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Atsivėrimas į Rytus - 
oficiali NATO politika

Ekonomika

Netiesa, jog Lietuva 
ritasi žemyn

Vokietijos gynybos ministras, vienas K NATO plėtimo šalininkų, 
Vo&er Ruehe viešnagės Vilniuje metu.

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

Taip teigė Vokietijos Federacinės 
Respublikos fedaralinis gynybos 
austras Volker Ruehe (Folkeris 

Tūė) Seime surengtoje spaudos 
woferencijoje.

Rugpjūčio 21-22 d. jis lankėsi 
jttuvoje dviejų dienų darbo vizito. 
Mas susitiko su LR Prezidentu 
(JJrazausku, Seimo Pirmininko pa- 
xiuotoju J.Bematoniu, Seimo Na- 
xoalinio saugumo ir Užsienio rei- 
oh| komitetų nariais. Vokietijos Fe
kalinį gynybos ministrą lydėjo 

Vokietijos Federalinės gyny- 
» ministerijos, ministro tarnybos 
B VFR Generalinio štabo parei
gai.
Rugpjūčio 21 d. Krašto apsaugos 

isterijoje (KAM) Vokietijos 
jiybos ministras V.Ruehe su KA 
aistra L.Linkevičiumi aptarė 
Mus santykius karybos srityje, 
tybose, be kitų asmenų, dalyvavo 
t Tarptautinių ryšių departamento 

JAV karo atašė tiki taika Balkanuose
Dvejus metus Lietuvoje dirbusi JAV karo atašė generole 

Tiju Kerą jau atsisveikino su mūsų šalimi.
Rugpjūčio 23 d. Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) 

akreditavimosi raštus ministrui L.Linkevičiui įteikė naujasis 
JAV gynybos ir karo atašė Ralph Roy Rhea. Oficialioje cere
monijoje dalyvavo Lietuvos kariuomenės vadas generolas 
J.Andriškevičius, kiti KAM pareigūnai ir R.R.Rhea žmona 
Ann. Jai ministras L. Linkevičius įteikė puokštę gėlių.

Iškilmingai keliant sveikinimo taurę Lietuvos krašto apsau
gos ministras pajuokavo, kad nepatogu matant tokiam būriui 
kolegų ir žurnalistų iš pat ankstyvo ryto gerti šampaną, tačiau 
tokios jau tradicijos...

R.R.Rhea gimė 1953 m. Harlingene, Tekso valstijoje, 
baigė Kalifornijos universitetą, paskui - Vebsterio ir Indianos 
universitetus. Visur jis studijavo humanitarinius mokslus ir tu
ri magistro laipsnį. Nuo 1975 m. R.R.Rhea ėmė studijuoti ka
rybą, prieš atvykdamas į Lietuvą dirbo Pentagone. Pulkininko 
leitenanto laipsnis jam suteiktas 1992 m.

JAV kariškis prisipažino, kad netoli Sarajevo automobilio 
katastrofoje žuvę JAV diplomatai R.Frasure, J.Kruzela ir 
N.Drew buvo jo draugai. Dirbdamas Pentagone patarėju, jis 
padėjo jiems kurti planus, kaip JAV Vyriausybė galėtų taikiai 
sureguliuoti konfliktą buvusioje Jugoslavijoje ir Balkanų pu
siasalyje. R.R.Rhea tiki, kad derybos dėl taikos Jugoslavijoje 
tęsis. EU

^Iph Roy Rhea su žmona Ann Krašto apsau- 
1 ministerijoje.
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Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

departamento NATO skyriaus virši
ninkas A.Krivas.

V.Ruehe Vyriausybės rūmuose 
susitiko su premjeru A.Šleževičiu- 
mi, kur aptarti Lietuvos santykiai su 
NATO ir kitomis Europos saugumo 
struktūromis, Baltijos valstybių ben
dradarbiavimas, padėtis regione. 
Vokietijos delegacija aplankė Seimo 
gynybos memorialą, susitiko su už
sienio reikalų ministru P.Gyliu.

V.Ruehe žurnalistams pasakė 
besidžiaugiąs, kad Vokietijos ir Lie
tuvos vadovai vienodai vertina pa
dėtį regione, supranta, kad kaimyni
nėms šalims reikia tęsti bendradar
biavimą ir jį stiprinti. Svečiui ge
riausią įspūdį paliko tai, kad Lietuva 
vykdo subalansuotą politiką - yra 
sėkmingai atsivėrusi ir aktyviai ben
dradarbiauja su Vakarų šalimis, ta
čiau supranta, kad nereikia atsitverti 
nuo Rusijos, negalima jos izoliuoti. 
Tai, pasak svečio, atitinka ir Vokie

tijos pozicijas, nes "Rusija yra jėga, 
be kurios Europa nebūtų stabili”. 
V.Ruehe taip pat pritarė numato
mam kurti bendram Lietuvos ir Len
kijos kariuomenės daliniui. Jei tai 
pavyktų, mano svečias, Lietuva tap
tų įtakinga valstybe šiame krašte.

Paklaustas, ar numatoma, kad 
NATO bus išplėsta tik iki buvusios 
SSRS sienos, taip pritariant 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. pasirašytam Ri
bentropo-Molotovo paktui, svečias 
klausimą pavadino nekorektišku. Jis 
paaiškino, kad apie Kaliningrado 
sritį susitikimuose su Lietuvos va
dovais kalbėta labai nedaug. Bet pa
tikino, kad NATO atsivėrimas į Ry
tus nėra vien tik Vokietijos nuo
monė, tai - oficiali NATO vadovų 
politika, iš esmės jau nuspręstas da
lykas, tačiau kalbėti apie detales ir 
eilės tvarką dar anksti. 1994 m. sau
sį, parengus dokumentą, kuriame 
prisistatė stojimu į NATO suintere
suotos valstybės, procesas nesuval
domai vyksta toliau. Tai, pasak 
V.Ruehe, jau supranta ir Europos 
Sąjunga, ir pati NATO. Ji turės atsi
verti, nes nėra ekspansionistinė or
ganizacija. Pasak Vokietijos minis
tro, bet kuri šalis, norinti įstoti I 
NATO, privalo įnešti ir savo indėlį, 
atlikti ’’namų darbus”.

Savo apsilankymą ’’Geležinio 
vilko” brigadoje V.Ruehe pavadino 
labai naudingu. ’’Svarbiausia kariuo
menėje - dvasia, kurios negalima nu
pirkti už pinigus”, - pasakė svečias. 
Ir nors Lietuvos kariuomenė gyvuo
ja sunkiomis materialinėmis sąlygo
mis, jos dvasia tvirta, pastebėjo jis.

Ministras L.Linkevičius padėko
jo svečiui už dovaną - stiprius kariš
kus žiūronus, kuriuos įteikdamas 
V.Ruehe pajuokavo: ’’Kad geriau 
matytųsi Briuselis”...

Vokietijos delegacija tęsė vizitą 
Rygoje ir Taline. Latvijoje V.Ruehe 
paneigė, kad NATO yra numačiusi 
Baltijos šalis į savo gretas priimti 
paskutines.

Ona Mickevičiūtė

Neseniai Jungtinių Tautų vysty
mo programa (JTVP) paskelbė 1995 
m. pranešimą apie žmonijos sociali
nę raidą. Šiame pranešime paskelbti 
duomenys rodo, jog pagal žmogaus 
socialinės raidos indeksą Lietuva 
užima 71 vietą tarp 174 pasaulio 
valstybių (Latvija - 48, Estija - 43). 
Palyginti su pernai metų JTVP duo
menimis, Lietuva smuktelėjo net per 
43 vietas (iš 28) ir atsidūrė greta to
kių valstybių kaip Dominika, Iranas, 
Kuba, Libija, rašoma ’’Dienoje”.

Tačiau Lietuvos ambasados 
Prancūzijoje ekonomikos patarėjęs 
Vytautas Naudužas, dalyvavęs šia 
tema surengtame susitikime pas 
Prezidentą, mano, kad šie duome
nys, gauti remiantis Pasaulio banko 
skaičiavimais, visiškai neatspindi 
šių dienų Lietuvos padėties, nes 
buvo panaudoti baziniai 1990 m. 
skaičiai. Pasak V. Naudužo, gal ir 
galima sutikti, jog Latvija bei Estija 
šiek tiek lenkia Lietuvą, tačiau kaip 
paaiškinti tai, jog pagal pranešimą 
Lietuvą gerokai pranoko Ukraina, o 

Žemdirbiai, pa
miršę Dievo prie
saką švęsti sekma
dienį, šią vasarą 
dirbo be poilsio, 
kol buvo gražūs 
orai. Baigiasi rug
pjūtis, baigiasi ir 
javapjūtė. Neblo
gas žiemkenčių 
derlius užderėjo 
Vidurio ir Šiaurės 
Lietuvos lygumo
se, Suvalkijoje. O 
Žemaitijoje, Rytų 
Lietuvoje vasarojus 
menkas - ar nepri
trūks miežių, avižų 
kombinuotiesiems 
pašarams?

Dabar jau malū
nai dirba be poilsio 
- mala naujo der
liaus grūdus. Šiemet 
grūdai atvežami 
sausi, kokybiški. 
Tad už tonų aukš-

Rugpjūtį derlius 
keliauja į aruodus

Gimtinės laukai— Leono Grubinsko nuotr.
čiausios klasės kvie
čių akcinė bendrovė "Vievio malū
nas“ moka ūkininkui po 630 Lt - dau
giau negu rekomendavo Žemės ūkio 
produktų supirkimo reguliavimo ir 
koordinavimo taryba. (Beje, Niujor
ko biržoje tona aukščiausios rūšies 
kviečių kainuoja 155 dolerius, ty. 
640 Lt). Matyt, todėl į Vievį atke
liauja grūdai ir iš tolimų rajonų. Be to, 
čia atsiskaitoma iš karto, banko 
pervedimai išrašomi per 2-3 dienas.

Pasak žemės ūkio ministro V.Ei- 
norio, grūdams supirkti šiemet rei
kės 200 mln.Lt. Šiemet grūdai su
perkami geriau negu pernai. Iš vals
tybės biudžeto naujojo derliaus grū
dų supirkimui perdirbimo įmonėms 
rugpjūtį buvo skirta 72 mln.Lt Iš 

Baltarusija atrodo lyg svajonių vir
šūnė. Juokinga ir tai, jog Ispanija ap
lenkė Daniją, teigė ekonomikos pa
tarėjas.

V. Naudužis sakė, jog duomenys, 
kuriuos apie šalių, tarp jų ir Lietu
vos, vystymąsi surinko tokios žino
mos tarptautinės organizacijos kaip 
Morgano fondas, Tarptautinis mo
netarinis fondas, "Salamon Brot
hers”, "Deutsche Bank“, visiškai ne
sutampa su minėtu JTVP praneši
mu. Pavyzdžiui, neseniai "Wall 
Street Journal“ pateikė 25 šalių (Vy- 
šegrado, Baltijos bei kitų Rytų 
Europos valstybių, kurios priklausė 
arba ne buvusiai SSRS) šių metų 
vystymosi rezultatus (nacionalinio 
produkto, infliacijos augimo tempai 
ir t.t). Pagal juos Lietuva užima 7 
vietą. Taigi teiginiai, jog Lietuva 
ritasi žemyn, nepagrįsti; atvirkščiai, 
yra daug gerų poslinkių, kuriuos, 
beje, pastebi ir užsieniečiai, sakė 
V.Naudužas.

Nukelta j 3 psl.

viso šiemet Žemės ūkio ministerijai 
iš valstybės iždo numatyta skirti 
436,3 mln. Lt dotacijų. Todėl su 
žemdirbiais atsiskaitoma Vyriausy
bės nustatytais terminais, ty. pusę 
kainos sumokant iškart, o kitą - per 
kelis mėnesius. Pasak Grūdų perdir
bėjų asociacijos prezidento L.Kirki- 
lio, dabar Lietuvoje supirkta apie 
180 tūkst. tonų maistinių grūdų, iš jų 
120 tūkst tonų kviečių - tai apie 45 
proc. kvotos.

Ne visur reikalai klostosi taip 
sklandžiai. Šiaulių apskrity javapjū
tė jau beveik baigta, žemdirbiai į 
saugyklas atvežė daugiau negu 21 
tūkst tonų maistinių grūdų, bet pini
gus gavo ne visi. EU
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Taikdarių pratybos Rukloje

’’Gintarinio slėnio” pratybose Rukloje * kaip tikrame kare.
Viktoro Kapočiaus nuotr.

Rugpjūčio 24 d. baigėsi tarp
tautinės pratybos "Gintarinis slė- 
nis-95“ . Jos vyko nuo rugpjūčio 
6 d. Lietuvos kariuomenės taikos 
palaikymo operacijų mokymo 
centre Rukloje (Jonavos rąįone). 
Mūsų šalies teritorijoje šiais me
tais tai antrosios pratybos pagal 
NATO "Partnerystės vardan tai
kos“ (PFP) programų, dalyvau
jant užsienio šalių kariškiams.

Birželi Ruklos centre mokėsi 
Lietuvos, Lenkijos ir Danijos kariai. 
Rugpjūti vykusiose pratybose daly
vavo tik Lietuvos ir JAV kariškiai. 
56 Lietuvos kariams ir liktiniams 
vadovavo kuopos vadas vyresnysis 
leitenantas Juozas Kačergis. Tarp
tautinių mokymų vadovu buvo 
paskirtas Lietuvos karininkas pulki
ninkas leitenantas Antanas Jurgaitis. 
Mokymus stebėjo Estijos, Latvijos 
ir Lenkijos ginkluotųjų pajėgų 
karininkai.

Pratybos susidėjo iš dviejų eta
pų. Pirmasis - instrukcijų ir doku
mentacijos rengimas - jau vyko rug
pjūčio 6-18 d. Siame etape Lietuvos 
ir JAV kariai buvo supažindinti su 
pagrindiniais Jungtinių Tautų Orga
nizacijų karinių dalinių veikimo 
principais ir būdais. Programoje 
siekta operatyvinio suderinamumo, 
mokytasi ginkluotųjų pajėgų ir gink
lų panaudojimo taisyklių. Mūsų ša
lies kareivius ir liktinius savaitę mo
kė Kroatijoje taikos palaikymo misi
ją atlikusio būrio LITPLA-1 kariai. 
Rugpjūčio 8 d. jų būrį papildė de
šimt iš JAV atvykusių karių, vado
vaujamų kapitono P.Gorkio. Taigi 
pratybose dalyvavo 66 kariai.

Oficiali tarptautinių mokymų 
’’Gintarinis slėnis-95“ atidarymo 
ceremonija įvyko rugpjūčio 20 d. 
Atidarymo iškilmėse dalyvavo kraš
to apsaugos ministras L.Linkevičius, 
kariuomenės vadas generolas J.An

driškevičius, laikinai einantis Ge
neralinio štabo viršininko pareigas 
pulkininkas leitenantas J.Norgėla, 
naujas JAV karo atašė Lietuvoje pul
kininkas leitenantas R.R.Rbea, ste
bėtojai iš Estijos, Latvijos, Lenkijos.

Nuo rugpjūčio 20-osios iki 24- 
osios vyko kuopų taktinės pratybos. 
Per 72 valandas buvo kompleksiškai 
lavinami visi pirmame etape įgyti 
įgūdžiai, taikomos naujos žinios.

Pagrindinis mokymo ’’Gintarinis 
slėnis-95“ tikslas - plėtoti karinį ben
dradarbiavimą, skatinti abipusį su
pratimą ir stiprinti bendrą operatyvi
nį abipusį suderinamumą tarp JAV 
ir Lietuvos kariškių, atliekant taikos 
palaikymo, humanitarinės pagalbos 
ir ’’koalicijos paramos“ operacijas.

