meninėje dalyje dainuos Nottin
gham© ’’Gintaro“ choras. Virginija 
Zdanytė skambins fortepijonu, bus ir 
kita įvairi programa. Po programos 
šokiams gros Coventry lietuvių 
kapela, veiks turtinga loterija ir du 
barai. Įėjimas - 3 svarai.

Visi tautiečai kviečiami gausiai 
dalyvauti metiniame sąskrydyje.

Vida Gasperienė 
DBLS Kultūrinių reikalų direktorė

MANČESTERYJE
DU GIMTADIENIAI

Rugpjūčio 7 d. Mančesterio lietu
vių klubo sekretorius ir klubo garbės 
narys Stasys Lauruvėnas, sulaukęs 
75 metų amžiaus, ir klubo baro 
vedėjas Antanas Bendžius, sulaukęs 
72 metų, klube surengė šaunų gimta
dienių pobūvį, kuriame dalyvavo 
gausus būrys jų draugų bei pažįsta
mų.

Gimtadienių proga abu pasveiki
no klubo pirm. A. Podvoiskis, iškel
damas jų nuopelnus klubui. Visi su
giedojo jiems ilgiausių metų ir pa
kėlė tostus už garbingų vyrų sveika
tą bei laimingą ateitį.

Pobūvis praėjo pakilioje ir links
moje nuotaikoje.

Ilgiausių metų!
A. P-kis

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

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

Prašome visus atvykti į minėjimą.
Skyriaus valdyba

PLaiai parduodamas
butas Trakų miesto centre.

I aukšte, 2 kambariai, 
50 kv. m, 

100 m nuo ežero.

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

PASAULYJE
Nacių palikimas?

Lenkijos spaudos agentūra PAP 
praneša apie prokuratūros pradėtą 
bylą dėl Štuthofo konclageryje iš 
žmogaus riebalų pagaminto muilo, 
pardavinėjimo viename Gdansko 
uostamiesčio turguje.

Apie įvykį Gdanske - parduoda
mus muilo gabalus su vokišku užra
šu ’’Stutthoff. Pagaminta iš žmogaus 
riebalų“ - pirmoji pranešė spauda. 
Pasak dienraščio ’’Žycie Warsza- 
wy“, muilas buvo pardavinėjamas 
turistų gausiai lankomame Gdansko 
senamiesčio suvenyrų turguje. Pro
kuratūra, pradėjusi tirti šį faktą, pir
miausiai turi nustatyti, ar iš tikrųjų 
tai buvo Štuthofo nacių konclagery
je iš žmogaus riebalų pagamintas 
muilas, ar tik sugalvota antisemitinė 
provokacija. Jei paaiškėtų, kad mui
las tikrai pagamintas iš nukankintų 
žmonių lavonų, jo pardavinėtojams, 
pagal Lenkijos baudžiamojo kodek
so straipsnį už žmogaus palaikų iš
niekinimą, grėstų bausmė iki trijų 
metų kalėjimo.

Savižudybės šalininkai
Pernai rudenį Šiaurės Amerikoje, 

Oregone, įvyko referendumas, kurio 
metu buvo pasisakyta už eutanazijos 
įteisinimą. Dauguma pasisakė už ne- 
baudimą tų gydytojų, kurie ligonių 
prašymu padėtų jiems numirti.

Referendumo rezultatai vis dėlto 
neįteisino eutanazijos Oregono vals
tijoje, nes prieš pat atitinkamo įstaty
mo įsigaliojimą pernai gruodžio 7 
d., JAV Aukščiausiojo Teismo 
sprendimu jis buvo suspenduotas. 
Dabar Aukščiausiasis Teismas, ku
ris atlieka ir Konstitucinio teismo 
funkcijas, pernai Oregone vykusio 
referendumo rezultatus paskelbė 
prieštaraujančiais Konstitucijos 14 
str., garantuojančiam žmogaus gy
vybės apsaugą. Paskelbus teismo 
nuosprendį, eutanazijos šalininkai 
pareiškė pradėsią apeliacijos bylą.

Paroda apie Titaniką
Didžiojoje Britanijoje, Greenwi

ch'© jūrų muziejuje, veikia paroda 
apie Titaniko laivą, nuskendusį At
lanto vandenyne 1912 m. Parodos 
lankytojai gali susipažinti su išliku
sia Filmuota medžiaga apie Titaniką, 
o svarbiausia - su keliais šimtais eks
ponatų, pastaraisiais metais ištrauktų 
iš vandenyno gelmių. Anuomet Ti
tanikas turėjo būti pats didžiausias ir 
saugiausias keleivinis laivas pasau
lyje. Tai buvo didžiulis plaukiojantis 
viešbutis, prie kurio Belfasto laivų 
statykloje dirbo daugiau nei 11 
tūkstančių darbininkų. Į savo inau
guracinę kelionę iš Southhamptono j 
New Yorką Titanikas išplaukė 1912 
m. balandžio 10 dieną, o balandžio 
14 dieną, susidūręs su ledkalniu, 
nuskendo per nepilnas tris valandas. 
Iš 2300 keleivių, daugiausiai emi
grantų į Jungtines Valstijas, išliko 
gyvi 750, kuriuos atvirame van
denyne surinko pro šalį atsitiktinai 
plaukęs laivas. Titaniko katastrofa 
buvo legendų ir spėliojimų objektu 
iki pat 1985 m., kai buvo surastos 
nuskendusio laivo liekanos. Viskas 
buvo nuodugniai apžiūrėta ir užfik
suota povandeninėmis videokame
romis, o po to specialiu povan- I 
deniniu laivu pavyko į paviršių | 
iškelti tai, kas dabar eksponuojama 
Greenwich'© jūrų muziejuje: kelei
vių lagaminai, drabužiai, laivo indai, 
keleivių užrašai, laiškai, pinigai, 
kitos smulkmenos.

Vatikano radijo lietuviškų 
laidų redakcijos žinios

Leidėjas: Lietuvių namų bendrovė Londone ir Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga. Vyriausiasis redaktorius Vladas Dargis. ”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. 2760. Spausdina valstybinė įmonė "Spauda“, Laisvės pr. 60, Vilnius.
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