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Lenkijos nacionalinės gynybos ministras Z.Okonskis (kairėje) drau
ge su Lietuvos krašto apsaugos ministru L.Linkevičiumi.

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

Rugpjūčio 30 d. baigėsi Lenkijos 
smalinės gynybos ministro Zbig- 
xwo Okonskio trijų dienų viešnagė, 
jiugpjūčio 29 d. Vilniaus batalionui 
Visoriuose Z.Okonskis ’’simboliškai” 
pike didžiausią karinės technikos 
dovaną, kokią tik yra gavusi Lietuvos 
iariuomenė nuo atsikūrimo dienos. 
Tai 18 naujų sunkvežimių ’’Star” su 
nnosvaidžiais ir lauko virtuvėmis. 
Sunkvežimiai buvo pilni ginkluotės ir 
amunicijos. Lenkija dovanoja Kauno 
\ltksoto aviacijos muziejui du lėktu- 
ib An-2ir”IskraTS-ll”.

Svečias su krašto apsaugos (KA)

Šiemet rugsėjo 1-ąją 
sukanka dveji metai, 
kai Lietuvai baigėsi 
Antrasis pasaulinis 

karas - 
1993 m. rugpjūčio 31 d. 
iš mūsų krašto išvyko 
paskutinis okupacinės 
kariuomenės dalinys.

Tai buvo padaryta pagal 
1992 m. rugpjūčio 8 d. 
Maskvoje pasirašytą

' Lietuvos ir Rusijos 
susitarimą.

Simboliška, nes rugsėjo 
1-oji paskelbta ir 

Pasauline Taikos diena. 
Lietuvoje tai - ir pirmoji 

mokslo metų diena.
Šioms dienoms paminėti 

Vilniaus miesto 
savivaldybė ir Tėvynės 

Sąjunga surengė 
Pirmosios laisvės dienos 
ir Trijų aikščių šventę.

Rugsėjo 1-ąją 
Lietuvos karo 

akademijos rikiuotės
I aikštėje pirmo kurso 

kariūnai prisiekė 
Lietuvos Respublikai. 

ministru L.Linkevičiumi pasirašė du 
protokolus: dėl lenkiškos ginkluotės 
ir aviacijos perdavimo Lietuvos ka
riuomenei ir dėl pasikeitimo besimo
kančiais kariškiais.

Kaip pasakė ”EL” KAM Tarp
tautinių ryšių departamento direkto
rius R.Malakauskas, labdara bus per
duodama dviem etapais. Rugpjūčio 
28 d. j Lietuvą atvyko sunkvežimiai 
ir 4 traukinio vagonai, kuriuose buvo 
104 tonos amunicijos. Tai minosvai
džiai, rankiniai prieštankiniai granat
svaidžiai, prieštankiniai kulkosvai
džiai. Antrajame etape, kitų metų pra

Pasaulio įvykiai

NATO lėktuvų ataka 
prieš Bosnijos serbus

NATO lėktuvai ir JTgreitojo rea
gavimo pajėgų artilerija ankstyvą 
rugpjūčio 30 d. rytą, apie 2 vai. vie
tos laiku, pradėjo bombarduoti Bos
nijos serbų karinius objektus aplink 
Sarajevą, taip pat Vidurio, Pietų ir 
Rytų Bosnijoje. Tai baudžiamoji ak
cija prieš Bosnijos serbus po rugpjū
čio 28 d. Sarajevo turgaus apšau
dymų. Jų metu žuvo 37 civiliai gy
ventojai, 88 buvo sužeisti. Serbų ly
deris R.Karadžičius neigia, kad jo 
pajėgos prisidėjo prie šios tragedijos, 
ir išreiškė norą pradėti derybas dėl 
Balkanų konflikto sureguliavimo.

JT šias atakas pavadino ’’tikrai le
miamu“ savo misijos momentu. Iki 
9 vai. ryto NATO pajėgos surengė 
tris atakų bangas. Tai buvo didžiau
sia karinė NATO operacija nuo pat 
šios organizacijos įsikūrimo 1949 m.

Antskrydžių metu sunaikintos pa
grindinės Bosnijos serbų raketinės 
bazės, radiolokacinės sistemos bei 
ryšių objektai. Tačiau buvo ir civilių 
gyventojų aukų, smarkiai nukentėjo 
Sarajevo senamiestis. Agentūros pra

Šiame numeryje pradedame spausdinti įdomaus likimo 
žmogaus Vytauto Mačiuikos jaunystės prisiminimus, 

įkūnytus autobiografiniuose apsakymuose 
’Šiaurės novelės’ - 5 psl.

džioje, bus atgabenti 5 sraigtasparniai 
Mi-2 bei radiolokacinė įranga.

Lietuvos kariuomenės vadų nuo
mone, labdaros vertę sunku nustatyti, 
nes vien 18 sunkvežimių, kurių se
niausias pagamintas 1987, o naujau
sias -1990 m., vertė yra daugiau nei 
pusė milijono JAV dolerių.

Lenkijos gynybos ministras 
Z-Okonskis, atvykęs su žmona ir di
dele delegacija, susitiko su Lietuvos 
Prezidentu A.Brazausku, Vyriausy
bės ir Seimo nariais, aplankė pėsti
ninkų brigadą ’’Geležinis vilkas”, 
lankėsi Palangoje ir Klaipėdoje, kur 
apžiūrėjo karines jūrų pajėgas.

Z-Okonskis spaudos konferenci
joje pasakė, kad sprendimai dėl Len
kijos, Lietuvos ir kitų šalių priėmimo 
į NATO priklauso ne tik nuo 16 tos 
organizacijos narių - šalių vyriau
sybių, bet ir nuo parlamentų. Kal
bėdamas apie Kaliningrado sritį, sve
čias pasakė, jog ji pripažinta pagal 
tarptautinę teisę. Tai politinis faktas, 
su kuriuo reikia taikytis, tačiau opus 
dalykas. Ministras teigė, jog reikia 
taip paveikti tarptautinį gyvenimą, 
kad šios srities likimas Išsispręstų.

Apsilankęs prie Seimo memorialo 
Z-Okonskis padėjo gėles ir priklaupė, 
pagerbdamas žuvusių už Lietuvos 
laisvę atminimą, vėliau aplankė 
Rasų kapines, kur padėjo gėles prie 
lenkų ir lietuvių savanorių kapų. De
legacija padėjo gėles ir prie J .Pilsud
skio širdies kapo Rasose. Z.Okons- 
kis su žmona meldėsi Aušros Vartų 
koplyčioje. E Vilniaus Lenkijos dele
gacija išskrido į Taliną.

Ona Mickevičiūtė

neša, jog serbų kontroliuojamoje te
ritorijoje žuvo 5 Europos Sąjungos 
stebėtojai, važiavę šarvuočiu netoli 
Sarajevo. Tačiau tiksliai nežinoma, 
kaip jie žuvo. Neatmetama galimy
bė, jog tai galėjo būti serbų kerštas.

Bosnijos serbams pavyko prie Sa
rajevo numušti vieną patruliavusį 
NATO lėktuvą, abu pilotai prancū
zai katapultavosi.

NATO generalinis sekretorius 
W.Claesas patvirtino, jog prie 
NATO oro antpuolių po dviejų va
landų prisijungė ir JT greitojo reaga
vimo pajėgos. Jis taip pat pareiškė, 
jog oro atakos prieš Bosnijos serbus 
bus tęsiamos, kol serbai paklus JT 
nutarimams ir sės prie derybų stalo.

Rusijos prezidentas BJelcinas 
pasmerkė ir NATO atakas, ir serbų 
įvykdytą Sarajevo apšaudymą. Jis 
atnaujino savo siūlymą surengti tarp
tautinę taikos konferenciją, kurioje 
butų tariamasi dėl karo Jugoslavijoje 
baigties.

Pagal pasaulio spaudos 
agentūrų pranešimus

toli nuo namų...
Keistai surėdytas tas mūsų gyvenimas. Susitinki žmogų, pasikalbi, 

atsisveikini, žadėdamas dar kartą susitikti, bet, pasirodo, atsisveikinai 
amžinai. Vytautą Janavičių Seimo rūmuose man pristatė Romualda 
Hofertienė. Susėdome neilgam pokalbiui. Man pasirodė, jis ilgai tyrinėjo 
mane, pristojusį priėjo su keistais klausimais, tarsi prašantį išpažinties iš 
viso gyvenimo. Atsakinėjo kukliai, sakiniai trumpi, lakoniški, gražūs. 
Ieškojom fotogrcrfo, kuris padarytų nuotrauką, bet nesuradome. Seimo 
rūmuose jis buvo pirmą kartą palydėjau jį pro paradines duris, per 
kiemelį. Skubėjo į aerouostą Skrido j Sidnį. Po kelių mėnesių žadėjo grįžti 
Lietuvon.

Skambinau į Šiaulius. Ieškojau, kuris miesto fotokorespondentas būtų 
fotografavęs Vytautą Janavičių. Keistas sutapimas: tą rytą tolimame 
Sidnyje Vytautas Janavičius mirė... Liko įrašytas paskutinis interviu. Jį ir 
pateikiu skaitytojui.

Vytautas Janavičius 1995-ųjų vasarą Lietuvoje.
Viktoro Kapočiaus nuotr.

- Kokiais keliais atsidūrėte tiek 
tok nuo Lietuvos?

- Karo įvykių pasėkos. Emigra
vau. Juk reikėjo kur nors dingti. *

- Traukė lės tiesiai iš Lietuvos?
- Ne... E Vokietijos...
- O prieš tai?
- Be abejo, iš Lietuvos. Juk aš čia 

gimęs.
- Kokio krašto?
- Šiaulių... Gimiau, tiesa, Kaune, 

bet esu šiaulEkis...
- Kur Šiauliuose dirbot?
- Per jaunas buvau ką nors dirb

ti... Mokiausi... Gimnazijoje...
- Tai kaip atsitiko, kad šiaulietis 

atsidūrė Vokietijoje?
- Ten atsidūriau devyniolikos 

metų, jau į universitetą buvau įsto
jęs, keturiasdešimt trečiaisiais... Sto
jau savanoriu į vokiečių kariuome
nę...

- Ir teko kariaut? Kokiuose fron
tuose?

- Teko. Rytų fronte. Prie Ode
rio... Keturiasdešimt penktaisiais...

- Po Oderio - Berlynas? Miesto 
gynimas?

- Berlyno aš jau nebemačiau... 
Buvau sunkiai sužeistas... Patekau į 
nelaisvę...

- Rusų?
- Tokiu atveju mudu nebesikal

bėtume... Amerikiečių... Atsitiktinai. 
Sužeidė, išvežė iš mūšio lauko į li
goninę ir ten užėjo amerikiečiai... 
Šiaip būčiau patekęs pas rusus... Ta
da - Amen. Bet kadangi mane išvežė 
į Bavariją sanitariniu traukiniu, tai 
atsidūriau amerikiečių belaisvėj... Ir 
pabėgau. I prancūzų zoną... Netoli 
Reino. Badeno kraštam..

-O iš ten?
- Iš ten jau į Australiją...
- O kodėl ne į Ameriką?
- Neturėjau ten jokių sponsorių,

Nukelta į 5 psl.
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Parlamentaras nusivylė Seimo darbu SWTYNKOS DUKNOS
Rugpjūčio 29 d Vyriausioji rin

kimų komisija (VRK) patvirtino sa
vanorišką Seimo socialdemokratų 
frakcijos nario Audriaus Rudžio at
sistatydinimą iš Seimo nario pareigų 
nuo rugpjūčio 30 d.

Tai pirmasis atvejis atgavusios 
nepriklausomybę Lietuvos parla
mento gyvenime, kai Seimo narys 
savanoriškai atsisako mandato. 
A.Rudys turėtų pereiti dirbti į Lietu
vos Taupomoji banką (LTB) valdy
bos pirmininko pavaduotoju. Tačiau 
kai kurie LDDP narių pareiškimai 
sukėlė abejonių, ar taip atsitiks.

Naujuoju Seimo nariu VRK, rem
damasi rinkimų įstatymu, paskelbė ki
tą Socialdemokratų partijos (LSDP) 
rinkimų sąrašo kandidatą, Prezidento 
patarėją užsienio politikos klausimais 
Justą Vincą Paleckį. Prezidento pata
rėjas, kuris yra sustabdęs savo narystę 
Socialdemokratų partijoje, iki rugsėjo 
10 d. ketina nuspręsti, ar taps Seimo 
nariu, ar liks Prezidento patarėju, ku
riuo dirba nuo A.Brazausko išrinkimo 
dienos.

Pasak A.Rudžio, viena svarbiau
sių pasitraukimo iš parlamentaro pa
reigų priežasčių - nepasitenkinimas 
Seimo darbu. Nors socialdemokratai 
Seime ir buvo aktyvūs, parengė apie 
90 projektų ir stengėsi atstovauti 
žmonėms, jiems, anot A.Rudžio, 
nebuvo sąlygų nuveikti konkrečių 
darbų. Taip įvyko todėl, jog sprendi
mus priima ne Seimas, ir net ne jo 
dauguma, o kažkokia grupelė, mano 

A.Rudys atsisakė ne tik Seimo nario 
mandato, bet ir savo barzdos.

Kęstučio Jankausko (ELTA.) nuotr.

buvęs parlamentaras. A.Rudys teigė 
nenorįs imtis atsakomybės už Seimą 
- ir už tai, kad Seimo nariai ’’lobsta”, 
’’vagia”, ’’tvarko šeimos reikalus”. 
Tokių reiškinių yra, patvirtino buvęs 
parlamentaras, ’’tačiau ne visi Seimo 
nariai yra tokie”. Jo nuomone, Lie
tuvoje apskritai mažėja galimybės 
sąžiningai politikai, sprendimai pri
imami naudai tų, kurie ’’daugiau 
šaukia”. A.Rudys prisipažino apsi
sprendęs palikti Seimą dar vasaros 
pradžioje ir ieškojęs darbo, nesusiju- 
sio su politika. Būsimuosiuose 
Seimo rinkimuose sakė neketinąs 
kelti savo kandidatūros.

Apie buvusią Aukščiausiąją Ta
rybą (AT) A.Rudys pasakė, kad "ji 
pridariusi daug negerų darbų būtent 
tuo, kad ji padarė daugiau negu buvo 
Sąjūdžio programoje: tokį nuosavy
bės grąžinimą, tokią žemės reformą, 
ir net privatizavimas nuėjo kita link
me”. Šiomis mintimis A.Rudys pasi
dalino rugpjūčio 29 d. atsisveikini
mo spaudos konferencijoje.

Be to, parlamentaras teigė nenorįs 
prarasti ekonomisto kvalifikacijos, 
’’garantuojančios mėgstamą darbą 
bei kol kas neblogą atlyginimą už jį”, 
nes per penkis darbo AT ir Seime 
metus tikrai vos jos neprarado. Atsi
statydinantis parlamentaras priminė, 
kad Lietuvoje politikams nėra jokių 
socialinių garantijų. Pavyzdžiui, jei 
pasibaigus kadencijai A.Rudžiui tek
tų grįžti dėstytoju į Vilniaus universi
tetą, jo pajamos sumažėtų trigubai.