Karių įgūdžiai buvo lavinami at
liekant šias operacijas: stebėjimo 
posto įrengimas ir tarnyba, kontrolės 
posto įrengimas ir tarnyba, derybos, 
patruliavimas pėsčiomis, šarvuo
čiais kaimo ir miesto vietovėse, pir
mosios medicinos pagalbos suteiki
mas, svarbių asmenų eskortą vi mas 
šarvuočiais ir pėsčiomis, sunkveži
mių kolonos eskortavimas, išmina
vimas, veiksmai prieš snaiperius.

Pratybose Lietuvos kariai naudo
jo kariuomenės įsigytą rusišką tech
niką ir iš Vakarų kaip labdarą gautą 
karo techniką, automatus, minų ieš
kiklius, ryšio priemones. JAV kariai 
atsigabeno savo karybos priemonių. 
Virš į rietuves sukrautų apsauginių 
smėlio maišų plevėsavo JTO, JAV, 
Lietuvos ir "baltos” vėliavos.

"Gintarinio slėnio-95“ praty
boms skirta apie 300 tūkst. litų. Pusę 
šios sumos apmokės JAV ginkluoto
sios pajėgos.

Ona Marija Miškinytė

Keliais sakiniais
□ Rugpjūčio 31d. iškeltos valstybės 
vėliavos. Taip nutarta paminėti sve
timos kariuomenės išvedimo iš Lie
tuvos dieną.
O Lietuva turės savo atstovą Komu
nizmo aukų memorialo fundacijos 
Tarptautinėje taryboje. JAV Kon
greso įsteigtos fundacijos pirminin
kas L.Dobrianskis atsiuntė laišką 
V.Landsbergiui, dėkodamas profe
soriui, kad jis sutiko dalyvauti šios 
institucijos taryboje kaip Lietuvos 
atstovas.
□ Pirmasis Danijos šalies karinio 
laivo vizitas Klaipėdoje. Vyriausybė 
leido rugsėjo 1-4 d. į uostamiestį 
įplaukti Danijos karališkojo jūrų lai
vyno laivui "Glenten“.
□ Lietuvos banke lankėsi Pasaulio 
banko konsultantai D.Cook irS.Tal- 
ley. Susitikimo su banko vadovais 
metu daugiausia kalbėta apie rengia
mą Indėlių draudimo įstatymą, apie 
tai, ar jo nuostatai atitinka įstatymus, 
reglamentuojančius bankinę veiklą, 
apie bankų veiklos draudimo siste
mą.
□ Lietuvos delegacija išvyko į IV 
pasaulinę Jungtinių Tautų Organi
zacijos (JTO) konferenciją moterų 
klausimais. Rugpjūčio 30-rugsėjo 8 
d. netoli Pekino vyks nevyriausybi
nių organizacijų alternatyvinė mo
terų konferencija, o oficiali vyks 
rugsėjo 4-15 d. Pekine. Joje daly
vaus 184 valstybės. Tai svarbiau
sias JTO renginys šiemet. Ir vyriau
sybinė, ir nevyriausybinė Lietuvos 
delegacijos parengė ataskaitas JT 
apie moterų padėtį Lietuvoje, B.Pa- 
jėdienė sukūrė dokumentinį filmą 
"Moterys ir laikas“.
OPagerbtas savanorio A. Sakalaus
ko atminimas. Rugpjūčio 21 d. 
netoli Seimo, toje vietoje, kur tą die
ną 1991 m. žuvo savanoris Artūras 
Sakalauskas, prie paminklinio ak- 

mens susirinkę artimieji ir bendražy
giai padėjo gėlių, uždegė žvakutes.
□ / Vilnių iš JAV atskrido pirmojo 
nepriklausomos Lietuvos finanų 
ministro Martyno Yčo dukros. Hy- 
patija Yčaitė-Petkus ir Evelina Yčai- 
tė-Taggart dalyvaus M.Yčo UQ. 
osioms ir jo brolio, pirmojo nepri
klausomos Lietuvos švietimo minis
tro, Jono Yčo 115-osioms metinėms 
skirtuose minėjimuose. Seserys ke
tina Lietuvoje praleisti dvi savaites.
□ Lietuvai padovanota Zenono 
Jonušo muzikos instrumentų kolei- 
cija. Ją iš Floridos, JAV, į Vilnių 
atgabeno garsaus nepriklausomos 
Lietuvos ir JAV muziko ZJoniio 
našlė Elena Jonušienė ir padovanojo 
Lietuvos muzikos akademijai.
O Rugpjūčio 25 d. Viekšnių mieste
lyje atidengtas paminklas Biriu
kams. Kauniečio skulptoriaus Č. ft 
čiuko sukurtas paminklas įamžina 
Mykolo, Vaclovo ir Viktoro Biržiš- 
kų bei jų tėvų - garsaus daktaro An
tano Biržiškos ir Elzbietos Biržiš- 
kienės atminimą.
□ Rugpjūčio 23 d. prasidėjo 7-ieji 
mokslo metai atkurtame Kauno V}- 
tauto Didžiojo universitete. Šime! į 
pirmąjį kursą priimta 479 studentai, 
kurie mokysis 20 įvairių specialy
bių. Bakalauro laipsniui įsigyti uni
versitete mokosi 1783 studentai.
□ Rugsėjo 1-ąją Vilniaus Kaalm 
aikštėje vyko šventinis koncertas 
"Beauštanti aušrelė“. Jis skiltas 
mokslo metų pradžiai ir M.K.&- 
lionio 120-osioms metinėms. Šven 
tės pradžiai kompozitorius Giedrius 
Kuprevičius parašė kūrinį "Beau! 
tanti aušrelė“.
□ Atstatyta Sintautų bažnyčia ima 
veikti. 1944 m. sudegusi Sintautų 
Švč. Mergelės Marijos ėmimoįdan 
gų bažnyčia atvėrė duris rugpjūčio 
26 d. Ji atstatyta už mūsų šalies iru! , 
sienio lietuvių aukas.
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ministru antamobiliy
Apie tai rašoma "Lietuvos ryte“ 

08 22
Ne vieną savaitgalį Vyriausy

bės garažo mašinos - penki minis
trų BMW automobiliai -Vilniuje 
vežiojo vestuvininkus. Kaip paaiš
kino Vyriausybės ūkio skyriaus 
vedėjas A. Jaskelevičius, specia
lios paskirties įmonė ’’Autoūkis“, 
kaip ir dar trys Vyriausybę aptar
naujančios komunalinių paslaugų, 
leidybos ir statybos įmonės, pačios 
save išlaiko. Todėl poilsio dieno
mis, jeigu mašinos būna nereika
lingos, jos išnuomojamos vestu
vėms, kitoms progoms. Tačiau - 
tik Vilniuje. ’’Automobiliai bran
gūs, negalime į rajonus išleisti“, - 
sakė ūkio skyriaus vadovas. Tarp 
nuolatinių savaitgalio klienai būna 
Vilniaus aerouostas, viešbutis 
’’Villon“.

’Tenka taupyti, nes pinigų turi
me nedaug“, - tai "Lietuvos rytui“ 
tvirtino AJaskelevičius, kiti ūkio 
darbuotojai. Iš biudžeto kanceliari
jai yra skirta 11,5 milijono litų (ši 
suma gerokai viršija Ekonomikos, 
Pramonės ir prekybos bei kelioms 
kitoms ministerijoms skiriamas lė
šas). Iš jų moka atlyginimus dar
buotojams, padengia Vyriausybės 
rūmų pastato elektros, šildymo, ki
tų komunalinių patarnavimų pa
slaugas, remontą, pastato apsaugą.

Už Vyriausybės rūmų nuomą 
komunalinių paslaugų įmonei per 
mėnesį tenka mokėti 60,5 tūkst 
litų - į šią sumą įskaitomi ir atly
ginimai aptarnaujančiam person

alui.
Dešimt ministerijų savo vado

vams automobilius nuomoja iš "Au
toūkio“. Prieš porą metų už Europos 
Sąjungos paskolą - 175 tūkst ekiu 
nupirkta dešimt BMW automobilių. 
Kreditą su 7,5 proc. palūkanų teks 
sugrąžinti iki 2000 metų. Ministeri
jai tokios markės mašinos nuoma 
per mėnesį kainuoja 2530 litų plius 
43 centai už kiekvieną nuvažiuotą 
kilometrą. BMW savaitgalio nuoma 
klientams skaičiuojama pagal kitą 
tarifą - valanda kainuoja 9,80 lito, už 
kiekvieną nuvažiuotą kilometrą 
reikia mokėti po 95 centus.

StDRtigMjJLtetltYftk 
duidosJaikiis

Apie tai rašo "Lietuvos rytas“ 
08 21

Lietuvoje yra tik kelios vietos, 
kuriose galima žiūrėti striptizą (lėtą 
moters nusirenginėjimą), kabaretą 
ar muzikinę šokių programą: ’’Lietu
vos“ viešbučio "Jet Sėt“ naktiniame 
klube, to paties viešbučio 22-ojo 
aukšto bare "Panorama“, restorane 
"Žarija“, viešbučio "Villon“ "Nakti
niame Beno klube“ bei dar keliose 
pogrindinėse užeigose. Tokių vietų 
Vilniuje buvo ir daugiau, tačiau, ne
sant paklausos, įmonės naktinių pro
gramų su striptizu atsisakė.

Vilniuje pirmasis striptizo klu
bas, turintis pakankamai daug lanky
tojų net vasarą, yra naktinis "Jet Sėt“ 
klubas. Jame kiekvieną dieną pusę 
pirmos nakties prasideda valandos 
programa. įėjimo mokestis - nuo 20 
iki 30 litų, programos metu galima 
valgyti ir gerti. Maisto ir gėrimų ant

kainiai, ekspertų skaičiavimais, yra 
200-250 proc.

Nuo rugsėjo mėnesio kartu su S. 
Jakutavičiaus televizijos produkci
jos ir reklamos firma BNT planuoja
ma rengti televizijos šou laidas 
’’Naktinis ’’Jet Sėt“ gyvenimas“. 
Laidos bus transliuojamos kas antrą 
šeštadieni per "Laisvą nepriklauso
mą kanalą“.

"Užsienyje, ypač Azijos šalyje, 
lietuvaičių paklausa didelė, - saike 
firmos "Bolero“ vadybininkas 
V.Kurila, savo karjerą pradėjęs šo
kių kolektyvuose ir mokyklos disko
tekose. "Bolero“ aprūpina šokėjas 
darbu Lietuvoje, už kurį mokama 
santykinai nedaug, tačiau įsipareigo
ja per metus 3-6 mėnesiams išsiųsti 
dirbti pagal kontraktą į užsienį, kur, 
pasak V. Kurilos, "merginos užsidir
ba neblogus pinigus“.

Šiuo metu dėl rusų artistų invazi
jos Jungtiniuose Arabų Emyratuose 
prasidėjo "negeri dalykėliai, tokie 
kaip prostitucija ir pan.“. Dėl to ara
bai ėmė protestuoti prieš naktinius 
klubus, restoranus, kuriuose šoka 
europietės. Pasak V. Kurilos, rusų 
skverbimasis sugadino rinką Lietu
vos šokėjams ir dainininkams. Šiuo 
metu jau grįžta paskutiniai kolekty
vai, nes prieš tris mėnesius Jungti
niuose Arabų Emyratuose buvo už
drausta šokti striptizą.

"Villon“ viešbučio "Naktiniame 
Beno klube“ kas mėnesį keičiasi ka
baretų ir striptizo šokėjų kolektyvai 
iš Maskvos bei Sankt Peterburgo.

Kaip pavyko sužinoti iš neoficia
lių šaltinių, Rusijos artistai pagal 
kontraktą gauna maitinimą ir nakvy
nę "Villon“ viešbutyje, taip pat po 
24 JAV dolerius už pasirodymą 
C’Jet Sėt“ kabareto šokėjos, neofi
cialiais duomenimis, gauna maž
daug po 10 dolerių).

UžsknkžiaL
plaguuQja Ax-Sutku
Skelbia straipsnio antraštė 

"Gimtąjame krašte“ 08 24
Apie plagijavimo atveji pirmasis 

prakalbo Rusijos dienraščio ”Izve- 
stija“ žurnalistas V.Achlomovas: 
"Neseniai aukcione tarp 25 darbų sa
vo dideliam nustebimui pamačiau 
dailininko D.Vrubelio paveikslą, 
kuris tiksliai, tik dažais, pakartoja 
A.Sutkaus "Pionierių“. Vrubelio 
darbas taip pat vadinasi paprastai 
"Berniukas“. 1993, 64x62 cm“.

V_Achlomovas, gerai pažįstantis 
vilnietį fotomenininką A.Sutkų, 
daugelio tarptautinių konkursų lau
reatą, piktinasi maskviečiu dailinin
ku, kad jis paprasčiausiai nukopija
vo 1965 m. sukurtą A. Sutkaus liūd
nąjį fotoportretą "Pionierius“, net 
neužsimindamas, kieno kūriniu pa
sinaudojo. Ir tokie atvejai, pasirodo, 
ne vieninteliai.

"Dar 1964 m. fotografavau pran
cūzų filosofą ir rašytoją Žaną Polį 
Sartrą. Prancūzijos spauda plačiai 
naudojosi šiomis fotografijomis, nes 
Ž.P.Sartras neprisileisdavo jokių fo
tografų, išskyrus H.Kartjė Breseną. 
Kol buvo gyvas Ž.P.Sartras, leidi
niuose dar užrašydavo, jog tai mano 
fotografijos. Jam mirus, mano nuo
traukas jau imta spausdinti be pavar
dės. Buvau priverstas priminti savo 
autorystę“, - sakė A.Sutkus.

Tačiau tai pavykdavo ne visada. 
A.Sutkus nustebo, kai Paryžiuje, Na
cionalinės bibliotekos kieme, pamatė 
garsios skulptores sukurtą skulptūrą, 
kuri tiksliai pakartojo jo ne mažiau 
garsios fotografijos "Ž.P.Sartras 
Nidoje“ rašytojo siluetą.

- Populiarumas populiarumu, ta
čiau neatsiklausti autoriaus, nenu
rodyti, klieno kūriniu naudojosi, - tai 

jau ne tik moralinė kiaulystė. Dai
lininkas D.Brubelis jau anksčiau 
naudojosi fotografų kūriniais, ta 
čiau senesniais, kurių autorių gal 
nebėra gyvų, todėl jam nebuvo 
reiškiamos pretenzijos.

A.Sutkus, ko gero, tokias pre
tenzijas pareikš. Jeigu nuplagijuo
tas paveikslas parduodamas už ko
kius 8 tūkst. dolerių, vadinasi, čia 
jau ne vien garbės reikalas.

Kiek sveria 23 mln, 
JAY_d vienui

Šią temą gvildena "Respubli
ka“ 08 22

1994 m. rugsėjo mėn. į Vilniaus 
mokesčių inspekciją kreipėsi Vil
niaus ’Tauro“ banko valdybos pir
mininkas G.Konopliovas, pagei
daujantis deklaruoti 28 mln. JAV 
dolerių, paaiškindamas, jog pinigai 
atvežti grynais iš Anglijos lagami 
nuošė ir nedeklaruoti muitinėje, 
nes bijota reketininkų. Jie, pasak 
G.Konopliovo, buvo uždirbti pre
kiaujant metalais ir apmokestinti 
Anglijoje.

