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Pasauliui - apie 
Lietuvos moteris

I Lietu-ns F w

Is tėvų payelpeta 
meilė žmonėms

Pekine vykusioje IV pasaulinėje 
JT konferencijoje moterų klausi
mais dalyvavo apie 500 000 moterų 
ir nemažai vyrų. Renginio svar
biausias tikslas - moterų ir vyrų ly
gybė. Jos įgyvendinimui reikia pa
naikinti kliūtis, trukdančias moter
ims aktyviai dalyvauti politiniame, 
kultūriniame ir socialiniame gyven
ime. ’’Moterų ir vyrų lygybė yra 
žmogaus teisių klausimas ir socia
linio teisingumo prielaida“, - rašo
ma konferencijos dokumente. Šia
me renginyje pagal griežtą regla
mentą pasisakė kiekvienos iš 185 
JT šalies-narės vyriausybinių dele
gacijų vadovės. Rugsėjo 6 d. po 
pietų iŠ konferencijos tribūnos kal
bą Lietuvos Vyriausybės vardu pa
sakė Lietuvos valstybės konsultantė 
moterų klausimais Giedrė Purva- 
neckienė.

Atkūrus nepriklausomybę, pažy
mėjo ji, dauguma Lietuvos žmonių 
atmetė lyčių lygybės idėją, laikyda
mi ją komunistinės visuomenės re
liktu. Plačiai ėmė skambėti ragini
mai ’’grąžinti moterį į šeimą“. Dabar 
Lietuvoje ekonominė sankloda iš 
komandinės sistemos keičiasi į lais
vosios rinkos ekonomikos, bet žmo
nes tuo pačiu metu palaiko ir socia
listinės visuomenės teiktas sociali
nes garantijas, kurios buvo formuo
jamos lygiavos principais.

Tarp aktualiausių Lietuvos mote
tų problemų G.Purvaneckienė pami
nėjo šeimos problemą. Pastaraisiais 
metais, sakė ji, gimstamumas Lietu
voje mažėjo. Reprodukcijos koefi
cientas dabar neigiamas. Nors Vy
riausybė sudarė gana plačią progra
mą gimstamumui skatinti, deja, dėl 
sunkios būklės ji nėra reikiamai fi
nansuojama.

Kintant ekonominei sanklodai, 
sakė pranešėja, didėja visuomenės 
diferencijacija pagal turtinę padėtį. 
Pačių skurdžiausių Lietuvos sluoks
nių daugumą sudaro moterys. Ap

Vyčio Kryžiais apdovanoti 
iš Kroatijos grįžę taikdariai

JTPLA-2 karių iškilmingas sutikimas Krašto apsaugos ministerijoje.
Gintaro Mačiulio (ELTA) nuotr.
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Plačiau apie Lietuvos taikdarius - 3 puslapyje.

skaičiuota, kad moterų atlyginimai 
vidutiniškai yra 1,4 karto mažesni 
nei vyrų. Nors valstybės pašalpas 
gauna daugiausia moterys, tos pašal
pos yra menkos, nėra išteklių joms 
didinti. G.Purvaneckienė sakė, kad 
jau pradėta rengti ’’Lietuvos moterų 
pažangos programa“, kuri numatys 
konkrečius būdus, kaip įgyvendinti 
Pekine priimtą Veiksmų platformą 
(Platform for Action).

Tikiu, pareiškė ji baigdama pra
nešimą, kad mūsų pastangoms ne
bus abejingos tarptautinės organiza
cijos ir kiek įmanoma padės įgyven
dinti mūsų sumanymus.

Lietuvos delegacijos nares akty
viai dalyvavo pagrindinio Pekino 
konferencijos dokumento - Veiksmų 
platformos - projekto svarstyme.

Maloniai nuteikė JAV prezidento 
žmonos Hillary Clinton dėmesys lie
tuvių delegacijai. Po savo kalbos 
plenariniame posėdyje, praeidama 
pro Lietuvos delegaciją salėje ir iš
vydusi užrašą "Lithuania“, Hillary 
Clinton stabtelėjo, pasisveikino su 
G.Purvaneckienė, Seimo nare I.Šiau- 
liene, pasišnekėjo su prof. K.Pruns- 
kiene, kurią sakėsi prisimenanti iš 
1990 m. viešnagės JAV, kai Ameri
koje plačiai skambėjo nepriklauso
mybę išsikovojusios JLietuvos var
das.

Beje, buvusi premjerė K Pruns
kienė pakviesta dalyvauti kitąmet 
Stokholme rengiamame pasaulio ša
lių dabartinių ir buvusių prezidenčių 
ir ministrių pirmininkių susitikime. Į 
jį pakviestos JAV juristės L.Lisvut 
knygos ’’Moterys - pasaulio lyderės“ 
herojės. Stokholmas pasirinktas ne
atsitiktinai, mat šis miestas pagal 
JTO nuostatas yra pasiekęs geriau
sių rezultatų moterų ir vyrų lygybės 
srityje - moterys valdymo sferoje 
skaičiumi nenusileidžia, o kartais ir 
viršija vyrų skaičių.

Irena Litvinaitė (ELTA)

Lietuvoje lankėsi teisininko, žy
maus politiko ir visuomenės veikėjo, 
pirmojo Nepriklausomos Lietuvos fi
nansų ministro Martyno Yčo duk
terys Hypatia Yčaitė-Petkus ir Eve- 
lyna Yčaitė-Taggart. Jos dalyvavo 
Lietuvos reformacijos istorijos ir 
kultūros draugijos iniciatyva su
rengtuose Martyno Yčo 116-ųjų bei 
jo brolio Jono, žymaus pedagogo ir 
visuomenės veikėjo, pirmojo Nepri
klausomos Lietuvos švietimo mi
nistro, 115-ųjų gimimo metinių mi
nėjimo renginiuose Biriuose, Vilniu
je bei Kaune. Hypatia Yčaitė-Petkus 
rado laisvą valandėlę apsilankyti 
”EL“ redakcijoje ir pasidalinti ant
rosios kelionės Lietuvoje įspūdžiais, 
prisiminimais apie savo šeimą.

- Jūsų kartos įmonėms istorya 
padiktavo nemažus išbandymus. 
Bene sunkiausias - pasitraukimas 
iš tėvynės.

- Išvykau iš Lietuvos 1940 m. 
rudenį. Niekad nesiginčijom, ar 
esam išeiviai - kiti labai prieštarauja 
prieš šio žodžio vartojimą. Esu įsiti
kinus, jog mes - tikri išeiviai. Juk iš
ėjom savo kojom. Mama, dvi sese
rys ir aš. Ėjom link Punsko, per Gi- 
lužės mišką. Visą naktį sėdėjom šla
piam miške, ir mus tikrai Dievas ap
saugojo: jokių slogų, ligų nepasi- 
gavom. O kitas stebuklingas daly
kas, jog aš, būdama labai silpnų 
akių, iš to susijaudinimo visą naktį 
ėjau be akinių - juos turėjau kiše
nėje. Nors naktis buvo labai tamsi, 
mėnulis tik retkarčiais išlįsdavo iš už 
debesėlių, ėjau pirma iškart po ved
lio ir man nė karto neprireikė akinių. 
Tik dabar man labai sarmata, jog ši
toje kelionėje aš visiškai negalvojau 
apie mamą, tik apie tai, kaip pama
tyti kelią. Mama rūpinosi Evelyna - 
mano jaunesnė sesuo, kuri daugeliu 
atžvilgiu yra protingesnė už mane.

Punslce mus, kaip sienos pažei
dėjus, areštavo vokiečių kareiviai. 
Bet jie buvo labai vaišingi - davė ka
vos. Kareivinėse nebuvo vietos nak
voti, tad mums pasiūlė kreiptis į ka
talikų kunigą. Sis mus apnakvyndi- 
no klebonijoje, bet pasakė, jog čia 
visi žmonės labai biedni, todėl jis 
neturįs ko valgyti. Bet Punske buvo 
lietuvių, kurie, išgirdę apie mus, 
atėjo su duona, sūriu.

- Kaip iš Punsko "nuėjote** Ugi 
Amerikos?

- Tėvas ir brolis jau anksčiau bu
vo perėję sieną ir mūsų laukė Puns
ke. O iš čia mes visi kaip Dievo 
paukščiai išvažiavom toliau. Tėvas

Šiame numeryje:

Hypatia Yčaitė-Petkus "Europos lietuvio“ redakcijoje.

niekada netikėjo, jog reikia laikyti 
pinigų užsienio bankuose. Tad tik 
gerų draugų dėka mums pavyko mū
sų klajonės iki Amerikos. Iš Lenki
jos patekom tiesiai į Berlyną. Tai 
buvo dar prieš JAV įstojimą į karą, 
tad vokiečiai dar labai palankiai žiū
rėjo į amerikiečius, kur ir norėjo mus 
nuvežti. O mūsų mama buvo gimusi 
JAV. Tačiau ji pati jau buvo prara
dusi pilietybę, o mes nė vienas ne
buvome gimę JAV. Po aštuonių mė
nesių pasiekėm Braziliją. Rio de Ja
neiro mus ištiko nelaimė - nuo šir
dies smūgio staiga mirė tėvelis. O 
mes iš ten išvykome į New York, 
kur mus sutiko teta - gydytoja Aldo
na Šliūpaitė. Pasiskirstėm po įvairius 
universitetus - mokėjom visi angliš
kai, tad sunkumų čia nebuvo. Tuo
met man buvo 19 metų. Lietuvoje 
jau buvau baigusi Aušros mergaičių 
gimnaziją, kurios diplomą labai ver
tinu. Baigę universitetus pradėjom 
dirbti. Iš pradžių buvo labai sunku, 
tai nuėjom į fabrikus. Net mūsų ma
ma dirbo fabrike - o juk ji gyvenime 
nebuvo jokio darbo dirbusi.

- Ir nuo tol Lietuvos nematėte 
penkiasdešimt metų?

- Taip, grįžau į ją tik 1992 m. Tai 
buvo ekskursija su JAV protestan

tais. Per tris dienas suspėjau pama
tyti tik tris man svarbiausias vietas - 
Vilnių, Kauną ir Biržus. Mane kalbi
no pasilikti ilgiau, bet aš atsakiau, 
jog per tokį trumpą laiką man tiek 
buvo susijaudinimo, tiek įspūdžių, 
tiek ašarų, jog aš negaliu pasilikti čia 
ilgiau.

Nuėjau į savo namus Kaune, 
Laisvės alėja 4. Mūsų laikais tai bu
vo 2 aukštų privatus namas, o dabar 
pristatytas trečias aukštas, įrengta 
daug "kiškių urvelių“ - labai mažų 
butukų. Beveik nieko neliko iš seno
jo namo. Norėjau pro didelius lan
gus pamatyti salioną, kurio lubas rė
mė dvi kolonas. Aplink jas vaikys
tėje mes bėgiodavom. Bet per už
dengtas užuolaidas negalėjau įžiūrė
ti. Man sakė, jog dabar iš todidžiulio 
raliono padaryta daug butukų.

Svarbiausia - norėjau pamatyti 
tėvo kabinetą. Retkarčiais vaikystėje 
tėvas mane įsileisdavo vidun. Ten 
buvo daug knygų - aš labai mylėjau 
knygas. Ir buvo daug popierių - jo 
rašyti atsiminimai. Viso 4 tomai. 
Prie jų buvo draudžiama vaikams 
prisiliesti. Prisimenu, kai perėjom 
sieną pirmas jo klausimas buvo, ar

Nukelta j 4 psl.

Naujienos iš Seimo ir Vyriausybės - 3 psl.

Ar yra antisemitizmas Lietuvoje? - 4 psL

Vytauto Mačiuikos jaunystės prisiminimai - 6 psl.

Britanijos lietuvių veikla ~ 5 ir 8 psl.
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Rinkimų kampanijos pradžia ar 
pilietinė akcija?

Rugpjūčio 31 d. ”EL“ gautas 
Seimo nario, Centro Sąjungos pir
mininko Romualdo Ozolo laiškas 
’’Gyventi taip, kaip iki šiol, aš nesu
tinku“, kuri jis nusiuntė premjerui 
A.Šleževičiui, kopijas - Prezidentui 
A.Brazauskui ir Seimo pirmininkui 
ČJuršėnui. Laiške rašoma: “Kaip 
Lietuvos pilietis kaltinu Premjerą ir 
jo vadovaujamą Vyriausybę korup
cija, grobstymu ir valstybės alinimu. 
Mūsų valstybė yra ant bankroto 
slenksčio“. Teigiama, kad transpor
te, energetikoje, bankininkystėje di
deli paketai priklauso pačiam mi
nistrui pirmininkui. “Vieno Vidaus 
reikalų ministerijos pareigūno žo
džiais, vien tų duomenų, kurių šian
dien esama ministerijoje, pakaktų 
uždėti antrankius vyriausybės vado
vui“, tvirtina R.Ozolas, pabrėžda
mas, kad Vyriausybė nesugebėjo 
įvesti ’’normalų gyvenimą garan
tuojančią tvarką“. ’’Asmeniškai aš 
iki galo sieksiu, kad valstybės turto 
grobstymo eiga būtų nuodugniai iš
tirta, o nusikaltusieji būtų nubausti“, 
- teigia parlamentaras.

R.Ozolas ”EL“ pasakė, kad neke
tina atsistatydinti iš parlamento, nes

Adolfas Šleževičius.

SEPHNTOS ©HIENOS
Istorijos faktai liudija; 
partijas galima papirkti

Apie tai rašoma "Lietuvos ryte“ 09 
06.

Lietuvos tautininkų partijos laik
raščius “Tautos vairas“ ir “Lietuvis“ 
1924-1926 metais finansavo so
vietai, o Tautininkų partijos lyderiai 
A.Smetona, V.Krėvė ir A.Vokie- 
maras jau nuo 1922 metų gana de
taliai svarstė Lietuvos užsienio ir 
vidaus problemas su SSRS pasiun
tiniais Lietuvoje. Šiuos faktus pa
skelbė Vilniaus universiteto Istori
jos fakulteto proclekanas istorijos 
mokslų daktaras Zenonas Butkus.

Kokias išvadas iš tautininkų 
spaudos finansavimo istorijos turė
tų padaryti šiandieniniai politikai, 
ar galėtų panaši istorija pasikartoti 
dabar, artėjant naujiesiems Seimo 
rinkimams?

- Konkrečių duomenų neturiu, o 
šių dienų dokumentų niekas ne
duos, tačiau manau, kad tai visiškai 
įmanoma, - sakė Z.Butkus “Lietu
vos rytui“. - Tai rodo dabartinių 
tarptautinių santykių ir užsienio po
litikos pobūdis - slaptumas nėra iš
nykęs, o iš istorijos pamokų mažai 
kas mokosi.

Straipsnyje “Jei opozicija gauna 
paramą iš svetur“, išspausdintame 
naujausiame žurnalo “Kultūros 

ten dirbdamas turi galimybę paveik
ti valstybės institucijas, kad jos pa
teiktų jam reikalingas žinias ir daly
vautų būsimame procese. Jis neketi
na badauti arba nešti kryžių, bet jei 
prireiks, dalyvaus teisme, galbūt net
gi sės į kalėjimą.

R.Ozolo registruotas laiškas prem
jerą pasiekė po to, kai A.ŠIeževičius 
paskambino parlamentarui ir pasitei
ravo, kada gausiąs laišką.