A.Rudys lieka Socialdemo
kratų partijoje, kurios nuosta
tos - ginti tikrai iš savo darbo 
gyvenantį žmogų - jam priim
tiniausios.

Galimybė Seimo nariui 
tapti bankininku atsirado tuo
met, kai Lietuvos Taupoma
sis bankas (LTB), Lietuvos 
banko reikalavimu, dėl banke 
susidariusios kritinės situaci
jos rugpjūčio 24 d. posėdyje 
atleido visus septynis valdy
bos narius. Valdybos pirmi
ninku buvo perrinktas anks
čiau juo buvęs V.Bubnys, o 
A.Rudį nutarta patvirtinti šio 
banko valdybos nariu, kai tik 
VRK patvirtins jo atsistatydi
nimą iš Seimo nario pareigų.

A.Rudys pripažino, kad be 
premjero sutikimo jis nebūtų 

tapęs LTB valdybos nariu. Jis 
pareiškė, kad LTB pinigus laiko 
nedideles pajamas turintys žmonės, 
kuriems reikia valstybės garantijų ir 
kurių indėlių saugumas turi būti pats 
didžiausias. ’Todėl šis bankas man 
arčiausiai prie širdies. Noriu prisi
dėti, kad jis būtų stabilus ir patiki
mas”, sakė parlamentaras. Jis mano, 
kad ankstesni skandalai banke, dėl 
kurių buvo pakeista valdyba, jo 
veiklai įtakos neturės. A.Rudžio 
nuomone, Vyriausybė turėtų ir to
liau turėti šiame ir Žemės ūkio ban
kuose kontrolinį akcijų paketą.

Tačiau Seimo LDDP frakcijos 
seniūnas Gediminas Kirkilas, rug
pjūčio 30 d. spaudos konferencijoje 
pareiškė abejojąs, ar A. Rudys gali 
dirbti LT banko valdyboje. G.Kirki- 
las pasakė nustebęs, kad ’’žmogus, 
palikdamas Parlamentą, nusivalė į jį 
kojas”, nors ’’išeina į dabartinės dau
gumos sankcionuojamą instituciją”. 
LDDP atstovas paneigė kaltinimus 
dėl atmestų socialdemokratų rengtų 
įstatymų projektų, nes, pasak jo, 
nors LDDP koalicija su socialde
mokratais ir nebuvo sudaryta, nema
žai jų pasiūlymų buvo priimta, ta
čiau, spaudai ėmus kritikuoti social
demokratus, tie visai atsiribodavo 
nuo savo projektų. Seimo pirminin
kas ČJuršėnas taip pat kritikavo 
A.Rudžio pareiškimus, tačiau negąs
dino, kad išėjęs iš Seimo A.Rudys 
gali nepatekti į banką.

Leonardas Vaitiekūnas

Prezidento patarėjas J.V.Palec
kis.
Kęstučio Jankausko (ELTA nuotr.

Jie buvo Lietuvos 
bičiuliai

Įdomus Lietuvos ambasado
riaus A-Eidmto pasakojimas apie 
Sarajeve žuvusius JAV diploma
tus "Lietuvos ryte“ 08 25.

"Rugpjūčio 21 d. JAV sulaukė
me lėktuvo su JAV delegacijos 
Bosnijoje ir Hercegovinoje narių 
palaikais - valstybės sekretoriaus 
pavaduotojo padėjėjo R.Frasure, 
gynybos sekretoriaus pavaduotojo 
padėjėjo JJ.Kruzelo ir Nacionali
nės saugumo tarybos Europos rei
kalų direktoriaus, oro pajėgų pulki
ninko S.N.Drew.

Pažinojau abu pirmuosius. Vos 
penkiasdešimties sulaukęs R.Frasu
re buvo patyręs diplomatas. Beje, 
jis pirmasis viešai pasisakė už Bal
tijos valstybių narystę NATO dar 
1994 m. pradžioje. Skubiai perda
vėme tai į Vilnių. Jis gerai žinojo 
mūsų reikalus, nes įkūrė JAV am
basadą Estijoje, kelerius metus jai 
puikiai vadovavo. Kai pradėjo dirb
ti Valstybės departamente, kalbėjo
mės ne kartą: detaliai žinojo mūsų 
problemas, ramiai išklausydavo, po 
to dėstydavo savo nuomonę. Nie
kuomet jis neatsisakė priimti Lietu
vos atstovų, net trumpam užsukusių 
į Vašingtoną. Vasarį dienai į Va
šingtoną atskrido prof. V.Landsber- 
gis. Nepaisydamas labai įtempto 
tvarkaraščio, R.Frasure surado lai
ko mus priimti, nes Lietuvai nebu
vo ramios valandos - tuomet traukė 
mus iš kandidatų į NATO narius 
sąrašų, vyko karas Čečėnijoje, tad 
kalbėti (o ir ginčytis) buvo apie ką.

Pirmasis susitikimas su JJ.Kru- 
zelu įvyko jo erdviame kabinete 
Pentagone. Jis nelauktai su šypsena 
pradėjo: ’’Gerai, dabar man pasaky
kite, kiek kartų per dieną aš turiu 
galvoti apie Kaliningrado problemą 
- tris, šešis, devynis ar visą laiką?“

"Visą laiką“, - atsakiau tokiu pat 
tonu. Po tokios nelauktai smagios 
įžangos kalbėjome laisvai, nors ma
tėmės pirmą kartą, nors kalbėjome 
apie nelengvą temą - NATO plėti
mąsi Europoje. Kalbėtis yra apie 
ką, juk J.Kruzelas vienas šio reika
lo varomųjų jėgų Pentagone.

Pamenu ir šių metų Vasario 16- 

osios priėmimą Lietuvos ambasa
doje. J.Kruzelas - vienas garbin
giausių svečių, bet nori atsipalai
duoti po dienos darbų - kvatojasi su 
keliais mūsų kaimynais karo atašė, 
atsileidžia kaklaraištį, šaiposi iš 
priėmimų formalumų ir ’’varlytes" 
pasirišusius svečius vadina pada
vėjais. Pasiūliau paragauti stikliu
ką lietuviškos degtinės. Neatsisa
ko. Pasirodo, tai buvo paskutinis 
mūsų tostas. Kas galėjo žinoti?

Risdamasis nuo stataus 
Bosnijos kalno baltai dažytas 
šarvuotis nusinešė ne tik trijų 
iškilių JAV diplomatų gyvybes. 
Nusinešė ir tikrų Lietuvos bičiulių 
gyvybes. Noriu, kad tai žinotų visi 
lietuviai ir kad atsimintų savo mal
dose“, rašo A.Eidintas

Kur dingo
G. Konopliovo 

milijonai?
taip pavadintas straipsnis 

"Respublikoje“ 08 31.
Prireikė dviejų savaičių, kad 

Vilniaus miesto mokesčių inspek
cijos viršininkas M.Gofmanas ir 
’Tauro“ banko prezidentas G.Ko- 
nopliovas suderintų veiksmus nu
slėpti ’Tauro“ banko uždirbtus 28 
mln. dolerių, rašo dienaštis.

ELTA vieną po kito išplatino 
M. Gofmano ir G. Konopliovo 
pareiškimus. Valdininkas teigia, 
kad prieš dvi savaites ’’Respubli
kos“ skelbtų 28 mln. dolerių 
“atskiri asmenys ar asmenų grupės 
Vilniaus valstybinėje mokesčių 
inspekcijoje nedeklaravo“, ’’taip 
pat niekas nedeklaravo ir įvežtų 
pinigų iš Anglijos“. Bankininkas 
tvirtina, kad ”iš visų rašinių išme
tus gryną niekuo nepagrįstą melą 
apie 260 kg dolerių grynaisiais, 
apie Anglijoje uždirbtus 28 mln. 
JAV dolerių ir nesumokėtus 20 
mln. litų mokesčių, juose nelieka 
nė vieno konkretaus fakto, kurių 
nepamatysi net pro tirštus Anglijos 
rūkus“.

Vilniaus gyventojų mokesčių 
skyriaus viršininkas J.Guiga vie
nintelis nepaneigė fakto, kad 
G.Konopliovas deklaravo pinigus.

EU

Keliais sakiniais
□Rugpjūčio 29 d. Turkijos Anka
roje parafuota Lietuvos ir Tur
kuos sutartį dėl teisinės pagalbos 
civilinėse ir komercinėse bylose. Ją 
parafavo Lietuvos teisingumo ir 
užsienio reikalų ministerijos atstovai. 
Tikimasi, kad sutartis bus pasirašyta 
šių metų rudenį. Rugsėjo 19-21 d. 
Turkijoje oficialaus vizito lankysis ir 
Lietuvos Prezidentas.
O Rugpjūčio 30-31 d. Lietuvoje 
lankėsi Indijos valstybės ministras 
užsienio reikalams Salmanas 
Khurshidas. Tai pirmas tokio aukšto 
rango Indijos pareigūno vizitas į mū
sų šalį. Susitikimuose Prezidentū
roje, Seime, Vyriausybėje aptarti 
dvišaliai santykiai, tarptautinė padėtis 
regionuose. Ypatingas dėmesys skir
tas dvišaliams ekonominiams ry
šiams bei JTO Saugumo Tarybos plė
timo klausimui. Pasirašytas Lietuvos 
ir Indijos užsienio reikalų ministerijų 
dvišalių konsultacijų protokolas. 
Gruodžio mėnesį numatytas A.Bra
zausko oficialus vizitas į Indiją.
□Rugpjūčio 30 d. užsienio reikalų 
ministras P.Gylys lankėsi Danįjo- 
je.Koldinge jis susitiko su Danijos, 
Estijos, Islandijos, Latvijos, Norvegi

jos, Suomijos ir Švedijos užsienio rei
kalų ministrais. Tai jau trečiasis Šiau
rės ir Baltijos šalių užsienio reikalų 
ministrų susitikimas pagal formulę 
"Penki plius trys“. Susitikime pa
sirašyta dvišalė tarpvalstybinė Lie
tuvos ir Islandijos laisvos prekybos 
sutartis.
□Tėvynės Sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) moterų komiteto vi
cepirmininkė, Seimo narė V Alek
naitė ir šio komiteto koordinatorė 
R.Rastauskienė dalyvavo Europos 
Moterų Sąjungos (EMS) asamblė
joje Drezdene-Europos moterų są
junga - Europos konservatoriškų par
tijų moterų susivienijimas, įkurtas 
prieš 40 m. Jo darbe dalyvauja visos 
Vakarų Europos konservatorių bei 
Krikščionių demokratų arba jų ide
ologijas atitinkančių partijų moterys. 
Lietuvos konservatorės jau antrą 
kartą dalyvauja šios organizacijos 
asamblėjose ir tikisi, kad po metų 
asamblėjoje, kuri vyks Madride, bus 
priimtos tikrosiomis narėmis. Rug
sėjo mėnesį į Lietuvą atvyks Didžio
sios Britanijos Konservatorių partijos 
moterų grupė. Bus sprendžiami kon
kretūs įstojimo į EMS klausimai.
□Londone pasirašytas susitarimas 
dėl paskolos. Pagal ją Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros bankas 

(ERPB) Lietuvos vidutiniam verslui 
suteikė 8 mln. ECU kreditą.Tai pir
moji šio banko paskola Lietuvos 
bankams.
□ VJPOviionienė ir P.Vyšniausko 
džiazo kvintetas dalyvaus prestiži
niame džiazo festivalyje JAV. Jie 
bus vieninteliai Europos atstovai, pa
kviesti dalyvauti ’’Montreuz Detroit 
Jazz Festival“.
□ Rugpjūčio 24 d. naktį Vilniaus 
M.K.Ciurlionio gatvėje sprogo 
1989 m. automobilis "Mitsubishi 
Colt“. Juo neseniai buvo atvažiavęs 
J.Nacvalovas - buvęs vienas iš 
keturių dienraščio "Respublika“ ak- 
cininnkų, iki šiol tebėra 7 ’’Respub
likos vyr. redaktoriaus V.Tomkaus 
vadovaujamų bendrovių valdybos 
narys. Šis sprogimas, jau trečias per 
mėnesį, susijęs su šiuo dienraščiu.
□Rugpjūčio 25 d. laisvintas žur
nalistas SLStoma. Buvęs ’’Lietuvos 
aido“ redaktorius Lukiškių kalėjime 
be teismo sprendimo praleido 112 d. 
S. Stomai pakeista kardomoji prie
monė - suėmimas į pasižadėjimą nie
kur neišvykti. ’Lietuvos aido“ redak
cijoje atliktos revizijos duomenimis, 
S.Stoma kaltinamas padaręs šiai įmo
nei žalos daugiau kaip už 4 mln. litų.

EU

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD 
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsakę viešbučius.

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

Skrydžiai Austrijos oro linija - 
kaina £261.00 + mokesčiai.

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

(Skrendantieji šiuo skrydžiu turės vieną naktį 
permiegoti Helsinkyje.)

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

Bilieto kaina - £305.00 + mokesčiai.

DėLsnmlkesnės informacijos kreiptis;
Gunnel Travel Service LTD 

45 Woodthorpe Road 
HADLEIGH, Suffolk, IP7 5JB 

Tel 01473 828855 
Fax 01473 828866
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Ar Seimo nariai 
gali dalyvauti mitinguose?

Valdas Adamkus 
abejoja, ar yra laukiamas

** Centro sąjungos (CS) tarybos 
pirmininkas ir Seimo pirmininko pa
vaduotojas E.Bičkauskas rugpjūčio 
24 d. spaudos konferencijoje prane
šė apie partijos rengimąsi prezidento 
rinkimams. CS pirmininkas R.Ozo
las mano, kad ir ateityje jo vadovau
jama organizacija darys nemažą įta
ką šalies politiniam gyvenimui. Ji 
numato kelti kandidatus į Seimą ir 
rimtai dalyvauti prezidento rinki
muose, bet busimojo kandidato į 
prezidento kėdę pavardės nenurodė. 
EBičkauskas ir R.Ozolas labai at
sargiai kalbėjo ir apie JAV lietuvio, 
gamtosaugininko V .Adamkaus gali
mybę balotiruotis į prezidentus kaip 
CS kandidatui. Jie patikino, kad su 
šiuo žmogumi palaikomi geri san
tykiai. Kaip pranešė ELTA, politi
niuose sluoksniuose manoma, kad 
CS kandidatu galėtų būti itin popu
liarus E. Bičkauskas. R. Ozolas taip 
pat pareiškė, kad Vyriausybės pas
tangos pagerinti bankų sistemą (17 
mln. ekiu Europos Sąjungos pasko
los skyrimas 'Tauro” bankui) yra 
pasirengimas privatizavimui už pini
gus. Taip Vyriausybės atstovaujama 
ir globojama politinė jėga, jos finan
sinių tūzų asmenyje, bandoma pri
vesti prie stipriausių starto pozicijų.