Kiek reikia maišų arba kelionės 
krepšių, kad sutilptų 28 mln. dole 
rių? Pasak bankinininkų, atsakingų 
už pinigų transportavimą, vietas 
milijonas dolerių, jeigu visa suma 
vien šimtadoleriniais banknotais 
užimtų tik apie pusę maišo, kuria
me sveriamas cukrus. Maiše, kuria 
me telpa 50 kg cukraus, tilptų apie 
2 mln. JAV dolerių. Milijonas tilp
tų ir į vidutinio dydžio odinį fe- 
lionės krepšį, arba 2 "diplomatus"

Vienas žmogus lengvai paneštų 
vieną maišą, kuriame telpa 1 mln 
JAV dolerių, sveriančių 10 kg. ~ 
milijonai dolerių, kuriuos kaip 
atvežtus iš Anglijos deklaravo G 
Konopliovas, tilptų 5 inkasaciniix- 
se maišuose. EEi

2
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Vyriausybėje

<* Rugpjūčio 18-20 d. Vilniuje, Pa
langoje, Klaipėdoje lankėsi Lenkijos 
užsienio reikalų ministro pavaduoto
jas Stefanas Melleris. Jis kartu su 
Lietuvos užsienio reikalų ministeri
jos (URM) sekretoriumi Albinu Ja
nuška parafavo Lietuvos ir Lenkijos 
užsienio reikalų ministerijų bendra
darbiavimo protokolą. Pasak svečio 
iš Lenkijos, kaimyninių šalių santy
kiai tokie, kad nebeužtenka oficialių 
dvišalių vizitų. S.Mellerio žodžiais, 
Lietuvos ir Lenkijos likimas priklau
so ne tik nuo to, kaip ’’keisis Europa, 
bet ir nuo to, kaip plėtosis dvišaliai 
mūsų santykiai”. URM sekretorius 
AJanuška pasidžiaugė, kad per 
kelias dienas galima aptarti naujas 
galimybes, kaip abi šalys galėtų inte- 
gruotis j Europą ir NATO bei plėtoti 
regionini bendradarbiavimą.
Lietuva jau yra pasirašiusi panašius 
dvišalius bendradarbiavimo ir kon
sultacijų protokolus su Baltarusija, 
Bulgarija, Moldova, Kazachstanu, 
Ukraina, trišalius - su Estijos bei 
Latvijos URM. Rugpjūčio 20 d. Pa
langoje Lietuvos ministras pirminin
kas A.Šleževičius priėmė S.Melerį, 
kuris perdavė jam Lenkijos ministro 
pirmininko J.Oleksio laiškus. Juose 
Lenkijos premjeras dėkoja už Lietu
vos Vyriausybės kvietimą apsilan
kyti mūsų šalyje darbo vizito ir pri
ima kvietimą. Numatoma, kad Len
kijos Vyriausbės vadovas Lietuvoje 
apsilankys rugsėjo mėnesį. Laiške 
išdėstyta ir Lenkijos pozicija dėl 
Lietuvos santykių su Centrinės Eu
ropos laisvosios prekybos sutarties 
(CEFTA) šalimis. Rugsėjo mėnesį 
Bmo mieste, Čekijoje, vyks CEFTA 
šalių vyriausybių vadovų konfe
rencija, kuriai vadovaus Čekijos mi
nistras pirmininkas V.Klausas. Len
kijos premjeras kreipėsi į jį, prašyda
mas, kad į Konferenciją kartu su 
Bulgarijos ir Rumunijos vadovais 
stebėtojų teisėmis būtų pakviesta ir 
Lietuva. Rugpjūčio 17 d. per bendrą 
V.Klauso ir J.Oleksio spaudos kon
ferenciją Čekijos premjeras abejojo, 
ar tikslinga kviesti Lietuvą į konfe
renciją.
•Pagal Lietuvos Vyriausybės nuta
rimą, iki rugsėjo 1 d. visų rūšių Lie
tuvos įmonės turi pranešti teritori
nėms mokesčių inspekcijoms apie 
turimas ir atidarytas naujas atsiskai
tomąsias, einamąsias bei valiutines 
sąskaitas Lietuvos ir užsienio ban

kuose. Rejestre yra 148 tūksL įmo
nių, o sąskaitas turi tik 50 tūkst., ar
ba 34 proc. Tie 50 tūkst. ūkio sub
jektų turi po dvi sąskaitas, vadinasi, 
Valstybė žino apie beveik 100 tūkst. 
sąskaitų, bet dar 460 tūkst. sąskaitų 
savininkai yra nežinomi, tačiau pini
gai jose būna ir yra naudojami. Duo
menis turės pateikti pačios įmonės ir 
komerciniai bankai, už klaidingas 
žinias numatoma 15 tūkst litų bau
da. Taip tikimasi papildomų mili
jonų litų mokesčių, kurie pagerintų 
biudžeto padėtį.
•►Rugpjūčio 23 d. Vyriausybės po
sėdyje diskutuota, kiek lėšų reikėtų 
sukaupti į specialųjį fondą, ruošian
tis Ignalinos atominės elektrinės už
darymo darbams. Tikimasi, kad pir
mojo ir antrojo reaktoriaus eksploa
tacija bus nutraukta apie 2007-2010 
m. Kaip liudija tarptautinė patirtis, 
vieno bloko uždarymas kainuoja 
apie 300 milijonų JAV dolerių (1,2 
mlrd. litų). Prognozuojama, kad 
reaktoriaus uždarymo darbai kai
nuos panašiai kaip ir jo statyba. Išlai
dos bus įtraukiamos į elektros ener
getikos savikainą - jos kaina vartoto
jams turėtų didėti ne daugiau kaip 
vienu centu.
Pramonės ir prekybos ministerijos 
teikimu Vyriausybė 14 įmonių leido 
ir toliau vienerius metus verstis juo
dųjų metalų laužo ir atliekų supirki
mu. Jos neskolingos valstybės biu
džetui, vykdo įsipareigojimus muiti
nei. Leidimas šiam verslui per metus 
kainuoja 25 tūkst Lt o iš viso žymi
nio mokesčio buvo sumokėta apie 6 
mln. Lt. Įmonės per metus planuoja 
supirkti apie pusę milijono tonų me
talo laužo ir atliekų. Pavyzdžiui, da
bar Klaipėdos uoste juodųjų metalų 
sukaupta gal net už 2 mljrd. Lt - lau
kiama, kol Vakaruose pakils kainos. 
Vyriausybė kreipėsi į Prezidentą, 
kad būtų suteikti įgaliojimai Lietu
vos vardu pasirašyti Europos kon
venciją prieš kankinimą ir kitokį 
žiaurų, nežmonišką ar žeminantį el
gesį ir baudimą, taip pat du protoko
lus. Pritarti šiai konvencijai Lietuvą 
įpareigoja jau ratifikuota Europos 
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencija.
Iš esmės pritarta Tarptautinio ko
mercinio arbitražo įstatymo projek
tui. Lietuvoje bus steigiama nauja 
institucija - arbitražas, sprendžiantis 
tarptautinius komercinius ginčus.

Ona Mickevičiūtė

Prezidentūroje

Prezidento kritika bankams ir pareigūnams
Prezidentas Algirdas Brazauskas 

tradiciniame pirmadienio interviu 
Lietuvos radijui ragino religinių 
konfesijų ir valdžios atstovus ’’la
biau ieškoti bendradarbiavimo būdų 
ir tarpusavio“ supratimo. A.Bra
zauskas priminė, jog rengiami susi
tarimai dėl Bažnyčios nuosavybės, 
dėl tikybos dėstymo mokyklose ir 
dėl sielovados. Susitarimų su Vati
kanu projektus ir šių dokumentų ren
gimą būtina paspartinti, sakė Pre
zidentas. Vadovo įsitikinimu, rudens 
sesijoje Seimas priims Religinių 
bendrijų ir bendruomenių įstatymą. 
Jo projekte siūloma pripažinti 9 ist
oriškai Lietuvoje susiklosčiusias bei 
veikiančias konfesijas: lotynų apei
gų katalikų, graikų apeigų katalikų 
(unitų), stačiatikių, sentikių, evange

Ekonomika
Daugiausia 

išleidžiama maistui
Vidutinės mėnesio vartojimo iš

laidos, tenkančios vienam šeimos 
nariui, per šių metų antrąjį ketvirtį 
siekė 180,9 Lt (45 JAV dolerių). Jos 
labai diferencijavosi: skurdžiausiai 
gyvenančio tiriamojo išlaidos mais
tui, drabužiams, būstui, transportui ir 
kitoms pagrindinėms vartojimo 
reikmėms siekė vos 96,3 Lt (24 JAV 
dolerius), o turtingiausiai gyvenan
čio - 305,5 Lt (76 JAV dolerius).

Skirtumai pagal atskiras vartoji
mo išlaidų rūšis dar didesni, pavyz
džiui, drabužiams ir avalynei var
guolis kas mėnesį vidutiniškai išlei
do 6,6 Lt (1,6 JAV dol.), o pasiturin
tis pilietis - 34,4 Lt (8,6 JAV dol.), 
transportui ir ryšiams atitinkamai 4,3 
(1 JAV dol.) ir 24,3 Lt (6 JAV dol.). 
Tačiau abiejų socialinių sluoksnių 
nariai daugiausia išleido maistui - 
pirmasis vidutiniškai 64 Lt (16 JAV 
dol.), antrasis - 156,2 Lt (39 JAV 
dol.).

Statistikos departamentas infor
mavo, kad minėtu laikotarpiu kas 
mėnesį Lietuvoje buvo tiriama 1244 
namų ūkių (šeimų) pajamos ir išlai
dos. Du trečdaliai šeimų atrinkta 
mieste ir trečdalis kaime. Namų 
ūkiai, kurių bent vienas narys dirba 
valstybinėje, akcinėje ar kitos rūšies 
įmonėje, sudarė 74 proc. tirtų ūkių. 
Šeimos, kurių nariai gyvena iš pen

likų liuteronų, evangelikų reformatų, 
musulmonų, judėjų ir karaimų, o 
nauji tikėjimai ’’turi išlaikyti tam ti
krą egzaminą mūsų visuomenėje“.

Interviu Prezidentas išreiškė susi
rūpinimą įvairių finansinių grupuo
čių veikla. "Bankai ima pinigus ir 
paskui bankrutuoja, - sakė A.Bra- 
zauskas. - Pavyzdžiui, "Luokės“ 
grupuotė sugebėjo gauti iš bankų di
deles paskolas ir liko skolinga apie 
90 mln. litų. Tai - gryniausias pikt
naudžiavimas“.

Prezidentas pareiškė, kad Lietu
vos bankas nepatenkinamai atlieka 
kontrolės funkcijas, todėl būtina su
stiprinti šios įstaigos komercinių 
bankų departamentą.

Prezidentas teigė apgailestaująs, 
jog iki šiol nesuformuota veiksmin

sijų, pašalpų ir santaupų, sudarė 25 
proc., o privatininkų ūkių, kur pa
grindinis pajamų šaltinis yra privati 
gamybinė, komercinė ar kitokia 
veikla, - 1 proc.

Namų ūkio nario vidutinės mėne
sio pajamos per šių metų pirmąjį 
ketvirtį buvo 216,9 Lt (54 JAV dol.), 
per antrąjį - 241,9 Lt (60,4 JAV 
dol.). Iš jų darbo užmokestis ar ver
slo pajamos atitinkamai siekė 158,9 
(39,7 JAV dol.) ir 174 U (43,5 JAV 
dol.), pensijos 28,2 (7 JAV dol.) ir 
30,3 Lt (7,5 JAV dol.), pajamos iš 
individualaus žemės ūkio 9,9 (2,4 
JAV dol.) ir 15 Lt (3,7 JAV dol.). 
Miesto ir kaimo namų ūkių vieno 
nario pajamos skyrėsi. Per antrąjį 
ketvirtį miestiečio piniginės 
mėnesio pajamos buvo 268,5 Lt (67 
JAV dol.), kaimiečio - 188 Lt (47 
JAV dol.). Pagal šeimų vartojimo iš
laidų struktūrą per minėtą laikotarpį 
58,9 proc. išlaidų skirta maistui, an
troje vietoje - išlaidos būstui, kurui ir 
energijai. Jos siekė 14,2 proc.

Lietuvoje 
didžiausia infliacija

Mažiausia infliacija iš Baltijos 
šalių liepos mėnesį buvo Latvijoje - 
ji siekė tik 0,3 proc. Estijoje infliaci
ja praėjusį mėnesį sudarė 1,7 proc., o 
Lietuvoje - 2,7 proc. Statistikos de
partamento duomenimis, liepos mė
nesio infliaciją mūsų šalyje nulėmė 
pabrangę maisto produktai, gėrimai 
ir tabako gaminiai. Maisto produktai 

ga indėlių apsaugos sistema. ”AŠ ka
tegoriškai reikalausiu, kad Seimas 
rudens sesijos pradžioje priimtų ati
tinkamus įstatymus arba jų patai
sas“, pasakė Prezidentas.

Dėl paskutiniuoju metu itin pa
dažnėjusių indėlininkų apgavysčių 
A.Brazauskas kaltino ir teisėsaugos 
institucijas. Jis sakė kiekvieną pir
madienį susitinkąs su Vidaus reikalų 
ministerijos (VRM) ir prokuratūros 
vadovais, jie gauna atitinkamus 
įpareigojimus, tačiau efektyvaus 
darbo nėra. "Šiems pareigūnams 
atėjo laikas apsispręsti. Jeigu jie 
nesugeba atlikti savo pareigų, priva
lo pasišalinti arba turi būti pašalinti. 
Kito kelio aš nematai, jo ir nėra“, 
kalbėjo prezidentas tradicinio in
terviu radijui metu.

vidutiniškai pabrango 3,6 proc. 
Duonos bei grūdų produktų kainos 
pakilo 12,9 proc., cukraus - 20,7 
proc., kiaušinių - 18,4 proc. Tabako 
gaminiai po naujų akcizų įvedimo 
pabrango 10,4 proc.

Užsienio paskolos
Statistikos departamento duome

nimis, iki šių metų liepos 1 d. numa
tytos sutartyse užsienio paskolos 
Lietuvai siekė 1111,9 mln. JAV 
dolerių, iš jų gauta 598,25 mln. do
lerių. Lietuvos valstybės vardu gau
tų paskolų suma iki minėto laiko su
darė 510,5 mln. dolerių.

Iš viso dabar panaudota daugiau 
kaip 575,6 mln. dolerių paskolų, iš 
jų gautų valstybės vardu - 487,9 
mln. dolerių. Valstybės grąžintų kre
ditų suma siekia 30,4 mln. dolerių, o 
bendra Lietuvos skola siekia dau
giau kaip 554,4 mln. dolerių. Iš jų 
daugiau kaip 480 mln. dolerių skola
- iš kreditų, kuriuos garantavo Vy
riausybė.

Gautos paskolos pagal šakas pa
skirstytos taip: valiutai stabilizuoti 
teko 113,5 mln. dolerių, žemės ūkiui
- 67,5 mln. dolerių, kurui ir kitiems 
energetikos resursams - 207,7 mln. 
dolerių. Iš gautų 95,2 mln. dolerių 
investicijų projektams šioms reik
mėms pervesta 74,1 mln. dolerių, o 
iš 26,6 mln. dolerių, skirtų smulkiam 
ir vidutiniam verslui, - 25,1 mln. do
lerių.

EU, ELTA

Nuo liepos 16 d. Londone pradėjo veikti 
Lietuvos avialinijų biuras-atstovybė:
Room 104, East Wing, Terminal 3, 

Heathrow TW6 1JH.
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 25 d. nustatyti oficialūs lito ir kai kurių 
užsienio valiutų santykiai (litai už valiutos vienetą):

Anglijos svarai sterlingų 6.1662 Lenkijos zlotai 1.6123
Australijos doleriai 2.9590 Prancūzijos frankai 0.7874
ECU 5.0702 100 Rusijos rublių 0.0903
Estijos kronos 0.3366 Šveicarijos frankai 3.2567
Latvijos latai 7.4212 Vokietijos markės 2.6972

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.