Premjero atsakyme R.Ozolui ra
šoma: ’’Jeigu Jūsų partija, kurios pir
mininku esate, taip pradeda rinkimi
nę kampaniją, tada jo tikslą supran
tu. Tačiau net kaip politikas Jūs ne- 
privalėtumėte švaistytis tokiais ter
minais, kaip ’’nemoki valstybė“, 
’’valstybės bankrotas“ ir panašiai. 
Norėčiau sužinoti, apie kokius mano 
turimus ’’paketus“ transporte, banki
ninkystėje ir energetikoje kalbate. 
Savo ’’paketų“ niekur nesu palikęs 
ar pametęs, o jeigu esate įsitikinęs 
kitaip, būkit malonus apie tai aiškiai 
pasakyti. Lygiai taip pat negaliu nu
sipirkti antrankių ir eiti prie Lukiškių 
kalėjimo vartų. Nepriims - reikalin
gas teismo sprendimas“. A.Šleževi- 
čius patarė su įrodymais kreiptis į 
LR generalinę prokuratūrą. LDDP 
nuomone, R.Ozolas pažeidė žmo
gaus nekaltumo prezumpciją.

V.Landsbergis sakė, jog laiško 
pasirodymas rodo, kad dabartinė 
Vyriausybės politika nebeapsikenčia 
ir nuo LDDP atsiriboja ’’vadinami 
nuosaikieji“. Profesorius tik abejojo, 
ar laiško pasirodymas yra Centro 
Sąjungos žingsnis, ar asmeninė 
R.Ozolo nuostata. Pasak V.Lands- 
bergio, LDDP turėsianti pasirinkti: 
ar skęsti su A.Šleževičiumi, ar dary
ti politinį sprendimą. Tačiau ir šiuo 
atveju gali būti nekreipiama dėme
sio, kaip nebuvo reaguojama į 
□.Vagnoriaus pateiktus nuostolių 
įvertinimus - 8-10 mlrd. Lt, kuriuos 
padarė A.ŠIeževičius, tyčia neindek
suodamas valstybės turto, mano jis.

Tėvynės sąjungos valdybos pir

barai“ numeryje, Z.Butkus teigia, 
kad per trejus metus prieškario tau
tininkų spauda iš sovietų gavo apie 
2,5 tūkst JAV dolerių - po 50 JAV 
dolerių kiekvienam laikraščio nume
riui. Pinigus iš SSRS pasiuntinio iš 
pradžių imdavo V.Krėvė ir kiti tau
tininkų vadovybės įgalioti žmonės, o 
1925-1926 m. tai dažniausiai dary
davo Prezidento A.Smetonos žmona 
Sofija Smetonienė.

Z.Butkus surinkta medžiaga ro
do, kad sprendimą finansuoti tau
tininkų spaudą po ilgų ir kruopščių 
svarstymų priėmė SSRS užsienio 
reikalų komisariato vadovybė.

S XKQndrstes; Jremiig-i 
Vilnių man būtu dilclš 

bausmė
Apie 1986 m. j Vakarus pabėgusi 
rašytoją S.T.Kondrotą rašo "Lietuvos 
rytas“ 09 03.

Rašytojas Saulius Tomas Kood- 
rotas laikytų didžiausia bausme, jei
gu jam vėl reikėtų apsigyventi Lie
tuvoje. “Man Lietuva labiau panaši į 
provinciją nei į Europos centrą“, - 
sakė S.T.Kondrotas, po devynerių 
metų gyvenimo JAV ir Europoje 
pirmą kartą apsilankęs Lietuvoje. 
“Smagu atvažiuoti, pamatyti drau
gus, bet man būtų didelė trauma, 
jeigu už kokį nusikaltimą mane iš

mininkas G.Vagnorius sakė, sutin
kąs su R.Ozolo mintimis, tačiau šį 
pareiškimą jis priskyrė prie faktų, 
liudijančių grupuočių tarpusavio 
vaidus, į kuriuos įtraukiami ir atskiri 
politikai, jiems patiems to galbūt ir 
nesuprantant

Vyriausybės pareiškime dėl 
R.Ozolo kaltinimų premjerui reika
laujama nurodyti konkrečius nu
sikalstamos veiklos faktus, priešingu 
atveju Seimo narys privalo kaltini
mus viešai paneigti ir atsiprašyti.

Opozicinių partijų lyderiai pripa
žino, jog visa Lietuva žino apie ko
rupciją aukščiausiuose valdžios 
sluoksniuose. Kitas klausimas - kaip 
pavyks įrodyti konkretų kaltinimą 
A.Šleževičiui. Tautininkų sąjungos 
pirmininkas R.Smetona pareiškė, 
kad tautininkai remtų piliečio 
R.Ozolo žingsnį, jeigu žinotų, ko
kius konkrečius faktus jis turi.

A.Brazauskas susitikimo su par
lamentaru metu pažadėjo, jog korup
cijos faktai, kuriuos pateiks pats 
Seimo narys, bus tiriami. Tačiau 
R.Ozolas jų Prezidentui nepateikė.

Ona Mickevičiūtė 
Mariaus Baranausko nuotraukos

Romualdas Ozolas.

tremtų į Vilnių“, - teigė rašytojas. 
Vilnius, jo nuomone, per devynerius 
metus labai sugriuvo ir papilkėjo.

1986 m. pabėgęs į Vakarus, 
S.T.Kondrotas kurį laiką praleido 
JAV, vėliau - Miunchene ir jau pus
metis gyvena Prahoje.

Taupydama lėšas, JAV vyriausy
bė iš Miuncheno į Prahą perkėlė 
“Laisvosios Europos“ radiją, kuria
me S.T.Kondrotas dirba.

Paklaustas, kodėl nusprendė ap
sigyventi Vakaruose, S.T.Kondrotas 
teigė, kad Lietuvėje jam nepatiko 
santvarka ir net klimatas.

Kai S.T.Kondrotas pasiliko Va
karuose, Lietuvoje iš bibliotekų ir 
knygynų buvo išimtos jo knygos: du 
romanai ir du apsakymų rinkiniai. 
Romanas “Žalčio žvilgsnis“ po 1986 
m. išėjo prancūzų, ispanų, danų, 
olandų ir kitomis kalbomis, tačiau 
tai jam neatnešė pinigų.

Gyvendamas Vakaruose rašyto
jas naujų knygų neišleido. “Tiesiog 
rašyti tingisi, nėra laiko, be to, yra 
įdomesnių dalykų“, - teigė S.T.Kond- 
rotas.

S.T.Kondrotas nemano, kad šiuo 
metu Lietuvoje yra kultūros krizė. Jo 
nuomone, taip kalbantys menininkai 
daugiau gailisi savo privilegijuotos 
padėties praeityje.

Pasak S.T.Kondroto, ir anais lai
kais būdavo “kultūros krizių“. So
vietiniais metais už vieną kino sce
narijų jis gavo 30 tūkst. rublių. 
“Tuomet važinėdavau taksi, rytais 
gerdavau ne alų, o šampaną, ir ne

Keliais sakiniais
□ Tarptautinė parlamentarų grupė 
Čečėnijos problemoms nusiuntė pa
reiškimą Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo organizacijai Jame 
rašoma, jog Rusija pažeidžia liepos 
30 d. susitarimą ginčus spręsti tik 
taikiai, nes rugsėjo 7 d. apšaudė Ar- 
gūną ir šalia esančias gyvenvietes. 
Yra žmonių aukų. Kitą dieną su
rengtame mitinge miesto gyventojai 
reikalavo Rusijos kariuomenės išve
dimo iš Čečėnijos. Parlamentarų 
grupė nepritaria politinių klausimų 
derybų atidėlioj imui ir palaiko Čečė
nijos prašymą pakviesti į šalį tarp
tautinius stebėtojus.
□ Naujas Baltijos aviakompanijos 
reisas. Bendrovė “Lietuvos avialini
jos“ ir bendra Latvijos ir JAV avia
kompanija “Baltic International Air
lines (BIA) atidarė naują oro susisie
kimo liniją Vilnius-Ryga-Amsterda- 
mas-Ryga-Vilnius.
d" Lietuvos avialinijoms“ (LAL) iki 
spalio 1 d atidėtas paskolos grąžini
mo terminas. Lietuvos taupomasis ir 
Vilniaus bankai su valstybės garanti
ja buvo suteikę LAL 3,5 mln. JAV 
dolerių paskolą trims mėnesiams ir 
11,5 mln. litų (2,9 mln. dolerių) - iš 
valstybės biudžeto, kurią reikėjo 
grąžinti rugsėjo 1 d. Naują paskolą 
LAL suteiks JAV EXIM bankas.
O Rugsėjo 6-7 d. Vilniuje vyko tarp
tautinis pasitarimas pabėgėlių įsta
tymo įgyvendinimo klausimais. Pasi
tarime dalyvavo - Švedijos, Danijos, 
Suomijos vyriausybių įgalioti atsto
vai, JT Vyriausiojo pabėgėlių komi
saro atstovai Skandinavijos ir Balti
jos šalims, JT vystymo programos, 
Lietuvos Vyriausybės atstovai.
O Rugsėjo 6 d. lietuvių poetui Pau
liui Širviui būtų sukakę 75-eri. Ši 
sukaktis minima įvairiose Lietuvos 
vietose visą rugsėjį. į lietuvių poe
zijos aukso fondą P.Širvys įėjo kaip 
lyrikos rinkinių “Beržų lopšinė", ”Ir 
nusinešė saulę miškai“, “Ilgesys - ta 
giesmė“ ir kitų kūrinių autorius.
□ Rugsėjo 8-15 d. - atlaidai Šiluvo
je. Tomis dienomis į Šiluvą suplūsta 
minios tikinčiųjų. Šiluvos Marijos 
atlaidai vyksta ir Čikagos lietuvių 

jaučiau krizės, - prisiminė rašytojas. 
- Tačiau kai reikėjo parduoti tuščius 
butelius ir pirkti cigaretes “Prima“, 
vėl prasidėdavo “kultūros krizė“.

Savaitę praleidęs Lietuvoje, be 
Vilniaus, S.T.Kondrotas dar aplankė 
Seredžių, kur prabėgo jo vaikystė. 
Paviešėjęs gimtinėje jis išskrido at
gal į Prahą.

Limuzinai Vilniuje
"Verslo žinios’ 08 31 informuojama 
apie galimybę išsinuomoti Vilniuje 
prabangų limuziną su uniformuotu 
vairuotoju.

Tai UAB “Rosna“ teikiama 
paslauga, kuri kainuoja 140 Lt per 
valandą.

“Rosna“ - pirmoji kompanija ša
lyje, kurios pagrindinis verslas yra 
limuzinų nuoma. Ji turi du iš Kali
fornijos atsivežtus 1989 m. gamybos 
“Lincoln Town Car“.

Serijinius automobilius į limuzi
nus su baru, videoaparatūra, telefo
no ryšiu perdirbo amerikiečių kom
panija “Ultra Limousines Corpora
tion“.

“Užsakymai pasipila savaitga
liais, kai daugiausia vestuvių ir kitų 
šeimos švenčių“, - sako J.Kada- 
movas, UAB “Rosna“ direktorius.

Pasak jo, “Rosna“ yra užsisakiusi 
porą naujų automobilių, kainuo
jančių po 320 000 Lt

“Rosna“ ne vienintelė nuomoja 
limuzinus. Jau metus šias paslaugas 
teikia Vilniaus viešbutis “Villon“, 
kurio svečiai moka 100-150 Lt per 

Švenčiausiosios Mergelės Marijos 
gimimo baržnyčioje JAV. Jiems va
dovavo iš Lietuvos atvykęs Vilniaus 
Arkikatedros bazilikos klebonas 
monsinjoras K.Vasiliauskas, juose 
dalyvavo dainininkas D.Sadauskas. 
□ 105 Lietuvos katalikiško jaunimo 
atstovai susitiko su Popiežiumi. Jo
nas Paulius II susitiko su 400 000 
Europos jaunuolių Italijos Loreto 
mieste, šis susitikimas skirtas artė
jančiai tūkstantmečių ribai. Jame 
kalbėta apie jaunimo viltis, troški
mus III tūkstantmetyje kurti huma
niškesnę ir draugiškesnę Europą.
O Lietuvoje vyko Japonijos kultūros 
savaitė. į renginį atvyko 46 žmonių 
delegacija iš Japonijos. Jo metu 
diskutuota apie moters padėtį šiuo
laikinėje visuomenėje, demonstruo
ta arbatos gėrimo ceremonija, trun
kanti keturias valandas, vyko ikeba
nos pamokos, norintieji galėjo apsi
lankyti kaligrafijos darbų parodoje, 
taip pat paklausyti tradicinių japo
niškų muzikos instrumentų ir pasi
žiūrėti senovinių šokių “odori“.
O Kaune perlaidoti generolo Vlado 
Nagiaus-Nagevičiaus palaikai Lie
tuvos kariuomenės generolo ir jo 
žmonos palaikai į Vilnių iš JAV at
gabenti rugsėjo 7 d.
C3 Išleista nauja Vytauto Landsber
gio knyga Ji pavadinta ’’Kryžkelė“ 
ir pasakoja apie Lietuvos nepriklau
somybės kūrimo pirmąsias dienas. 
O ’’Lietuvos aidui“ sukako 78-eri. 
1917 m. vokiečių okupuotame Vil
niuje rugsėjo 6 d. išspausdintas pir
masis numeris, kurį pasirašė redak
torius - leidėjas Antanas Smetona. 
O“Kdr yra kas Lietuvoje“ - spausdi
namas. Tai prestižinis leidinys, ku
riame pateiktos žinios apie 10 tuksi, 
iškiliausių Lietuvos žmonių gyve
nimai, kuris rugsėjo 1 d. pradėtas 
spausdinti Suomijoje. Leidinys Lie
tuvoje kainuos 69 Lt.
O Simono Velonskio premija abi
turientams. Iš Jurbarko kilusio JAV 
verslininko 1000 dolerių premija pa
skirta Jurbarko Antano Giedraičio- 
Giedriaus vidurinės mokyklos abi
turientams Jurgitai Melnikaitytei ir 
Tomui Martišiui. Viena sąlygų, kad 
moksleiviai gautų šią premiją, buvo 
- įstoti į aukštąją mokyklą.

valandą. Tiesa, “Villon" turi tik vie
ną tikrą 1990 m. pagamintą limuz
iną. Kaip ir “Rosnos“ automobi
liai, jis perdarytas iš “Lincoln“. Be 
jo, dar yra 3 serijiniai “Lincoln 
Town Car“.

Bankininkai krizės nemato 
"Opozicija“ paskelbė Informaciją 
apie šalies bankų tarnautojų algas.

“Akcinio inovacinio banko dar
buotojai 1994 m. uždirbo: Eugeni
jus Verbavičius - 271 tuksi 663 Lt 
ir 41 et (67 tūkst. 916 JAV dole
rių), Liucija Balčiūnienė - 329 
tūkst. 005 Lt 76 et (82 tūkst 251 
JAV dol.), Artūras Balkevičius • 
416 tūkst 648 Lt ir 43 et (104 
tūkst. 162 JAV dol.).

Nenusileido ir dabar jau liūdnai 
pagarsėjusio “Aurabanko“ specia
listai. Jų uždirbtos štai tokios su
mos: Aivaras Karalius - 154 tūkst 
388 Lt ir 73 et (38 tūkst 597 JAV 
dol.), Algimantas Vinauskas -164 
tūkst. 310 Lt ir 45 et (41 tūkst 077 
JAV dol.), Jadvyga Sakalauskienė 
- 263 tūkst 795 Lt ir 60 et (65 
tūkst. 949 JAV dol.).