** Lietuvių tautininkų sąjungos 
(LTS) frakcija rugpjūčio 24 d. at
siuntė ”EL“ pareiškimą. Jame rašo
ma, kad liepos 31d. vidaus reikalų 
ministras R.Vaitekūnas Seimo pir
mininkui ČJuršėnui nusiuntė raštą, 
nurodydamas, kad keturi LR Seimo 
opozicijos nariai liepos 27 d. Kaune 
dalyvavo nuo įvairių kredito firmų 
nukentėjusių indėlininkų be leidimo 
surengtame mitinge. Oficialiai pa
kviesti parlamentarai nežinojo, jog 
jis esąs nesankcionuotas, rašoma pa
reiškime, tačiau taurininkai mano, 
kad Seimo nariai privalo išklausyti 
piliečių nusiskundimus, palaikyti 
teisėtus jų reikalavimus, ginti nuo 
grėsmingą mastą pasiekusių nusi

kalstamų struktūrų užmačių. ’’Būda
mi Lietuvos piliečių rinktais val
džios atstovais, mes neturime mora
linės teisės atsisakyti susitikti su 
žmonėmis“, sakoma tautininkų raš
te. Seimo Lietuvių tautininkų sąjun
gos frakcija pareiškė protestuojanti 
prieš bet kokius mėginimus apriboti 
įstatymais garantuotą Seimo narių 
bendravimą su rinkėjais. Tėvynės są
junga rugpjūčio 31 d. atsiuntė ”EL” 
pareiškimą, kuriame vidaus reikalų 
ministro perspėjimą pavadino grasin
imu opozicijai, kad ji nedalyvautų ir 
nekalbėtų piliečių susirinkimuose, 
vykstančiuose be valdžios leidimų.

h*LTS vadovas RJSmetona rug
pjūčio 28 d. pareiškė, kad V.Lands- 
bergis yra nepelnytai vadinamas 
opozicijos lyderiu. Pasak R.Smeto- 
nos, opozicinių partijų susivienijimo 
vadovas galėtų vadovauti joms tik 
gavęs tų partijų įgaliojimus. Tauti
ninkas mano, kad opozicijai vado
vauti gali žmogus, kuris sugeba su
vienyti opozicines partijas, tačiau to
kio žmogaus nėra. ’’Lietuvos ryto” 
paklaustas Seimo Tėvynės sąjungos 
frakcijos seniūnas A. Kubilius pa
reiškė, kad opozicijos lyderis yra 
’’moralinis autoritetas”. LDDP ir so
cialdemokratų atstovai iš esmės pri
tarė tautininkų pareiškimui. Centro 
sąjungos pirmininkas R.Ozolas ma
no, kad ne visai tiksliai pasakyta - 
nepelnytai, galbūt reikėtų sakyti - 
neformaliai, nes lyderiavimo klausi
mas nėra formalizuotas”.

Juršėno vadovaujama Seimo 
delegacija nuo rugpjūčio 13 iki 25 d. 
lankėsi su oficialiu vizitu Australijo
je ir Naujojoje Zelandijoje.

Australijoje gyvenantys lietuviai 
turi tvirtas pozicijas daugelyje verslo 
sričių, jie pasiryžę įtakoti federalines 
bei valstijų žinybas, kad būtų plečia
mi ekonominiai bei prekybos ryšiai 
su Lietuva. Tai rugpjūčio 30 d. spau
dos konferencijoje pabrėžė Seimo 
pirmininkas ČJuršėnas bei Seimo 

nariai V.Bogušis ir G.Kirkilas. Pasak 
jų, mūsų tautiečius labiausiai domina 
ekonominė padėtis Lietuvoje. ČJur
šėnas informavo, jog keturiuose susi
tikimuose su Australijos lietuviais 
pirmą kartą per jo vizitus iš esmės 
nesidomėta dešiniosios opozicijos bei 
jos lyderio padėtimi ir reikalais. 
Pasak Seimo narių, ekonominiai ryšiai 
su Australija yra labai perspektyvūs.

Naujosios Zelandijos verslinin
kai, pasak Č Juršėno, taip pat susido
mėjo Lietuvos rinkos galimybėmis, 
nors iki šiol ryšių tarp Lietuvos ir tos 
šalies beveik nėra. Vizito metu susi
tarta, kad Lietuvos garbės konsulu 
šioje šalyje bus paskirtas lietuvių 
kilmės naujazelandietis Saulius Pet
raška. Jam ir teks pirmojo oficialaus 
Lietuvos atstovo misija. Grįždamas 
iš kelionės po Australiją ir Naująją 
Zelandiją, ČJuršėnas rugpjūčio 25 
d. Varšuvoje susitiko su Lenkijos 
Seimo ir Senato atstovais, Lenkijos 
ir Lietuvos parlamentinės grupės na
riais. Lenkijos parlamentarai prane
šė, kad Lenkijos Seime pradėtas 
ruošti Tautinių mažumų įstatymo 
projektas. Lenkija pasiruošusi talki
ninkauti ir bendrai spręsti proble
mas, susijusias su integracija į Euro
pą, suartėjant su Vyšehrado grope.

ČJuršėnas žurnalistams patvirti
no, jog Australijoje serbų kalba 
išlaikė vairuotojų teisių egzaminą, 
nes ir šia kalba ten galima buvo lai
kyti teorijos egzaminą. Seimo pirmi
ninkas atsakė į 4 klausimus iš 6 ir 
dabar galės važinėti po Australiją.

G.Kirkilas buvo paklaustas, kaip 
jo pypkė įkrito kengūrai į sterblę. Jis 
pasakė, kad užgesusi pypkė per ne
atsargumą iš jo rankos įkrito į gyvū
no sterblę.TaČiau jis nežadino mie
gančios kengūros ir pypkės nepasi
ėmė. Krikščionis demokratas V.Bo
gušis prisipažino kelionėje po Aus
traliją ir Naująją Zelandiją labai 
kentėjęs dėl draudimų rūkyti, bet iš
kentęs ir Lietuvoje rūkąs mažiau.

Valdas Adamkus.

Iš šalies Žiūrint, vasarą mūsų 
krašte politinis gyvenimas buvo ra
mut ramutėlis. Seimas atostogavo, 
ministrai ir Prezidentas taip pat apie 
mėnesi atostogavo. Dabar jau visi 
pamažu kimba į darbus.

Nors dar yra laiko, savotiškas bu
simųjų rinkimų į Seimą ir vėliau - 
Prezidento rinkimų barometras turė
jo būti savivaldybių rinkimų rezulta
tai. Džiaugėsi tiek vieni, tiek kiti. 
Laimėjusieji buvo įsitikinę, jog pa
rodys visam pasauliui, kaip reikia ir 
kaip galima dirbti, o pralaimėjusieji

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.
•

nuo pirmos dienos buvo pasirengę 
fiksuoti visa, ką pažadukai žadėjo, 
bet netesėjo, nes.?. Čia reikėtų paci
tuoti kelis sakinius iš vienos spaudos 
konferencijos, kur Seimo dešinio
sios opozicijos lyderis Vytautas 
Landsbergis gana aiškiai apibūdino 
savivaldybių santykius su LDDP 
Vyriausybe: ”Kuo mažiau savival
dos, kuo daugiau valdymo“, sakė jis. 
'Pirmiausia - per pinigus. Pas mus

Nukefta Į 4 psl.

Vyriausybėje

Teroras kenkia Lietuvos vardui
^•■Rugpjūčio 24 d. spaudos kon

ferencijoje premjeras A.Šleževičius 
priminė neseniai Lietuvoje viešėju
sio Vokietijos gynybos ministro 
V.Rube bei prieš pusmetį Taline vie
šėjusio JAV viceprezidento A.Gore 
pasisakymus dėl Baltijos šalių gali
mybių įstoti į NATO. Šių pareigūnų 
žodžiais remiantis, stojant į NATO, 
nėra išankstinės tvarkos ar kokių 
nors eilių. ”Ne atskirų politikų pa
reiškimai, o didžiųjų valstybių pozi
cija nulems, ar Lietuva taps NATO 
nare“, - pasakė ministras pirminin
kas. Svarbu, mano jis, jog NATO 
plėtimo klausimu nebūtų atsižvel
giama į Rusijos nuomonę. Lietuvos 
priėmimo į NATO klausimą prem
jeras svarstė ir vėliau išplatintame 
pareiškime. Jį parašyti paskatino po 
VRuhe viešnagės užsienio spaudoje 
pasirodę straipsniai, abejojantys 
Baltijos valstybių naryste NATO.

** Neseniai išplatintas ministro 
pinnininko pareiškimas apie smurto 
aktus, vykdomus prieš verslo atsto
vus. Premjero manymu, tai kelia 
Sėsmę visuomenei, valstybės pa
sodams. Taip diskredituojamas - 
žalbūt net sąmoningai - pats Lietu
vos, kaip nepriklausomos ir demo
kratinės valstybės, vardas. Tos jėgos 

nenori, kad į mūsų šalį atkeliautų už
sienio investicijos, kad Lietuvos 
valstybė butų priimta į Europos tau
tų šeimą, kad mūsų namuose įsivy
rautų stabilumas, tvarka ir demo- 
kratija.Todėl Vyriausybė su visu at
sakingumu pareiškia, kad tokio po
būdžio nusikaltimai nebus paliekami 
be dėmesio.

'■►Rugpjūčio 30 d. Vyriausybės 
posėdyje svarstyta apie 30 klausimų. 
Pirmiausia nutarta sugriežtinti pre
kybos naftos produktais priežiūrą. 
Nutarta, kad Vyriausybė prašys Pre
zidentą pateikti Seimui ratifikuoti 
Branduolinio saugumo konvenciją, 
kuri dar šių metų kovo 23 dieną 
buvo pasirašyta Vienoje.

Vyriausybė šių metų valstybės 
biudžete mokslui ir studijoms finan
suoti skyrė 6,96 proc. visų lėšų. Pa
sak premjero, švietimui skirta ir ne
mažai PHARE programos lėšų: vien 
ES programos Rytų ir Vidurio Eu
ropos aukštojo mokslo pertvarkai 
remti (TEMPUS) lėšos siekia 3,5 
mln. ECU, o pernai jos tesudarė 2 
mln. Premjero teigimu, kalbos apie 
mokamą vidurinį mokslą - nepa
grįstos. Jis taip pat patikino, kad 
vadovėliai bus nemokami.

Ona Mickevičiūtė

MODERN LITHUANIAN 
Mokomasis lietuvių kalbos vadovėlis (21 pamoka).

POSAKIAI, IDIOMOS, gramatika, žodynas dėl visų vadovėlyje pamokų. 
Visi paaiškinimai ir vertimai anglų kalba.

Vadovėlis ir dvi audiokasetės kainuoja 25 sv.
Pašto išlaidos - 4 sv.

TURISTINIAI PASIKALBĖJIMAI LIETUVIŠKI-ANGLIŠKI ■ 3 sv. 
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS 

35.000 žodžių - 10 sv. 
Pašto išlaidos - 4 sv.

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS
50.000 žodžių - 14 sv. 
Pašto išlaidos - 4 sv.

Baltic Stores & Co.,
11 London Lane, 

Bromley, Kent, BR1 4HB. England. 
Tel. 081 460 2592 
Fax 081 402 9403.
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vietinės pajamos eina i biudžetą, tai 
yra Vyriausybės valdomą sferą, o iš 
biudžeto jau yra duodama savival
dybėms. O duodantis visada yra pa
dėties šeimininkas. Kitaip sakant, 
Vyriausybė nori sukompromituoti 
naująsias savivaldybes ir pelnyti 
daugiau palankumo 1996 metų pa
baigoje vyksiančiuose rinkimuose į 
Seimą!“

Sunku būtų tiksliai pasakyti, kas ir 
ko nori, ypač šiuo atveju, kai kalbama 
apie VALSTYBĖS POLITIKĄ. 
Liūdniausia, kad už tos POLITIKOS, 
tarsi kokiame šešėlyje, lieka pa
prastas žmogus, kuris lyg ir turėtų bū
ti visos POLITIKOS SMAGRATIS.

Pamėginkime įsivaizduoti Sei
mą, kurio nerinko žmonės. Toks 
Seimas būtų kažkokių politinių jėgų 
statytinių sambūris, besirūpinantis 
tik savo kiemo reikalais. Ne visos 
Lietuvos. Ąr ne todėl užsienio lietu
viai dabar vis aktyviau prabyla apie 
busimuosius rinkimus? Tuo labiau 
kad ir Pilietybės įstatymas, regis, ne- 
bevaržo aktyviai politikai pasiryžu
sio žmogaus. Tegu tik grįžta į Lietu
vą, įsikuria ir kandidatuoja...

Nesusipratimų neturėtų kilti, kaip 
anuomet, kai dėl kažkokios dingsties 
neposidrovėta trikdyti rinkimų eigą, 
kai liko tik du kandidatai ir visiškai 
skirtingos ideologijos. Prisiminki
me, jog Algirdo Brazausko, tuomet 
LDDP lyderio, konkurentas buvo 
diplomatas Stasys Lozoraitis, kurio 
patikėtinis buvo Valdas Adamkus. 
Tai jis dėl įvairių piktžodžiavimų 
buvo priverstas atsisakyti sumany
mo talkinti savo geram bičiuliui da
lyvauti tikrai demokratiškuose Pre
zidento rinkimuose.

Dabar V.Adamkus pagrįstai ga
lėtų didžiuotis, jog Lietuvos žmonių 
yra laikomas vienu iš populiariausių 
politikų. Pagal naujausius bendros 
Lietuvos-Didžiosios Britanijos rin
kos ir viešosios nuomonės tyrimų 
kompanijos ’’Baltijos tyrimai“ duo
menis, V.Adamkus užima antrą vie
tą (pirmas - Seimo pirmininko pava
duotojas E.Bičkauskas, trečias - Pre
zidentas A.Brazauskas).

’’Labai nuoširdžiai sakau, jog 
mano sena svajonė - grįžti į Lietuvą.

Valdas Adamkus abejoja, 
ar yra laukiamas

Bet jokiu būdu nenoriu įsipareigoti 
sakydamas kada, nes mano sugrįži
mas gali priklausyti nuo daugelio 
aplinkybių, - kalbėjo V.Adamkus 
1995 m. vasarą per TtLE-3 televizi
ją. - Klausimas dėl prezidento rinki
mų nėra toks paprastas nei atrodo. 
Pirmiausia laukia Seimo rinkimai. 
Tam reikėtų sutelkti visą dėmesį - 
visų politinių partijų, visų visuome
ninių organizacijų ir judėjimų. Rei
kėtų susitelkti, susivienyti, o tada jau 
kalbėti apie prezidento rinkimus. Jei 
mane iškeltų kandidatu į prezidentus 
kokia viena politinė partija, manau, 
kad atsakyčiau - NE. Nes jei kiek
viena politinė partija kels savo kan
didatus, tai galiu užtikrinti, kad pajė
giausia, stipriausia šiuo metu partija 
vėl išsirinks tą patį kandidatą, kuris 
vadovaus Lietuvos politiniam gyve
nimui dar penkerius, o gal ir dešimt 
metų... Man atrodo, kad vienintelis 
būdas nusverti rinkimų rezultatus - 
tiek prezidento, tiek Seimo - sudary
ti vidurinįjį bloką, kuris pasisakytų 
už vieną kandidatą. Tik tada galima 
kalbėti apie pergalę“.

V.Adamkus sakėsi kalbėjęs su 
įvairių ideologijų atstovais, buvo su
sitikęs ir su kultūrininkais, tačiau ne
norėjo nurodyti savo simpatijų ko
kiai nors vienai politinei partijai ar 
sąjungai.