Kiekvieną savaitę 
pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

į vieną pusę skrydis trunka 2 vai. 40 min.

Kviečiame pasinaudoti LAL atstovybės paslaugomis.

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.

"Vilniaus bankas“ pranešė ”EL“ redakcijai, kad rugpjūčio 25 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 2,64 Lt už vieną, 
parduodamos po 2,73 Lt, Anglijos svarai sterlingai - atitinkamai 6,08 
Lt ir 6,30 Lt, Prancūzijos frankai - 0,74 Lt ir 0,81 Lt, Šveicarijos 
frankai - 3,10 Lt ir 3,28 Lt, Latvijos latai - 7,16 Lt ir 7,55 Lt.
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Tautos ateičiai būtina meilė
Rugpjūčio 21 d. kardinolui Vincentui Sladkevičiui sukako 75-eri metai

Japonas, gelbėjęs 
Lietuvos žydus nuo nacių

Garbingos sukak
ties proga Kauno ar
kikatedroje bazilikoje 
šv. Mišias Jo Eminen
cija Vincentas Slad
kevičius aukojo kartu 
su iškilmėse dalyva
vusiais Šventojo Sos
to nuncijumi arkivys
kupu Justo Mullor 
Garsija bei visais Lie
tuvos vyskupais. Vil
kaviškio vyskupas 
Juozas Žemaitis kate
droje gausiai susirin
kusiems svečiams ir 
tikintiesiems pasakė 
pamokslą. Vyskupas 
priminė auksinį kuni
gystės jubiliejų pernai 
atšventusio V.Slad- 
kevičius, atsidavusio 
dvasininko ir tauraus 
žmogaus, kelią.

Kardinolą sveikino Kauno val
džios, tarpdiecezinės kunigų semin
arijos, visuomeninių organizacijų, 
partijų atstovai, parapijiečiai.

Į Kauno arkivyskupijos kuriją 
pasveikinti kardinolą, darantį milži
nišką poveikį Lietuvos žmonių šir
dims ir protams, atvyko Lietuvos 
Prezidentas A.Brazauslas bei Vy
riausybės atstovai.

Dėkodamas už apsilankymą ir 
nuoširdžius linkėjimus, Jo Eminen
cija Vincentas Sladkevičius sakė: 
’’Būtinas dalykas mūsų tautos atei
čiai - tai meilė. Meilė Dievui, meilė 
Tėvynei ir meilė darbui, išugdyta 
lietuvyje šimtmečiais“.

Vincentas Sladkevičius gimė

1920 m. rugpjūčio 20 d. Guronių 
kaime. 1939 m. įstojo į Kauno kuni
gų seminariją. Kunigo šventinimus 
gavo 1944 m. kovo 25 d. Pirmoji pa
skyrimo vieta - Kietaviškių parapija. 
Netrukus buvo perkeltas vikaru ir 
moksleivių kapelionu į Merkinę, 
klebonavo įvairiose vietovėse. 1952- 
1959 m. dėstė Kauno kunigų semi
narijoje, buvo klierikų bendrabučio 
vedėjas, dvasios tėvas.

1957 m. Šv. Tėvas Pijus XII pa
skyrė jį Kaišiadorių vyskupo padėjė
ju, o per Kalėdas Birštono bažnyčio
je vysk. T.Matulionis kun. V.Slad- 
kevičių slapta konsekravo vyskupu. 
Religijų reikalų taryba naujojo vys
kupo nepripažino ir vyskupo pareigų 
atlikti neleido. V.Sladkevičiui buvo 

uždrausta dėstyti seminarijoje, vys
kupas buvo ištremtas iš Kaišiadorių 
vyskupijos. Tremtis truko 23 metus. 
1982 m. birželio 6 d. V.Sladkevičius 
atvyko į Kaišiadorių vyskupiją kaip 
apaštalinis administratorius.

Popiežius Jonas Paulius II 1988 
m. balandžio 26 d. pavedė vyskupui 
V.Sladkevičiui Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos pirmininko postą. 
1988 m. gegužės 29 d. Popiežius pir
mą kartą Lietuvos istorijoje lietuvių 
vyskupą pakėlė kardinolu ir įvedė į 
Kardinolų kolegiją.

1988 m. kardinolas V.Sladkevi
čius pirmasis prabilo apie sovietinės 
sistemos priespaudą Bažnyčiai. Kar
dinolas sovietų vyriausybei pareiškė, 
jog nuo šiol vyskupai savo nuožiūra 
skirs dvasininkus ir kandidatus į 
seminariją, o kunigai viešai vykdys 
katekizaciją ir jaunimo religinį švie
timą, kad Bažnyčia reikalaus sugrą
žinti Vilniaus arkikatedrą, Šv. Kazi
miero ir Klaipėdos bažnyčias, kad 
bažnyčios visoje Lietuvoje vėl skam
bins varpais.

Tuomet pasakytos kardinolo min
tys išlieka svarbios ir šiandien: ’’Ska
tindama dvasinį visuomenės atsi
naujinimą bei apsišvarinimą, Baž
nyčia labiausiai laukia, kad prabustų 
sąžinė“. V.Sladkevičius kvietė žmo
nes išpažinti savo kaltę ir atsisakyti 
visų privilegijų, ’’gautų už pasitama- 
vimą nekaltų žmonių naikinimo me
chanizmui“, sakydamas, jog ’’jokia 
kaina negali būti per didelė tam, kad 
galiausiai pasijustume laisvi doros 
sąžinės žmonės“.

ELI
Leono Vasausko nuotr.

Italuos katalikų dienraštis ”Av- 
venire“ kultūros puslapyje skaityto
jams pristatė neseniai Prancūzijoje 
išleistą Yukiko Sugihara knygą 
”6000 vizų į gyvenimą“.

Ponia Y. Sugihara knygoje pasa
koja Lietuvos žmonėms pakankamai 
gerai žinomą istoriją: apie buvusį Ja
ponijos konsulą Kaune, savo vyrą 
Chiune Sugiharą, 1940-ųjų metų va
sarą, sovietams jau okupavus Lietu
vą, išdavusį tūkstančius vizų iš Len
kijos nuo nacių persekiojimų bėgu
siems žydams. Knygoje ramiu tonu, 
be patoso pasakojama apie anas sun
kias dienas, nors Japonijos konsulo 
veiksmus tikrai galima laikyti žmo
giškumo pavyzdžiu. Japonijos už
sienio reikalų ministerija net tris kar
tus jį buvo įspėjusi, kad vizos neturi 
būti duodamos, nes Japonija ir Vo
kietija dar 1936 m. buvo pasirašiu
sios vadinamąjį Antikominterno 
paktą, o vizų išdavimas žydams ga
lėjo būti palaikytas priešišku aktu 
valstybei sąjungininkei. Konsulas ne 
tik rizikavo netekti darbo (iš tiesų, 
grįžęs į Japoniją 1947 m. Chiune 
Sugihara buvo atleistas iš darbo Ja
ponijos užsienio ministerijoje), bet ir 
užsitraukti persekiojimą; kaip diplo
matas jis nusikalto savo vyriausybės 
nurodymams, tačiau kaip žmogus 
puikiai suprato, jog žydams, bėgan
tiems nuo nacių persekiojimo, per 
Japoniją pasiekti Jungtines Ameri
kos Valstijas ar busimąją Izraelio 
valstybę buvo vienintelis išsigelbėji
mo kelias. “Lietuva nebėra neprik
lausoma valstybė: tapo sovietine res
publika, nedelsiant grįžkite“, - siuntė 
pakartotinus raginimus Japonijos 
užsienio reikalų ministerija, o kon

sulas 1940 m. rugpjūčio mėn. dar iš
davinėjo vizas. Sunku pasakyti, kiek 
žydų tautybės žmonių išgelbėjo Ja
ponijos konsulas Kaune - manoma, 
kad ne mažiau kaip 6 tūkst, nes ofi
cialiai buvo išduota 2.092 vizos, iš jų 
nemaža dalis - visai šeimai. Japoni
jos užsienio reikalų ministerijoje vi
sa tai buvo pavadinta “Lietuvos by
la“, tačiau apie ją niekas nekalbėjo 
iki 1968 m., kol tuometinis Izraelio 
ambasados Tokijuje patarėjas Nishri 
nepradėjo ieškoti konsulo, norėda
mas atsidėkoti jam už gyvybę išgel
bėjusią 1940 m. Kaune išduotą Ja
ponijos vizą.

”1985 m. buvo labiausiai įsimin
tini, - knygoje ”6000 vizų į gyveni
mą“ rašo Yukiko Sugihara. - Izrae
lio vyriausybė buvusiam Japonijos 
konsului Kaune Chiunei Sugiharai 
įteikė “Pasaulio teisuolio“ premiją. 
Pasaulio teisuolio vardas suteiktas 
beveik 800 asmenų, bet mano vyras 
buvo pirmasis japonas, nusipelnęs 
šios premijos“, - neslepia savo pasi
didžiavimo ponia Yukiko Sugihara, 
kartu prisimindama, kad po premi
jos įteikimo jos vyras ir toliau norėjo 
likti kuklus ir nepastebimas, sakyda
mas, jog visai nereikia to triukšmo 
spaudoje bei televizijoje. "Kaip 
diplomatas aš galbūt padariau klai
dą, bet juk negalėjau palikti pra
žūčiai tūkstančių žmonių, manimi 
pasitikėjusių. Manau, kad pasielgiau 
teisingai...,“ - sakė Ch. Sugihara.

Chiune Sugihara, buvęs Japoni
jos konsulas Kaune, minė 1986 m., 
sulaukęs 86-erių metų. 1991-aisiais 
Japonijos užsienio reikalų ministeri
ja ne tik jį reabilitavo, bet ir grąžino 
diplomato titulą.

Lietuvių evangelikų reformatų 
vadovas kun. Povilas Dilys (1905- 
1995), lietuvių evangelikų reformatų 
Bažnyčios generalinis superinten
dentas (titulas, tolygus vyskupui), iš
ėjo ilgą beveik 90-ties metų kelią 
nuo savo gimtojo Vilniaus ligi Čika
gos, JAV. Čia jo gyvybė užgeso š.m. 
liepos 24 d.

Tai buvo įvairialypė asmenybė, 
Dievo apdovanota ne vien aukštu 
intelektu, bet ir noru pasitarnauti sa
vo artimui, kad ir kokių religinių įsi
tikinimų jis būtų. Puikiai mokėda
mas daug kalbų tiek žodžiu, tiek 
raštu, jis turėjo ir retų charakterio 
privalumų. Ne daug kam yra duota 
turėti tiek metų ilgo ir prasmingo gy
venimo, tarnaujant Dievui ir žmo
nėms nuo pat jaunystės.

Kun. P.Dilys buvo idėjos žmo
gus: nesigailėjo nei asmeninių išlai
dų, nei sveikatos, aptarnaudamas sa
vo plačiai po pasaulį išbarstytus tau
tiečius. Jau peržengęs palyginti gi
laus amžiaus slenkstį, jis pašventė 
savo paskutini gyvenimo dešimtme
tį lietuviams evangelikams: važinėjo 
traukiniais ir lėktuvais tarp Čikagos 
ir Toronto (kartais ir kitur), teikda
mas dvasinį patarnavimą tautie
čiams. Jis laikė pamaldas Čikagoje, 
talkininkaudamas už jį vyresniam 
kun. St.Neimanui (1899-1995), kar
tu buvo ir Kanados jungtinės liutero
nų Išganytojo parapijos klebonu. 
Kun P.Dilys buvo judrus visuome
nės veikėjas. Tokia veikla būtų atė
musi jėgų ir daug jaunesniam už jį 
žmogui. Jis išėjo pensijon 1994 m. 
vasarą ir grįžo Čikagon prie savo 
šeimos (žmonos Halinos, dukters 
Erikos, anūkų ir kt. artimųjų). Ta
čiau kaip reikiant savo sveikatos ne

Išėjęs į amžinybę
atgavo ir daug mėnesių išbuvo ligo
ninėse. Ligi gyvenimo pabaigos jis 
turėjo didžiausią troškimą: įgyven
dinti ekumeninę idėją - skatinti tarp- 
religinį sugyvenimą. Jis buvo daug 
daugiau nei paprastas kunigas: P.Di- 
lio veikla platesnėje krikščioniško 
darbo plotmėje buvo gražiai pažy
mėta dar jam gyvam esant, atsisvei
kinimo iškilmėse Toronte.

Gimęs ir augęs Vilniuje, P.Dilys 
buvo tikras vilnietis ir mokėjo dau
gelį kalbų. Jam buvo lemta netekti 
savo namų ir Pirmojo, ir Antrojo pa
saulinio karo metais. Karo veiksmai 
1914 m. visą šeimą nubloškė į toli
mąjį Omsko miestą Sibire. Baigęs 
gimnaziją ir grįžęs į Vilnių, P. Dilys 
kiek vėliau įstojo į Varšuvos univer
siteto evangelikų teologijos fakulte
tą. Įšventintas į kunigus 1931 m., jis 
ėjo klebono pareigas Vilniuje, Pyli
mo gatvėje, gražioje klasikinio sti
liaus reformatų bažnyčioje. Antrasis 
pasaulinis karas nutraukė ramų gy
venimą ir vėl reikėjo tapti pabėgėliu. 
Buvo nutrauktas ir bažnytinis refor
matų gyvenimas. Susijungus Vil
niaus kraštui su Didžiąja Lietuva, vi
sos šalies reformatai pradėjo atkurti 
senuosius “Unitas Lithuanica“ ry
šius tarp religinių centrų (Biržų ir 
Vilniaus). Kun. P. Dilys buvo tarp 
vadovų, kurie surengė 1940 m. jung
tinį sinodą (metinį suvažiavimą,) po 
ilgų metų pertraukos vėl įvykusį Vil
niuje. Atsidūręs Vokietijoje, kun. 
P.Dilys rūpinosi surinkti ir teikti 
dvasios tarnavimus bendraminčiams 
pabėgėliams DP stovyklose. Visur 
jis mokėjo prisitaikyti prie naujų są
lygų ir laiko veltui neleido. Dirbda
mas Kylio universiteto bibliotekoje 
prie savo mylimų knygų, įsigijo eko

nomikos mokslų diplomą. Vėliau, 
persikėlęs į JAV, dirbo Čikagos uni
versiteto bibliotekoje ir gavo biblio
tekininko diplomą. Nuo 1952 m. or
ganizavo Naujojo pasaulio reforma
tų bendruomenes ir parapijas, pir
miausia - Čikagoje. Kun. P.Dilys or
ganizavo sinodus išeivijoje, kurių 
jau yra buvę 47. Jis su pamėgimu 
vykdė cenzoriaus pareigas, o kaip 
puikus Kanonų (bažnyčios nuostatų) 
žinovas, prižiūrėjo posėdžių tvarką 
ir sekretoriato užrašytus protokolus.

Į jo laidotuves, surengtas Ziono 
liuteronų parapijos bažnyčioje Oak 
Lawn, Čikagos priemiestyje, be vie
tinių draugų ir pažįstamų, buvo taip 
pat ir atvykusių iš kitur, iš Toronto, 
Kanados, Albukerko, Niū Meksiko, 
Bufalo, Niujorko ir ypač daug iš Ge
nujos Italijoje. Iš ten ir iš Čikagos 
buvo vaikaičių - jaunų vyrų studentų 
ir moksleivių, kurie vėliau pasitarna
vo kaip grabnešiai: Andrius ir Ed
mundas Brookai, Ericas, Brianas, 
Marcus ir Paulius Slavėnai. Gražias 
bažnytines apeigas atliko kun. Dilio 
draugas - dvasios kolega kun. liute
ronas J .Juozupaitis.