Bet mokiausias yra Vilniaus 
bankas. Ten uždirbtai tokie: Vanda 
Palienė - 581 tūkst 790 Lt ir 04 d 
(145 tūkst. 447 JAV dol.), Gintau
tas Bareika - 579 tūkst 245 Lt ir 40 
et (144 tūkst 811 JAV dol.\ Rai
mondas Kutra - 583 tūkst. 817 U ir 
06 et (145 tūkst 954 JAV dol.), Ju
lius Niedvaras - 1235 tūkst 341 Lt 
ir 66 et (308 tūkst 835 JAV dol).

2



1995 m, rugsėjo 9-15 d. Nr. 37 (2374) EUROPOS LIETUVIS 3

Ne Rusija spręs Baltijos šalių 
priėmimą į NATO

Vyčio Kryžiais apdovanoti iš Kroatijos 
grįžę taikdariai

Prezidentūroje
* Rugsėjo 7 d. Taline susitiko 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos prezi
dentai.
*”Mūsų kaimynė Rusija - didžiulė, 
turtinga ir įtakinga pasaulyje šalis, ir 
santykiai su ja visose srityse turi būti 
normalūs. Iš esmės jie tokie ir yra ”, 
pareiškė išskirtiniame interviu agen
tūrai ITAR-TASS Prezidentas A.Bra- 
zauskas.
"Nesuprantu, kodėl Rusija pristabdė 
derybų procesą, nematau tam prie
žasčių, Lietuva jau nustatė valstybi
nes sienas su visais savo kaimynais, 
bet šito, deja, negalima padaryti su 
Rusija“, sakė jis apie nebaigtas dery
bas dėl sienos su Kaliningrado sriti
mi ir sveikino Rusijos vadovybės 
pastangas suteikti šiai sričiai speci
finį statusą ekonominiu požiūriu. 
"Rusija tebėra didžiausia Lietuvos 
prekybos partnerė. Jai tenka beveik 
30 proc. visos šalies užsienio preky
bos apyvartos, - pažymėjo A.Bra- 
zauskas. Kartu ’’smarkiai padidėjo 
prekybos apyvarta su Vakarais, ypač 
su Vokietija. Tai reiškia, kad užsie
nio prekyba perorientuojama į Va
karus. Ir mes tuo patenkinti“, - pa
sakė Prezidentas.

Seime
* Rugpjūčio 31 d. Seimo Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas, Euro
pos saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos Parlamentinės asam
blėjos viceprezidentas Kazys Bo
belis pareiškė, kad galutinį žodį dėl 
NATO plėtimosi tars JAV. Lemiami 
sprendimai bus priimti ne gruodį, 
NATO šalių vadovų susitikime, o po 
1996 m. JAV prezidento rinkimų.
* Tėvynės Sąjungos (TS) pirmi
ninkas V.Landsbergis rugsėjo 4 d. 
išplatino pareiškimą "Dėl Rusijos 
diktato Baltijos valstybėms ir Va
karams“. Jame primenamas Rusijos 
užsienio reikalų viceministro S. 
Krylovo rugsėjo 2 d. pareiškimas 
BNS agentūrai, kad Rusija neleis 
Baltijos valstybėms jungtis į 
NATO, ir nurodoma, kad pareiški
mas yra išskirtinis savo turinio ir 
stiliaus atvirumu. Tai iššūkis ne 
vien Baltijos valstybių suverenite
tui, bet ir Vakarams, kurie anksčiau 
pareikšdavo, jog nesutiks su Rusi
jos diktatu. Matyt, kai kurie pasta
rojo meto Vakarų politikų pareiški
mai arba nenuoseklumai buvo žen
klas Rusijai pradėti didesnį spaudi
mą, mano TS pirmininkas.
* Baltijos Asamblėjos Užsienio 
reikalų ir saugumo komitetas kons
tatuoja, kad ’’Vakarų politinių 
sluoksnių požiūriai į Baltijos val
stybių narystę NATO nepakanka
mai apibrėžti“. Tai teigiama pareiš
kime, kurį pasirašė rugsėjo 5 d. Es
tijos Haademeeste mieste posėdžia
vę šio komiteto nariai. Tarp jų buvo 
ir keturi Lietuvos parlamentarai: 
V.Landsbergis, R.Ozolas, S.Peče- 
liūnas bei R.Žurinskas. Pasak pa
reiškimo autorių, "Vakarai ne kartą 
pareiškė, jog Rusija Baltijos valsty
bių narystės NATO klausimu ne
turės veto teisės“, tačiau pastaruoju 
metu kalbama, jog reikės atsižvelgti 
į Rusijos nuomonę. NATO ir Ru
sijos ypatingosios partnerystės su
manymas ’’gali reikšti netiesioginę 
veto teisę“. Komitetas pareiškė 
esąs susirūpinęs dėl tokių galimy
bių. Jis pateikė šį dokumentą Bal
tijos Asamblėjos Prezidiumui su 
prašymu parengti tarparlamenti- 
oėms ir tarptautinėms organizaci

joms skirtą pareiškimą dėl Baltijos 
valstybių narystės NATO.
**• Rugsėjo 4 d. Krikščionių demo
kratų partija (LKPD) ir TS paskelbė, 
kad partijos dirbs kartu.

Rugsėjo 5 d. Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) valdybos 
pareiškime "Dėl valstybei pavojingų 
piniginių aferų“ (kurį gavo ir ”EL“) 
nurodyta, kad korupcija ir piktnau
džiavimai finansų baruose perauga į 
privačių bei valstybės lėšų nebau
džiamą pasisavinimą, sukčiaujant ir 
organizuotai grobstant svetimą turtą. 
Pabrėžta, kad "atsakingi valdžios 
pareigūnai ne tik nekovoja prieš 
šiuos sunkius ekonominius nusi
kaltimus, bet ir patys vis dažniau 
juose dalyvauja. Lietuvos konserva
toriai ragina Prezidentą atstatydinti 
aukštus pareigūnus, kurie susiję su 
šiais ir kitais stambiais finansiniais 
skandalais.
^•Rugsėjo 6 d. spaudos konferencijo
je TS valdybos pirmininkas G.Vag
norius pareiškė, jog nusikalstamumo 
nepavyks įveikti vien policinėmis 
priemonėmis, pirmiausia nepašali
nus jį sukeliančių priežasčių: per 
pastaruosius metus pablogėjusios 
gyventojų socialinės būklės, nuo 
1993 m. pasipylusių korupciją re
miančių įstatymų bei Vyriausybės 
nutarimų, valstybės pareigūnų daly
vavimo piniginėse aferose ir turto 
grobstyme. "Neįmanoma įveikti nu
sikalstamumo, jei valdžia eina išvien 
su nusikaltėliais“, - sakė G.Vagno- 
rius. Seimo narys mano, kad po 
Seimo rinkimų priimta apie 50 
įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, 
kuriuos galima sieti su korupcija.

Vyriausybėje
** Formulės ”5 plius 3“ realizavi
mas padeda gerinti politinį klimatą 
Baltijos jūros regione, sakė rugsėjo 
1 d. užsienio reikalų ministras 
P.Gylys, grįžęs iš tradicinio Šiaurės 
ir Baltijos šalių užsienio reikalų mi
nistrų pasitarimo. Koldingo mieste 
Danijos užsienio reikalų ministras 
N.H.Petersenas rugpjūčio 30 d. po 
susitikimo pareiškė, jog Skandina
vijos šalių vyriausybės suinteresuo
tos, kad Baltijos valstybės vienos 
pirmųjų taptų Europos Sąjungos 
(ES) narėmis.

Rugsėjo 3-4 d. per oficialų vizitą 
Liuksemburgo Didžiosios Kuni
gaikštystės vicepremjeras ir už
sienio reikalų ministras Jacques 
F.Poos patikino, kad nė viena vals
tybė nebus palikta už ES slenksčio. 
Vertindamas Rusijos užsienio rei
kalų viceministro S.Krylovo pareiš
kimą, kad Maskva neleis Baltijos 
valstybėms stoti į NATO, J. Poos 
sakė, kad tik pačios stojančios į šią 
organizaciją šalys ir NATO gali 
spręsti šį klausimą, o Rusija neturi 
jokios teisės tai daryti. Tiesa, mano 
jis, tai galima sakyti tik tuo atveju, 
jei S.Krylovas kalbėjo valstybės, o 
ne savo vardu. Pasak Lietuvos už
sienio reikalų ministro P.Gylio, 
S.Krylovas nepasakė nieko nauja. 
^•■Rugsėjo 4 d. Užsienio reikalų mi
nisterijoje (URM) Didžiosios Brita
nijos (DB) pareigūnai aptarė saugu
mo ir gynybos politikos klausimus, 
kalbėjosi apie NATO plėtimąsi, 
darbą pagal "Partnerystės vardan 
taikos“ programą. DB delegacijai 
vadovavo URM Saugumo politikos 
departamento direktorė A.Bolis, DB 
ambasadorius Lietuvoje T.T.Mei- 
kenas.

Ona Mickevičiūtė

Rugsėjo 4 d. Lietuvos Preziden
tas A.Brazauskas įteikė Vyčio Kry
žiaus 5-ojo laipsnio ordinus ketu
riems LITPLA-2 būrio kariams: bū
rio vadui vyresniajam leitenantui M. 
Kazlauskui, kapitonui V. Jonevičiui, 
leitenantams P.Montvilai ir GJur- 
čiukoniui.

šie vyrai - iš lietuviško 33 taikda- 
rių būrio LITPLA-2, kuris, Kroatijo
je, JTO saugomoje zonoje, kartu su 
Danijos taikdariais stovėjo savo pos
tuose, kai rugpjūčio 4-7 dienomis 
kroatai staigiu puolimu atsikovojo jų 
teritorijos viduje prieš porą metų ne
priklausoma pasiskelbusią Serbų 
Krajiną. Lietuvių kariai rugpjūčio 
19 d. parskrido į Lietuvą.

Po ordinų įteikimo Prezidentūro
je visi grįžusieji buvo pagerbti ir ap
dovanoti Krašto apsaugos ministeri
joje. Tik vienas iš antrojo 33 karių 
būrio - leitanantas L.Luninas - nega
lėjo gauti savo dovanos, nes liko va
dovauti dabar Kroatijoje esančiam 
trečiajam lietuviškam ’’žydrųjų šal
mų“ būriui LITPLA-3.

Iškilmių pradžioje ministras L. 
Linkevičius priminė, kad visa Lietu
va sekė Kroatijos įvykius. "Tai buvo 
mūsų šalies indėlis, nors 30 žmonių 
- lašas jūroje. Ministrui malonu pa

Bankininkystė

Ar išbris devyni bankai iš krizės?
Šiuo metu iš 28 Lietuvoje vei

kiančių komercinių bankų net 9 va
dinami probleminiais, 6 iš jų iškeltos 
bankroto bylos, 2 likviduojasi patys. 
Šių metų rugpjūčio 1 d. bankų, ku
riems iškeltos bankroto bylos, admi
nistratoriai yra pateikę 231 pareiški
mą dėl ieškinio teismams paskolas 
išieškoti. Jau sugrąžinta daugiau 
kaip 9 mln. Lt paskolų ir palūkanų, 
Ly. 6,9 proc. visų bankų bankroto 
bylų iškėlimo metu buvusių pasko
lų. Vien per šių metų liepą grąžinta 
600 tūkst Lt paskolų.

Taigi tų 9 bankų įsiskolinimai 
kreditoriams rugpjūčio 1 d. siekė 
136 mln. 633 tūkst. litų. Gyventojų 
indėlių juose yra 51 mln. 233 tūkst. 
litų.

Realiai veikiančių 18 bankų akci
nis kapitalas 1995 m. liepos 1 d. bu
vo 254 mln. 602 tūkst Lt Per pir
mąjį šių metų pusmetį bankų akcinis 
kapitalas išaugo 25,7 mln. Lt (pernai 
- 75,7 mln. Lt). Lietuvos banko val
dybos 1995 m. birželio 1 d. nutari
mo, pagal kurį šalies komerciniai 
bankai liepos 1 d. privalėjo turėti 10 
tūkst Lt pagrindinio kapitalo, ne
įvykdė net 6 bankai. Jų pavadinimai 
bus išspausdinti "Valstybės žinio
se“, o šiuo metu apribotos jų kredi
tavimo operacijos, uždrausta išduoti 
laidavimus ir garantijas.

Lietuvos banko valdybos pirmi
ninkas K-Ratkevičius žurnalistus in
formavo, kad rugsėjį šalies bankų 
sistema pasitinka su didesniais pi
niginiais ištekliais negu birželį ir 
liepą, kai apyvartinių pinigų nuolat 
trūko. Per vasarą grynųjų pinigų 
apyvarta padidėjo net 270 mln. litų. 
"Dabar Lietuvos bankų sistema yra 
sukaupusi 95 mln. litų perteklinių pi
nigų, kurie gali būti naudojami pa
skoloms, Vyriausybės vertybiniams 
popieriams pirkti bei tarnauti kaip 
indėlių garantas. Padidėjo ir Lietu
vos banko valiutos atsargos. Jos sie
kia 735 mln. litų“, - sakė K.Ratkevi- 
čius. Valdybos pirmininkas pabrėžė, 
kad kai kurių komercinių bankų 
C’Aurabanko“, Vakarų banko, ”An- 
corobank“, "Lietuvos verslo“ ir kt) 

sakyti, jog lietuviai kroatų ir serbų 
kare pasirodė garbingai, jis pasi
džiaugė, kad didvyriškais 1919 m. 
įsteigtais Vyčio Kryžiais keturių 
vyrų asmenyje buvo apdovanotas 
visas taikdarių būrys. Iš 33 grįžusių 
karių 15 toliau dirbs taikos palaiky
mo darbą. Tai ir yra tas įdirbis, kurio 
norėjo Lietuva, siųsdama taikdarius 
į Balkanų karą. Ministras tikisi, kad 
dar ne kartą vyrai su žydromis be
retėmis garbingai atstovaus Lie
tuvai.

Ministerijos sekretoriaus V.Se- 
rapino žodžiais, duok Dieve, kad 
kiekvienam iš mūsų Lietuvos garbei 
pasisektų padaryti tiek, kiek padarė 
33 jauni taikdariai. Pasak kariuo
menės vado generolo J.Andriške
vičiaus, neįkainuojamas turtas Lie
tuvos kariškiams bus tai, kad grįžę 
vyrai tęs mokymą ir mokymąsi. 
Generolo žodžiais, sunkus darbas - 
būti kariu su žydrąja berete ir su 
automatu po žydra JTO taikos misi
jos vėliava.

9 taikdariams iš "Geležinio vil
ko” brigados suteikti puskarininkių 
laipsniai. Keturiems taikdariams bu
vo pareikštos padėkos už gerą kovi
nį pasirengimą, jie gavo premijas po 
tūkstantį litų. Visiems 32 kariams 

būklė yra sudėtinga, tačiau tikimasi, 
kad jie sunkumus įveiks.