Prisiminkime, jog V.Adamkus, 
kaip ir anksčiau, domisi gamtosau
gos reikalais. Liūdna, kad ekonomi
kos rūpesčiai dažniausiai nustelbia 
gamtos saugos reikalus, todėl ir pa
dėtis čia sunkėja. Negana to, JAV 
mažina techninės pagalbos mastus 
užsieniui, vadinasi, ir Baltijos šalims. 
Labai svarbu kaip nors tą seną pa
ramos lygį išlaikyti bent iki 1997 m.

Nepasikeitė V.Adamkaus nuo
monė ir dėl orimulsiono, nors mi
nistras pirmininkas orimulsiono pri
valumus pagrindė raštu. “Tas kuras 
yra vienas iš nešvariausių pasaulyje, 
todėl pirma reikėtų pritaikyti nau
jausias technologijas tam kurui nau
doti, tik tada apsispręsti. Visa infor
macija, kurią aš turiu, yra nepalanki 
orimulsionui kaip kurui. Lietuva 
pernelyg maža, kad galėtume rizi
kuoti savo nuostabia gamta, savo 
žmonėmis. Nei latviai, nei estai, nei 
kitos valstybės, kurioms kuras yra 

labai svarbus reikalas, nesiryžta to
kiam žingsniui.

Amerikoje, išskyrus vienintelę 
Floridos valstiją, kur be galo daug 
elektros jėgainių, niekur plačiu mas
tu šitas kuras neperkamas. Floridoje 
pirmiausia imamasi diegti naujas 
technologijas. Orimulsioną kaip ku
rą ten pradės naudoti tik nuo 2000 
metų“...

"Esu girdėjęs sakant, jog mums 
jūsų čia nereikia, - išsprūdo 
V .Adamkui. - Gal tie žodžiai taiko
mi ne tik man, bet ir didesnei užsie
nio lietuvių grupei... Manęs tokie 
pasakymai nebejaudina“.

Čia ir galėčiau baigti nerišlias 
mintis, jei ne “Dienoje“ 1995 07 13 
pasirodęs pokalbis su Seimo Užsie
nio reikalų komiteto pirmininku dr. 
Kaziu Bobeliu. Paklaustas, ar teko 
girdėti, jog Valdas Adamkus ren
giasi kandidatuoti į prezidentus, p. 
Bobelis atsakė: “Yra nuomonių, kad 
ponas Adamkus į tas aukštas parei
gas kandidatuotų. Jis daugelį metų 
važinėja į Lietuvą, davė daug patari
mų, pamokymų, tai gerai, bet pats 
čia negyvena. Tegu politinius patari
mus duoda tie, kurie čia gyvena ir 
kartu su tauta ant savo pečių neša tą 
naštą, kurią mums uždėjo laiko sun
kumai ir Lietuva. Tada galima kitaip 
vertinti tuos patarimus. O kai juos 
dalija žmogus, gyvenantis už keturių 
tūkstančių mylių, tai tas pats, lyg aš 
imčiau mokyti eskimus, kaip auginti 
elnius Aliaskoje. Ponas V.Adamkus 
turi teisę kandidatuoti kaip visi lietu
viai, bet jis turi atitikti visus valsty
bės reikalavimus bei įstatymus. 
Konstitucijoje aiškiai parašyta, kad 
tas, kuris nori kandidatuoti į Prezi
dentus, turi būti Lietuvoje išgyvenęs 
trejus metus. Šiandien liepa, tad iki 
rinkimų liko pustrečių metų, o ponas 
Adamkus šiuo metu dar yra Ameri
kos federalinės valdžios tarnautojas, 
gyvena ir dirba Amerikoje, gauna iš 
Amerikos valdžios algą“.

Pats V.Adamkus, kuris rugsėjo 
pirmosiosmis dienomis atvyksta į 
Lietuvą, ’’Amerikos balsui“ pasakė, 
jog kalbėti apie 1997 m. vyksiančius 
prezidento rinkimus dar anksti. Da
bar, jo nuomone, svarbu ruoštis artė
jantiems Seimo rinkimams.

Salomėja Čičilkina

Taikos korpuso 
savanoriai pradeda darbą

1992 m. į Lietuvą atvažiavo pir
moji Taikos korpuso savanorių gru
pė iš JAV. Šiemet, vasaros pradžio
je, atvyko ketvirtoji savanorių grupė, 
kuri dvylika savaičių atkakliai mo
kėsi lietuvių kalbos. Rugpjūčio pa
baigoje 27 savanoriai iškilmingai 
prisiekė, jog gyvens Lietuvoje ir 
dirbs jos labui.

Rygoje įsikūręs Taikos korpuso 
pagrindinis biuras koordinuoja visų 
Baltijos valstybių savanorių darbą. 
Vilniuje veikia šio biuro padalinys, 
besirūpinantis anglų kalbos moky
mo ir verslo plėtotės programomis.

Paraiškos iš rajonų rodo, kad Tai
kos korpuso savanoriai yra laukiami. 
Jie dirbs Kaune, Vilniuje, Klaipėdo
je, Kaišiadoryse, Rietave ir kitur.

Kaip numatyta pagal darbo sutar

Švedai moko Lietuvos energetikus
Švedijos atominės saugos in

spekcija pasikvietė Kauno Techno
logijos universiteto tris docentus ir 
šešis bakalaurus, ką tik baigusius 
ketvirtą mechanikos fakulteto šilu
minės energetikos kursą. Švedai, fi
nansavę visas kelionės išlaidas, su
pažindino lietuvius su savo krašto 
atominės energetikos būkle ir gali
ma raida. Lietuviams buvo skaito
mos specialios paskaitos, vėliau visi 
klausytojai buvo nuvežti į veikiančią 
atominę jėgainę, jiems buvo parody
ta, kaip tvarkomos atominės energe
tikos atliekos. Svarbiausia, kad busi
mieji atominės energetikos specia
listai galėjo palyginti Ignalinos ato
minės jėgainės ir švedų naudojamos 
jėgainės privalumus, panašumus ir

Kol nepakvietė į 
tarptautinį Hagos teismą...

Lietuvos susisiekimo ministerija 
yra Europos transporto ministrų kon
ferencijos narė. Si konferencija turi 
nuolat veikiančią Žmonėms su nega
le transporto grupę, kurios būstinė 
Paryžiuje, šiemet minėta darbo gru
pė buvo surengusi pasitarimą “Kaip 
transporto priemonės pritaikomos ne
galės žmonėms“.Tame pasitarime 
dalyvavo ir Lietuvos susisiekimo mi
nisterijos Aplinkos apsaugos ir eismo 
saugumo departamento direktorė Bi
rutei Valionytė. Pasitarime pirmą 
kartą grupės istorijoje priimta rezo
liucija, skirta Vidurio ir Rytų Europos 
pokomunistinėms šalims. Dokumen
te remiamasi pagrindiniais Jungtinių 
Tautų (JT) žmogaus teisių dokumen
tais ir reikalaujama, kad, nepaisant 
sunkios ekonominės padėties, žmo
nėms su negalia būtų suteiktos lygios 
teisės naudotis transportu.

Ši mintis buvo pabrėžiama ir An
glijoje, Redingo mieste, neseniai vy
kusioje septintojoje tarptautinėje kon
ferencijoje transporto negalės ir pa
gyvenusiems žmonėms klausi- mals. 
Pasak B.Valionytės, pastaroji mintis 
tarptautinėje konferencijoje įgavo la
bai reiklią formą: jei kokia nors Eu
ropos šalis nesistengs pritaikyti trans
porto negalės žmonėms, minėta Pary
žiuje veikianti darbo grupė ketina 
perduoti žinias į Hagos tarptautinį 
teismą...

Kadangi Lietuva yra ne tik JTO 
narė, bet ir asocijuota Europos Sąjun
gos (ES) narė bei siekia tikrosios na
rystės ES, tokių perspėjimų nereikėtų 
nuleisti negirdomis, mano departa
mento direktorė. Nors turime tran
sporto paslaugų invalidams plėtojimo 
programą, parengtą pagal Vyriausy
bės nutarimą, daugelis jos įpareigoji

tį, pirmuosius tris mėnesius savano
riai gyvens lietuvių šeimose, vėliau 
galės nuomotis butus ir gyventi sa
varankiškai, nuompinigių gaudami 
iš Taikos korpuso, bet atlyginimas 
JAV savanoriams už darbą bus toks 
pat kaip ir lietuviams.

Į klausimą, ar nebaugina gyveni
mas tokiame atkampiame miestelyje 
kaip Rietavas, Taikos korpuso sava
noris Jack Boungovani, į Lietuvą at
vykęs birželio mėnesį, atsakė gražia 
lietuvių kalba:

- Man čia iš tikrųjų labai patinka. 
Žmonės labai draugiški. Mes čia 
daug mokomės lietuvių kalbos. Da
bar aš pats mokysiu vaikus anglų 
kalbos. Tikiuosi, jog gyvensiu čia 
dvejus metus.

Salomėja Čičilkina

skirtumus. Labiausiai sužavėjo aki
vaizdžios darbo su branduoliniu 
reaktoriumi pamokos Stoodeveko 
stimuliatoriuje, kur savo įgūdžius to
bulina ir jau dirbantys specialistai, ir 
studentai.

Kaip ypač reikšmingą šios išvy
kos faktą reikėtų paminėti susitari
mą dėl tolesnių studijų Švedijoje. 
Vienas Kauno Technologijos uni
versiteto magistrantas dvejiems me
tams pakviestas į Stokholmo Kara
liškąjį universitetą gilinti žinių, kaip 
tobulinti branduolinių reaktorių sau
gumą. Tuo tarpu į Obninską (Rusi
ja) taip pat išvyksta grupė studentų ir 
dėstytojų - busimųjų Ignalinos ato
minės jėgainės specialistų.

Salomėja Čifflkiiu

mų tebėra popieriuje. Pavyzdžiui, net
gi neseniai perstatyto Vilniaus aero
uosto tualetai nepritaikyti žmonėms 
su vežimėliais.

Sąjūdžio už transporto pritaikymą 
negalės žmonėms pradininkai, dauge
lis kurių buvo JAV inžinieriai, savo 
sumanymus iškėlė dar 1978 m. 
Transporto pritaikymo problema - ne 
tik negalės žmonių, bet visos civili
zuotos visuomenės rūpestis. Anglų 
apskaičiavimais, specialaus transpor
to jų šalyje reikėtų ketvirtadaliui gy
ventojų. Anglijoje, kaip ir Kanadoje, 
daugiausia pasikliaujama taksi. Auto
mobilį pritaikyti negalės žmogui ne
sunku: reikia kiek platesnių durų, 
atlošiamos sėdynės, o bagažinėje - 
dviejų lentučių, kurias atrėmus į durų 
slenksti būtų galima įvažiuoti i 
mašiną vežimėliu (jei neįrengtas spe
cialus keltuvas). Toks taksi veža 
vienu keleiviu mažiau. Vokietijoje 
negalės žmonės vežami specialiai 
įrengtais visuomeniniais “Mercedes“ 
autobusais. Skandinavijoje šiam tiks
lui naudojami tiek taksi, tiek ir spe
cialūs mikroautobusai su keltuvais.

Šiose šalyse viskas prasidėjo nuo 
informacijos sistemos kūrimo, ten bu
vo plačiai išreklamuota, kaip iškviesti 
specialią transporto priemonę. Tiesa, 
ji nepigi, tačiau net ir mažą pensiją 
gaunančiam žmogui kartkartėmis 
būna prieinama.

B.Valionytės nuomone, Lietuvoje 
tuo turėtų rūpintis ne tik transportinin
kai, bet ir negalės žmonės, pensinin
kai, įvairios organizacijos. Įsigyti vie
ną kitą specialų autobusą arba vago
ną galima ir už mūsų kuklias lėšas, 
bet svarbiausia - įveikti psichologini 
barjerą, įpročio jėgą.

Rimantas CemnokmsJds
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jokių pažįstamų... O, be to, Amerika 
juk buvo rusų sąjungininkė...

- O Australijoj galimybės buvo?
- Jo... Ten jau buvo mano tėvai... 

Jų dėka ten ir patekau... Kas ten ma
ne būtų sutikęs sužeistą!.. Tokių ne
reikėjo... Atsišaukė tėvai - ir išvažia
vau...

- Tėvai traukėsi ii Lietuvos ketu
riasdešimt ketvirtaisiais?

- Jo... Per Vokietiją...
- Ir ką veikėt tame tolimame ir 

nepažįstamame krašte?
- Ką veikiau? Dirbau. Mus vežė į 

Australiją veltui. Sąlyga viena: dirb
sim, kur skirs. Dvejus metus darbų 
nes iri liksim.. .

- Ir kur dirbot?
- Užtvanką stačiau. Visokius že

mės darbus dirbau... Su kastuvėliu... 
Kastuvas ir kirka buvo mano darbo 
įnagiai. Vėliau dinamitas bei grąž
tai... Tačiau tai žymiai vėliau...

- Romantiškas darbas - kastu
vas, kirka, kengūros aplinkui...

- Jeigu taip manot...
- O kokių nors mokslų tame sve- 

čiame krašte pavyko pasiekt? Juk 
visas gyenimas ten prabėgo?

- Iki šiol esu darbininkas. Nors 
dabar - jau pensininkas. Pastaruoju 
metu dirbau savarankiškai. Savo 
dirbtuves turėjau. Dekoravimu ver
čiausi. Turėjau darbininkų. Buvo 
metas, kai visus dvylika. Mažiausiai 
samdžiau keturis. Pagaliau likau 
vienas.

-Ir ką labiausiai nuveikęs tame 
sveČiame krašte jaučiatės, kas la
biausiai atmintin įstrigę?

- Tai, kad niekad nesugebėjau 
kaip reikiant pinigų uždirbt... Visą 
gyvenimą jų trūko ir trūko...

- Ką tai reiškia australiškai?
- Australiškai?.. Jooo... Nugyve

nau metus, išauginau šeimą - ir tai 
maždaug viskas. Tiek australiškai, 
tiek lietuviškai...

- Ir kokią šeimą turit?
- Penkias dukteris!..
- Tai dabar daug žentų?
- Dar ne pilnas sąstatas...
- O kada bus pilnas?
- Nežinau... Ne nuo manęs pri

klauso.
- O kur dabar gyvenat?
- Sidnyje. Savo namuose. O da

bar jau esu nuolatinis Lietuvos gy
ventojas...

- Jau čia?
- Jo... Aleksandrijoj... Nuo devy

niasdešimt antrųjų...
- Tėvų namuose?
- Tėvų... Jooo... Restauruoju... 

Noriu gražiai įrengti...
- Žemę atgavot?
-AL..

Sugrįžimai
VILNIUS

Nacionalinė galerija (Stu
dentų g. 8, nuo J1 iki 18 vai.) 
Argentinos lietuvių dailinin
kų kūrybos paroda.
Nuolatinė ekspozicija. V. Ka- 
šubos (JAV) skulptūros, pie
šiniai - dovanotų Lietuvai kū
rinių paroda.
Naujausių laikų istorijos sek
torius (Studentų g. 8).
Paroda ’’Lietuviai perkeltųjų 
asmenų (DP) stovyklose 
Vokietijoje 1945-1950 m.“

Namo, 
toli nuo namų...

Vytauto Janavičiaus dvaras kurį jis atsiėmė grąžinant nacionalizuo
tų turtą.