Kun. Juozupaitis buvo vienas iš 
pačių dažniausių ligonio lankytojų ir 
jautriais žodžiais papasakojo, kaip 
prieš pat mirtį kun. P. Dilys pasakęs: 
”Aš greit pakilsiu ir vėl vaikščiosiu. 
Aš noriu sulaukti savo 90-to gimta
dienio“. Bet tos dienos - rugpjūčio 
15-osios - jam nebuvo lemta sulauk
ti. Paskutiniais ligos mėnesiais daž
nai lankėsi ir kiti lietuvių evangelikų 
bei kai kurie Romos katalikų kuni
gai. Budėtuvių atsisveikinimo kal
bose atmintinius žodžius pasakė 
kun. liuL A.Vėlius, kun. met. K.Bur- 
bulys, pasauliečiai A.Regis (Mažo

sios Lietuvos rezidencijos vardu), 
KJečius (Akademinių skautų sąjū
džio), istorikas J.Dainauskas (Lietu
vių bibliografijos centro vardu). Vie
nas iš įspūdingiausių buvo Romos 
katalikų kunigo V.Bagdanavičiaus, 
drauge su P.Diliu dirbusiu ekumeni
nį darbą, atsisveikinimas. Jis prisi
minė bendrus pokalbius ekumeni
niuose rateliuose Čikagoje ir kitur, 
melsdamas Dievą padėti mums sekti 
P.Dilio šviesiu tolerancijos ir krikš
čioniškos dvasios pavyzdžiu.

Liuteronų vyskupas išeivijoje 
kun. A.Trakis iš Čikagos buvo pake
liui į Lietuvą, bet spėjo atsiųsti užuo
jautą. Gauta daug užuojautų iš įvai
rių vietovių, tarp jų ir iš Lietuvos. 
Pamaldose Ziono parapijoje var
gonais grojo žymus muzikas A.Ka- 
minskas. Buvo giedamos kun. P.Di
lio mylimos giesmės, skaitomi jo 
dažnai vartoti biblijos tekstai ir 
psalmės. Šių žodžių rašytoja pateikė 
velionio biografiją.

Dalyvaujant žymiam skaičiui ki
tataučių, buvo vertimų ir į anglų kal
bą. Laidotuvės vyko Lietuvių tauti
nėse kapinėse, kur kun. Juozupaitis 
tarė paskutinį žodį. Po to buvo su
rengti pietūs “Hilton Hotel“ svetai
nėje. Daugiau nei 80-čiai pietų daly
vių šeimos vardu padėkojo Erika D. 
Brooks, kunigo pagalbininkė ir savo 
Tėvo dešinioji ranka.

Senatvėje, po daugelio metų grį
žęs į Vilnių, kun. P.Dilys giliai nusi
minė, matydamas savo mylimos 
evangelikų reformatų bažnyčios ap
verktiną padėtį. Bolševikmečiu pa
verstas grūdų sandėliu, vėliau - kino 
teatru “Kronika“, pastatas Pylimo 
gatvėje reikalauja didelio remonto. 
Jo šeimos manymu, tinkamiausias 
kun. P.Dilio atminties pagerbimas 
būtų prisidėti prie steigiamo fondo 
šios bažnyčios atnaujinimui.

Hypatia Yčaitė-Petkus

Tautiečių rūpestis 
dėl Mažosios

Lietuvos
”EL“ gavo Mažosios Lietuvos 

rezistencinio sąjūdžio (MLRS) pir
mininko Algio A.Regio laišką, ku
riame pranešama, kad šių metų rug
sėjo mėn. 2-3 d. Balzeko muziejaus 
patalpose (6500 S.Pulaski Ave, Chi
cago, IL 60629) įvyks trimetinis Ma
žosios Lietuvos rezistencinio sąjūd
žio ir Mažosios Lietuvos fondo 
(MLF) visuotinis suvažiavimas.

Bendrame MLRS ir MLF susi
rinkime numatoma pagerbti šių or
ganizacijų mirusius narius. Per MLR 
sąjūdžio visuotini susirinkimą nu
matoma išklausyti MLRS pirminin
ko, iždininko, Revizijos komisijos 
nario pranešimus bei tartis dėl toli
mesnės veiklos. Atstatydinus MLRS 
valdybai, bus renkama nauja.

Pasaulio ML fondo (PMLF) vi
suotinį susirinkimą atidarys PMLF 
pirmininkas V.Pėteraitis. Pranešimus 
perskaitys V.Pėteraitis, JAV ML 
fondo tarybos pirmininkas K. Vėlius, 
bus kalbama apie išleistas ir ren
giamas MLF knygas bei lietuviškų 
mokyklų Karaliaučiaus krašte rė
mimą. Numatoma apsvarstyti LG. 
Rėzos premijos kandidatus bei iš
rinkti MLF pirmininką, valdybą, ta
rybą, revizijos bei redakcines komi
sijas. Visi MLF nariai nuo kiekvie
nos paaukotos šimtinės turi viens 
balsą. Nariai, negalintys dalyvauti 
susirinkime, balsavimo teisę gali 
perduoti kitam nariui (raštu). Dėl 
laiko stokos visi sveikinimai ir 
pranešimai pageidaujami raštu.

Dėl informacijos kreiptis:
Ramūnas Buntinas
908 Rob Roy Place, 

Downers Grove, IL, 60516 
USA
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Seniausios lietuviškos juostos Jaunatvė
Daugelį amžių juostos lydi lietu

vi, lyg simbolizuodamos tautos am
žinybės kelią. Kiekvienas pakraštys 
turėjo vis kitokį šių meno kūrinių 
audimo rinkimo, vijimo būdą.

Paprasčiausios juostos - beraštės. 
Tai - dvinytės, naudojamos prijuos
čių ir sijonų juosmenims. Austinės - 
audžiamos staklėmis, pintinės - pi
namos iš vienų siūlų, kurie, tarpusa
vyje pindamiesi, sudaro kartu ir me
tmenis, ir ataudus. Rinktinės - au
džiamos iš dviejų rūšių ir dviejų 
spalvų siūlų. Kaišytinės - kiekviena 
rašto dalelė kaišoma kitokiu raštu ir 
kitokiomis spalvomis.

Na ir seniausios - vytinės juostos, 
kurios dabar vėl vejamos. Keletą am
žių pamirštss juostas atgaivino tauto
dailininkė Birutė Janavičienė. Tik per 
jos atkaklumą jau džiugina žmones.

Tautodailininkė Birutė Janavičie
nė papasakojo: "Vytinės juostos ve
jamos. Ir tik rankomis. Jokia tech
nika čia nepagelbės. Reikalingos pa
prastos lentelės. Pavyzdžiui, 5 cm 
pločio juostai reikia 32 keturkampių 
lentelių su skylute kiekviename 
kampe. Išilginiams dryžiams gauti į 
visas keturias lentelių skyles veriami 
vienos spalvos siūlai, o raštui - jau į 
dvi skyles veriami vienos spalvos, į 
kitas dvi - kitos spalvos siūlai“.

’’Sidabro grynuolis“ vilniečiui fotografui

Fotografę diskusija viename iš viešbučio sodelių.

Natūralu, kad galingos užsienio 
firmos, tokios, kaip amerikiečių 
’’Kodak“ ar japonų "Fuji“ bei jų at
stovai Lietuvoje rūpinasi savo var
du. Tačiau šių firmų organizuoti 
renginiai - respublikiniai fotokon- 
kursai, naudingi ir Lietuvos fotogra
fijai bei jos kūrėjams. Ne tiktai todėl, 
jog pastariesiems skiriamos gana so
lidžios premijos, bet ir premijų ne-

Europos parke - septynios naujos skulptūros
kitokių sričių jaunimo (iki trisde-Rugpjūčio 21 d. baigėsi Europos 

parko surengtas trečiasis tarptautinis 
skulptūros simpoziumas. 40 dienų 
trukusiame simpoziume dalyvavo 
septyni Japonijos, JAV, Kipro bei 
Lietuvos skulptoriai.

”Į simpoziumo uždarymą atvyko 
žymus JAV skulptorius Benbow 
Bullock, kuris prieš du mėnesius Eu
ropos centro atviram skulptūrų par
kui dovanojo savo darbą "Aukščiau
siasis kvadratas“, - sakė Europos 
parko prezidentas Gintaras Karosas.

Pasak jo, vienas įdomesnių sim
poziumo projektų - Japonijos skulp
toriaus Nobua Mitsunashi kūrinys 
’’Saulėgrąža“. Lietuvoje iš medinių 
lentelių sukurtas trečdalis saulėgrą
žos. Kitos jos "dalys“ yra Brazilijoje 
ir Japonijoje.

Tautodailininkė 
mielai atskleidžia šių 
juostų kūrimo paslap
tis. Ji svajoja, kad ne 
tik Lietuvoje, bet ir pa
saulyje atsirastų pase
kėjų. Kaip tik dėl to 
Birutė ir įsteigė "Gin
tarinės audimo lente
lės“ prizą, dėl kurio 
šiemet jau rungėsi juo
stų vijėjai. "Gintarinės 
audimo lentelės“ savi
ninke tapo kaunietė 
Birutė Viršilaitė.

- Tikiuos, kad vyti
nių juostų vijėjų var
žytinės vyks kasmet. 
Todėl kviečiu visas 
moteris (ir vyrus!) atsi
liepti ir rungtis dėl gin
tarinės lentelės. No
rėčiau, kad kvietimą 
išgirstų ir kitų kraštų 
lietuviai, - ragina B Ja
navičienė.

Birutės Janavičie
nės svajonė - nuvyti il
giausią pasaulyje lie
tuvišką vytinę juostą, 
kuri patektų į Gineso 
rekordų knygą.

Bernardas Šaknys

Artūro Valiaugos nuotr. 

laimintys stengiasi juo geriau pada
ryti vieną ar lotą nuotrauką. Spalvo
tosios fotografijos pagyvėjimas mū
sų krašte siejamas būtent su minėtų 
firmų ir jų atstovų aktyvia veikla or
ganizuojant konkursines parodas, re
miant atskirus autorius.

Šiais metais įdomi konkursinė fb- 
toparoda įvyko Vilniaus fotogaleri- 
joje - "Kodak Europos panorama“.

Skulptūrų parkas taip pat pasipil
dė Japonijos skulptorių Koji Nakasi, 
Yoshitada Ihara, amerikiečio Will 
Nettleship, kipriečio Kypros Perdios 
skulptūromis.

Lietuvai šiemet atstovavo Elena 
Urbaitis iŠ JAV. Ji per 40 dienų su
kūrė abstrakčią nerūdijančio plieno 
kompoziciją "Atspindžiai“.

G.Karosas sakė, kad skulptūrų 
muziejuje per trejus metus susikau
pė 35 darbai, sukurti 13 pasaulio ša
lių skulptorių. Tai vienintelis mūsų 
šalyje muziejus, kuriame sukaupta 
monumentalių pasaulio skulptūrų.

* * *

Tarptautinis JAV informacijos 
centras pakvietė dvidešimt Rytų ir 
Vidurio Europos politikos, verslo ir

Tautodailininkė Birutė Janavičienė su savo 
darbo juostomis.

Algimanto Žižiūno nuotr.

Paskelbti trys nugalėtojai: vilnietis 
Artūras Valiauga, Kaune studijuo
janti varėniškė Aurelija Čepulinskai- 
tė ir panevėžietis Algimantas Alek
sandravičius. Visų trijų kolekcijos 
buvo nusiųstos į Paryžių, kur posė
džiavo vertinimo komisija. Pastaroji 
turėjo iš ko pasirinkti, todėl buvo itin 
reikli. Į baigiamąjį "Kodak Europos 
panorama“ turą atrinkti 25 autorių iš 
4 šalių kūriniai. Tarp jų į baigiamąjį 
turą pateko ir A. Valiauga.

- Nors pasaulinį garsą pelniusia
me tradiciniame menų festivalyje 
Arlio mieste firma "Kodak“ daly
vauja jau dešimtį metų, tačiau iš 
Lietuvos ten buvau pirmasis. 
Nuvykęs į Prancūziją, sunkiai jau
čiausi tik pirmą dieną, kol adap- 
tavausi. Vėliau - viskas buvo nor
malu. Tiek renginių, kad net galva 
sukosi. Parodos, seminarai, improvi
zuotos, spontaniškai kylančios dis
kusijos. Kiekviename kiemelyje, už
eigoje, - dalinosi įspūdžiais Artūras.

Beje, vilnietis, kartu su kitais 24 
kolegomis, pakliuvusiais į konkurso 
"Kodak Europos panorama“ finalinį 
turą, apdovanotas prizu "Sidabro 
grynuolis“. O tas grynuolis sveria 
apie 900 gramų.

Rimantas Šinkūnas

šimties metų) atstovų į studijas pagal 
įvairias programas. I JAV išvyko ir 
Europos parko prezidentas Gintaras 
Karosas. Jis - pirmasis lietuvis, kuris 
mėnesį studijuos JAV pagal indivi
dualią muziejaus studijų programą.

Europos parko prezidentas teigė, 
kad ši išvyka bus labai naudinga, nes 
jis apsilankys apie dvidešimtyje 
įvairiausių muziejų, esančių Niujor
ke, Los Andžele, San Franciske bei 
Vašingtone, susipažins su kitų mu
ziejų veikla, finansavimu, ekspona
tais.

Prieš išvykdamas į JAV, G.Ka
rosas dvi savaites viešėjo Japonijoje, 
į kurią jį buvo pakvietę Hakone atvi
ro skulptūrų muziejaus darbuotojai.

ELTA

nebuvo vėjavaikė
Pradedame spausdinti įdomaus likimo žmogaus Vytauto 

Mačiuikos jaunystės prisiminimus, įkūnytus autobiogrąfiniu- 
ose apsakymuose „Šiaurės novelės“. Apsakymų veikėjas Vyte

nis - pats autorius. Pasak jo, taip patogiau viską pasakoti.
Šįkart supaiindiname su poeto ir skulptoriaus gyvenimo 

vingiais, o kitame ”EL“ numeryje jau skaitykite 
Vytauto Mačiuikos apsakymus.

Vėjavaikė jaunatvė 
išlenkdavo pora šimtų gramų 
spirito, 
keikdavo taigos įstatymą 
ir lokį prokurorą, 
daužė iki kraujo krumplius 
į nustebusį normuotojo snukį 
ir lįsdavo prie kiekvieno sijono, 
o, gavusi į sprandą, 
ūkaudavo, užvertus galvą: 
’’leiskit į tė-vy-y-y-y-nę, 
leiskit pas sa-vu-u-us"
Šio vėjavaikiško eilėraščio auto

riaus jaunatvė nebuvo nei vėjavai
kiška, nei šimtagraminė. Poetas ir 
skulptorius Vytautas Mačiuika - 
skaudžios, negailestingos ir savotiš
kai turtingos likties žmogus, rūstaus 
XX amžiaus augintinis. Aktyvus 
kovos prieš okupantus dalyvis. Jis, 
atėjęs į šį pasaulį 1930 m. gruodžio 
31 d., ko gero, buvo paskutinis Vy
tauto Didžiojo metų Vytautas. Kai 
1955 m. sausio mėnesį grįžo į Lie
tuvą, tebuvo pradėjęs dvidešimt 
penktuosius, bet už jo pečių jau buvo 
11 gulaginių metų, kurių šešeri - vie
nutėse.