******
Laikraštyje ’’Businesess & the 

Baltics“ skelbiama Baltijos šalių 15 
stambiausių bankų reitingo lentelė 
gerokai skiriasi nuo pernykštės. Ne
mokiais paskelbti didžiausias Balti
jos šalyse "Banka Baltija“ ir "Latvi- 
jas depozitu banka“. J dabartinį sąra
šą nepateko ir Lietuvos valstybinis 
komercinis bankas, pernai užėmęs 
trečią vietą.

Kiekvienai šaliai atstovauja po 5 
bankus, ir tai rodo, jog Baltijos šalių 
bankų potencialas panašus. Pažymė
tina yra Estijos bankų sėkmė - 
"Hansapank“ iš pernai 6-os vietos 
pakilo į 1-ąją. Viso Estijoje dabar yra 
20 komercinių bankų. Si šalis užima 
lyderės pozicijas ir pagal atidarytas

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

kose nuo 1995 m. rugsėjo 8 d. nustatyti oficialūs lito ir kai kurių už
sienio valiutų santykiai (litai už valiutos vienetą):

Anglijos svarai sterlingų 6.2042 Lenkijos zlotai • 1.6074
Australijos doleriai 3.0110 Prancūzijos frankai 0.7861
ECU 5.0674 100 Rusijos rublių 0.0893
Estijos kronos 0.3391 Šveicarijos frankai 3.2976
Latvijos latai 7.4349 Vokietijos markės 2.7087

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.

"Vilniai^ bankas“ pranešė "EL“ redakcijai, kad rugsėjo 7 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 2,66 Lt už vieną, 
parduodamos po 2,74 Lt, Anglijos svarai sterlingai - atitinkamai 6,15 
Lt ir 6,37 Lt, Prancūzijos frankai - 0,74 Lt ir 0,81 Lt, Šveicarijos 
frankai - 3,14 Lt ir 3,32 Lt, Latvijos latai - 7,16 Lt ir 7,55 Lt.

buvo įteikti vardiniai laikrodžiai bei 
šveicariški peiliai. Būrio vadas 
M.Kazlauskas padėkojo už apdo
vanojimus bei dovanas ir įteikė mi
nistrui LUnkevičiui karių dovaną. 
Tai iš kroatų minosvaidžio paleistos 
minos, kuri sprogo netoli lietuvių 
posto Serbų Krajinoje pirmąją mū
šių dieną, skeveldra - pajuodusio 
metalo gabalas.

Kaip pranešė Krašto apsaugos 
ministerijos spaudos atstovas, sep
tyni LriTLA-2 būrio kariai, turėję 
po atostogų grįžti į trečią LITPLA-3 
Kroatijoje, dar neišvyko. Pagal gau
tus iš Danijos gynybos ministerįjos 
pranešimus, kol kas nutarta karių į 
Kroatiją nesiųsti.

Rugsėjo 12-13 d. Danijos gyny
bos ministro H.Haekkerupo kvie
timu Lietuvos krašto apsaugos mi
nisterijos ir Estijos Respublikos de
legacijos aplankys Kroatijoje esan
čius LITPLA-3 taikdarius. Į Kroatiją 
vyks ministras LUnkevičius, minis
terijos sekretorius V.Sarapinas ir kiti 
pareigūnai, kurie skris Danijos kari
nių oro pajėgų lėktuvu.

Vėliau "EL” paskelbsime taik
darių, mačiusių karo veiksmus Ser
bų Krajinoje, įspūdžius.

Ona Mickevičiūtė

užsienio bankų atstovybes - jų yra 9. 
Latvijoje ir Lietuvoje -po dvi užsie
nio atstovybes. Mūsų šalyje yra len
kų "Bank Polska kasa opieki SA“ ir 
airių "Royal bank“ atstovybės.

Prie 15 stambiausių Baltijos ban
kų artėja Lietuvos ūkio bankas bei 
"Latvijas tranzitu banka“. Latvijos 
bankai išsiskiria tuo, jog jie gerokai 
padidino nuosavą kapitalą - 10 ban- 
kųviršijo 5 mln. JAV dolerių ribą. 
Lietuvoje šią kartelę įveikė 5 ban
kai, Estijoje - 4. Lietuvos akcinis 
inovacinis bankas šioje lentelėje už
ima antrąją vietą, trečias - Žemės 
ūkio bankas (Lietuva). Vilniaus ban
kas užima 10 vietą, "Litimpeks“ 
bankas - 13. Tiesa, 12-oje vietoje yra 
Lietuvos Vakarų bankas, kuris šiuo 
metu paskelbtas nemokiu.

EU

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.
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Iš tėvų paveldėta meilė žmonėms Ar yra antisemitizmas 
Lietuvoje?

Atkelta iš 1 psl.

atvežėt rankraščius. Mes atsakėm, 
jog neturim. Tėvas verkė - ko pa
prastai niekada nebūdavo. Mano 
brangiausias darbas, sakė jis. Tai 
buvo ketvirtasis tomas apie Nepri
klausomybės metus. Kur jis dingo?

- Jūsų atmintyje - daug prisi
minimų apie savo tėvus. Galbūt ga
lėtumėte jais pasidalinti.

- Tėvas mane išmokė rašyti maši
nėle. Per jį aš išmokau ir valdyti 
plunksną, dėstyti žodžius. Iš tėvo 
paveldėjau ne tik plunksną, bet ir 
kalbos, bendravimo dovaną. Jis sa
kydavo: ’’Humanizmas aukščiau 
visko“. Aš taip pat myliu žmones ir 
manau, jog tai paveldėjau iš tėvo. 
Visur ieškau žmonių. Nekeliauju 
vien tam, jog pamatyčiau gražius pa
status, nors tai mane taip pat labai 
domina. Man įdomiausia yra žmo
nės, jų nuotaikos.

Iš abiejų tėvų išmokau neskirstyti 
žmonių pagal įsitikinimus, priklau
symą vienai ar kitai grupei. Tėvai tu
rėjo draugų įvairių žmonių tarpe - 
nesvarbu, ar tai buvo katalikas, ar 
laisvamanis, ar budistas. Daug drau
gų buvo žydų tautybės. Man visai 
nesuprantama geografinė ar tautinė 
neapykanta. Tiesa, sunku Vilniuje 
neatsiminti, ką lenkai padarė, bet, 
manau, tai laiko klausimas. Su žy
dais irgi viskas užsitušuos, ir nusto
sime kaltinti vieni kitus dėl nuo
skaudų. Kiek jie mums nuoskaudų 
padarė, tai mes jiems šimteriopai pa
darėme karo metais.

Prisimenu, kai tėvas dar prieš 
karą labai smarkiai susirgo plaučių 
uždegimu, daug įvairių žmonių 
skambino į namus linkėdami pa
sveikti. Jų tarpe buvo ir Kauno žydų 
vyriausiasis rabinas. Jis pasakė: ’’Pa
darysiu taip, kad visose sinagogose 
žydai melsis už Jūsų sveikatą“. Ga
lima tikėti maldomis, galima ne, bet 
mano tėvas pasveiko.

Be to, tėvas buvo ir taikintojas, 
nors ir ne visada jam tai pasisekda
vo. Buvo du tokie geri pažįstami 
žydai broliai: mažasis Šernas ir di
dysis Šeinas. Jie nuolat bardavosi. 
Vienas kuris ateidavo pas tėvą ir 
sakydavo: ”Ui, ponas Yčai, pasa
kyk mano broliui taip ir taip“. Tė
vas mėgindavo, bet jam sutaikyti 

Lietuvos avia/inijos

Lithuanian Airlines

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.

dviejų brolių žydų buvo neįma
noma

- Būtų įdomu daugiau sužinoti 
apie Jūsų vaikystę.

- Augau Tirkeliškių ūkyje netoli 
Kauno. Nors mano tėvas nebuvo 
ūkininkas, bet labai mėgo žemę ir 
manė, kad vaikams daug geriau gy
venti kaime. Mūsų 130 hektarų ūkį 
dirbo 40-50 arklių. Nebuvo jokių 
mašinų, tik vienas traktorius. Mūsų 
darbininkai jo nekentė, sakė, jog la
bai smirda. Be to, jis labai gesdavo. 
Dar pamenu, jog mano mama buvo 
didžioji daržininkė - ji iš Amerikos 
atsivežė visokių idėjų kaip sodinti 
kukurūzus, artišokus. Bet padie
niams ūkio darbininkams, kuriuos 
mes maitindavome, ne visada patik
davo naujovės. Kartą kai jiems ant 
stalo buvo padėti pomidorai, darbi
ninkai labai supyko ir pradėjo mėty
ti juos į sieną, šaukdami, jog tegul 
kiaulės valgo tokius dalykus. Bet 
greitai jiems pradėjo patikti. Mūsų 
ūkis niekada nebuvo pasekmingas. 
Daugiau pelno duodavo spirito va
rykla.

- Antrasis apsilankymas gimti
nėje susijęs su Jūsų tėvo ir dėdės 
minėjimais, kuriuos surengė Lietu
vos reformacijos istorijos ir kultū
ros draugija.

- Minėjimas Biržuose man paliko 
didžiausią įspūdį. Buvom nuvykę ir 
į Šimpeliškes - tėvo gimtinę. Vienas 
didžiausių įspūdžių - sena, nuo am
žiaus sulinkusi Šimpeliškių sodžiaus 
obelis, dar prosenelių pasodinta. Ji 
buvo pilna obuolių. Kadangi mes jau 
nesam tos žemės savininkai, nedrį
som nusiskinti obuolių. Bet pasirin
kom keletą iš tų, kurie gulėjo ant 
žemės. Biržuose šokom, dainavom, 
linksminomės prie protėvių pasodin
to ąžuolo, apie kurį apsikabinusios 
dvi liepos. Buvo labai linksma, nors 
dar nespėjom net Biržų alaus para
gauti. Dar radom ir tolimų giminių 
Yčų, su jais giminiuojamės per tą 
protėvį, kuris pasodino ąžuolą. Suti
kom žmonių, kurie pamena mūsų tė
vą ir dėdę.

Kitą dieną Biržuose buvo su
rengtas puikus koncertas. Labai su
graudino specialiai mums skirta 
norvegų liaudies daina ’’Gimtinė“. 
Daug prisiminimų sukėlė ir Biržų 
poeto patriarcho, tėvo ir jo brolio 

dėdės, Stanislovo Dagilio eilėraštis 
’’Joninės Parovėjos karčemoj“. Tai 
buvo tėvo mėgiamas kūrinys. O Sta
nislovas Dagilis, pirmas baigęs re
formatų gimnaziją Slucke, ėmėsi 
mokyti jaunesniuosius - dėdę ir tėvą. 
Juos išvedė į mokslo vyrus iš šiau
dinės pastogės. Mes tuo labai di
džiuojamės.

- Per tas penkias dešimtis metų 
gimtosios vietos labai pasikeitusios.

- Svarbiausi pasikeitimai - nebe
turiu senųjų pažįstamų. Vieni užsie
nyje, kitų kaulai supuvo Sibire. Na
mai Kaune, kaip jau pasakojau, pasi
keitė liūdnąja prasme. Džiaugiuosi, 
jog nepasiėmiau fotoaparato, nors ir 
labai norėjau juos nupaveiksluoti. 
Gerai, nes dabar jie man išliks tokie, 
kokius palikau. Pasikeitė gamtovaiz
dis, išnyko senieji kaimai. Džiau
giuosi, jog Šimpeliškes išliko. Ir net 
upelis, kuriame vaikystėj gaudėm 
vėžius. O prie Apaščios upės tuomet 
augę Žilvyčių krūmai dabar išaugo 
į didžiulius medžius. Labiausiai liū
dina, jog Lietuvoje nebeliko arklių.

- Papasakokite apie Amerikoje 
veikiantį J. ir M. Yčų knygų fondą.

- Jį maždaug prieš penkerius me
tus įsteigė brolis, mikrobiologijos 
profesorius Martynas Yčas. Ši min
tis jam kilo po apsilankymo Lietu
voje. Broliui buvo gaila, jog Lietu
vos bibliotekos neturi mokslinių žur
nalų. Tad pirmasis fondo tikslas ir 
buvo - mokslinių leidinių tiekimas 
Lietuvos bibliotekoms, o jei liks pi
nigų, tai ir knygų leidyba. Be to, fon-* 
das skiria stipendijas 15 studentų 
Vilniaus universitete.

- Ne paslaptis, jog esate veikli 
lietuvių reformatų rate JAV. Papa
sakokite apie tai plačiau.

- Deja, kaip sakydavo mano tė
vas, senoji gvardija pasitraukia. Lie
tuvių reformatų JAV mažėja, nes se
nieji pasitraukia, išmiršta, o jauni
mas... Tačiau stengiamės kasmet 
rengti bažnytinius sinodus - suvažia
vimus. Nors mūsų yra nedaug, gal 
kokie 200, mūsų pareiga - padėti 
Lietuvos bažnyčiai. Čikagoje lei
džiame žurnalą "Mūsų sparnai“. Jo 
redaktorius Mykolas Zablockas, aš - 
pagalbinė redaktore.

- Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Erika Umbrasaitė

Rugsėjo pradžioje Lietuvos-Vo- 
kietijos draugija Vilniuje suruošė 
įdomų renginį: diskusiją apie Lietu
vos įvaizdį Vokietijoje ir lietuvių- 
žydų santykių problematiką. Vokie
tijos Šiaurės Reino-Vestfalijos že
mės užsienio ryšių draugijos genera
linis sekretorius, mūsų valstybės bi
čiulis Vokietijoje Giunteris Luobas 
(Gūnter L6b\ dirbantis sociologijos 
srityje Dortmunde, skaitė pranešimą 
apie Vokietijos spaudoje kuriamą 
Lietuvos įvaizdį. Pasak svečio, Lie
tuvos vardas šiandien didžiausiuose 
dienraščiuose minimas sporto pus
lapiuose arba publikacijose apie Lie
tuvos žydų žudynes.

Kaip teigė renginyje dalyvavę 
Lietuvos istorikai, šiuo metu Euro
poje padaugėjo antisemitinių išpuo
lių, kurių šaknų nevengiama ieškoti 
Baltijos šalyse. Kai kurie Vakarų 
mokslininkai netgi laiko tai mūsų 
tautos bruožu. Todėl, kol nevėlu, rei
kia paneigti tokius tvirtinimus, nes 
antisemitinės Lietuvos Europai ne
reikia. Ir apmaudu, jog Lietuvos pat
riotų laisvės kovą slopinusio sovieti
nių represinių organų darbuotojo 
Aleksandro Slavino didelis straips
nis ’’Inscenizuotas sukilimas“ laik
raštyje “Die Zeit“ (1993 m. birželio 
25 d.) beveik liko be atsako. O tame 
straipsnyje žydų tautybės buvęs 
KGB pareigūnas A.Slavinas ne tik 
negatyviai vertina 1941 m. birželio 
lietuvių antisovietinį sukilimą ir 
sukilėlius, bet ir kaltina lietuvių tau
tą žydų žudynėmis nacių okupacijos 
metais. Istorikei Nastazijai Kairiūkš
tytei apibūdinus A.Slavino asmeny
bę, buvo pastebėta, jog tiek šio žmo
gaus po Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 1990 m., tiek Lietuvą 
1941 m. okupavusių nacių tikslas bu
vo panašus - primesti lietuvių tautai 
atsakomybę už žydų žudynes (ho
lokaustą) Lietuvoje 1941-1944 m.