Viktoro Kapočiaus nuotr.

- Tai tėvai Šiauliuose valdė aš
tuoniasdešimt hektarų?

- Jooo...
- Tai čia toji pati Janavičių šaka, 

kuri garsėjo Šiauliuose praeito 
šimtmečio pabaigoje?

- Ta pati, ta pati. Tik nemaišykit 
su Liudviku Janavičiumi iš Lapka- 
sių... Ta - visai kita šaka. Mano tėtis 
nebuvo didelis veikėjas, tik kitų rė
mėjas. Pinigais padėdavo Lietuvos 
priešaušry.

- Ar užteks jėgų tiems hektarams 
įdirbti?

- Nedaug tos jėgos reikės. Ta že
mė praktiškai yra bevertė... Tik plo
tai... Dvaras...

- Kaip suprasti: bevertė?
- Man turi sentimentalią vertę... 

Bet mažai kam kitam reikalinga.
- Ten, kiek pamenu, buvo karinė 

zona?
- Mūsų nepalietė. Iš tikro, niekas 

per tiek metų nepasikeitė. Tik viskas 
labai apleista...

- Šeimyna liko Australijoje?
- Jooo... Tuo tarpu jie dar ten... 

Tikiuosi sumobilizuoti kaip galima 
daugiau, bet viskas priklauso nuo 
aplinkybių, nuo laimės, nuo likimo. 
Čia mano gimtieji namai. Ne jų. O 
parvežt būtų mano strateginis tik
slas...

- O kokios tos aplinkybės?
- Labai sunku atsakyt... Jeigu 

man pavyktų čia labai gerai įsirengt, 
jeigu jie tenai pamatytų, kad aš pa
tenkintas, kad aš laimingas gimtoj 
padangėj, kad aš tikrai nenoriu ten 
grįžti, o jie tuo dar abejoja, tai turbūt 
būtų labai svarus argumentas...

- O ką ten dirba jūsų mergaitės?
- Mokytojauja dauguma.
- Ir ko moko?
- Anglų kalbos. Istorijos.

’’Lietuvos aido“ galerija 
(Maironio g. L, nuo 11 iki 19 
vai., sekmadienį, pirmadienį, 
šeštadienį - nuo 11 iki 17 vai.) 
Jurgio Janavičiaus (Australija) 
paroda. Veiks iki rugsėjo 5 d.
Radvilų rūmai (Vilniaus g. 
22, nuo 12 iki 18 vai.)
Nuolatinė ekspozicija. Dakta
res G. Kazokienės (Australija) 
Lietuvai dovanoti rinkiniai.
Australijos ir Okeanijos saly
nų genčių dievai ir apeigų at
ributika.
Australijos lietuvių dailė.
Nacionaline M. Mažvydo 
biblioteka (Gedimino pr. 51)

- Ir čia tos profesijos reikalin
gos. Ypač anglų kalba.

- Nesidomėjau. Nes pats niekad 
nieko neketinau angliškai mokyti.

- O kaip jus sutiko Lietuva?
- Išimtinai gerai. Ir jeigu aš čia su

gebėjau surast žemę po kojom, tai tik 
dėka tų žmonių, kurie buvo man ne
paprastai nuoširdūs ir mane labai vai
šingai priėmė. Ir tikrai nežinau, ar ga
lėsiu kada už tą gerą atsilyginti...

- Kokius jus turit žmones galvoj?
- Ir kaimynus, ir valdžios žmones.
- Tai šiemet ką nors pasėjot į sa

vo žemę?
- Aš ten darau remontus. Kai ku

riuos planus esu padaręs, ir jie, atro
do, bus vykdomi.

- Samdot darbo jėgą?
- Įvairiai būna... Improvizuoju... 

Kiek galima...
- Praeity - gražiai nugyventi 

metai. Kas buvo sunkiausia? Ka
ras? Savotiška tremtis savo noru? 
Gyvenimas namuose toli nuo gim
tųjų namų? Sugrįžimas?

- Gyvenimas...
- Gyvenimas?
- Jooo... Sunkiausias man buvo 

gyvenimas...
- Niekad nebuvo lengva?
- Niekad... Tikrai niekad... Gyve

nimas man buvo sunkus...
- O kur žmoną radot? Vietinę ar 

tokią pat išeivę kaip pats?
- Buvo pabėgėlė, susitikom Frai- 

buige, Vokietijoj. Abu jauni, abu sti
prūs, abu užsisvajoję, abu toli nuo 
savo gimtųjų namų. Abu turtingi, 
nes jauni... Jaunystė - pats didžiau
sias turtas, kuris greitai praranda
mas...

- O per tuos penkiasdešimt metų 
bandėt atvažiuot į Lietuvą?

- Kodėl ne? 1979 metais buvau

Paroda, skirta J.Yčo 115- 
osioms ir M.Yčo 110-osioms 
gimimo metinėms.

KAUNAS
M. Žilinsko dailės galerija 
(Nepriklausomybės a. 12)
Juozas Bagdonas (JAV). Kū
rybos paroda.
Lietuvos sporto istorijos 
skyrius (Muziejaus 7)
Paroda, skirta V pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėms, 
’’Iš Lietuvos sporto istorijos“.
Maironio lietuvių literatūros 
muzięjus (Rotušės a. 13) 
Paroda, skirta A. Baranausko 
atminimui. Paroda ”iš Vilniaus 

atvažiavęs. Devyniasdešimtaisiais 
mėginau per Lenkiją mašina įva- 
žiuot, bet sulaikė. Blokada. Įstrigom.

- O valdžia neturėjo priekaištų, 
kad vokiečių pusėj kariavai?

- Nepriminė. Gal nežinojo. Tik 
neleido į Šiaulius, į tėviškę - karinė 
zona...

- O jeigu štai įvyktų stebuklas ir 
reikėtų gyvenimą pradėt iš naujo?

- Neklausinėkit tokių dalykų. Aš 
ne Sokratas. Kaip buvo, taip buvo 
gerai. Taip turėjo būti... Dabar išva
žiuoju užsidirbt pinigų... Lietuvoj ki
šenė palengvėjo...

- Tačiau tai investicijos, kurios 
saugiai padėtos?

- Kiek saugiai, dar paaiškės...
- Visas žmogaus gyvenimas - ri

zika...
- Rizika... Rizika... Jooo...
- Išloši - praloši...
- Dažniausiai praloši. Bet gal ka

da nors ir išlošiu... Gal kada nors ir 
mano gatvėj saulė nušvis...

- Kažkada Stalinas Šitaip yra pa
sakęs. Tiksliau, kažkieno mintį pa
kartojęs.

- Jis nieko savo neturėjo. Netgi 
žiaurumas buvo skolintas.

- Ir vėl grįžtu prie Oderio. Tai 
žiaurios kautynės buvo? Baisu?

- Jeigu atvirai, tai maloniausi ma
no prisiminimai...

- Iš fronto?
- Iš viso gyvenimo...
- Kaip tai suprasti?
- Šaudymai mane mažiausiai jau

dino. Tas laikas pasižymėjo tuo, kad 
buvo labai gražūs lūkesčiai. Šitiek 
vilčių turėjom, šitiek vilčių. Kad vis
kas bus gerai... Kad gyvenimas bus 
geras... O paskui nustojom tų vil
čių... Užėjo apatijų metai. O fronte 
buvo geri laikai...

- Bet Odery plaukė žmonių lavo
nai?!

- Tarp tų lavonų buvau ir aš... Jau 
beveik lavonas... Ir puolė, ir gy- 
nėmės... Visko buvo. Maišatis. Kas 
ką... Mane buvo apsupę, sužeidę, 
belaisviai sužeistuosius sukrovė į 
autobusą, prikabino prie tanko, tas ir 
išvilko per kemsynus ir miškus... 
Jo... Į gyvenimą. Toli nuo gyveni
mo... O dabar namo, toli nuo gimtų
jų narnų...

...Taip ir išsiskyrėm, pažadėję su
sitikti Šiauliuose, jo gimtuosiuose 
namuose. Nežinojau, kad jis prozi
ninkas, išleidęs kelias knygas. Nepa- 
sigyrė. Nepratęs. Kad rašytojas, su
žinojau iš nekrologų Lietuvos spau
doj. Tada atrodė pavargęs kaimietis, 
grįžtąs iš pūdymų lauko, kur vertė 
kelmus.

Grįžtąs pailsėti... Toli nuo gimtų
jų namų... iš kurių nebesugrįžtama..

Adolfas Strakšys

rašytojų memorialinio muzie
jaus fondų“. ’’Naujausi muzie
jaus eksponatai“. "Žemaitei - 
150“. ’’Povilui Višinskiu! - 
120“. "Miltonui Starkui - 70“. 
’’Marijai Mašiotaitei-Urbšienei 
-100“.

ŠIAULIAI
Fotografuos galerija.
Algimanto Kezio (JAV) foto 
grafijų paroda ’’Retrospekty
va“.

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

Kax£ĮL.l£ntxnQif
Vilniaus karininkų ramovėje 

pristatyta nauja knyga apie Lietu
vos kariuomenę. Tai "Vorutos" lei
dykloje jos ir autoriaus -pulkininko 
leitenanto Jono Užurkos lėšomis 
išleista "Antroji kario knyga"

J.Užurka jau yra išleidęs knygą 
apie sovietinio laikotarpio kario tar
nybą kariuomenėje ir Afganistano 
karą, paskelbęs nemažai straipsnių 
karinėje Lietuvos spaudoje. Auto
rius krašto apsaugos sistemoje dirba 
nuo 1990 m. Knygoje aprašomas 
Lietuvos kariuomenės kūrimas nuo 
pirmųjų Atgimimo dienų iki dabar. 
Ją sudaro 5 dalys.

Daugiausia diskusijų ir prieštara
vimų kelianti knygos dalis pavadin
ta ’’Nuo okupantų Lietuva išlaisvin
ta“. Čia daug rašoma apie Vilniaus 
apskrities Teritorinės gynybos Štabą 
(TGŠ) ir Savanoriškosios krašto ap
saugos tarnybos (SKAT) rinktinę, 
nemažai negražių žodžių skirta sa
vanorių tarnybai už anarchiją ir pras
tą kadrų politiką.

Autorius prisipažino, kad šį vei
kalą rašyti jį paskatino žinių apie jau 
šeštus metus veikiančią atkurtą Lie
tuvos kariuomenę trūkumas. Iki 
1940 m. Lietuvos kariuomenė turėjo 
daug knygų ir žurnalų, kuriuose bu
vo apstu istorinių straipsnių ir atsi
minimų. Šiandien leidžiami tik keli 
kariniai leidiniai.

Be to, mano J.Užurka, apie kraš
to apsaugą rašoma tendencingai. 
’’Aš rašiau apie tai, ką mačiau, be re
versų į kokią nors politinę pusę,- tei
gia autorius. - Aiškių kampų nenorė
jau nugludinti, rašiau ’’karštomis pė
domis“, apie istorini procesą, kuris 
vyksta darban Norėjau parodyti, kad 
kariškiai nesugebėjo suprasti savo 
vienintelio tikslo - būti virš visų par
tijų, virš visų ginčų“.

Galbūt todėl knyga turi nemažai 
oponentų. Aštriu, nepagražintu kny
gos turiniu piktinosi kai kurie Lietu
vos kariškiai, nes J. Užurka, pasak 
jų, "neša iš namų šiukšles”. SKAT 
Vilniaus rinktinės vadas vyr. Itn. G. 
Zenkevičius taip pat peikė knygos 
autorių. Jis reikalavo vadinti knygą 
ne istorine publicistika, o memua
rais, kurių autorius atsako už savo 
tendencingus vertinimus.

Ona Marija Miškinytė

EJJXLL£J11LI114J^^

Birželio mėnesį Rašytojų Sąjun
goje buvo pristatomos dvi rašytojos 
Aurelijos M. Balašaitienės Lietuvoje 
išleistos knygos ’’Praradimų ženkle“ 
ir "Žarijos ir pelenai“. Savo kalboje 
rašytoja užsiminė ir apie knygą "Eg
zodo rašytojai. Autobiografijos“, pa
žymėdama, kad savo autobiografijos 
šiai knygai nedavusi, ją kažkas ’’nuk
niaukęs“ ir be jos žinios atidavęs. Šie 
jos žodžiai pakartoti "EL“ Nr. 27, 
Petro Keidošiaus straipsnyje "Esu tik 
mažas akmenėlis“.

Esu gavusi rašytojos laišką, kuria
me ji rašo: ’Turiu atsiprašyti už savo 
"Žioplumą“ (argi tuo nepasižymi "ak
menėliai“?) Tai, ką pasakiau apie sa
vo autobiografijos "nukniaukimą“, 
buvo klaidinga ir be pagrindo, bet ir 
be piktos valios. Atleiskit Niekas 
mano autobiografijos tai didžiulei 
knygai ’’nenukniaukė“. "Errare hu- 
manum ėst“ - ir aš esu žmogus, bet 
prie savo klaidų prisipažįstu ir sten
giuosi jas atitaisyti.

Šį mano atsiprašymą galite pa
skelbti spaudoje, tik malonėkite pa
brėžti, kad mano pasisakyme nebuvo 
piktos valios ar intencijos užgauti 
"Egzodo rašytojų“ leidėjų. Prašau ir 
jų atleidimo“.

Manyčiau, kad Šiuos nuoširdžius 
rašytojos žodžius butų tikslinga pa
skelbti ir "EL“ skaitytojams.

Aldona Mickienė
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Visi žemaičiai į Sedą! Liaudies menai

Vasaros viduryje žemaičiai buvo 
kviečiami j Žemaičių akademiją Se
doje - garsią Žemaičių krašto vietą, 
istorijos šaltiniuose minimą jau XIII 
amžiuje.

Iš įvairių Lietuvos vietų, išgirdę 
raginimą, suvažiavo pusantro šimto 
žemaičių, kuriuos sediškiai apgy
vendino savo namuose. Tris dienas, 
tris vakarus Sedoje buvo kalbama 
apie Sedą ir jos apylinkes.

Vienas atvykęs iš Vilniaus kon- 
ferencijon žemaitis prisipažino, jog 
gimęs ir augęs kartu su dviem bro
liais šalimais Šv. Jono Nepomuko 
bažnytėlės, basas lakstęs dulkėtomis 
bažnytkaimio gatvelėmis, Sedoje 
baigęs pradžios mokslus, vėliau išsi
mokęs į daktarus, bet nė nesuvokęs, 
kokiame nuostabiame krašte jam bu
vo lemta gyventi. Daktaras Kocius 
nesidrovėjo viešai pareikšti, jog jau
čia ir pasididžiavimą Seda, ir gėdą 
dėl savęs, kad tiek mažai žinojo apie 
savo gimtinę, nes po Sedą ir jos apy
linkes vedžiojo ir apie viską pasako
jo dažniausiai ne... sediškiai. O juk 
mūsų čia ne viena karta gyvena!