Vieno iš Lietuvos aviacijos kūrė
jų, "Oreivybės“ autoriaus pulkinin
ko Antano Mačiuikos sūnus, ankty- 
vąją vaikystę leidęs su tėvo bendra
darbių, aviacijos karininkų vaikais, 
įpratęs prie vėjavaikiškos gyvenimo 
sampratos, Vytautas, jau dvylikos 
metų būdamas, pateko į negailestin
gą XX a. mėsmalę. Pradžią davė an- 
tivokiška pogrindinė organizacija 
"Jaunime, budėk!“, susikūrusi prie 
Lietuvos laisvės kovoju sąjungos 
(LLKS). Jos įkūrėjai buvo Kauno 
"Aušros“ berniukų gimnazijos mok
sleiviai, vienas jų - Valdas Adamkus 
(tada dar Adamkevičius), kurio tė
vas - taip pat aviacijos kapitonas. 
Greta darbavosi buvusio Respubli
kos Prezidento dr. K.Griniaus sūnus 
Liūtas, agronomo, vėliau J.Paleckio 
vyriausybės žemės ūkio ministro, 
M.Mickio sūnus - Algis (dabar habi
lituotos medicinos daktaras, žinomas 
farmacininkas, stovėjęs prie Sąjūdžio 
ištakų), taip pat vyresnysis architekto 
V.Landsbergio-Žemkalnio sūnus Ga
brielis. Buvo ir kiti narsūs vaikinai, 
nebijoję mesti pirštinę didžiajam Rei
chui. Vytautas tapo laikraštėlio "Jau
nime, budėk!“, kurio redaktorius bu
vo jo vyresnysis brolis Benediktas, 
autoriumi. Jam ėjo trylikti. Spaustuvė 
ir redakcija buvo įkurdintos jų moti
nos (tėvas mirė 1940 m.) bute, 
Tvirtovės 8.

Vytautui pavyko išvengti gestapo 
letenų, į kurias pateko kai kurie jo 
bendražygiai, pavyzdžiui, Gabrielis 
Landsbergis. Bet iš Rytų jau griuvo 
nauja okupacija, bolševikinė. Reikė
jo apsispręsti: trauktis su šeima į Va
karus, pasirinkti benamio ir tremti
nio kelią, ar likti tėvynėje ir... Vytau
tas puikiai suprato, kad jo patrioti
nėms idėjoms nebus vietos okupuo
toje Lietuvoje, jas reikės ginti. Bet 
jis, nepaisant karštų motinos įkalbi
nėjimų ir ašarų, pasirinko antrąjį ke
lią. Raudonąją armiją jis sutiko 
Kazlų Rūdoje, būdamas aviacijos 
kapitono Igno Vėliaus vadovaujamo 
LLKS kautynių dalinių štabo nariu, 
Prano Čeponio (Leono) būrio kovo
toju. Vytautas leido, redagavo ir 
spausdino laikrašty "Jaunime, pir
myn!“ Tačiau energingam ir ryžtin-

Poetas ir skulptorius Vytautas 
Mačiuika.

Algimanto Žižiūno nuotr.

gam jaunuoliui buvo nelengva likti 
toli nuo tikrosios kovos. Kovoti už 
Lietuvą buvojo svajonė ir siekiai.

Jam ėjo keturiolikti, kai Lietuvą 
dar kirto frontas. Vytautas grįžo į 
Kauną, pradėjo veikti, bet 1944 m. 
lapkričio 5 d. jį jau tardė SMERŠ'o 
(’’Smert Špionam“ - "Mirtis šni
pams“ - rus.), vieno kruviniausių so
vietinės kontražvalgybos padalinių, 
tardytojai. Gintis buvo beviltiška, į 
smeršininkų rankas pateko kovos 
draugo dienoraštis, kur buvo "įam
žinta“ jaunųjų kovotojų veikla. Bet 
ir teisti jo nebuvo kaip - dar nepilna
metis. Kartu su sugautais Armijos 
krajovos (AK) likučiais, Vytautas be 
teismo buvo išgabentas į Kalininą, 
tikrinimo bei valymo stovyklą Nr. 
140. Bandė bėgti, pateko į drausmės 
kuopą. Kirto mišką, rideno j Volgą 
rąstus. Vėl bėgo, vėl pagavo, todėl 
po pusės metų - sulaukus pilname
tystės - karo tribunolas "įkirto“ 10 
metų ir iš teismo salės Vytautą išve
dė su antrankiais. Dabar teko bėgti iš 
Valdajaus, iš Saligero ežero saloje 
buvusio kalėjimo. Grįžo į Vilnių. 
Vėl pogrindis. Nauja išdavystė. An
trasis tribunolas prie 10 metų pridėjo 
dar 5. Šį kartą drąsus, tiesiog akiplė
šiškas pabėgimas iš persiuntimo ka
lėjimo, buvusio netoli Vilniaus gele
žinkelio stoties, pavyko. Bet tik 
dviem mėnesiams. Trečiasis karo 
tribunolas užkrovė visą "duoklę“ - 
25 metus. Lageris keitė lagerį, vie
nutė vienutę. Vis dėl to mėgino bėgti 
ne kartą ir ne du. (Apie tai V. Ma
čiuika pasakoja savo "Šiaurės nove
lėse“). Ir taip ligi 1955 metų sausio 
21 d., kada paleistas pagal N. Chruš
čiovo įsaką Vytautas grįžo į Vilnių.

Žinomo skulptoriaus J.Mikėno 
dėka ir rūpesčiu tremtinys buvo pri
imtas į Vilniaus Dailės institutą. 
Skulptoriaus V.Mačiuikos kūrybin
gumą liudija jo sukurtas antkapinis 
paminklas S.Dariui ir S.Girėnui 
Kauno Šančių kapinėse, paminklas 
Herkui Mantui Klaipėdoje.

1965 m. išėjo pirmoji Vytauto ei
lėraščių knyga "Nugludinti akme
nys“, palankiai sutikta ir kritikos, ir 
skaitytojų. Po jos buvo dar penkios, 
iš kurių viena - rinktinė ’’Atminties 
vingiai“ (1987 m.). Ėmėsi ir prozos: 
1992 m. išleido romano "Savi ir sve
timi“ 1-ąją knygą, o 1994 m. prie jos 
pridėjo ir Il-ą dalį.

Petras Keidošius
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Geriau būti laukiamam negu atsibodusiam
Klaipėdos muziki

nio teatro bei Vilniaus 
operos ir baleto teatro 
solistas dainininkas 
Vytautas Kumickas 
dažnai primena jau 
gyvenimo patvirtintą 
savo posakį: ’’Geriau 
būti laukiamam negu 
atsibodusiam“. Sis 
posakis bene labiau
siai tiko dar prieš mė
nesį aplankius Angli
ją ir joje gyvenančius 
tautiečius.

Paskutinį kartą 
prieš beveik porą metų 
su Kauno ansambliu 
’’Ainiai“ lankęsis Lon
dono Lietuvių namuo
se, Vytautas ir vėlei 
juose apsilankė.

Namų vedėjas Ka
zimieras Makūnas, 
svetingai priėmęs ir 
pavaišinęs brendžiu, 
vėlei pasiguodė, kad 
įvairaus plauko lanky
tojų Lietuvių namuo
se gausėja, kartu dau
gėja ir įvairių buitinių 
problemų. Pasiskun
dė, kad kai kurie svečiai net varžte
lius iš kėdžių išsukinėjo. Pagautas 
vagis dievagojosi, kad Lietuvoje pa
našių varžtelių trūksta.

Vis tik nevienodai žmonės 
supranta svetingumą, padėką bei 
pareigą. O gal kai kam prasiveržia 
vidinis ’’tarybinis“ noras, kad bent 
kuo nors pakenktų buržuazinėje 
visuomenėje gyvenančiam tau
tiečiui? Prieš tokius Amerikos lie
tuvių bendruomenė nemokamai iš
leido visą partiją marškinėlių net su

Dainininkas Vytautas Kumickas (iš kairės), 
klebonas Jonas Sakevičius ir DBLS pirmininkas 
Jaras Alkis prie šv. Kazimiero bažnyčios 
Londone.

labai švankiais lietuviškais žodžiais 
(gerai, kad ne angliškais...). Gal 
panašiai reikėtų ir Anglijos lietu
viams pasielgti...

Malonu buvo Vytautui, kaip klai
pėdiečiui, sutikti šiuose namuose be
sisvečiuojantį rašytoją klaipėdietį 
Rolandą Rastauską.

Kiek pabuvojęs svetinguose 
Lietuvių namuose, V.Kumickas tą 
dieną išskubėjo pas gerą pažįstamą 
aktorių Jurgį Mikelį (George 
Mikeli). Aktorius, pavaišinęs arbata 

ir savo sodo vaisiais, prisipažino, 
kad šios vasaros pabaigoje vėlei 
apsilankys savo tėvų žemėje. Pa
siteiravo, kaip sekasi aktoriui klaipė
diečiui Kęstučiui Žilinskui, o ypač 
jo įkurtam teatrui. Šiam teatrui J.Mi- 
kelis talkino anglų autorių pjesėmis. 
Kad ir kaip būtų gaila - teko pasakyti 
teisybę, kad K.Žilinsko teatras- 
restoranas dėl bankroto užsidarė. 
Jurgis dar brandina mintį kokiam 
Lietuvos teatrui pasiūlyti įdomią 
dramą su vienu reikalavimu: kad ir 
jis dalyvautų statant spektaklį. Belie
ka tikėti šio gražaus plano įgyvendi
nimu.

Atsisveikindami Jurgis ir Vytau
tas prisiminė, kad šiuo metu daug 
Lietuvos jaunųjų dainininkų dainuo
ja Vokietijos operų teatruose, bet 
Anglijoje dar nė vienas lietuvis dai
nininkas nepradėjo minti takelio... 
Pradžia visada yra sunki, bet ji reika
linga.

Porą dienų V.Kumickas viešėjo 
Lietuvių sodyboje, kuri yra per 60 
kilometrų nuo Londono. Povilas ir 
Birutė Dobrovolskiai svetingai jį 
priėmė, nors šiuo metu ten turi daug 
darbų, nes tik mėnuo kaip dirba nau
jame darbe, t. y. šeimininkauja šioje 
Sodyboje.

Sodyboje būna labai daug rengi
nių, todėl daug ir darbo. Čia rengia
mos visos žymesnės Lietuvos vals
tybinės šventės, taip pat Anglijoje 
populiarūs jaunųjų skautų susibūri
mai, sueigos. Vasaros metu prie 
netoli Sodybos esančio tvenkinio 
visada gausu žvejų, veikia šaudykla. 
Pievelė prieš Sodybą savaitgaliais 
tampa dideliu autokempingu. Čia 
net anglai mėgsta praleisti lais
valaikį, Sodybos bare išgerti alaus 
arba viskio. Visus svečius prie baro 

maloniai aptarnauja Stasys Bosikis.
Londono lietuvių Šventojo Kazi

miero bažnyčios kleboną Joną Sake- 
vičių ir dainininką iš Lietuvos seniai 
sieja gražūs saitai - jie susirašinėja.

V.Kumicko atvažiavimas į An
gliją, deja, sutapo su gerbiamo tau
tiečio Prano Urbono mirtimi. Vytau
tas su klebonu sutarė, kad atvyks į 
Londoną iš Bristolio vien dėl to, kad 
galėtų pagiedoti šio šviesaus atmini
mo žmogaus garbei. Kunigas J.Sa- 
kevičius tam mielai pritarė ir pasi
kvietė jį giedoti. V.Kumickas talki
no bažnyčios chorui, kuriam vado
vauja Justas Čemis. Vargonavo Vin
centas O'Brien, kuriam pritariant 
Vytautas Kumickas atliko J.S.Bacho 
- Š.Guno ”Ave Marija“, A.Stradelos 
’’Pieta Signore“, T.Džordano ’’Caro 

Dainininkas iš Lietuvos Vytautas Kumickas su savo bičiuliu, lietuvių 
kilmės anglų aktoriumi George Mikeli viešnagės Didžiojoje Britanijoje 
metu.

mio ben“, J.F.Hendelio ’’Largo“ iš 
oratorijos ’’Kseksas“ ir kt. kūrinius.

Po rytinių mišių bažnyčios cho
ras, kuriame gieda ir Didžiosios Bri
tanijos lietuvių bendruomenės tary
bos pirmininkas Jaras Alkis, šventė 
choristės žemaitės Zosės Mockutės 
ir Jono Grupiljono 50 metų vedybų 
sukaktį. Šiame susibūrime Vytautas 
Kumickas atliko daug dainų. Jubi
liatai ir svečiai bei pats Vytautas liko 
patenkinti ir atsisveikindami pasakė 
vieni kitiems: ”Lki naujo pasimaty
mo Lietuvoje, o gal ir Anglijoje“.

Jaunasis dainininkas dėkingas 
ponams K.Tamošiūnui, A.Klimui ir 
J.Alkiui už tarpininkavimą gyventi 
Lietuvių namuose.

Kęstutis Kaminskas

Stovyklos atidarymo šventė.

Užsienio lietuvių vaikų ir jauni
mo poilsio bei švietimo stovykla 
’’Atgaja“ ir Rytų Lietuvos mokslei
vių stovykla ’’Rytsalis“, mėnesį vei
kusios Palangoje, Kunigiškėse, bai
gė darbą. Nuleistos vėliavos, vaikai 
viena po kito paliko tikrai šiais me
tais svetingą pajūrį. Per 30 dienų, 
praleistų ant gintarinės Baltijos 
kranto, daug dirbta.

Darbą finansiškai rėmė Regio
ninių problemų ir tautinių mažumų 
departamentas prie LR Vyriausybės 
bei Ignalinos, Šalčininkų, Švenčio
nių savivaldybės. Lėšų trūko, tačiau 
stovyklą rėmusių (atsisakė remti tik

Užsienio lietuvių jaunimui 
būtina pažinti Lietuvą

Žino Kazėno nuotr.

valstybinė įmonė ’’Plasta“) 30-ties 
valstybinių įmonių, akcinių bendro
vių, firmų pastangomis vaikai to ne
pajuto. Jautėme nuolatinę moralinę 
ir materialinę Palangos, Kretingos, 
Klaipėdos, Nidos miestų merijų, 
joms atstovaujančių kultūros, švie
timo, sporto įstaigų paramą.

Dalį prizų viktorinoms, konkur
sams maloniai skyrė firmos ”Vilpa- 
ka“ (kartonas, įvairus spalvotas po
pierius, popierius aitvarams), ’’Ute
nos trikotažas“ (sportiniai marškinė
liai), Pasaulio lietuvių bendruome
nės atstovybė Lietuvoje (elektroni
nis laikrodis žadintuvas), Hiutenfel- 

do Vasario 16-osios gimnazija (Vo
kietijos lietuvių bendruomenė skyrė 
rankinius laikrodžius), Vilniaus mo
kytojų profsąjunga (radijo imtuvai). 
’’Minties“, ’’Vagos“, Mokslo ir enci
klopedijų redakcijos įrengė lietuviš
ką biblioteką stovyklautojams, ’’Vil
nijos“ draugija atvežė retų lietuviškų 
knygų, išleistų 1940 m. Čikagoje.

Nei užsienyje gyvenančių lietu
vių kilmės vaikų, nei rytsaliečių ne
vargino ilgas stovykos laikas, ka
dangi dažnokai jo neužtekdavo. No
rintieji galėjo tobulinti lietuvių kalbą 
arba mokytis šnekamosios kalbos. 
Tam pirmiausia padėjo natūrali lie
tuviška terpė (pirmą kartą ’’Atgaja“ 
buvo sujungta su ’’Rytšalių“), nau
dojami specialūs videoįrašai lietuvių 
kalbai mokytis, Lietuvos televizijos 
parengti gražia lietuvių kalba įgar
sinti vaikiški animaciniai filmai.