Istorikas Linas Janulevičius už
mezgė diskusiją antisemitizmo Lie
tuvoje buvimo ar nebuvimo klau
simu. Apie lietuvių toleranciją žy
dams ir sudėtingos Lietuvos istorijos 
įtaką krašte gyvenančių tautinių 
bendruomenių santykiams pasakojo 
dabar Izraelyje gyvenantis istorikas 
Solomonas Atamukas (1990 m. dar 
Lietuvoje išleidęs knygą ’’Žydai 
Lietuvoje“).

Lietuvos žydų bendruomenės 
pirmininkas Simonas Alperavičius 
prisiminė dvi labai svarbias ir prin
cipines Lietuvos žydų bendruome
nės, kurioje beliko vos 5900 žmo
nių, nuostatas. Pirma - dėl žydų žu
dynių 1941-1944 m. niekada nekal
tinta visa lietuvių tauta, antra - bend
ruomenė niekada negynė lietuviams 
nusikaltusių žydų.

Diskusijoje daug kalbėta apie 
įvairias antisemitizmo apraiškas, žy
miai geresnę žydų padėtį Lietuvoje 
1918-1940 m. negu daugelyje kitų 
Europos šalių. Apie to laikotarpio 
Vilnių, vadintą Siaurės Jeruzale, 
Lietuvą su kitais miestais ir žydų 
kultūros lobiais, turtinusiais visą re
gioną bei Europą pasakojo Seimo 
narys Emanuelis Zingeris.

Apie 1941 m. vasaros Lietuvos 
Laikinosios vyriausybės sąsajas su 
antisemitizmu kalbėjo Lietuvos ar
chyvų valdybos generalinis direkto
rius Gediminas Ilgūnas. Kritiškai į 
Lietuvos istorijos kai kuriuos verti
nimus ir menką mūsų istorikų indėlį 
į nagrinėjamą temą, kuri reikalinga 
visuomenės tobulėjimui, pažvelgė 
istorikas, Seimo narys Vytautas 
Plečkaitis. O žurnalistas Saliamonas 
Vaintraubas kalbėjo apie antisemiti
nes publikacijas pastarųjų metų 
spaudoje ir jų įtaką žmonių santy
kiams. S. Vaintraubas siūlė lietuvius 
žydšaudžius vadinti ne lietuvių tau
tos nusikaltėliais, bet lietuvių tau
tybės budeliais.

Užsitęsusio renginio pabaigoje 
Izraelis Lempertas priminė, jog karo 
metais lietuviai išgelbėjo daugelį žy
dų, nors ir rizikavo savo šeimų narių 
gyvybėmis. Pedagogė Ina Meiksi- 
naitė irgi pateikė žmogiškumo ir pa
siaukojimo kitataučiams pavyzdžių 
kruvinomis 1941 m. vasaros dieno
mis: lietuvis Petrauskas, įsakius jam 
šaudyti žydus, atsisakė paklusti ir čia 
pat nusišovė pats... Dmitrijus Gel- 
pemas pasakojo apie lietuvių ir žydų 
įvairių sluoksnių suartėjimo spartėji- 
mą paskutiniaisiais nepriklausomy
bės metais prieš Antrąjį pasaulinį 
karą, pasidžiaugė neaštria ir toleran
tiška diskusija sudėtingais lietuvių- 
žydų santykių istorijos klausimais. 
E.Zingeris dar pastebėjo, jog žydai 
(ne tik Lietuvoje) yra savotiškai ”už- 
siciklinę“ ties savo nelaime, o lietu
vių kančios Vakaruose beveik ”ne- 
įgarsijarnos“. Ir pabrėžė, jog viena iš 
diskutuojančių pusių, L y. prieškario 
litvakai (Lietuvos žydai), kaip pil
navertė faktiškai beveik neegzistuo
ja. Todėl ypač didelis vaidmuo prik
lauso lietuvių istorikams.

Lietuvos ir Vokietijos draugijos 
pirmininkas Jonas Kilius, apibend
rindamas išsakytas mintis, sakė, jog 
tiek Vokietijoje, tiek kitose šalyse 
pasigendama Lietuvos žydų bend
ruomenės balso aiškinant 1940- 
1944 m. tragišką istoriją, o lietuviai 
galėtų šalinti antisemitizmo apraiš
kas nūdienos Lietuvoje. Nuspręsta 
bendromis jėgomis keisti visuome
nės nuomonę apie žydų-lietuvių 
santykius.

Stanislovas Buchaveckas

Kiekvieną savaitę 
pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

į vieną pusę skrydis trunka 2 vai. 40 min.

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

’’NAUJASIS KAPITALAS“-
tai savaitraštis, skirtas visiems, kas domisi 
ekonomika, verslo galimybėmis Lietuvoje.
Jame rasite paskutines naujienas apie finansų 
politiką, investicijų perspektyvas ir riziką, 
įdomias kitų atskirų rinkų apžvalgas, verslininkų 
pasisakymus ir daug ką kita. "Naujasis Kapitalas“ 
Jus aplankys kas savaitę oro paštu.

Prenumerata metams kainuoja 60 JAV dol., pusmečiui - 
35 JAV dol., 3 mėnesiams - 18 JAV dol. Mūsų atsiskaito
moji sąskaita 2160 70502 Litimpeks komercinio banko 
Verkių filiale. Faksas (670-2) 722492?tel. 72-40-48, telex 
261216 RVB LT. Pervedę pinigus i banką, čekį atsiųskite 
į redakciją: "Naujasis Kapitalas“, Švitrigailos 8/14, MTP, 
Vilnius 2600, Lietuva.
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Britanijos lietuviai pasiryžę veikti

”EL“ redakcija Vilniuje gavo Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos 
(DBLS) direktorių valdybos (DV) aplinkraštį, išleistą liepos mėnesį. 
Leidinys, supažindinantis su Direktorių valdybos veikla, skirtas DBLS sky
riams, Tarybai, organizacijoms ir klubams.

įsipareigojimai stiprinti 
lietuvišką veiklą

DBLS visuotinio suvažiavimo 
metu buvo naujai išrinkta Direktorių 
valdyba. Naujoji valdyba įsipareigo
jo aplinkraščiais ir gyvu žodžiu, tai
pogi asmeniškai, informuoti Sąjun
gos skyrius apie valdybos veiklą. 
Taipogi numatyta stiprinti skyrius, 
apjungiant juos j didesnius vienetus, 
kaip pasiryžo pasielgti Mancbesterio 
apylinkės skyriai. Direktorių valdy
ta skatins DBL Jaunimo sąjungos 
narius ir senesnių DBLS narių vai
kaičius įsitraukti į skyrių veiklą, bus 
siekiama į DBLS gretas įtraukti ir 
naujus ateivius iš Lietuvos. Nu
matoma plėsti lietuvišką veiklą di
desnėse lietuvių kolonijose, bandyti 
ten steigti šeštadienines mokyklas, 
bendrai su skyriais stiprinti kultūrinę 
veiklą lietuviškoje bendruomenėje, 
bus stengiamasi atgaivinti ’’Gimti
nės“ ansamblio veiklą. Kadangi fi
nansai neleidžia kviestis menininkų 
iš Lietuvos, bus stengiamasi kultū
rinę veiklą stiprinti savo pajėgomis, 
taip pat palaikyti ryšius su kultū
rinėmis ir socialinėmis institucijo
mis bei ministerijomis Lietuvoje.

Direktorių valdyba stengsis pa
laikyti ryšius su Lietuvos ambasada 
Londone ir bendradarbiauti kultūri
nės bei politinės veiklos srityse.

Jau yra pradėtas Baltų Tarybos ir 
Baltijos kraštų ambasadų projektas 
1996 m. rudenį suruošti Baltų kul
tūros festivali Didžiojoje Britanijoje. 
Sudarytoje festivalio komisijoje da
lyvauja DBLS atstovai.

Baigta antroji knyga 
"Britanijos lietuviai“

Gerbiamas p. K.Barenas jau bai
gė redaguoti antrąjį knygos ’’Brita
nijos lietuviai“ tomą. Belieka knygą 
atspausdinti ir išplatinti. Šiuo metu

DBLS turi finansinių sunkumų ir, be 
pagalbos iš skyrių, klubų ir visuo
menės, šios Didžiosios Britanijos 
lietuvių istorijos yra nepajėgi išleisti. 
DBLS ieško mecenatų ir kreipiasi į 
visus su prašymu padėti - iš anksto 
užsakyti ar finansuoti knygą ’’Brita
nijos lietuviai“.

Mecenatai bus paskelbti knygoje 
tokia tvarka:

Garbės mecenatai, paaukoję 500 
svarų. Jų pavardės ir nuotraukos bei 
gyvenimo santraukos būtų talpina
mos knygoje.

Mecenatai, paaukoję po 250 sva
rų. Jų pavardės ir nuotraukos būtų 
talpinamos knygoje.

Garbės leidėjai, paaukoję po 100 
svarų. Jų pavardės būtų išvardintos 
knygoje.

Garbės prenumeratoriai, paauko
ję po 50 svarų. Jų pavardės būtų iš
vardintos knygoje.

Lietuviški renginiai
Aplinkraštyje pažymima, jog iki 

šiol Centro valdyba ruošė ir finansa
vo Vasario 16-osios minėjimus ir 
priėmimus Londone, DBLS visuoti
nį suvažiavimą, Sekminių sąskry
džius Sodyboje ir Rugsėjo 8-tosios 
sąskrydžius vidurinėje arba šiauri
nėje Anglijoje. Valdybai būtų didelė 
parama, jei Vasario 16-osios minėji
mus Londone imtųsi rengti Londono 
skyriai ir klubai, o Sekminių sąskry
dį organizuotų Sodybos skyrius ir 
pati Sodyba, o sąskrydžius vidurinė
je ir šiaurinėje Anglijoje rengtų tų 
apylinkių skyriai bendromis jėgomis.
Ar turėsime "Europos 
lletuvj“ ateityje?

Direktorių valdybos išplatintame 
aplinkraštyje nagrinėjamas ir "Euro
pos lietuvio“ leidybos klausimas. 
Valdybai nepriimtina, jog laikraštis 
neišsiverčia iš savo prenumeratos ir 

jam teikiama finansinė parama iš 
Lietuvių Namų Bendrovės. Todėl, 
valdybos nuomone, ateityje reikės 
pakelti prenumeratos kainą iki savi
kainos arba sustabdyti savaitraščio 
leidimą, jei padėtis nepasikeis. ’Mū
sų tikslas yra leisti "Europos lietu
vį“, kuris būtų finansiniai priimtinas 
valdybai ir prenumeratoriams. Vil
niuje sudarytos savarankiškos akci
nės bendrovės "Europos lietuvis“ 
pasiūlymai Sąjungai išpirkti tos fir
mos akcijas nėra palankūs DBLS 
tikslams ir neišsprendžia finansų trū
kumus“, rašoma aplinkraštyje.
Knygos Lietuvai

Šiuo metu Lietuvoje padidėjo po
reikis knygų, leistų užsienyje. Kaune 
vykusi Nidos knygų klubo leidinių 
paroda susilaukė didelio susidomė
jimo. DBLS valdyba kreipiasi į Bri
tanijos lietuvius, kurie savo namuo
se yra surinkę nemažai lietuviškų 
knygų, ir siūk) siųsti įvairią lietuviš
ką spaudą, Nidos leidyklos knygas į 
Lietuvių Namus Londone, o iš ten 
šie leidiniai bus persiunčiami į įvai
rias Lietuvos bibliotekas.

Aplinkraštyje taip pat primena
ma, jog yra tvarkomi DBLS archy
vai, biblioteka ir buvusios spaustu
vės likęs inventorius.

LNB direktorių valdybos 
pranešimas

Lietuvių Namų Bendrovės direk
torių valdybe aplinkraštyje paskelbė, 
jog šiuo metu yra tiriama LNB tikro
ji finansinė padėtis, apie kurią bus 
informota visuomenė. LNB skyrių 
šakose ruošiami apyvartos finansų 
projektai, kurių pagalba bus bando
ma išvengti piniginių krizių. LNB 
ataskaitą, kuri bus paskelbta kitame 
aplinkraštyje, ruošia K.Tamošiūnas.

Kita nuomonė
DBLS direktorius ir LNB finansų 

direktorius St Kasparas pateikė pa
siūlymus, kurių abi valdybos nespė
jo pilnai apsvarstyti bei priimti. 
St.Kasparo nuomone, už "Europos 

lietuvio“ leidimą yra atsakingos dvi 
organizacijos - jo steigėja DBLS ir 
vėliau įsikūrusi bei prisidėjusi prie 
leidimo LNB. Todėl abi organizaci
jos ”EL“ daromus finansinius nuos
tolius turi padengti po lygiai, o ne 
kuri nors viena. Pavyzdžiui, 1993- 
1994 m. 24 000 svarų nuostolį pa
dengė LNB, kuri dar davė 16 000 
svarų kultūrinei veiklai, Ly. viso iš
leido 40 000 svarų, rašoma aplink
raštyje. Tai čia ir yra visa nelaimė 
bendrovei, kad ji turi išlaikyti 
DBLS, daro išvadą St.Kasparas. Jo 
nuomone, DBLS valdyba privalo vi
somis priemonėmis prisidėti prie 
"EL“ išlaikymo. StKasparo siūlo
mos priemonės gali būti įvairios: 
pirma, visi DBLS valdybos nariai 
turi prenumeruoti "EL“, o ne per su
važiavimus pasisakyti prieš jo leidi
mą; antra, skyrių vaidybos nariai tu
ri remti ”EL“ jį skaitydami, rengda
mi loterijas jo palaikymui, o skyriai 
turėtų rūpintis naujų "EL“ skaitytojų 
suradimu. DBLS galėtų padengti sa
vo 12 000 svarų dalį, jei rastų 300 
naujų skaitytojų, Ly. 17 skyrių po 17 
skaitytojų, rašoma aplinkraštyje.

StKasparas taip pat siūlo Lie
tuvių Namų ir Lietuvių Sodybos vei
klą bei jų apyskaitas vesti atskirai, 
kaip skirtingų vienetų su skirtingo
mis banko sąskaitomis. Sodyboje 
uždirbtas pelnas turi būti išleidžia
mas tik Sodybos gerinimui, o Lietu
vių Namų pelnas tik LN remontams 
ir gerinimui. Sodybos atnaujinimui 
paskolą galima būtų lengvatinėmis 
sąlygomis paimti iš Whitbread bra
voro, su kurie tereiktų atnaujinti pa
sitarimus. Lietuvių Namų atnaujini
mui jau reikia paskolos iš banko ar
ba ipotekos (mortgage). StKasparo 
nuomone, ruošiantis imti paskolą 
Lietuvių Namams, jokiu būdu ne
galima naudotis sudaryta apyskaita, 
į kurią įeina ir Lietuvių Sodyba. 
Taip pat StKasparas siūlo supapras
tinti sąskaitų apmokėjimą.

EU

Sugrįžimai
VILNIUS

Nacionalinė galerija (Stu
dentų g. 8, nuo II iki 18 vai.) 
Argentinos lietuvių dailinin
kų kūrybos paroda.
Nuolatinė ekspozicija. V. Ka- 
šubos (JAV) skulptūros, pie
šiniai - dovanotų Lietuvai kū
rinių paroda.
Naujausiu laikų istorijos sek
torius (Studentų g. 8).
Paroda "Lietuviai perkeltųjų 
asmenų (DP) stovyklose Vo
kietijoje 1945-1950 m.“ 
Radvilų rūmai (Vilniaus g. 
22, nuo 12 iki 18 vai.) 
Nuolatinė ekspozicija. Dakta
rės G. Kazokienės (Australija) 
Lietuvai dovanoti rinkiniai.
Australijos ir Okeanijos saly
nų genčių dievai ir apeigų at
ributika.
Nacionalinė M. Mažvydo 
biblioteka (Gedimino pr. 51) 
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 g. 7) 
Paroda, skirta V pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėms, 
"IŠ Lietuvos sporto istorijos“.