Ir paprastiems žmoneliams, ir 
mokytojams buvo smalsu klausytis 
ilgesnių ir trumpesnių pranešimų. 
Ne vien apie žemaitiškumą kaip sa
vaime suvokiamą reiškinį. Buvo 
kalbama apie Sedos istoriją, anks
tesniųjų laikų gyventojus, lietuviš
kosios spaudos platinimo kelius, 
Sedos dvarą, Sedos bažnyčių dailės 
paminklus, A.Baranausko gyvenimą 
Sedoje, Sedos popierinius pinigus, 
atsiradusius čia 1915 m. ir beveik 
visus metus naudotus visoje ap
skrityje, apie žydų bendruomenę ir 
1694 m. čia pastatytą sinagogą, apie 

Šv. Jono Nepomuko bažnytėlę, šiau
rės žemaičių tarmę...

Beje, žemaičiai nėra linkę savo 
kalbos vadinti tarme, nors ir patys 
pripažįsta dar esant gają praėjusių 
laikų nepalankią nuostatą, neva že
maičių kalba - prasčiokiška, o lietu
viška - poniška. Kad ir sunkiai, bet 
šitoji nuostata pamažėliais dingsta. 
Mokslininkai vis atkakliau įtikina 
lietuvių literatūrinės kalbos šalinin
kus, jog itin stiprus tarmiškumas yra 
geras pamatas mokytis bendrinės 
lietuvių kalbos ir net svetimų kalbų. 
Šią mintį pagrindė ir mokslo vyras 
Juozas Pabrėža, kalbėjęs apie moky
klos ir tarmės santykį. Šiaulių peda
goginiame institute mokantis busi
muosius mokytojus J JPabrėža kon
ferencijoje sakė, jog tarmės garbė at
gyja. Tačiau skaudu, kad nafta, vadi
nama juoduoju auksu, Mažeikiuose 
tapo tikru kalbos pragaru, nes čia su
važiavo vos ne iš viso pasaulio žmo
nės, kurių kalbų įtaka mažeikiškių 
tarmei tiesiog pražūtinga. Kaip rodo 
tyrimai, prasčiausiai savo kalbą mo
ka iš Mažeikių į Šiaulius mokytis at
važiavę studentai. Tuo tarpu žemai
čiai iš Skuodo, Plungės, Telšių, Kre
tingos žemaitiškai kalba arba neblo
gai, arba visai gerai.

įdomūs buvo J.Pabrėžos pateikti 
duomenys dėl aplinkos įtakos kal
bai. Buvo apklausta bemaž pusantro 
šimto šeštų, devintų ir dvyliktų kla
sių mokinių. Pasirodė, kad neblogai 
žemaitiškai kalba tik 47 iš visų ap
klaustųjų, 76 vaikai prisipažino mo
ką žemaitiškai šiek tiek, 26 - visai 
nemoką, nes namuose tėvai žemai
tiškai nekalba. Kuo jaunesni vaikai, 
tuo sunkiau išlaikyti kalbą. Iš 46 šeš

tokų gerai moką žemaitiškai galėjo 
pasakyti tik 10, nes tik 20 procentų 
jų tėvų žemaitiškai kalba savo na
muose, o darbe žemaitiškai bendrau
ja tik trys... Dar liūdniau atrodo de
vintokų ir dvyliktokų atsakymas į 
klausimą, ar žada ateityje kalbėti že
maitiškai. Iš 108 vaikų tik 18 mano, 
jog visada kalbės žemaitiškai, tai yra 
savo tėvų ir protėvių kalba.

Profesorius Aleksas Girdenis iš 
Tryškių, keturiasdešimt metų gyve
nantis sostinėje, Sedoje kalbėjo apie 
šiaurės žemaičių kalbą kaip pačią 
stipriausią iš visų žemaičių kalbų. 
Tikrą žemaitį atskirsi ir iš už jūrių 
marių atskridusį. Ir jokie ameriko- 
nizmai žemaičių kalbos neįveikia. 
Reikėjo tik paklausyti, kaip kalba 
dailininkas Juozas Bagdonas iš 
Amerikos, šią vasarą atvežęs didelę 
savo darbų parodą... O ir Antanas 
Kairys, ilgus metus dirbęs viename 
Vokietijos plieno fabrike kraninin
ku, nuo 1959 m. persikraustęs gy
venti į svetimus kraštus, nepamiršo 
žemaitiškai. Išgirdęs kvietimą ’’Visi 
žemaičiai į Sedą!“, paliko saulėtą 
Juodkrantę ir nudūmė pažiūrėti, kas 
ten bus. Atvažiavo ir nustebo. Vieš
patie mano, juk Plinkšių dvaras po 
pat nosim buvo, kai vaikystėje ir jau
nystėje motulė jį dar Onte, Ontele 
vadino, o jis, Antanas Kairys, šian
dien jau savo vaikus išauginęs ir lie
tuviškai šnekėti išmokęs (deja, ne 
žemaitiškai), čia, Sedoje, apie Plink
šių dvarą išgirsta tokių dalykų, kad 
net sakiu ant širdies... Yra laimingas, 
kad daug įdomaus ir naujo išgirdo, 
kad visokių knygų apie žemaičių 
kraštą prisipirko ir namo į Vokietiją 
parsiveš... Gal tik žemaičiams reikė-

Trys linksmi muzikantai, išdrožti tautodailininko Domininko 
Vizgaičio rankomis.

Mariaus Baranausko nuotr.

tų būti šiek tiek drąsesniems, steng
tis susipažinti su žmonėmis iš kitur, 
kad neapsiribotų tik senais draugais 
ar kaimynais, mano svečias.

Kaip sakė Žemaičių akademijos 
prezidentas Adomas Butrimas, pir
mąkart persikraustė iš Varnių į kitą 
vietą, patyrėme didžiulę naudą visi. 
Koks buvo sujudimas, susidomėji
mas visus tuos dvejus metus! Kas tik 
norėjo, kas tik galėjo, rašė, studijavo 
bibliotekose, archyvuose, vaikščiojo 
iš kaimo į kaimą, kalbėjosi su žmo
nėmis, kaupė tautos dvasios turtus, 
įamžindamas mokslo darbuose. Juk 
iš tiesų nuostabu, kai visos Lietuvos 
ir Žemaitijos istorija prasideda nuo 
savojo kiemo, kaimo arba miestelio, 

savojo piliakalnio arba upelio, nuo 
akmens kryžiaus savosios apylinkės 
kapinėlėse, nuo Alkos kalnelio, Re- 
navos dvaro...

Pagal ankstesniųjų pranešimų 
medžiagą išleista trečioji "Žemaičių 
praeities“ knyga. Sedai bus skirta 
ketvirtoji šios serijos knyga.

Pagaliau šiemet sukanka 400 me
tų pirmajai lietuviškai knygai, išleis
tai Lietuvoje. Tai Mikalojaus Dauk
šos "Katekizmas“. Žemaičių akade
mija yra pasirengusi pagerbti šį lie
tuvių raštijos pradininką kaip vieną 
iš Žemaičių vyskupijos administra
torių, Varnių kanauninką.

Salomėja Čičifkina

Vytautas Mačiuika
Autobiografiniai apsakymai ’’Šiaurės novelės

Pilkis
Vytenis gimė karo lakūno šeimo

je, kuri gyveno Kaune, Aukštojoje 
Fredoje, karo'aviacijos 79 fligelyje. 
Tai buvo dviaukštis plytinis namas, 
statytas dar carų laikais Kauno tvir
tovės karininkų šeimoms. Vytenio 
tėvų butas buvo antrame aukšte. 
Kambariai langais į Botanikos sodą, 
kuris užėmė nemažą fortų teritoriją 
ir jame vešėjo įvairiausi medžiai, eg
zotiška augalija. Keli paslaptingi 
tvenkiniai vasarą snaudė po didelių 
beržų nusvirusiomis šakomis, o žie
mą, kai ledas jau sutvirtėdavo, tai bu
vo puikios čiuožyklos, kurias lanky
davo aplinkiniai vaikai. Nors, kiek 
prisimena Vytenis, ne tiek daug tų 
vaikų jis sutikdavo Botanikos sode: 
kaimynų - pulkininko Ptesecko dukrą 
Rimą, vyresnę už Vytenį, kapitono 
Augustino sūnų bendraamžį Kęstutį 
ir profesoriaus iš Technikos pros
pekto berniuką. Technikos prospekte 
gyveno kelios Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto profesorių šeimos, 
bet jų palikuonys daugiausia žaidė 
"savo teritorijoje“ - Nemuno šlai
tuose ir pakrantėje. Vytenis malėsi ir 
prie tų krantų, bet visada atsargiai, 
kad nesusipyktų su "profesoriukais“.

Dažniausiai Vytenis trynėsi prie 
karo aviacijos dirbtuvių, prie karo 
sandėlių (nors prie jų stovėdavo gin
kluoti šautuvais sargybiniai) ir, sa
vaime suprantama, prie kareivinių, 
kuriose vykdavo įdomiausi dalykai: 
aviacijos kuopos kareiviai mokėsi 
karių amato, sportuodavo stadione, 
žygiuodavo, dažnai šaudydavo šau
dykloje koviniais šoviniais (Vytenis 
rinkdavo tuščias gilzes), o sekma
dieniais, karininkų vedama, aviaci
jos kuopa ateidavo rikiuotės tvarka į
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mažytę bažnytėlę, kuri buvo prisi
glaudusi prie Botanikos sodo. Karo 
aviacijos kareiviai dalyvaudavo ir ka
ro lakūnų laidotuvėse, jie rikiuotėje 
lėtai žengdavo paskui karstą į Kauno 
miesto centrines kapines, kurios tada 
buvo prie Vytauto prospekto. O kris
davo Lietuvos lėktuvai dažnokai, po 
kelis per metus, ir žūdavo lakūnai, 
nes tada skraidė be parašiutų. Ant 
lakūno kapo statydavo du sukryžiuo
tus propelerius. Su kiekvienais metais 
augo tų propelerinių kryžių eilė cent
rinėse kapinėse...

Kartą, grįždamas iš Vokietijos, 
pulkininkas Peseckas parsivežė vil
kinį šunį. Pavadino tą šunį Pilkiu. 
Šuo prisirišo prie Rimos, ir ši su tuo 
Pilkiu trankėsi po visą Fredą. Savo 
išvaizda Rima buo panaši į berniu
ką: trumpai kirpti plaukai, vietoj si
jonuko - berniukiškos kelnės, ranko
je - jojiko bizūnas, kuriuo ji kartais 
lupdavo savo vyresnį brolį, ir tas 
nieko nesugebėdavo savo pašėlusiai 
sesutei padaryti. Tik rėkdavo nesvie
tiškai, susirietęs į kampą. Pilkis lo
davo kaip patrakęs ir palaikydavo 
Rimos pusę.

Vieną snieguotą vasario popietę 
Vytenis nutarė pačiužinėti ant Bota
nikos sodo tvenkinio. Per Kūčias bu
vo gavęs iš tėvų dovaną - vaikiškas 
pačiūžas su dvigubom geležtėm ga
le. Kad tvirčiau stovėtų ant ledo pra
dedantysis čiuožti.

Nuėjęs prie užšalusio tvenkinio, 
Vytenis specialiu raktu prisuko prie 
batelių pačiūžas ir pasileido į tvenki
nio vidurį. Staiga iš kažkur atsirado 
Pilkis ir puolė jį vytis. Pasivijęs šuo 
pargriovė berniuką ant ledo ir urgz
damas ėmė tąsyti už treningo. Ko 
nedarė Vytenis, ramindamas Pilkį, 
tas nekreipė jokio dėmesio į berniu

ko balselį. Tai truko gerą pusvalan
dį, ir iš Vytenio treningo liko skutai. 
Staiga tolumoje pasigirdo skardus 
Rimos švilpimas. Ji kvietė šunį na
mo. Pilkis paleido Vytenį, pastatė 
ausis ir nukūrė fligelio link. Vos ne 
vos persigavęs į namus, Vytenis 
verkdamas papasakojo išsigandusiai 
motinai, kas jam nutiko. Perpykusi 
motina nuėjo pas Pesecką ir griežtai 
pareikalavo, kad pulkininkas ką nors 
darytų su tuo Pilkiu. Peseckas priža
dėjo ir pažadą ištesėjo: nuvežė vilk
šunį į miestą ir atidavė kriminalinei 
policijai - tegaudys Pilkis įvairius 
vagišius.

Rima kurį laiką visiškai nesikal
bėjo su Vyteniu, nes labai mylėjo 
Pilkį, bet mergiotės pyktis praėjo, ir 
ji vėl žaisdavo su Vyteniu ne visai 
vaikiškus žaidimus.

Priesaika
Karo aviacijos kuopą, kuri stovėjo 

Aukštojoje Fredoje, kasmet papil
dydavo naujokai Po pirmųjų apmok
ymų tie jauni kareiviai turėdavo pri
imti priesaiką ištikimai tarnauti Tė
vynei ir vykdyti visus vadų nurody
mus bei įsakymus. Prisiekdavo Dievo 
ir žmonių akivaizdoje. Tai būdavo 
sporto aikštėje prie kareivinių. Sukal
davo iš lentų garbės tribūną, joje sto
vėdavo aukšti karininkai, net krašto 
apsaugos ministras ir generalinio šta
bo viršininkas atvykdavo. Su žmono
mis. Svečių būdavo gausu. Kariuo
menės dūdų orkestras grodavo mar
šus ir Lietuvos himną, būdavo kelia
mos Valstybės ir karo aviacijos vėlia
vos. Karininkai - paradinėmis unifor
momis, ponios - puošniais rūbais. 
Karininkų vaikai trindavosi apie tri
būną. Jie nelabai suprasdavo, koks 

čia svarbus įvykis karo aviacijoje. 
Šventė? Taip. Šventė. Visi pasitem
pę, pasipuošę. Bet priesaikos pras
mės vaikai nesuvokė. To nesuvokė ir 
Vytenis, kuris apie tribūną vaikštinė
jo šiek tiek pasipūtęs, nes jo tėvas, tuo 
metu laikinai ėjęs karo aviacijos vir
šininko pareigas, stovėjo rimtai nusi
teikęs tribūnos centre ir turėjo priimti 
karių priesaiką.

Kada nuaidėjo Valstybės himnas, 
buvo perskaitytas priesaikos tekstas. 
Karo kapelionas, pagyvenęs kunigas, 
lydimas pagalbininko, kuris rankose 
laikė indą su švęstu vandeniu, pradėjo 
šventinti išrikiuotus karius ir žegnoti. 
Kunigas ėjo iš lėto, sustodamas prie 
kiekvieno, priėmusiojo priesaiką.

Staiga Vytenis nuskubėjo prie ku
nigo ir, sekdamas iš paskos, ėmė kar
toti tai ką kunigas darė - iš eilės žeg
nojo kiekvieną kareivį. Rikiuotėje 
sukikeno ir suprunkštė iš juoko. Visa 
tribūna, pilna karininkų, pridėjusių 
pagarbai rankas prie kariškų kepurių, 
smalsiai stebėjo, kas dedasi aikštėje. 
Generalinio štabo viršininkas pak
lausė savo adjutantą:

- Kieno tas vaikinukas? Reikia at
statyti tvarką!

Iš gėdos Vytenio tėvas nežinojo 
kur dingti. Nors prasmek skradžiai 
žemės!

Lyg pajutęs tėvo pasiutusį pyktį, 
Vytenis pasižiūrėjo į tribūną. Tėvo 
veidas buvo išbalęs, antakiai surauk
ti, o akyse - pykčio žaibai. Vytenis 
liovėsi žegnojęs karius ir spruko na
mo. J 79 fligelį. Įlėkė į kambarį ir pa
lindo po lova.