Kelis kartus stovyklautojai važia
vo po Kretingos, Skuodo rajonus. 
Kretingos kraštotyros muziejus pa
gelbėjo rodant gyvą Žemaitiją, jos 
žmones, kalbą, papročius, atskleista 
šio krašto istorija.

Žinias papildė nepamirštamos 
ekskursijos į Juodkrantę, aplankant 
Raganų kalną, Nidą, kopiant į 
aukščiausią kopą, girdint šio marių 
kampelio istoriją. Mažiausius džiu
gino delfinariumo delfinai ir jūrų liū
tai, Palangos kultūros parko karu
selės.

Visų išvykų įspūdžiai išryškėjo 
viename iš svarbiausių renginių, 
viktorinoje, skirtoje Lietuvos istori
jai, kultūrai, papročiams, gimtajai 

kalbai. Stebino dalyvaujančiųjų 
gausa, klausimų įvairumas, atsa
kymų teisingumas ir kalbos taisy
klingumas. Laimėtojams įteikti žur
nalo ’’Gimtoji kalba“ 1995 m. I pus
mečio komplektai ir nemokama šio 
leidinio prenumerata II pusmečiui.

Stovyklos metu buvo rinkta 
gražiausia lietuvaitė. Mis ’’Atgaja“ 
tapo Suvalkų krašto atstovė. Retas 
vakaras praeidavo be svečių. Net po
rą kartų apsilankė Palangos folklori
nis ansamblis ir šiuolaikinio šokio 
ansamblis ’’Galaktika“.

Taigi vaikai nenuobodžiavo. Sto
vykla baigėsi, todėl, be abejo, kyla 
kai kurių minčių: kaip užsienio lie
tuvių jaunąją kartą geriau supažin
dinti su Lietuva, kaip neleisti jų šir
dyse rusenančiam žiburėliui užgęs
ti... Ypač tai aktualu Rytuose gyve
nantiems lietuviams.

Esant galimybėms, skatintini lie
tuviški darželiai arba bent jau gru
pės, pradinės ir aukštesnės mokymo 
įstaigos, sekmadieninės mokyklos.

Organizuojant vasaros poilsį bū
tina riboti vaikų skaičių ir amžių. 
Stovykloje galėtų ilsėtis toliau gyve
nantys Rytų krašto - Igarkos, Oms
ko, Tomsko, Novosibirsko, Uzbeki
jos, Moldovos ir pan. lietuvių vaikai.

Etniniams lietuviams reikia dau
giau pažintinių kelionių po Lietuvą, 
panašių, kokias Regioninių proble
mų ir tautinių mažumų departamen
tas antrus metus organizuoja Su
valkų lietuviams.

Alfonsas Kairys

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) dovanotų Lietu
vai kūrinių paroda.
Radvilų rūmai (Vilniaus g.
22, nuo 12 iki 18 vai.)
Nuolatinė ekspozicija. Dakta
rės G. Kazokienės (Australija) 
Lietuvai dovanoti rinkiniai.
’’Lietuvos aido galerija (Mai
ronio g. 1, nuo 11 iki 19 vai, 
sekmadienį, pirmadienį, šeš
tadienį - nuo 11 iki 17 vaL)
Jurgio Janavičiaus (Australija) 
paroda, veiks iki rugsėjo 5 d.

KAUNAS
M. Žilinsko dailės galerija 
(Nepriklausomybės a. 12).
Juozas Bagdonas (JAV). Kū
rybos paroda.

KLAIPĖDA
Paveikslų galerųa (Liepų g. 33).
Mažosios Lietuvos dailininkų 
išeivių palikimas bei užsienio 
šalių vaizduojamoji dailė.

Lietuvius, atvykusius iš už
sienio, gali sudominti ir daug 
kitų kultūrinių renginių, pa
rodų, apie kuriuos rašoma 
kituose leidiniuose.
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Lietuva pernelyg dosni, 
atiapaširdė

V Pasaulio lietuvių sporto žaidynių dalyvės,
Estijos lietuvių bendruomenės pirmininkės Rasos Unt pastabos

Baigėsi V Pasaulio lietuvių spor
to žaidynės. Mums, atvykėliams, 
taip reikšmingai įvardintiems ’’pa
saulio lietuviais“, apvilktiems baltais 
su žaliomis raidėmis ir emblema 
marškinėliais (nugaroje - duoklė 
”Coca-Colai“), užsikabinusiems ant 
kaklo savo pačių "abrozdėlius“, tos 
dienos buvo tikra šventė. Lietuva ir 
žaidynių organizatoriai buvo tarsi 
mūsų geriausi bičiuliai, nujaučiantys 
ir išpildantys kiekvieną norą, užgai
dą. Ir nė kiek mes nepersisportavom, 
nepavargom.

Per eiseną Vilniaus gatvėmis 
mums plojo. Kalnų parke žavėjomės 
puikiu renginiu, o kai rugpjūčio 4 d. 
bėgome miesto gatvėmis (kas iš Tra
kų, kas nuo Gariūnų prie Vilniaus, o 
kas - nuo sostinės patiltės), praleis
dami troleibusus ir automobilius, ne 
vienas iš stovinčių šaligatviuose 
klausė: "kur bėgate, iš kur**?

įsimintina susikaupimo valanda 
Kauno Karo muziejaus sodelyje, kai 
chorui giedant ’’Marija, Marija“ pa
dėjome gėlių ant Nežinomojo kario 
kapo ir prie Nepriklausomybės pa
minklo. Negausi dalyvių eisena, pa
garba žaidynių nugalėtojams, kau
niečių išdaigos vejose ir padangėje, 
vaišių prikrauti stalai, nuotaikingos 
ansamblių dainos ir muzika (kas no
rėjo - prisivaišino, kas valiojo - prisi
šoko) - visa yra nepamirštama. Dar 
nesutemus ėjome ieškoti S. Dariaus 
ir S. Girėno paminklo, o jie, pasiro
do, čia pat bestovį, išsikovoję erdvią 
aikštę ir padangę.

Mums buvo gera, todėl už viską 
ačiū! Bet ar mes patys buvome geri? 
Ar matėm, jautėm Lietuvos gyveni
mą, žmonių nuotaikas?

P&silikusi Vilniuje dar paviešėti, 
išgirdau ne vieną priekaištą. Ir man 
taip pasirodė: Lietuva pernelyg dos
ni, atiapaširdė viso svieto ’’mėgė
jams“, išgirdusiems apie šventę iš 
draugų ar kaimynų tolimoje šiauri
nės Rusijos tremtinių Igarkoje ir nu- 
sipirkusiems bilietus į traukinį - į ne
girdėtas lietuvių žaidynes. Visi bu

vome apgyvendinti, pavalgydinti, 
dar ir į namus parsineŠdavome sul
čių, dešros, šokolado...

Rugpjūčio 7 d. ’’Dienoje“ Rasos 
Krasauskaitės aprašyta, kad žaidy
nių dalyvis Olegas prisipažino netu
rintis jokių ryšių su Lietuva. Atvyko 
kaip turistas ir kaip sportininkas su 
krepšinio komanda...

Pakalbinau ir aš bendrabutyje 12- 
metę mergaitę iš Igarkos, suprantan
čią tik rusiškai. Sakėsi esanti graikė, 
jos senelis buvo latvis, o tėvas, kurį 
ji parodė, tuo metu stovėjo ant laiptų 
ir kalbėjosi su savo draugu gruzinu. 
Ir sugrįš tie žmonės į savo namus 
Rusijoje, Sibire ir kitur, girsis ir 
pasakos savo draugams, kaimynams 
apie nerūpestingai praleistas dienas 
Lietuvoje, ir, ko gero, dar ne vienas 
sumanys tuo įsitikinti 1998 metais.

Man rodos, prieš kitas žaidynes 
reikėtų taikyti griežtesnę atranką - 
ne tik lietuviams, gražuolėms lietu
vaitėms, bet ir sportininkams. Kitaip 
žaidynių šūkis ’’Lietuviais esame 
mes gimę“ praranda savo prasmę.

Ar sutalpins mus visus, ar pamai
tins dosnioji Lietuva, turinti tiek 
daug bedarbių, skurdo paženklintų 
žmonių? Todėl ir žiūrovų ne per 
daugiausia buvo gatvėse, stadionuo
se. Jie nesidžiaugė drauge su mumis. 
Ir mes Antakalnyje, Saulėtekio stu
dentų bendrabučiuose, tarsi bijoda
mi vieni kitų, mažai bendravome ir 
kalbėjomės.

Norėčiau pridurti porą žodžių ir 
apie gražiausios lietuvaitės konkur
są. Kokios ten lietuvaitės, jei net ne
suprato, kas joms lietuviškai sako
ma? Gal reikėtų rinkti iš sportuojan
čių lietuvaičių, o ne iš profesionalių, 
jau tapusių vieną kartą "Mis Lietu
va“, ’’Mis Estija“? Ir tikrai ne kas
met, o tik per sporto žaidynes.

Reikėtų papasakoti ir apie tai, 
kaip mus kalbino Lietuvos laikraš
čių korespondentai.

Štai rugpjūčio 7 d. dienraštis 
’’Diena“ į mano lūpas įdėjo žodžius: 
’’keletą kartų persivalgiau ir jaučiau 

tingulį, bet maratoną vis tiek bė- 
gau“. Prie tokių žodžių, kaip "persi
valgiau“, "tingėjau“, aš neįpratusi, 
nes jų negirdėdavau iš savo tėvų lū
pų, ir savo vaikų taip pat neišmo
kiau... Juos tik iš laikraščio sužino
jau. O kovo mėnesį į Taliną buvo 
atvykęs Lietuvos savaitraščio "Pir
madienis“ korespondentas pakalbin
ti Estijos lietuvių bendruomenės na
rę, "Mis Estonia-93“ Lilę Uksvarav. 
Jis pažadėjo grįžęs atsiųsti straipsnį 
ir grąžinti paskolintą nuotrauką. Tą 
straipsnį tik dabar, Žaidynių 
dienomis, išsireikalavome. Beje, ir 
’’Pirmadienyje“ radau tokį mergaitės 
sakinį: "Baigus mokyklą, pradėjau 
dirbti, nes mokytis tingėjau“. Viena 
geriausių mokinių, dabar studentė, 
mokanti 6 kalbas, bankininkė, 
kurios nepasidalina kelios firmos... 
tingi?! Kodėl tas žodis "tingiu, 
tingėjau, tingėsim“ toks žąvus ir ga
jus Lietuvos korespondentų raši
niuose?! Mums jis yra negražus.

Toliau "Pirmadienyje“ pasakoja
ma Lilės žodžiais: "Mamos išvirtais 
cepelinais svečiai estai beprotiškai 
persivalgydavo“. Jei mes taip ir pa
sakytume, Lietuvos spaudos darbuo
tojai turėtų mus pataisyti, o ne teršti 
tokia prasta kalba ir posakiais savo 
laikraščius. Girdėjau, bus baudžiami 
radijo stočių ir televizijų darbuotojai 
dėl neteisingo kirčiavimo. Mano pa
minėti į kalbinamų žmonių lūpas 
įdėti neteisingi žodžiai yra daug kar
tų nepriimtinesni ir skaudesni.

Tai tiek apie Žaidynes... O aš dar 
lieku mielajame Vilniuje ir džiau
giuosi vasaros malonėmis, bėgioju 
Sapieginės kalnuose, pavadintais 
"Šveicarijos sveikatingumo parku“. 
Būta čia gražių užmačių, tik, gaila, 
jau nebeliko ąžuolinių suolų, vaik
ams suręstų kelmynėlių. Randu juos 
išlaužytus, sunaikintus, išspardytus. 
Užtinku daug laužaviečių, šiukš
lynų, senų automobilių griaučių...

Rasa Unt
Vilnius-Talinas 
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Sportas

A.Sabonis ruošiasi 
startui NBA

Priminsime, jog “Portland Trail 
Blazers“ numato pasirašyti ketvertų 
metų kontraktų su Lietuvos krepši
ninku Arvydu Saboniu, tačiau, kaip 
teigia "Lietuvos rytas“, portlendie- 
čiai pageidautų pridėti dar vieną 
NBA sezoną.

Pailsėjęs po Europos čempionato 
Atėnuose ir kiek pasidarbavęs savo 
krepšinio mokykloje bei "Žalgirio“ 
krepšinio centre, A.Sabonis su šei
ma išvyko į Estiją, kur kruopščiai 
rengėsi artėjančiam NBA čem
pionatui, kuris turėtų prasidėti lap
kričio 3 d. Krepšininkas maždaug 
mėnesį treniravosi Talino priemiesty
je, naujame sostinės rajone Baltijos 
jūros pakrantėje. Šį savaitgalį A.Sa
bonis grįžo į Kauną. Čia kurį laiką 
turbūt treniruosis su komanda, o rug
sėjo viduryje, turėtų vykti į JAV.

’’Žalgiris“ 
pradeda sezoną

Žalgiriečiai pradeda naują sezo
ną. Ta proga žurnalistams buvo pri
statyti keturi nauji "Žalgirio“ ko
mandos žaidėjai: iš Madrido "Real“ 
į Kauną sugrįžęs gynėjas Rimas 
Kurtinaitis, iš "Atleto“ perėjęs gynė
jas Darius Sirtautas, iš "Laveros“- 
anksČiau "Žalgiryje“ rungtyniavęs 
vidurio puolėjas Erikas Bublys ir 
juodaodis krašto puolėjas Anthony 
Tumeris, pernai žaidęs Rusijos krep
šinio lygoje ir tapęs rezultatyviausiu 
jos žaidėju. Komanda dar ieško už
sienyje vidurio puolėjo, nes geriau
sias pernai LKL žaidėjas G.Einikis 
išvyko rungtyniauti į Rusiją, o kiti 
puolėjai dar nėra pasiekę reikiamo 
lygio. R.Kurtinaitis išrinktas koman
dos kapitonu.

"Žalgiris“ pradėjo sezoną Sankt 
Peterburge, kur surengtas tarptauti
nis vyrų krepšinio turnyras, skirtas 
anksti mirusiam krepšininkui A.Be- 
lovui atminti. Mūsų krepšininkai, 
varžybų pradžioje pralaimėję Tel 
Avivo "Hapoel“, rugpjūčio 22 d. lai
mėjo prieš "American Profi“ ko
mandą (97:87). Rugsėjo 7 d. "Žalgi
ris“ žais pirmąsias Europos klubų 
čempionato rungtynes su Tbilisio 
"Vita“ varžovų aikštelėje

Debiutas ir pergalė 
profesionalų turnyre
Rugpjūčio 19 d. Prahoje, Čekijoje, 

buvo surengtos profesionalių kultū- 
risčių varžybos "Pro Women Grand 
Prix 95“. Jų nugalėtoja tapo sporti
ninkė iš Klaipėdos - Natalija Mumi- 
kovienė, debiutavusi profesionalių 
turnyre. Jai atiteko ir pagrindinis pi
niginis prizas.

Kova vyko dėl trijų kelialapių į 
prestižiškiausias pasaulyje moterų 
kultūrizmo varžybas "Ms. Olym
pia“, kurios numatomos rugsėjo 9 d. 
Atlantoje, JAV. Pagrindinis prizas, 
laimėtas Prahoje, buvo paskutinis 
pasirengimo etapas "Ms. Olympia“ 
varžyboms, kuriose taip pat debiu
tuos klaipėdietė.

N.Mumikovienė 1993 m. Buda
pešte, Vengrijoje, tapo Europos 
čempione, pernai Stokholme, Švedi
joje, laimėjo pasaulio pirmenybes 
moterų bei kartu su savo vyru 
R.Mumikovu porų grupėse.