ŠIAULIAI
Fotografijom galerija.
Algimanto Kezio (JAV) foto
grafijų paroda "Retrospekty
va“.

Lietuvius, atvykusius iš už
sienio, gali sudominti ir daug 
kitų kultūrinių renginių, paro
dų, apie kuriuos rašoma ki
tuose leidiniuose.

Pirmoj*! kultūros paveldo pamoka ’’Lietuvių namuose“

Atostogos baigėsi.-

Vilniuje, Dzūkų gatvėje 43, jau 
penkeri metai įsikūrusi vidurinė mo
kykla "Lietuvių namai“. Į juos rug
sėjo pirmąją susirinko per pusantro 
šimto vaikų, kurie, vos pravėrę lau- 
kujas duris, erdviame vestibiulyje iš 
nuostabos net aiktelėjo, išvydę dai
lininkų Liudos Jaruševičiūtės ir Dai
niaus Stankevičiaus freską, subti
liausiais bruožais ir santūriomis 
spalvomis bylojančią apie po pasaulį 
išblaškytus ir atgal į tėvų namus su
grįžusius Lietuvos vaikus. Tai akci
nės bendrovės ’Montuotojas“ (ge

Mariaus Baranausko nuotr.

neralinis direktorius A Jaras) dovana 
penkmetį švenčiantiems "Lietuvių 
namams“.

Linkėdamas visiems kuo tvir- 
čiausios sveikatos, ištvermės ir ne
blėstančio noro mokytis, mokyklos 
direktorius Alfonsas Rudys priminė, 
jog prieš penkerius metus "Lietuvių 
namuose“ buvo tik 63 mokiniai...

- Nuostabu, jog kasmet šiuose 
namuose regiu vis daugiau naujų 
veidų, - pasidžiaugė Vytautas Ci- 
nauskas, Tremtinių grįžimo fondo 
valdybos pirmininkas. - Lietuva di

delė, ir jūs čia visi reikalingi, nes 
per jus į Lietuvą grįžta ir jūsų tėvai, 
kuriems šiandien ypač malonu pa
sakyti, jog po poros mėnesių Vil
niaus miesto savivaldybės nutarimu 
naujuose butuose galėsime apgy
vendinti dvi dešimtis tremtinių 
šeimų... Linkiu jums vieno - būkite 
kaip broliai ir sesės, globokite vieni 
kitus..

Seimo narė Romualda Hofertie
nė, Lietuvos mokytojų profesinės 
sąjungos pirmininkė, prisipažino il
gai nesvarsčiusi, kur sutikti rugsėjo 
pirmąją.

- Buvau ir noriu būti mokytoja, - 
sakė ji. - Kol kas esu Seimo narė, bet 
tai tik tarnystė. Ji pasibaigs, ir aš vėl 
grįšiu į mokyklą. Norėčiau, kad ir 
apie mano mokyklą, kaip ir apie jū
sų, sklistų legendos. Čia jūs mokotės 
lietuvybės labui Ką tai reiškia, ypač 
skaudžiai suvoki, atsidūręs svetur. 
Neseniai grįžau iš Afrikos, kur labai 
šilta ir labai gražu, tik Žemė ten sve
tima-.

Apie savo auklėtinių pastabumą 
ir grožio pajautą simboliškai prakal
bo Apolonija Visockytė, mokyklos 
direktoriaus pavaduotoja, prisiminu
si praėjusius mokslo metus. Kažko
kia dingstim ji paprašiusi savo auk
lėtinių pakelti akis į dangų, kur to
kios sodrios spalvos, kur tokie gra

žūs debesys plauko. Tuo tarpu vai
kai suklusę: o kodėl tik į dangų? Juk 
ir ant žemės telkšančioje balutėje at
sispindi tas pats dangus...

Irena Tumavičiūtė, Vilniaus uni
versiteto dėstytoja, perdavė vienos 
viešnios iš užsienio mokyklai dova
notas 400 Vokietijos markių, už ku
rias direktorius pažadėjo surengti 
mokiniams išvyką į Klaipėdos kraš
tą, į ten, iš kur toji geradarė smurto 
bangos buvo nuplukdyta svetur. 
Kartu dėstytoja Irena Tumavičiūtė 
priminė kitą pavasarį baigsiantiems 
mokyklą, jog jau šiandien privalu 
kruopščiai rengtis studijoms. Ne
tiesa, kad mokslo vertė krenta. Lie
tuvai reikia mokytų, išsilavinusių 
žmonių.

Savo linkėjimus Išsakė ir minis
terijos atstovė, ir pradinukų, ir dvy
liktokų auklėtojos. O tada jau prasi
dėjo pirmoji bendra - moksleivių, tė
vų ir svečių - lietuvių kultūros pavel
do pamoka, kuri nemokančius lietu
viškai tarsi pakylėjo pažinimo pako
pos link. Solistas Danielius Sadaus
kas, kompozitorius Vytautas Juoza- 
paitis ir aktorius Remigijus Vilkaitis 
prakalbo apie Antaną Baranauską. 
Kitaip nei įprasta literatūros pamo
kose. Tai buvo žvilgsnis į poeto ir 
dvasininko gyvenimo vingius, į jo 
kūrybą, taurūs apmąstymai sodriais 

dainininkų balsais virpinę sielas. 
Kompozicija "Dievo rykštė ir ma
lonė“ buvo perengta A.Baranausko 
160-osioms gimimo metinėms. Sim
boliška, kad juostelę su šios kompo
zicijos įrašu solistas D .Sadauskas 
padovanojo lietuvių kalbos ir litera
tūros mokytojai Danutei Kviklienei, 
kurią kadaise rašto mokė Rapolas 
Šaltenis - Antano Baranausko gimi
naitis...

O "Lietuvių namuose“ dar yra 
vietos. Tiems, kurie nespėjo, prime
name, jog vaikus čia moko 22 mo
kytojai, globoja 7 auklėtojai jog 
kiekvienam per dieną skiriama be
maž 6 litai maistui jog kiekvienas 
gyvena bendrabutyje, už kurį pe
čiam mokėti nereikia. Šiemet į mo
kyklą suvažiavo vaikų iš Vidurinės 
Azijos, Tolimųjų Rytų, Baltarusijos, 
Karaliaučiaus krašto... B visur, kur 
tik esama lietuvių. O lietuvių, pasi
rodo, būta ir Irake, ir Kipre... B ten 
atvyko Juozukas ir Bronė, kurie, ši
taip šaukiami tikrai neatsilieptų, nes 
įpratę būti vadinami serbiškai - Jozo 
ir Branka... Nuo šiandien broliukas 
ir sesutė pradeda mokytis savo ma
mos Genovaitės gimtosios kalbos, 
nes tėtės Danilo kalbą, kaip ir anglų, 
jau moka...

Salomėja ČižUkina
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Sintautų bažnyčia pakilo vėl tarnauti tikintiesiems

Taip atrodė Sintautų bažnyčia prieš atstatymo darbų pradžią.
Gedimino Jokūbaičio nuotr.

Liepos 26 dieną Šakių rajone, 
Sintautuose, buvo konsekruota po 
51 metų atstatyta Švenčiausiosios 
Mergelės Marijos ėmimo į dangų 
bažnyčia.

Įdomi ir turininga Sintautų para
pijos istorija. Pirmieji maldos namai 
čia buvo pastatyti XVII a. viduryje. 
1855-1863 m. Sintautuose klebona
vo rašytojas ir kunigas Antanas Ta
tarė. Jis rūpinosi parapijos kultūrini
mu, aktyviai kovojo su rusinimu, 
girtavimu, prijautė 1863 m. sukili
mui. Už tokią veiklą sukilimo me
tais kunigas A.Tatarė buvo ištremtas 
į Penzos guberniją.

Tada vyskupas Motiejus Valan

čius į šią laisvą vietą paskyrė 33 me
tų kunigą Juozą Vasiukevičių. Jis 
savo pirmtako pavyzdžiu toliau tęsė 
pradėtus darbus, ypač aktyviai ko
vojo su girtuokliais, kartais juos net 
išvaikydavo iš smuklių. Sintautų 
(Tauzintų) parapijos klebonas kuni
gas Juozas Vasiukevičius iš kleboni
jos yra ’’išprašęs“ maskolių pavieto 
viršininką. Ši žinia pasiekė Šakiuose 
gyvenantį daktarą Vincą Kudirką, ir 
taip Sintautų klebonas pateko į lite
ratūrą - šis epizodas buvo aprašy
tas satyroje ’’Viršininkai“. Kunigas 
J.Vasiukevičius palaikė ryšius su 
tremtyje gyvenančiu kunigu A.Ta- 
tare, rėmė jį materialiai, saugojo jo 

sukauptą biblioteką ir rankraščius, 
nuolat rėmė Zanavykuos knygne
šius, priešinosi krašto rusinimui, pa
dėjo zanavykams išsiskirstyti į vien
kiemius.

Kunigas J.Vasiukevičius Sintau
tuose klebonavo 35 metus. Beje, jis 
krikštijo šios žemės busimuosius 
poetus Praną Vaičaitį, Edmundą 
Steponaitį, pirmąjį Telšių vyskupą 
Justiną Staugaitį, Vasario 16-osios 
akto signatarą Joną Vailokaitį.

1907 m. senoji medinė Sintautų 
bažnyčia sudegė. Po poros metų im
ta statyti naują, mūrinę. 1922 m. ji 
buvo pašventinta, nors dar ne visi 
statybos darbai buvę baigti. 1936 m. 
skulptorius Vincas Grybas įrengė di
dįjį altorių ir taip naujoji mūrinė baž
nyčia tapo gražiausiu ir aukščiausiu 
Zanavykuos statiniu. Sintautų Dievo 
namuose meldėsi šioje parapijoje ki
lę kalbininkai Jonas Dumčius ir Juo
zas Pikčilingis, Vasario 16-osios ak
to signataras Saliamonas Banaitis, 
prelatas Justinas Juodaitis, kanau
ninkas Valentinas Kamaitis, beje, te
begyvenantis Anglijoje, kunigas 
Pranas Šukys ir daugybė kitų žymių 
kraštiečių.

Antrasis pasaulinis karas atnešė 
didelę nelaimę ir į Sintautus. 1944 
m. rugpjūčio 13-ąją, traukiantis vo
kiečiams, prie Pentos upelio virė ar
šūs mūšiai. Gražuolė bažnyčia pa
skendo dūmuose. Nugriuvo bokštų 
smailės ir vidinės sienos, presbiteri
jos viršus. Sovietų laikais vikšriniais 
traktoriais norėta pabaigti griauti, 
bet neatlaikę ir suplyšę lynai. Būta 
ketinimų bažnyčią sprogdinti, bet 
pernelyg arti žmonės gyveno ir 
jiems būtų buvę pavojinga. Tada 

imtasi kito griovimo būdo - šaudyta 
į bažnyčios altorių, kryžius, ardyta 
po plytą, šiukšlinta ir niekinta. O 
šventoriuje rinkdavęsi girtuokliai.

1971 m. į Sintautus klebonauti 
atėjo kunigas Antanas Maskeliūnas. 
Beje, parapijiečiai nuo 1945-ųjų 
meldėsi 1856 m. kunigo A.Tatarės 
pastatydintame klebonijos pastate, 
pertvarkytame į bažnyčią. Ji buvusi 
nedidukė, o šalia stovėjo didelės 
bažnyčios griuvėsiai. Kunigas 
A.Maskeliūnas turėjo viltį atstatyti 
sugriautąją bažnyčią. Ji pradėjo pil
dytis 1988-aisiais, kuomet Šakių 
rajono vykdomasis komitetas, palai
minus Maskvai, grąžino pastato 
griuvėsius tikintiesiems. Prasidėjo 
ilgas, sunkus ir kantrus darbas. Kle
bonas ieškojo lėšų, mokėjo įtikinti 
daug rėmėjų Lietuvoje, užsienyje ir 
savo parapijoje, tad kurijos paramos 
beveik neprireikę. Pirmieji aukotojai 
buvo kolūkiai. Pirmoji atstatymo 
darbų, kuriems vadovavo inžinierius 
Antanas Šergalis, plyta buvo įmūry
ta 1990 m. kovo 16-ąją. Prie atsta
tymo darbų savo aukomis prisidėjo 
kelios dešimtys organizacijų, apie 
200 privačių aukotojų.

Ir štai rugpjūčio 26-ąją į Sintau
tus susirinko tūkstančiai žmonių iš 
visos Lietuvos. Iškilmės prasidėjo 
procesija nuo bažnyčios, kurioje sin- 
tautiečiai meldėsi pastaruosius 50 
metų. Paskui ji ėjo prie atstatytosios 
bažnyčios. Vilkaviškio vyskupas 
Juozas Žemaitis atsisakė garbės at
verti jos duris ir perdavė tą teisę pre
latui A.Maskeliūnui, sakydamas, jog 
’’kai mes liūdnais žvilgsniais žvelg
davome į šios bažnyčios griuvėsius, 
nelabai tikėdami, kad ji galėtų būti

Atstatytoji Sintautų bažnyčia.
Vido Venslovaičio nuotr. 

atstatyta, jūs jau tada tikėjote ir tapo
te tikruoju Dievo įrankiu atstatant 
šią šventovę“. Šv. Mišias aukojo 
trys vyskupai: Juozas Žemaitis, Juo
zapas Preikšas ir Romualdas Krikš
čiūnas. Vyskupas J .Žemaitis dėkojo 
visiems, prisidėjusiems prie atstaty
mo darbų. Labai daug prisidėjo iš 
šios parapijos kilęs kanauninkas Va
lentinas Kamaitis. Ir jam asmeniškai 
vyskupas padėkojo, tik gaila, jog ka
nauninkas iš Anglijos šioje džiaugs
mo šventėje negalėjo dalyvauti. Po 
šv. Mišių vyskupas J.Žemaitis pasi
rašė bažnyčios konsekravimo aktą, o 
parapijiečiai dėkojo visiems, prisi
dėjusiems prie atstatymo darbų. Sei
mo narys Algirdas Endriukaitis pa
dovanojo bažnyčiai šventą paveiks
lą, rastą KGB seife.

Romas Bacevičius

Vytautas Maciuika
Autobiografiniai apsakymai ’’Šiaurės novelės“

Pirmas šuolis
1934 metais Lietuvos karo avia

cijos lakūnai gavo partiją užsienie
tiškų parašiutų. Tai buvo didelė nau
jiena, tačiau kai kurie seni oro vilkai 
skeptiškai vertino tų ’’oro lietsargių“ 
galimybes. Bet vadovybės įsakymu 
eilinį kartą kildami į orą naikintu
vais "Fiat“ ar žvalgybiniais "Am- 
bo“, prisisegdavo tvirtais diržais tas 
’’šilkines pagalves“, kurios turėjo 
gelbėti, atsitikus avarijai.