Po kurio laiko į namus grįžo tėvas 
ir motina, kuri sugriebė išsigandusį 
Vytenį į glėbį ir verkdama dejavo:

- Vaikeli ką tu padarei ką tu pada
rei! Tu užtraukei gėdą savo tėvui. Eik 

ir atsiprašyk! Tėvas laukia kabinete.
Vytenis tyliai pabeldė į duris.
Pasigirdo piktas tėvo balsas:
- Prašau!
{slinkęs Vytenis sustingo prie du

rų. Jis pastebėjo ant sofos gulintį pla
tų karininko diržą. Berniuką sukaus
tė siaubas. Iki šiolei už įvairiausias 
pražangas Vytenį lupdavo motina. 
Dirželiu arba rykšte. Tėvas dar nė 
karto Vytenio nemušė. O dabar - 
toks baisus diržas! Vytenį krėtė dre
bulys.

Tėvas prišoko prie sūnaus ir, 
griebęs stipriom rankom, jau ruošėsi 
įkrėsti jam į kailį. Bet pajutęs, kad 
Vytenis visas tirta, paklausė:

- Ar tu žinai, ką pridarei?
Vytenis papurtė galvutę. Jis ne

galėjo žodžio ištarti.
- O ar supranti, kas tai yra priesai

ka?
- Ne, - sušnibždėjo Vytenio lūpos.
- Tai žinok: priesaika - šventas 

reikalas, - rimtai pasakė tėvas ir, pa
bučiavęs sūnų į kaktą, pastatė prie 
durų. - Eik pas motiną ir daugiau ne
mėgdžiok suaugusių žmonių.

Pylos Vytenis šį kartą išvengė, 
bet motina sūnų nubaudė: tris dienas 
gulėti lovoje ir nekišti nosies į lauką. 
Ir valgyti davė tik vieną kartą. Kariš
ka bausmė. Kaip daboklėj...

Kai Vytenis vėl pasirodė kareivi
nėse, jį pamatę kareivėliai juokavo:

- Mūsų kunigėlis! Ar nenori ka
reiviškos košės?

Vytenis košės neatsisakė, bet jam 
nepatiko, kad pravardžiuoja "kuni
gėliu“. Jis norėjo būti karo lakūnu. 
Bet kad priesaika - šventas reikalas, 
įsikalė į galvą visam gyvenimui.

Pradžia Nr. 36.
Bus daugiau
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Prof. Vytauto Landsbergio 
susitikimas su londoniečiais

Prof. V .Landsbergis susitikimo su vietos lietuviais metu 1990 m. lap
kričio mėn.: iš kairės M. Barėnienė, J.Baubbenė ir RBaublys.

”EL“ archyvini nuotr.

Grjždami iš Edinburgh© festiva
lio, prof. Vytautas Landsbergis su 
ponia Gražina sustojo Londone, 
Lietuvių namuose. Garbingųjų sve
čių apsistojimo proga, Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungos Cen
tro valdybos pirmininkas Jaras Al
kis sudarė sąlygas Londono lietu
viams susitikti su svečiais. Susiti
kimas įvyko Lietuvių namuose rug
pjūčio 19-osios vakare.

Esant labai karštam orui ir dar 
Londone vykstant penkiasdešimt
mečio iškilmėms (VJ Day) nuo ka
ro pabaigos su Japonija, didžiosio
mis gatvėmis žygiavo karo vetera
nai į to vakaro iškilmių vietas, tad 
visas Londono kelių eismas buvo 
išmuštas iŠ normalių kasdieninio 
gyvenimo vėžių. Nežiūrint j visa 
tai, į Lietuvių namus susirinko pus
šimtis žmonių.

Prof. V.Landsbergis pirmiausia 
papasakojo apie Edinburgho festi
valį, kuriame šiais metais dalyvavo 
daug menininkų iš Lietuvos. Jam 
pačiam taip pat teko jame dalyvau
ti ir surengti du koncertus. Be to, jis 
sakė, kad Škotijos ir Lietuvos ryšiai 
plečiasi. Jau yra sukurti Baltijos ir 
Siaurės valstybių regioniniai blo
kai, įvairios organizacijos, į kuriuos 
norima įjungti ir Škotiją.

Sportas

Suomijos boksininkai ieškojo penkto kampo

Suomiui Ansi Perąjoki (kairėje) nelengva buvo atlaikyti Europos 
bokso čempiono, dviejų Pasaulio čempionatų prizininko Vitalijaus 
Karpačiausko ryžtingas atakas.

Prof. V.Landsbergis kalbėjo 
apie po Antrojo pasaulinio karo Eu
ropoje likusį didžiulį skaudulį - Ka
raliaučiaus kraštą, kuriame dabarti
niu metu yra daug Rusijos sausu
mos, jūrų ir aviacijos kariuomenės, 
taip pat ir atominiai ginklai. Balta
rusijai atsisakius savo nepriklauso
mybės ir prisijungus prie Rusijos, 
Lietuva yra apsupta iš dviejų pusių, 
ir kol Karaliaučiaus kraštas nebus 
demilitarizuotas, per Lietuvą važi
nės Rusijos karinio transporto trau
kiniai, Lietuvos oro erdve naudosis 
jos karo lėktuvai. ’’Rusija iš sovieti
nės imperijos pereina į savotišką 
rusišką imperiją, jai visuomet rūpė
jo ir šiandien dar rūpi susigrąžinti 
turėtas žemes“, sakė konservatorių 
vadovas.

Vėlesnį savo pranešimą V.Lan
dsbergis skyrė vidaus politikai. 
’’Daug kas padaryta, bet vis dėlto 
Lietuvos gyvenimas lieka ten, kur 
jis buvo, kai po Seimo rinkimų atė
jo LDDP, kuri nemoka valstybei 
vadovauti nė vienoje srityje, ar tai 
būtų finansai, teisėsauga, ar savi
valdybės. LDDP sukūrė apskritis ir 
joms vadovauti paskyrė buvusius 
komunistus. Pavyzdžiui, Vilniaus 
apskritis, Vilniaus miestas savo sa- 
vivaldybinės veiklos negali vykdyti 

nepriklausomai nuo apskrities 
valdytojo, nes miestas yra jo žinio
je. Apskričių valdytoju paskirtas 
buvęs SSRS komjaunimo se
kretorius A.Macaitis.

Buvo paliesti busimieji Seimo 
rinkimai, nes jiems neoficialiai jau 
ruošiasi kai kurios partijos. Blogai 
vyksta turto privatizavimas, o lietu
viškoji mafija šiuo metu viešpatau
ja visuose sluoksniuose, su ja ma
žiausiai kovojama, nes tai yra nau
dinga visiems nuo viršaus iki apa
čios.

Po pranešimo buvo pateikta ke
letas klausimų: kaip ir visuomet, 
dėl žemės sugrąžinimo, pilietybės 
įteisinimo, turto nusipirkimo. Vie
ną turbūt reikėtų paminėti. Kokią 
teisę turėjo A.Brazauskas, būdamas 
Izraelyje, atsiprašyti žydų visos 
Lietuvos tautos vardu? Atsakymas 
buvo toks: A. Brazauskas atsiprašė 
ne taip, kaip šis kausimas pateiktas. 
Be to, atsiprašymas nieko bloga lie
tuviams nedaro, nes lietuvių tarpe 
buvo tokių, kurie prisidėjo prie na
cių vykdomo žudymo iš keršto, o 
kiti pasinaudojo tuo savo tikslams...

Po pranešimo Lietuvių namų 
priėmimų kambaryje surengta va
karienė, kurioje dalyvavo 15 asme
nų. J.Alkis pakvietė visus dalyvius 
tylos minute pagerbti šių metų pra
džioje iš mūsų tarpo Anapilin pasi
traukusį Vienybės klubo vedėją 
Mečislovą Bajoriną, kuris prieš 
savo ligą tokioms vakarienėms va
dovaudavo.

Vakarienės metu Šeimyniškai 
pasikalbėta įvairiomis temomis. 
Ponia Gražina Landsbergienė supa
žindino vakarienės dalyvius su 
prof. V.Landsbergio fondo Lietu
vos negalios vaikams veikla. Maža 
dalis to fondo yra skiriama būsimų 
muzikų auklėjimui. Fondas yra pa
sirinkęs du negalios vaikams skir
tus projektus: cerebralinio paraly
žiaus pažeistų ir kurčiųjų vaikų rė
mimui. Be to, žinoma muzikė 
G.Landsbergienė už koncertus gau
tus pinigus skiria vaikų pagalbai.

Po ilgesnės pertraukos susilauk
ta garbingo opozicijos lyderio prof. 
V.Landsbergio, kuris savo gyvu žo
džiu perteikė platesnį Lietuvos gy
venimo vaizdą.

Stasys Kasparas,
Londonas

Nugalėjusi Suomijos boksininkus 
12:7,5, įtikinančią pergalę pasiekė 
Lietuvos nacionalinė vyrų bokso 
rinktinė. Rinktinių susitikimas įvyko 
rugpjūčio pabaigoje Kaune.

Atkakliose kovose su tituluotais 
varžovais gražius laimėjimus pelnė 
Lietuvos bokso čempionai: Raimun
das Nomeika (63,5 kg) įveikė Dią 
Ruokolą, Rytis Zavadskis (67 kg) - 
Atiną Asikaineną ir Stasys Bal- 
čiūnaitis (75 kg) - Irkį Kimalaineną.

Lygiosiomis pasibaigė kova tarp 
Lietuvos jaunių čempiono šešiolik
mečio Gyčio Urbos (65,5) ir devy
niolikmečio Suomijos jaunimo bokso 
čempiono Aki Selesmono.

Nors lengviausių sveriu boksinin
kai Vaidas Grigaitis (48 kg) ir Vi
talijus Filipovas (51 kg) patyrė pra
laimėjimus, tačiau lygiose ir gar
bingose kovose. Vaido varžovu buvo 
Suomijos čempionas ir Europos jau
nimo bokso čempionato prizininkas

LaiSkai redakcijai

Žaidynės D. Britanijos 
žiūrovo akimis:

buvo linksma ir... 
gėda!

Apie 5000 lietuvių sportininkų 
suvažiavo iš viso pasaulio į V Pasau
lio lietuvių sporto žaidynių šventę 
parodyti solidarumą, meilę ir vieny
bę mūsų tautai.

Vilniuje šventės atidarymo vieta, 
Kalnų parkas, man buvo sunkiai pa
siekiamas. Po ilgos ligos ir širdies 
operacijos bijojau, kad gal ir neįlip
siu į tą kalną. Bet kai pamačiau, kaip 
žmonių minios kopia, ėjau ir aš, ir, 
rodos, atsirado naujos jėgos, kurios 
stūmė mane vis aukštyn ir aukštyn.

Buvo viskas gražiai suorganizuo
ta. Gražūs visokio stažo sportininkų 
ir mūsų Prezidento Algirdo Bra
zausko žodžiai teikė jėgų ir vilties 
mūsų tautos ateičiai. Žengė sporti
ninkai iš tolimų pasaulio kraštų 
didelėm ir mažom grupelėm...

Kažkas suspaudė vėl skaudamą 
širdį man, kaip senam sportininkui, 
kai pasirodė Didžiosios Britanijos 
atstovas - tik vienas... Ar mes jau ne
turime sportininkų - senų ir jaunų? 
Žinoma, turime! Tik neturėjome 
noro juos sutraukti atvykimui.

Manchestery, Bradforde, Wol- 
verhamptone, Londone, Nottingha- 
me, Škotijoje, Valijoje ir kitose vie
tovėse nebūtų buvę sunku sudaryti 
vienetus varžyboms bei dalyvauti 
Žaidynėse.

Man atrodo, kad mūsų Sąjunga ir 
Lietuvių namų bendrovė turėtų 
gėdintis ir pasižymėti juodu tašku 
savo padarytas klaidas. Ateityje taip 
ir turėtų būti. Juk Sąjunga ir Bendro
vė įsteigtos tam, kad išliktume lietu
viais ir galėtume padėti Tėvynei. Ma
terialiai gal mes daug ir negalime pa
dėti. Moraliai turim remti ją ir jungtis 
įjos veiklą, kuri veda į susivienijimą 
ir padės pamiršti nesantaiką.

Taigi per sportą greičiausiai galė
tume sugrąžinti ir tuos mūsų tautos 
jaunuolius ir jaunuoles, atitolusius 
nuo savo šaknų, net savo kalbos ir 
meilės Tėvynei.

Pabuskit Didžiosios Britanijos 
vadovai ir daugiau dirbkite ateityje, 
jei norite, kad meilė Lietuvos degtų 
mūsų širdyse, ir vienybė sužydės.

Dalyvis (pavardė ir adresas 
”EL" redakcijai Žinomi)

Miko Mantere, o Vitalijaus - pasaulio 
jaunimo bokso pirmenybių nugalėto
jas, šių metų vyrų Europos bokso 
čempionato Berlyne bronzos medalio 
laimėtojas Jonis Turunenas.

Dėmesio centre buvo Lietuvos 
bokso žvaigždžių, šių metų pasaulio 
bokso čempionato prizininkų Vido 
Bičiulaičio (60 kg) ir Vitalijaus Kar
pačiausko (71 kg) pasirodymai ringe. 
Jie savo gerbėjų neapvylė.

Vido Bičiulaičio pergalė prieš 
Suomijos čempioną Kajį Kandeliną, 
kuris antrame raunde patyrė dar ir 
nokdauną, visiems teisėjams nekėlė 
abejonių.

Taip pat jokių vilčių savo prieši
ninkui Suomijos čempionui Ansi Pe- 
rajoki nepaliko ir Europos bokso 
čempionas Vitalijus Karpačiauskas, 
kurio ryžtingos ir aštrios atakos ne 
kartą vertė suomį ieškoti ringe penk
to kampo.

Lietuvos supersunkiasvorio Gito 
Juškevičiaus (91 kg) varžovas Suo
mijos čempionas, pasaulio jaunimo 
bokso pirmenybių prizininkas Kaji 
Brankoras dėl jam vienam žinomų 
priežasčių į ringą neįšėjo.

Eduardas Prasta-Prostovas 
Autoriaus nuotr.

Pasaulinis 
ultratriatlonas -

Panevėžyje
Rugpjūčio 27 d. Panevėžyje bai

gėsi ultratriatlono pasaulio taurės ket
virtojo etapo varžybos. Jų nugalėtoju 
tapo 31 m. E.Seedhouse iš Didžiosios 
Britanijos. Trasoje anglas užtruko 21 
vai. 9 min. Antrąją vietą užėmė 
danas V.Petersenas. Trečiuoju buvo 
lietuvis V. Urbonas, kuris nugalėtojui 
nusileido 2 vai. 2 min.

Šiose varžybose dalyvavo 9 vyrai 
ir 1 moteris. Dalyviai turėjo nuplauk
ti 7,6 km, nuvažiuoti dviračiu 360 
km, nubėgti 84 km. V ultratriatlono 
pasaulio taurės etapas vyks JAV.