Mūsų irkluotojai - 
devinti pasaulyje

Duisburge, Vokietijoje, vyko pa
saulio baidarių ir kanojų čempiona
tas. Lietuvos irkluotojai Vidas Kup
činskas ir Vaidas Mizeras užėmė de
vintą. Beje, pusfinalyje V.Kupčins- 
kas ir V.Mizeras po 500 m pirmavo 
prieš vokiečius K.Bluhm ir T.Gutsc, 
vėliau tapusius vicečempionais, bet 
neišlaikė varžybų tempo ir finišavo 
treti, rašo "Lietuvos rytas“.

Lietuviai moka 
žaisti regbj

Septintajame Europos regbio 
klubų komandų turnyre Hanoveryje 
tarp 12 komandų dalyvavo ir Šiaulių 
"Vairas“. Pogrupio varžybose lietu
viai pirmavo prieš pernai metų 
turnyro nugalėtojus Neunheimo RC 
bei Švalbės FC regbininkus - ir 
pateko į stipriausiųjų ketvertuką, 
rašoma "Lietuvos ryte“.

Pusfinalyje Šiaulių ’’Vairą“ įvei
kė labiau patyrusi Hanoverio SV ko
manda, todėl mūsų regbininkams 
rungtynėse dėl trečiosios vietos teko 
susitikti su Riklingeno SVklubu. 
"Vairas“ laimėjo šį susitikimą rezul
tatu 40:0, taip pat iškovojo Vokieti
jos alaus firmos "Gildė Pilsenef* 
trečiąjį piniginį prizą ir taurę.

Jaunoji lyga
Kauno rajone, Kačerginės stovy

klavietėje ’’Merkurijus“ rugpjūčio 
23-26 d. vyko Jaunosios lygos (JL), 
Jaunųjų konservatorių lygos rėmė
jos, bei Jaunojo bankininko klubo 
(įkurto prie ’’Hermio“ banko Kauno 
filialo) organizuota stovykla ’’Jauni
mas ir ekonomika'95“.

Kačerginės stovyklos ir joje vy
kusių seminarų tema parinkta neat- 
siktinai. Stovykla ’’Jaunimas ir eko
nomika“ yra pirmas tokio pobūdžio 
renginys Lietuvoje.

Vienas iš svarbiausių politinės 
nepriklausomybės garantų yra tvirta 
ir stabili ekonominė būklė šalyje. 
Lietuva, eidama šiuo keliu, privalo 
stiprinti savo ekonomiką, plėtoti ir 
keisti bankinių operacijų sistemą. 
Tačiau pastaruoju metu Lietuvos 
žmonėms padarė daug žalos suban
krutavę privatūs bankai. Bankrutavę 
bankai - ’’Sekundės“ bankas Kaune, 
"Nidos“ bankas Vilniuje ir kt. - atve
dė jais pasitikėjusius piliečius į visiš
ką skurdą, užuot buvę klientų san
taupų saugotojais ir didintojais. To
kios katastrofos lemia dar didesnį 
žmonių pragyvenimo lygio nuosmu
kį, nepasitikėjimą bankais. Tai tie
siogiai komplikuoja ekonominę si
tuaciją Lietuvoje.

moko jaunimą
Projekto autoriai - Jaunoji lyga 

(Jaunųjų konservatorių lygos rėmė
ja) rengia šią stovyklą, siekdama su
teikti jaunimui galimybę sužinoti 
pagrindinius ekonomikos sampra
tos, bankų vykdomos politikos dės
nius, kad busimoji bankininkų ir 
ekonomistų karta būtų pranašesnė 
už dabartinę.

Stovyklos tikslas: supažindinti 
jaunimą su Lietuvos ekonomine 
padėtimi ir perspektyvomis; duoti 
bendrą supratimą apie pasaulinės 
ekonomikos dėsnius; supažindinti su 
bankininkyste ir Lietuvos privačių 
bankų veikla. Todėl stovykloje buvo 
skaitomos paskaitos. Temą "Lietu
vos ekonominė padėtis“ nagrinėjo 
Seimo narys A. Vaišnoras; paskaitą 
"Molotovo-Ribentropo paktas“ - 
prof. V. Landsbergis. Apie lito pati
kimumo įstatymą pasakojo p. Viso- 
kavičienė, o apie pinigų ir finansų 
politiką Lietuvoje - G. Vagnorius, 
Lietuvos ekonomikos raidą - nušvie
tė Seimo narys K. Dirgėla. Apie 
Valstybės mokesčių politiką papasa
kojo Seimo narys J. Veselka. "Lie
tuvos rytas“ apžvalgininkas G. Nau
sėda perskaitė paskaitą "Bankinink
ystės raida 1993-1995 m.“

Pagrindinė stovyklos "Jaunimas

ekonomikos
ir ekonomika'95“ organizatorė - vi
suomeninė jaunimo organizacija 
"Jaunoji lyga“, įsikūrusi 1994 m. ba
landžio 17 d. Steigiamosios konfe
rencijos iniciatoriai buvo Jaunųjų 
konservatorių lyga (Tėvynės Sąjun
gos (Lietuvos konservatorių) jauni
mo organizacija, besivadovaujanti 
TS (LK) programa, įstatais bei savo 
statutu ir manifestu). Šioje konferen
cijoje buvo pirmininke išrinkta 
D.Petkutė iš Klaipėdos, antroje neei
linėje konferencijoje, įvykusioje 
1994 m. rugsėjo 17 d. - I.Grušaitė iš 
Šiaulių, o trečioje (1995 m. gegužės 
13 d. Kaune) buvo pirmininku iš
rinktas kaunietis R.Maruniakas.

Aukščiausia JL institucija yra 
kasmetinė Konferencija, į kurią ko
mitetai deleguoja savo atstovus pa
gal nustatytas kvotas. Konferencija 
renka JL pirmininką ir pirmininko 
teikimu vicepirmininką ir 5 asmenų 
valdybą. Tarp konferencijų JL veik
lai vadovauja ji. Vietiniai komitetai 
organizuoja JL veiklą rajonose. Jau
nosios lygos nariais gali tapti 14-18 
metų jaunuoliai, pritariantys konser
vatizmo idėjoms bei JL veiklos pro
gramai. Šiuo metu JL jungia 200 na
rių įvairiuose Lietuvos miestuose.

ELI

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD 
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

vžsakp YifiSbvSiu?..

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.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis;
Gunnel Travel Service LTD 

45 Woodthorpe Road 
HADLEIGH, Suffolk, IP7 5JB 

Tel 01473 828855 
Fax 01473 828866
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LONDONAS
AUKOS VAIKŲ FONDUI

300 svarų gauta iš Charities Aid 
Fundation Londone. Fondo vadovy
bė dėkinga už auką.

Aukas siųsti šiuo adresu:
British-Lithuanian Ralief Fund 
For Children in LithuaniaJIl
The Oval, London E2 9DT.

BOLTONE
SIURPRIZAS 

FILATELISTUI

Vietinis lietuvis H. Vaineikis 
buvo kelis kartus ”EL“ skiltyse 
paminėtas kaip filatelistas, ekspo
nuojantis Lietuvos pašto ženklus 
apylinkės miestų pašto ženklų mė
gėjų sambūriuose. Paskutinį kartą 
apie Lietuvą ir jos pašto ženklus kal
bėta kovo mėn. 13 d. Bury mieste 
(apie tai rašyta ”EL“ Nr. 15). Paroda 
liko praeityje, bet galima įsivaizduo
ti H. Vaineikio nustebimą, kai prieš 
kelias savaites jis iš Lietuvos gavo 
atviruką su Trakų pilies nuotrauka ir

mūsų šalies draugu. Teisingai sako 
sena patarlė: ”Iš mažos gilės kartais 
stiprūs ąžuolai išauga“.

EU

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

Palaidotas A.A. Petras Karvelis
Šių metų liepos 26 d. staiga, išvežtas į Royal London ligoninę, 

Whitechapel, mirė dar vienas mūsų kuklios Londono lietuvių ben
druomenės narys Petras Karvelis.

Velionis gimė 1917 m. netoli Ukmergės. Jis buvo vienas tų lietu
vių, kurie atliko Lietuvos piliečio pareigą tarnaudamas Nepri
klausomos Lietuvos kariuomenėje prieš pirmąją Sovietų okupaciją.

Artėjant antrajai Sovietų okupacijai Petras Karvelis, kaip ir kiti 
tūkstančiai lietuvių, pasitraukė į Vakarus, tikėdamas, kad karui pasi
baigus galės sugrįžti į savo Tėviškę, į savo kraštą. Deja, dėl susidė
jusių politinių aplinkybių Vidurio ir Rytų Europoje tas nebuvo įma
noma.

Nenorėdamas emigruoti toli nuo Europos, velionis pasirinko 
Angliją, į kurią atvyko 1947 m. ir gyveno iki mirties.

Dirbo ir gyveno iš pradžių įvairiose vietose Anglijoje. Po vedybų 
1957 m. gyveno Londone. Ten sugebėjo įsigyti kavinę, kur abu su 
žmona dirbo.

Anglijos pilietybę priėmė tik 1991 m., aiškindamas, kad nori pasi
likti Lietuvos piliečiu. Žmona mirė 1992 m.

Petras Karvelis palaikė ryšį su giminėmis Lietuvoje, kurių turėjo 
gana daug. Ypač bendravo su savo krikšto sūnum Petru Karveliu, 
kuris keletą kartų lankėsi Londone. Krikštasūnis taip pat dalyvavo ir 
velionio laidotuvėse.

Iškilmingos laidotuvių pamaldos įvyko Londono lietuvių 
bažnyčioje, 21 The Oval, Hackney Rd., London, E2., kur svetainėje 
buvo suruoštas priėmimas laidotuvių dalyviams. Petras Karvelis 
palaidotas Manor Park kapinėse, Sebert Rd., Forest Gate, London, 
E7ONP.

Prisiminsime Petrą Karvelį kaip lengvai sugyvenamą, draugišką 
ir nuoširdų lietuvį.

Z. Juras

Bradfordo „Vyties“ 
klubo valdybos 

pirmininko 
Vytauto Gurevičiaus 

broliui mirus Lietuvoje 
reiškia gilią užuojautą.

Klubo valdyba ir nariai

Po sunkios ligos - 
insulto, plaučių uždegimo 

ir trombozės - 
birželio 14 d. mirė 

Leonas Čiudiškis.

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.

sveikinimu iš Bury miesto filatelistų 
draugijos sekretoriaus P. Wharmby. 
Jis, be kita ko, rašė:“Jūs mums paro
dėte Lietuvos pašto ženklus, tai aš 
atkeliavau čia pats Jūsų krašto pa
matyti“.

Grįžęs į Angliją ir kalbėdamasis 
su H. Vaineikių, Mr. P. Wharmby 
minėjo, kad iš mūsų tėvynės jis par
sivežė labai malonius įspūdžius.

Taigi tik keliolika Lietuvos pašto 
ženklų lapų dar vieną anglą padarė

PAMALDOS
Bradforde - rugsėjo 3 d., 12.30 

vai.
Nottinghame - rugsėjo 3 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Wolverhamptone- rugsėjo 3 d., 

14.30val., Šv. Petre-Pauliuje.
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.

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
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

TEISINIŲ REIKALŲ ATSTOVAVIMAS IR 
JURIDINĖ KONSULTACIJA 
DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE

Dėl komercinių ir privačių teisinių reikalų 
prašome kreiptis:

ADVOKATĖ
VIRGINIA JURAS LLB.

AAAAAAAAAAAA

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

Tel. 0181 402 9403 
Fax. 0181 402 9403.

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

PASAULYJE
Šveicarijoje mirštama 

nuo AIDS
Šveicarijoje žmonių, mirštančių 

nesulaukus 35 metų, dažniausia 
mirties priežastis yra AIDS liga. 
1994 m. nuo AIDS mirė 637 žmo
nės, nesulaukę 35 metų amžiaus. 
Pranešdamas šiuos duomenis, Švei
carijos federalinis sveikatos apsau
gos biuras taip pat informuoja, jog 
antroje po AIDS vietoje jaunųjų 
žmonių mirties priežastis yra savi
žudybės.

Visų gyventojų, ne tik jaunimo, 
dažniausia mirties priežastis Švei
carijoje yra kraujo apytakos ligos. 
Joms priskiriama nęt 43 procentai 
mirties atvejų; antroje vietoje - 
vėžio ligos.

Šveicarijos federalinis sveikatos 
apsaugos biuras taip pat praneša, 
jog 1994 m. šalyje buvo įregis
truotas mažiausias visame pasauly
je kūdikių mirštamumo rodiklis - iš 
10 000 gimusių kūdikių mirė 51.

Vienuolės, 
slaugančios raupsuotuosius

Indijoje, Kerala valstijoje, jau 27 
metai kaip darbuojasi kanosietės 
seserys vienuolės, slaugydamos 
raupsais sergančius ligonius, o pa- 
gijusiems padėdamos vėl sugrįžti į 
visuomenę.

Seserų kanosiečių išlaikomas 
raupsuotųjų reabilitacijos centras 
Cherukunnu mieste įkurtas 1968 m. 
įsikūrimas buvo itin sunkus, nes 
vietos gyventojai, bijodami užsi
krėsti raupsais, dėjo visas pastan
gas, kad reabilitacijos centras ne
pradėtų veikti. Prireikė poros de
šimtmečių, kol vietos gyventojai 
aktyviai įsijungė į seserų kanosie
čių pradėtą darbą.

Raupsuotųjų reabilitacijos cen
tras šiandien ne tik gydo ir slaugo 
ligonius, bet ir organizuoja profesi
jos įsigyjimo kursus, o pasveiku- 
siems ir paliekantiems reabilitaci
jos centrą suteikia finansinę para
mą, pakankamą darbinei veiklai 
pradėti, ir taip padeda vėl sugrįžti į 
visuomenę.

Per 27 savo veiklos metus se
serys kanosietės į normalų gyveni
mą padėjo sugrįžti daugiau nei še
šiem tūkstančiams buvusių raup
suotųjų.

Plinta mirties 
eskadronų savivalė

Salvadore, kaip ir Brazilijoje bei 
Gvatemaloje, vis labiau plinta sava
vališkų teisingumo vykdytojų, va
dinamųjų mirties eskadronų, veikla, 
pirmiausia nukreipta prieš gatvės 
vaikus, skurdo verčiamus vagiliav
imu pelnytis kasdienį pragyvenimą.

Apie tai praneša San Salvadore 
veikiantis ”Olaf Palme“ fondas, be
sirūpinantis apleistais vaikais. Pa
sak sociologo Ricardo Quinonez, 
šiuo metu vadovaujančio fondui, 
šiais metais Salvadore vadinamųjų 
mirties eskadronų aukomis jau tapo 
keliolika gatvės vaikų.

Neseniai Salvadoro policija su
ėmė 15 žmonių, įtariamų priklau
sius grupei ’’Juodasis šešėlis“, pri
siėmusiai atsakomybę už 20 
nusikaltėlių nužudymą, kuriems, 
šios grupės narių manymu, pavyko 
išsprūsti iš teisingumo rankų.

Vatikano radijo lietuviškų 
laidų redakcijos žinios

Leidėjas: Lietuvių namų bendrovė Londone ir Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga. Vyriausiasis redaktorius Vladas Dargjs. ”EL“ redakcijos adresas Vilniuje: A Strazdelio 1, Vilnius 
2600, Lietuva. TeL: 622466, 611879. Faksas: 614984. Indeksas 67372. SL1436.2 sp. L Tiražas 1700 egi. Užs. Nr. 2837. Spausdina valstybinė įmonė ”Spauda“, Laisvės pr. 60, Vilnius.
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