Pajūryje, Palangos karo aerodro
me, kuris driekėsi už poros kilomet
rų nuo kurorto, kiekvieną vasarą 
naikintuvų ’’Fiat“ ir žvalgybinių 
lėktuvų ”Ambo“ eskadrilės suskris
davo šaudymo pratyboms, kurios 
vykdavo virš Baltijos jūros. Senes
nio tipo lėktuvai ore vilkdavo bal
tus taikinius, kuriuos atakuodavo 
karo lakūnai koviniais šoviniais su 
nudažytomis galvutėmis. Buvo da
žoma įvairiomis spalvomis, ir pa
kilę šaudymui karo lakūnai turėjo 
savo spalvą. Kulkų suvarpyti taiki
niai būdavo pilni įvairiaspalvių 
skylučių. Numetus taikinį ant aero
dromo žolės, karininkai skaičiuoda
vo tas skylutes ir pagal spalvas 
kiekvienam šauliui skirdavo taiklu
mo "balus“. Lakūnas, surinkęs dau
giausia "balų“, turėjo kitus pilotus 
pavaišinti alum, o šaudymui vado
vavę karininkai apie geriausius 
šaulius raportuodavo karo aviacijos 
viršininkui.

Karo lakūnai apsistodavo Palan
goje, "Aldonos“ viloje Basanavi
čiaus gatvėj, kuri priklausė Lietuvos 
gailestingųjų seselių sąjungai. Tos 
seselės ir tvarkydavo visą vilos ūkį, 

valgydino poilsiautojus, rūpinosi jų 
buitiniais reikalais. Dažnokai "Aldo
nos“ vilos šeimininke buvo Vytenio 
motina, Gailestingųjų seselių sąjun
gos vicepirmininkė. Vytenis su bro
liu vasarodavo viloje kiekvieną mie
lą vasarą - nuo birželio pradžios iki 
rugpjūčio pabaigos. Motinai tai at
sieidavo pusę kainos, nes gailestin
gosioms seselėms, sąjungos narėms, 
buvo daromos nuolaidos. Ir ne tik 
joms, bet ir jų šeimų nariams. Todėl 
Vytenio motina, kaip vilos šeiminin
kė, sutaupydavo nemažai litų... O 
gyventi "Aldonos“ viloje kainavo 
nepigiai. Tai buvo pirmos klasės vi
la. Karo lakūnai nesiskundė - jie bū
davo visiškai patenkinti.

Vytenis visą laiką sukinėjosi ap
link karo lakūnus. Visi jį pažinojo, 
lakūnai jam dovanodavo įvairiausių 
niekniekių, vesdavosi prie jūros 
maudytis, išmokė šokinėti nuo tilto. 
Kai aviacijos automašina veždavo 
lakūnus į aerodromą, Vytenį vyrai 
įkeldavo į sunkvežimį ir jis išbūdavo 
aerodrome iki lakūnai vėl sugrįžda
vo po pratybų į "Aldonos“ vilą. 
Taip, Vytenis buvo "aerodromų vai
kas“.

Kartą liepos viduryje vyko eili
nės šaudymo pratybos. Dvivietis 
lėktuvas virš jūros vilko baltą tai
kinį. Iki kranto - trys kilometrai. 
Staiga sustojo lėktuvo motoras, ir 
aparatas pradėjo smigti žemyn. Lėk
tuvo žvalgas - jaunas leitenantas iš
šoko iš savo sėdynės su parašiutu, o 
pilotas nukrito su lėktuvu į jūrą ir 
žuvo. Leitenantą, nusileidusį para
šiutu į Baltijos bangas, išgriebė iš 
vandens suspėję priplaukti Palangos 
žvejai. Visa Palanga buvo susijaudi

nusi: nors vienas lakūnas žuvo - bet 
tik pagalvokite! - kitas lakūnas išsi
gelbėjo su dar nematytu daiktu - šil
kiniu parašiutu.

Kai Vytenis kitą dieną pakliuvo į 
aerodromą, pirmas dalykas, kuris at
kreipė berniuko dėmesį, buvo paka
bintas ant medžio šakų džiovinimui 
didelis šilko gabalas su daugybe vir
velių. Tai buvo tas pats stebuklingas 
parašiutas, kuris išgelbėjo žvalgo- 
leitenanto gyvybę! Suvirpėjo Vyte
nio širdelė. Jis būtinai turi pabandyti 
šokti su parašiutu. Tuo reikalu Vyte
nis kreipėsi į pagalbinį aerodromo 
personalą - puskarininkius, su ku
riais bičiuliavosi. Vienas puskarinin
kis davė Vyteniui kelis metrus šilki
nės virvelės ir patarė pasidaryti para
šiutą iš mamos paklodės.

- Tokio parašiuto tau turėtų pa
kakti, kad galėtum šokti nuo kelių 
metrų aukštumos, - pasakė rimtai 
puskarininkis.

Grįžęs į "Aldonos“ vilą, Vytenis 
ėmė kaulyti motiną, kad jam pasko
lintų baltą paklodę. Motina nustebo:

- Kam tau paklodė?
- Pasidarysiu parašiutą, - atsakė 

Vytenis.
Motina sūnui paklodės nedavė ir 

liepė išmesti kvailystes iš galvos.
- Eik žaisti su vaikais, - pasakė ji 

ir nuėjo pas vyrą, kuris trumpam bu
vo atskridęs iš Kauno į Palangą, kad 
organizuotų žuvusio piloto kūno 
pergabenimą į Kauną.

Vytenis zujo po visą vilos teri
toriją, kol susirado brolio krikšto 
mamos vyrą - profesorių Rėklaitį, 
mėgusi "terliotis“ su vaikais. Rėklai
čiai vasarodavo "Aldonos“ viloje.

Profesorius, išklausęs Vytenį, at

nešė paklodę, supjaustė šilkinę vir
velę į keturias lygias dalis ir pririšo 
prie keturių paklodės kampų. Po to 
sulankstė paklodę ir pritvirtino ją 
Vyteniui prie nugaros.

- Štai tau ir parašiutas, - pasakė 
profesorius.

- Bet jei aš šoksiu - ar ji išsi
skleis? - suabejojo Vytenis.

Profesorius susimąstė:
- Palauk. Tuoj mes pakeisime 

konstrukciją.
Jis nuėmė nuo Vytenio nugaros 

sulankstytą paklodę, pagalvojo ir vėl 
sulankstė. Atsinešė virvės gabaliuką 
ir pririšo prie paklodės krašto.

- Štai! Kai šoksi - patrauk šitą vir
velę, ir parašiutas išsiskleis.

Sulankstyta paklodė vėl buvo pri
tvirtinta Vyteniui prie nugaros.

Greitai tarp viloje poilsiavusių 
vaikų pasklido gandas: Vytenis šoks 
su parašiutu!

Paskui Vytenį ėmė sekioti kelio
lika smalsių berniukų ir mergaičių.

- Kada šoksi? - klausinėjo jie pa- 
sipūtusio Vytenio.

Bet jis tylėjo ir galvojo, kokį čia 
aukštį pasirinkti. Nuo stogo? Per 
aukštai. Nutarė pasitarti su broliu, 
kuris buvo trejais metais vyresnis.

- Kaip tu manai, ar šokti man nuo 
valgyklos stogo? - paklausė susirū
pinęs Vytenis.

- Tu ką, išprotėjai?! Tai dviejų 
aukštų namas. Bus dešimt metrų nuo 
stogo. O gal aštuoni. Vis tiek per 
aukštai. Užsimuši! - perspėjo brolis.

Vytenis sunerimo:
- Tai nuo kur man šokti?
- Pirma pabandyk nuo klevo 

apatinės šakos. Bus kokie keturi 
metrai. Jeigu parašiutas išsiskleis, 

tada galėsi šokti ir nuo stogo.
Vytenis atsiduso. Viskas aišku - 

jis šoks nuo apatinės šakos klevo, 
kuris augo vilos gėlyno pakraštyje.

Kai berniukas įsirioglino į medį ir 
pažiūrėjo apačion, tai šiek tiek išsi
gando. Aukštis buvo nemažas. Ap
link klevą susibūrė gal penkiolikos 
vaikų būrelis. Visi laukė Vytenio 
šuolio. Nekantriausieji šūkaliojo:

- Vyteni, šok!
- Ko tu lauki?
- Jis paprasčiausiai bijo, - pasakė 

viena mergaitė.
To jau buvo per daug. Vytenis 

užsimerkė ir krito žemyn, neužmirš
damas patraukti nurodytą virvelę. Ir 
plumptelėjo ant žemės kaip pelų 
maišas. Pakilo dulkių stulpas. Vaikai 
kaip žvirbliai spruko į šalis.

Vytenis pašoko sukruvintais ke
liais ir rėkdamas pasileido pagrin
dinės vilos pusėn. Paklodė vilkosi iš 
paskos, sukeldama dulkių sūkurį.

Vytenio motina persigandusi te
kina pasitiko sūnų, kuris krito jai į 
glėbį verkdamas:

- Mama, mama! Dėdė apgavo - 
parašiutas neišsiskleidė!

Nuplovusi ir aprišusi Vyteniui 
kelius, motina nuskubėjo pas vyrą, 
karo aviacijos pulkininką, kuris Vy
tenio pirmo šuolio epopėją apibū
dino taip: įkrėsti į kailį ne todėl, kad 
šoko su paklode iš medžio, bet už 
tai, kad rėkė ant visos vilos ir visus 
lakūnus sukėlė ant kojų. O jiems po 
sunkios dienos reikia ilsėtis...

Vytenio motina pakoregavo vyro 
nuosprendį ir savo jaunėlį nubaudė 
kariškai: namų areštu.

Tęsinys. Pradžia Nr. 36.
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’’Ateitį regim 
Tėvynės laimingą!“

Daktarė Aldona Vasiliauskienė (iš kairės) ir ateitininkė Aušra Gied- 
rikaitė. Algimanto Žižiūno nuotr.

Rugpjūčio pabaigoje Palangoje 
vyko pirmoji studentų ateitininkų 
vasaros akademija. Ją surengė Lie
tuvos studentų ateitininkų sąjunga 
(LSAS), kurios pirmininkas - Ri
čardas Novošinskas, Kauno Tech
nikos universiteto informatikos 
specialybės II kurso studentas. 
Akademijos dalyvis (iš viso dalyva
vo 100 studentų) turėjo susimokėti 
40 litų, kitais lėšas, reikalingas pa
talpų nuomai, maistui, vaizdinėms 
mokymo priemonėms, parūpino

Pagerbti Lietuvos kariuomenės 
kūrėjai savanoriai

Kariuomenės Generaliniame šta
be rugsėjo 1 d. Vilniaus apskrities 
skyriaus Lietuvos kariuomenės kū
rėjų savanorių sąjungos pažymė
jimus ir ženklus įteikė Lietuvos ka
riuomenės vadas generolas Jonas 
Andriškevičius.

Lietuvos kariuomenės kūrėjų sa
vanorių sąjunga buvo įsteigta 1927 
m. rugsėjo 9 d. Pirmuoju valdybos 
pirmininku buvo paskirtas pulkinin
kas J.Čaplikas.

Laiškai redakcijai

Dar kartą apie 
Studijų savaitę

Jūsų 1995 m. rugpjūčio 19-25 d. 
Nr. 34 išspausdintas straipsnis apie 
Vokietijoje vykusią 42-ają Europos 
lietuviškųjų studijų savaitę yra ne 
mano suredaguotas. Vatikano radi
jo lietuvių laidoms aš nusiunčiau 6 
psl. studijų savaitės apžvalgą, kurią 
radijo redakcija savo nuožiūra per
redagavo ir sutrumpino, pritaikyda
ma radijo programai. Redakcija, šį 
tekstą betrumpindama, nepažymė
jo, kad suvažiavimo programą su
darė Vincas Natkevičius ir Darius 
Kuolys. V.Natkevičiui sunegala
vus, pagrindiniu savaitės moderato
riumi liko D. Kuolys, tačiau buvo ir 
kitų, kurie moderavo paskaitas.

Taip pat nepaminėtas kun. Dėdi
nas, Vasario 16-osios gimnazijos ka
pelionas, kuris kas rytą gimnazijos 
koplyčioje aukojo šv. Mišias studijų 
savaitės dalyviams, vėliau labai įdo
miai perteikė V.Natkevičiaus pa
ruoštą paskaitą apie Juozo Girniaus 
filosofiją. Buvo ir kitų nepaminėtų 
paskaitų, kurios sukėlė gyvą susido
mėjimą, kaip antai Antano Sabalio, 
Virginijaus Valentinavičiaus, Algi
manto Jankausko ir Dariaus Kuolio, 
tačiau suprantu, kad radijo progra
mos laikas verčia apsiriboti tik kai 
kuriom apybraižom.

Pasaulio lietuvių ateitininkų federa
cija (PLAF). Panašūs studentų ka
talikų saviugdos židiniai organizuo
jami nuo 1992 m. Plungėje, Zara
suose, Jurbarke, Joniškyje, tačiau 
jie vykdavo žiemos atostogų metu. 
Šiemetinė akademija Palangoje - 
pirmoji, surengta vasarą.

Akademinius užsiėmimus vedė 
PLAF vadas profesorius Arvydas P. 
Žygas. Jis skaitė aktualų, nuoseklų 
paskaitų ciklą apie krikščionybės 
raidą ir jos sąlytį su tauta, apie

Tai nepolitinė organizacija, kuri 
1940 m. birželio 15 d. buvo uždraus
ta. Po Antrojo pasaulinio karo Są
jungos skyriai atsikūrė Vokietijoje, 
1948 m. vasario mėnesį įvyko pir
masis pokarinės Sąjungos suvažia
vimas Vokietijos Honau mieste. Vė
liau Sąjungos skyriai pradėjo atsi
kurti Anglijoje, Australijoje, JAV, 
Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje.

Ši Sąjunga turėjo tamsiai žalios 
spalvos vėliavą su užrašu "Tėvynės

Dar reiktų pažymėti, kad sopra
no Audronės Gaižiūnienės koncer
tas, akompanuojant Vaidai Karve
lytei, įvyko paskutinę studijų sa
vaitės vakarą, o ne per Tėvynės va
landėlę, kaip buvo parašyta "Euro
pos lietuvyje“.

Straipsnio antraštė "Europos 
studijų savaitė: nuo alkoholizmo iki 
filosofijos“ neatspindi Studijų sa
vaitės paskaitų tematikos, o geriau 
tiktų sensacijų ieškančiai spaudai.

Apgailestauju, kad šis perreda
guotas pranešimas buvo nusiųstas į 
spaudą be mano sutikimo.

Su pagarba
Žiba Klimienė

Parodykime 
Lietuvą pasauliui

”EL“ gavo skaitytojo iš Vokie
tijos laišką kuris galbūt sudomintų 
lietuviškų filmų kūrėjus.

Gerbiamieji, Vokietijos TV laiks 
nuo laiko rodo trumpus filmukus 
apie Baltijos šalis, Lietuvą. Tas pasi
taiko labai retai, o be to, jie mūsų 
Tėviškę mato visai kitom akim, tai ir 
parodo tik Klaipėdą, Kuršių marias 
bei jų apylinkes. Kauno tik trumpam 
parodyta Rotušės aikštė, o Vilniaus - 
kelios Bažnyčios, lyg nieko daugiau 
nebūtų.