Kuklūs rezultatai
Austrijoje, Vienoje, baigėsi van

dens sporto šakų Europos XXII čem
pionato plaukimo varžybos. Lietu
viams šios varžybos nebuvo sėkmin
gos nuo pat pradžių, bet visos viltys 
buvo sudėtos į Seulo olimpinių 
žaidynių, 1989 m. ir 1993 m. Euro
pos pirmenybių, 1994 m. pasaulio 
čempionato ir taurės varžybų prizini
nką Raimundą Mažuolj. Deja, ir jis 
nepateko į 50 m plaukimo laisvu sti
liumi pagrindini finalą.

Naujovės ’’Žalgiryje“
Sankt Peterburge (Rusija) pasibai

gė olimpinio čempiono A.Belovo 
atminimo tarptautinis vyrų krepšinio 
turnyras, kuriame dalyvavo 9 ko
mandos. Kauno “Žalgiris ir Tel Avi
vo “Hapoel“ pasidalino III vietą.

A.Sabonio "Žalgirio“ krepšinio 
centras rugpjūčio pabaigoje sulaukė 
petrendentų į pagrindinio vidurio 
puolėjo vietą . Tai Jugoslavijos krep
šinio mokyklos auklėtinis, žaidęs 
NBA ir Slovakijos čempionate, 26 m. 
M.Babičius (210 cm) bei Madrido 
"Estudiantes“ pernai rungtyniavęs 
30 m. norvegas T.Brainas (207 cm).

V.lvanausko 
vertė smunka

Po praėjusio sezono Vokietijos 
sporto savaitraštis “Kicker“ paskelbė 
"Bundeslygos biržos“, kurioje buvo 
įvertinti visi futbolininkai, 1994-1995 
m. čempionate sužaidę bent 4 rung
tynėse, sąrašą. Valdas Ivanauskas 
užima 267 vietą iš 292 įvertintų bun
deslygos profesionalų. Vidutinis jo 
vertinimas yra 50 balų iš 100. Jis 
daug žemesnis negu 1995 m. sausio 
rodikliai - tuomet vidutinis įvertini
mas buvo 69,4 balo. į dabartinę 267 
vietą jis smuktelėjo iš 138-os.

’’Kicker“ paskelbė ir labiausiai 
regresavusių fijtbolininkų dešimtuką. 
Jame V.Ivanauskas - septintas.

Didžiausias Europoje sporto sa
vaitraštis ”Sport-Bild“ taip pat patei
kia praėjusio čempionato statistiką. 
V.Ivanauskas dalyvavo 27 (iš 34) 
lygos rungtynių, 5 kartus įbėgo aik
štėn keisdamas kurį nors žaidėją, 12 
sykių pats buvo pakeistas, įmušė 2 
įvarčius, atliko 1 rezultatyvų perdavi
mą, buvo įspėtas 5 geltonomis korte
lėmis ir nubaustas 1 raudona (pašalin
tas iš aikštės už šiurkštų žaidimą), o 
dar kartą jam teko palikti aikštę už to
se pačiose rungtynėse gautus du įspė
jimus.

”Sport-Biki“ 4 kartus per sezoną 
rengia "Profesionalų biržą“, kurioje 
36 geriausi bei populiariausi Vokieti
jos čempionato futbolininkai vertina
mi pagal jų rinkos kainą. Praėjusio 
sezono V.lvanausko kaina - 500 000 
Vokietijos markių. Palyginus su ba
landžio mėnesio duomenimis, jo kai
na smuko ( buvo 700 000).

”Sport-Bild“ teigia, jog, nepaisant 
žemų įvertinimų, Valdas lieka Ham
burgo futbolo aistruolių numylėtiniu, 
o jo klubo treneris B.Moehlmannas 
neįsivaizduoja savo komandos atei
nančiame sezone be šio ’’uolaus, stro
paus, bet silpnų nervų puolėjo“.
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NOTTINGHAME
LIETUVIŲ DIENA

Šių metų rugsėjo mėn. 9 d. 18 vai. 30 min. Nottingha
me, Ukrainiečių klubo patalpose, 31 Bentinck Rd., įvyks 
tradicinis Didžiosios Britanijos lietuvių sąskrydis - Tautos 
šventės minėjimas. Oficialioje dalyje paskaitą ”Dabartinė 
ekonominė padėtis Lietuvoje“ skaitys Lietuvos Respu
blikos ambasados Londone darbuotoja dr. Nijolė 
Žambaitė.

Meninėje dalyje dainuos Nottinghamo "Gintaro“ 
choras. Virginija Zdanytė skambins fortepijonu, bus ir 
kita įvairi programa. Po programos šokiams gros Coven
try lietuvių kapela, veiks turtinga loterija ir du barai. 
Įėjimas - 3 svarai.

Visi tautiečai kviečiami gausiai dalyvauti metiniame 
sąskrydyje.

DBLS Nottingham skyrius ir
DBLS Centro valdyba
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LONDONAS
AUKOS VAIKŲ FONDUI

300 svarų gauta iš Charities Aid 
Foundation Londone.

10 svarų - X.Y. Londone.
Fondo vadovybė dėkinga už šias 

aukas.
Aukas siųsti šiuo adresu:

British-Lithuanian Ralief Fund
For Children in Lithuania~21
The Oval, London E2 9DT.

LIETUVIŲ SODYBA
APYLINKĖSE

DAUGĖJA LIETUVIŲ
Liepos mėnesį iš Londono į 

Famhamą išvyko gyventi Leonardas 
ir Sheila Songailos, įsikurdami gra
žiuose namuose viename Famhamo 
pakraštyje.

Abu L. S. Songailos yra Sporto ir 
socialinio klubo vadovybėje. L. 
Songaila - vicepirmininkas, žmona - 
valdybos narė.

Linkime sėkmingo gyvenimo 
naujoje vietoje, lankytis Lietuvių so
dyboje ir neužmiršti Londono.

DERBY
IŠVYKA

I LIETUVIŲ SĄSKRYDĮ

Pranešame, kad š. m. rugsėjo 
mėn. 9 d. Derby skyrius rengia eks
kursiją į tradicinį lietuvių sąskrydį 
Nottinghame.

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

Skyriaus valdyba

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

LIETUVIŲ 
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.

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

Artimiausia Požeminė stotis: 
Bethnal Green centrine linija.

ĄųtQbŲ$?i iš miesto rentro; 
26, 48, 55.

MUSŲ MIRUSIEJI

Šių metų rupgjūčio mėn. 17 d. Southampton ligoninėje mirė 
Bronė Voveris-Voverienė.

Velionė buvo gimusi Šiluvos valsčiuje 1913 m. gruodžio 24 
dieną. Ilgą laiką gyveno Raseiniuose, vėliau persikėlė į Kauną, 
kur 1940 m. susituokė su Pranu Voveriu.

1944 m. Bronė kartu su savo vyru pasitraukė į Vakarus, į 
Vokietiją, kur gyveno ir dirbo iki Antrojo pasaulinio karo pabai
gos.

1947 m. atvyko į Didžiąją Britaniją, apsigyveno pietinėje 
Anglijoje, Holmsley South, Christchurch, Hampshire. Dirbo • 
Žemės ūkyje.

Dėka kruopštaus darbo ir mokėjimo taupiai gyventi Voverių 
šeima greitai sugebėjo įsigyti pakankamai didelį žemės sklypą 
namo statybai ir sodui.

Gal tai ir buvo vienintelis atvejis, kada lietuviai ne tik 
nusipirko, kaip visi paprastai darė, namą, bet pirmiau susipirko 
Žemę ir pasistatė naują namą - gražiame kurortiniame miestely
je, New Milton, Hampshire.

Ten velionė gyveno iki mirties, su vyru Pranu kartu rūpestin
gai prižiūrėdama namą, sodą ir darželį.

Kadangi nei tame miestelyje, nei artimoje apylinkėje nebuvo 
lietuvių, Bronė tapo aktyvia vietinės katalikų parapijos nare. 
Buvo malonu matyti tiek daug vietinių parapijiečių velionės 
laidotuvėse.

Iškilmingos laidotuvių pamaldos įvyko vietinėje bažnyčioje, 
Our Lady of Lourdes, New Milton.

Parapijos klebonas savo žodyje šiltai paminėjo Bronės gyven
imą šiame krašte, kaip asmens, kuris prieš savo norą turėjo 
apleisti savo gimtąjį kraštą ir į kurį negalėjo sugrįžti. Gyvendama 
Anglijoje Bronė nepamiršo savo giminių Lietuvoje ir stengėsi 
jiems padėti. Ji išliko tikra lietuvė patriotė.

Liko liūdintis vyras ir gausi giminė Lietuvoje.
Zigmas Juras

PAMALDOS
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.

Derbyje - rugsėjo 16 d., 14 vai.,

PIRMOSIOS KNYGOS 
JAU VILNIUJE

Į ’’Europos lietuvio“ redakcijos 
skelbimą ’’Reikalingos knygos“ 
atsiliepė daug tautiečių, "Europos 
lietuvio“ skaitytojų. Visiems jiems 
”EL“ redakcija iš anksto dėkoja.

B.Butrimas iš Londono pranešė, 
kad pirmoji knygų siunta jau pake
liui į Vilnių. Jis susitiko su Povilu 
Žvirbliu, kuris "Europos lietuvio“ 
redakcijai Vilniuje padovanojo Jozo 
Kapočiaus "Lietuvių enciklopedi
ją“, visus 36 tomus. Visą šį 1 m 10 
cm ilgio knygų krovinį iš Londono į 
Kauną parvežė Vladas Šadzevičius. 
Iš Kauno ”EL ” savomis jėgomis 
knygas parsivežė į Vilnių.

B.Butrimui, Vl.Šadzevičiui, o 
ypatingai Povilui Žvirbliui už kny
gas ir pastangas jas pervežant nuo
širdžiausiai dėkojame.

ELR

Mylimam vyrui, tėvui ir seneliui a. a. Volteriui 
Schreifeldui mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą 

Žmonai Olei-Birutei, dukroms Egidijai, Raimondai, 
jų šeimoms ir visiems artimiesiems.

Romuvos lietuvių moterų klubas, 
VLB Romuvos apylinkės valdyba

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.

Bridge Gate.
Nottinghame - rugsėjo 17 d., 

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

PASAULYJE
Kunigai 

raginami nerūkyti
Italijoje pasauliečių leidyklos lei

džiamas mėnraštis ’’Vita pastorale“ 
kreipėsi į beveik 40 tūkstančių Itali
jos diecezinių kunigų, ragindamas 
duoti gerą pavyzdį tikintiesiems ko
vojant su rūkymu. Straipsnyje "Rū
kymas ir pastoracija“ teigiama, jog 
kunigas, rūkantis vieną cigaretę po 
kitos ar viešai, ar privačiai, tikrai at
rodo nepatraukliai ir rodo blogą pa
vyzdį. Sielų ganytojas turėtų kovoti 
su rūkymo yda, nors dėl to galėtų ir 
pakenkti savo populiarumui, ypač 
jaunimo tarpe. Akivaizdi moralinės 
atsakomybės problema: kiekvienas 
rūkantysis atsakingas už savo svei
katos griovimą, taip pat už galimą 
pakenkimą aplinkinių, nerūkančių
jų, sveikatai. Vis dėlto straipsnio pa
baigoje pažymima, kad kaip ir kiek
viena veikla, taip ir ši kova su rūky
mu, turi būti "nepersūdyta“.

Tikėjimo kortelė
Vakarų valstybėse kasdienio žmo

nių gyvenimo palengvinimui sukur
tos įvairios sistemos, naudojant as
menines korteles - banko, įvairių 
draugijų bei asociacijų kortelės, tei
kiančios tam tikrų lengvatų jų savi
ninkams ir pan. Prieš kelis metus 
Olandijoje žmonės pradėjo naudoti 
dar vieną personaiizuotą kortelę - 
"Credo Card“ ("Tikėjimo kortelė“). 
Joje nurodyti savininko vardas, pa
vardė, adresas, taip pat olandiškai 
parašyta: "Šios kortelės savininkas 
yra katalikas. Mirties pavojuje prašo 
pakviesti kunigą ir reikalauja netai
kyti jam jokia forma aktyvios euta
nazijos“. Tai savotiškas gyvenimo 
draudimas, prašant dvasinės pagal
bos gręsiant pavojui, kad žemiškas 
gyvenimas netikėtai gali nutrūkti.

Sumanymas sukurti tokią "Credo 
Card“ Olandijos katalikams kilo dar 
1991 m., kai krašto parlamente karš
tai ginčytasi dėl eutanazijos įstatymo 
projekto priėmimo. Į kampaniją akty
viai įsijungė vienintelis Olandijos ka
talikų žurnalas "Katholiek Nieuws- 
bland“, turintis per 60 tūkst. skaityto
jų, taip pat ir flamandiškai kalbančio
je Belgijos dalyje. Kaip sako ponia 
Afra Cools-Krah, katalikiškojo žur
nalo direktore bei viena iš "Credo 
Card“ sumanytojų, tai naujas katalikų 
Bažnyčios gyvenimo tarpsnis. Tikin
tysis paliudija, kad yra katalikas. Tai 
gali turėti didelę reikšmę tragiškais 
gyvenimo momentais, kaip kad užra
šyta kortelėje. Bažnyčios hierarchija 
šiltai priėmė sumanymą; Utrechto ar
kivyskupas kardinolas Šimonis vie
nas iš pirmųjų įsigijo "Credo Card“. 
Šiuo metu korteles yra įsigiję apie 
7000 katalikų, jų amžius, pasak kata
likiško žurnalo direktores, gana įvai
rus, nors daugiausia yra pagyvenusių 
žmonių. Jaunesniesiems "Credo 
Card“ pirmiausia turi tikėjimo išpaži
nimo ir paliudijimo vertę, garbaus 
amžiaus sulaukusiems ji yra pagarbos 
žmogaus gyvybei ir nepritarimo 
eutanazijai išraiška. Katalikišką nau
jovę su didele simpatija sutiko ir 
smarkiai išreklamavo Olandijos pro
testantai. Šiuo metu imtąsi žygių, kad 
panašią kortelę galėtų turėti ir protes- 
tantiškieji tikintieji "Credo Card“ be
veik nesusilaukė kritikos - atvirkščiai, 
susilaukė pritarimo ir įvertinimo. Šios 
kortelės sumanytojų nuomone, di
džiausias šių dienų žmogaus priešas t 
yra abejingumas; bet "Credo Card“ 
pateisino visas į ją dėtas viltis ir netgi 
pranoko lūkesčius.

Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcijos žinios

Leidėjas: Lietuvių namų bendrovė Londone ir Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga. Vyriausiasis redaktorius Vladas Dargts. "EL“ redakcijos adresas Vilniuje: A Strazdelio 1, Vilnius 
2600, Lietuva. TeL: 622466,611879. Faksas: 614984. Indeksas 67372. SL1436.2 sp. L Tiražas 1700 egz. Užs. Nr. 2929. Spausdina valstybinė įmonė "Spauda“, Laisvės pr. 60, Vilnius.

8


	1995-09-04-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1995-09-04-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1995-09-04-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1995-09-04-EUROPOS-LIETUVIS-0004
	1995-09-04-EUROPOS-LIETUVIS-0005
	1995-09-04-EUROPOS-LIETUVIS-0006
	1995-09-04-EUROPOS-LIETUVIS-0007
	1995-09-04-EUROPOS-LIETUVIS-0008