Šio krašto TV, pavyzdžiui, jeigu 
rodo kokią nors juostą, tai jau ryto
jaus dieną galima tam tikrose lei
dyklose tą filmuką nusipirkti ir žiū

Bažnyčios socialinę doktriną, apie 
ateitininkijos galimybes ir uždavi
nius. Po paskaitų studentai skaityda
vo II Vatikano dogminę konstituciją 
’’Lumen gentium“, kai kurias Jono 
Pauliaus II enciklikas, kai kuriuos 
A.Maceinos, AJakšto veikalus. Po 
pietų perskaityti veikalai būdavo 
karštai aptarinėjami, rašomi trumpi 
referatai.

Studentų akiratį plėtė bendravi
mas su akademijos dvasios tėvu pre
latu Jonu Kaunecku (jis skaitė ir pra
nešimą ’’Ateities kūrimas“), susitiki
mai su svečiais - istorike daktare Al
dona Vasiliauskiene (”Ateitininkų 
įnašas į LKMA“X klaipėdiškiu pro
fesorium Alfonsu Motuzą ("Žemai- 
čių Kalvarijos kalnai (giesmės)“.

Akademijos veiklą apvainikavo 
Telšių vyskupo Antano Vaičiaus 
apsilankymas. Jo Ekscelencija skai
tė įdomų pranešimą ’’Jaunimo vieta 
Bažnyčioje“, koncelebravo vakari
nes šv. Mišias Palangos bažnyčioje. 
Vyskupą džiugino studentų mal
dos, giesmės, kurių jie išmoko iš 
akademijos organizatorių išleisto 
solidaus giesmyno. Akademijos pa
baigtuvių vakaronėje taip pat nesti
go muzikos, giesmių, dainų - pas 
studentus ateitininkus buvo atvykęs 
kompozitorius Jurgis Gaižauskas 
su kapela.

Pasisėmę teologinių žinių, pripil
dę sielas maldų ir giesmių, pasisūpa
vę ant Baltijos bangų, studentai iš
siskirstė po Lietuvos miestus, mies
telius ir kaimus. Rugsėjį jie vėl su
grįžo į savo Alma Mater...

Alfredas Guštius

laisvė - mūsų laimė“, o apačioje bu
vo pavaizduoti ąžuolo lapai ir data 
’’1918-1920“. Kitoje vėliavos pusėje 
- Gedimino stulpai.

Šiuo metu tikraisiais Sąjungos 
nariais gali būti Lietuvos piliečiai, 
davę Lietuvos Respublikos kario 
priesaiką iki 1991 m. rugpjūčio 22 
d.: savanoriai, buvę Sąjungos nari
ais iki 1940 m., buvusieji partizanai 
ir kiti pasipriešinimo okupaciniams 
režimams dalyviai, šauliai, asme
nys, saugoję įvairius valstybinius 
objektus, kūrę krašto apsaugos 
struktūras.

Ona Mickevičūtė

rėti namie. Tokiu būdu esu įsigijęs 
2 filmus ir apie Lietuvą, bet, kaip 
minėjau, žiūrint vokiečių akimis.

Gal būtų Jums net labai dėkinga 
užduotis vieną filmuką su lie
tuvišku paaiškinimu apie mūsų gra
žią Tėviškę paruošti ir užsienyje 
gyvenantiem tautiečiams pasiūlyti. 
Jeigu patiktų, tai galėtumėte iš
samesnius filmus, pvz., apie Vilnių, 
Kauną ir kitus miestus arba vieto
ves padaryti.

Joninių proga, žinau, buvo fil
muojama šventė Navarų kaime ne
toli Prienų. Aš tokį filmą tuojau už
sisakyčiau, nes man jisai būtų lyg 
gražiausi linkėjimai iš Tėviškės. 
Manau, kad veltui jo niekas neno
rėtų.

Padarius tokį reprezentacinį fil
mą su komentaru vokiškai, angliš
kai, prancūziškai, būtų galima tele
vizijoje parodyti Lietuvą iš gražiau
sios pusės. Aišku, jeigu šeimininkai 
sutiktų jį rodyti.

Lietuvoje yra pakankamai gam
tos grožybių, ežerų, piliakalnių ir 
panašiai, kurias būtų galima ir ki
tiems parodyti, juos sudominti, 
markutes bei doleriukus išvilioti...

O kaipgi Jūs apie tai galvojate? 
Ar neapsimokėtų? Jeigu mano min
tis Jums patinka ir ją įvykdysite, tai 
pirmutinė juostelė jau man priklau
so!

Nuoširdžiai Jūsų

Mykolas Pytevas

Sportas
Lietuviai -1 pasaulio 

kariškių žaidynes
Rugsėjo 4 d. iš Karmėlavos aero

uosto Karinių oro pajėgų lėktuvu da
lyvauti Pirmosiose pasaulio kariškių 
sporto žaidynėse Romoje išvyko 
Lietuvos kariuomenės komanda. Jo
je - 32 kariškiai.

Rugsėjo 6-16 d. Romoje (Italija) 
pirmą kartą vyks pasaulio valstybių 
kariškių sporto žaidynės. Lietuvos 
komanda varžysis su dziudo, bokso, 
parašiutizmo, šaudymo, lengvosios 
atletikos sportininkais. Šįkart juose 
rungtyniaus kariškiai daugiau kaip iš 
100 valstybių.

"Lietuvos tenisui - 75“
Knyga tokiu pavadinimu buvo 

pristatyta Vilniuje, "Vartų“ galerijo
je. Jos autorius - teniso entuziastas 
Vincentas Korkutis, dirbęs ties ja 
keturiolika metų. 208 psl. knygoje - 
Lietuvos teniso istorija, žinios iš 
laikraščių ir žurnalų, tų įvykių da
lyvių prisiminimai, trenerių mintys. 
Skyriuje apie Vimbldono turnyrą 
supažindinama su pasaulio teniso 
žvaigždėmis, tarp jų ir lietuvių 
kilmės - Rūta bei Vitu Gerulaičiais. 
Knyga gausiai iliustruota.

ROMAR pakele "Alsa“
Iš Lietuvos futbolo I lygos čem

pionato dėl finansinių sunkumų pa
sitraukė 1994 m. šalies čempionas 
Mažeikių klubas ROMAR. Lietu
vos futbolo federacijos prezidentas 
V.Dirmeikis dienraščiui "Respub
lika“ pranešė, jog šio klubo vietą 
užims Vilniaus "Alsa“ - šalies jaunių 
rinktinė, iki šiol žaidusi III lygoje, 
kuri šiuo metu yra lyderė. ROMAR 
rezultatai - 3 laimėti susitikimai ir 
vienas sužaistas lygiosiomis - anu
liuojami, o "Alsa“ turės žaisti visas 
14 rungtynių su I lygos klubais. 
ROMAR žaidėjai, klubo savininko 
R.Marcinkevičiaus sprendimu, bus 
kuo greičiau parduoti į užsienį. į 
Estiją žaisti išvyksta 6 mažeikiečiai. 
Beje, Estijos fūtbolo lygis gerokai 
žemesnis nei Lietuvos, tad mūsų 
sportininkams tai nebus tobulėjimo 
mokykla. Stiprūs užsieno klubai ne
nori pirkti vidutinės klasės futboli
ninkų.

Dar kartą apie "Žalgirį“
Kauno "Žalgirio“ krepšinio klu

bas Tarptautinei krepšinio federaci
jai (FIBA) išsiuntė paraišką, kurioje 

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD 
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako viešbučius.

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

Skrydžiai Austrijos oro linija - 
kaina £261.00 + mokesčiai.

Skrydžiai Suomijos (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

nurodė Europos klubų čempionų 
lygoje žaisiančius krepšininkus. Tai 
K.šeštokas, DJSirtautas, D.Lukmi- 
nas, R.Kurtinaitis, N.Kariikanovas, 
D.Maskoliūnas, T.Stumbrys, klaipė
dietis EŽukauskas, norvegas T.Brai- 
nas, serbas M.Babičius ir A.Sabonis. 
Jei norvegas komandoje lieka, tai 
dėl dviejų pastarųjų krepšininkų dar 
nėra galutinio atsakymo - A.Sabonis 
galėtų pradėti pirmame rate, tačiau 
tai priklausys nuo to, kaip klostysis 
jo reikalai su NBA. Serbas M.Ba
bičius turės komandoje praeiti ban
domąjį mėnesio laikotarpį, ir tik tuo
met klubo savininkai spręs, ar jį pri
imti.

A.Godmlnaa: "Lietuvos 
krepšinis smunka“

Rugpjūčio pabaigoje Druskinin
kuose vyko vaikų ir jaunimo trenerių 
seminaras. Pasibaigus seminarui il
gametis praeityje garsios Vilniaus 
"Kibirkšties” moterų komandos tre
neris Algis Gedminas teigė: "Tie, 
kurie mano, kad Lietuvos krepšinis 
kyla, labai klysta. Jis dabar smunka. 
Visi mūsų laimėjimai po kelerių me
tų taps istorija, žvaigždės - vetera
nais, o mūsų ateičiai - vaikų krepši
niui - atėjo tragiškas metas. Jeigu de
ramų žygių nesiims pagrindinės šios 
sporto šakos jėgos - Lietuvos krepši
nio lyga ir federacija, po kelerių me
tų sulauksime liūdnos padėties. Pi
nigų nėra, jauni treneriai išeina, ieš
kodami geriau mokamo darbo".

Po pergalės Prahoje - 
į Atlantą

l Atlantą (JAV) dalyvauti 
"Ms.Olimpija“ turnyre - pasaulio 
kultūrisčių elito varžybose - išvyko 
dalyvauti klaipėdietė Natalija Mur- 
nikovienė. "Ms.Olimpija“ turnyre 
varžysis 30 stipriausių planetos kul
tūrisčių.

Viltys žaisti Europos 
čempionate žlugo

Europos čempionato atrankos 
grupėse prasidėjo įtemptas metas - 
žaidžiami kvalifikaciniai susitikimai. 
Lietuva iki varžybų su Ukraina turė
jo galimybių užimti antrąją vietą IV 
grupėje ir patekti į finalinį Europos 
pirmenybių turnyrą Anglijoje 1996 
m. Tačiau po rugsėjo 6 d. lietuvių 
pralaimėjimo ukrainiečiams Vilniuje 
1:3 (1:0), viltys žaisti Europos čem
pionate žlugo, nes į trečiąją vietą 
grupėje ėmė pretenduoti ir Ukraina.

ELI, ELTA
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MANČESTERYJE
SVEČIUOSE PAS 

BRADFORDO LIETUVIUS
Rugpjūčio 26 d. Mančesterio lie

tuvių soc. klubas, Bradford© lietuvių 
klubo ’’Vyties“ valdybos pakviestas, 
surengė išvyką pas juos, su tikslu 
aplankyti vieni kitus ir pabendrauti. 
Tokie vienų pas kitus apsilankymai 
ir pabendravimai vyksta jau kelioli
ka metų iš eilės. Juos pradėjo Bolto- 
no lietuviai, o po metų įsijungė ir 
Mančesterio lietuvių klubas. Praėju
siais metais bradfondiškiai apsilankė 
pas mus, o šiais - mes pas juos.

Nuvykus mus nuoširdžiai ir vai
šingai sutiko ir priėmė Bradfordo 
klubo pirm. V.Gurevičius, sekr. 
R.Karalius, valdybos nariai A. ir 
I.Gerdžiūnai, S.Grybas ir kiti.

Pobūvio metu žodį tarė Bradfor
do klubo pirm. V.Gurevičius, sekr. 
R.Karalius ir svečiai: Mančesterio

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.

Artirnipųsia paminę. 
Bethnal Green centrine linija.

Autobusai. Iš. miesto ęęntro: 
26, 48, 55.

PAMALDOS
Derbyje - rugsėjo 16 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Nottinghame - rugsėjo 17 d., 

11.15 vai.. Židinyje.
Nottinghame - rugsėjo 24 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Manchesteryje - rugsėjo 24 d., 

12.30 val.
Bradford^ - spalio 1 d., 12.30 

val.
Eccles - spalio 8 d., 12.15 val.

lietuvių klubo pirm. A.Podvoiskis ir 
Boltono lietuvių vardu jų pirmi
ninkas H.Vaineikis, kuris pasakė ir 
porą anekdotų. Visi prisiminė anks
tesnius susitikimus ir daugelį metų 
tebesitęsiantį draugišką abipusį ko
lonijų bei klubų bendradarbiavimą, 
kuris, tikima, tęsis ir toliau.

Mančesterio lietuvių klubo pirm. 
A.Podvoiskis įteikė Bradfordo lietu
vių klubo pirmininkui V.Gurevičiui 
ilgam prisiminimui jo paties iš Vil
niaus parvežtą meniškai išdrožinėtą 
skritulį, o šeimininkei R.Vaicekaus- 
kaitei su padėjėjoms - didelę dėžę 
saldumynų, kitiems - gėrimų.

Po kalbų ir padėkos šeiminin
kams bei šeimininkėms prasidėjo 
linksmi pokalbiai ir dainos, kurios 
palaikė visų pakilią nuotaiką iki iš
vykome namo.

Nors, mums besivaišinant, vagys 
išdaužė prie klubo stovinčio mūsų 
autobuso šoninį langą prie vairuoto
jo sėdynės ir išplėšė radiją, tačiau vi
si laimingi ir linksmi sugrįžome į na
mus, kiti kuriam laikui dar pasiliko 
Mančesterio lietuvių klube.

Visi esame dėkingi Bradfordo 
lietuvių klubo valdybai už nuoširdų 
ir vaišingą mūsų priėmimą.

Iki pasimatymo kitais metais 
Mančesteryje.

A. P-kis

REIKALINGOS
KNYGOS

"Europos lietuvio“ redak
cijai Vilniuje skubiai reika
linga Juozo Kapočiaus 
’’Lietuvių enciklopedija“ 
(trisdešimt šeši tomai) ir 
mėnesinio žurnalo ’’San
tarvė“ komplektai. UŽ per
vežimą užsimokėsime pa
tys.

Taip pat reikalingi Nidos 
Knygų klubo leidinių kom
plektai. Juos jteiktume Lie
tuvos bibliotekoms.

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

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

A.f A. ONA RAUDONAITYTĖ-BULAITIENĖ
Londono lietuviškoji bendruo

menė 1995 m. liepos mėn. 29 die
ną neteko garbaus amžiaus sulau
kusios Onos Raudonaitytės-Bulai- 
tienės.

Velionė gimė Škotijoje, Glas
gow mieste, 1903 metų kovo 25 
d. Čia ji praleido savo jaunystės 
dienas.

Po Pirmojo pasaulinio karo ji 
susipažino su ką tik grįžusiu iš ka
riuomenės Petru Bulaičiu. 1922 m. 
liepos 17 d. Petras ir Ona sumainė 
vestuvinius žiedus. Jie apsigyveno 
Londone. Prasidėjo Šeimyninis 
gyvenimas.

Juodu įsigijo rūbų siuvyklą, ku
rioje aptarnaudavo aukštesnės kla
sės klientus. Petras Bulaitis Lon
done išgarsėjo kaip geras siuvėjas.

Petras ir Ona Bulaičiai susilau
kė savo šeimoje vienuolikos vai
kų: septynių sūnų ir keturių dukrų. 
Rozalija, Eugenija, Kristina, Da
nutė - visos mokytojos, o Eugenija 
ir Kristina tapo ir vienuolėmis-se- 
selėmis. Dr. Jonas Vytautas Bu
laitis - arkivyskupas, dabartiniu 
metu yra Apaštališkasis nuncijus 
Seulo mieste, Korėjoje. Juozas 
Bulaitis - vienas iš garsiausiųjų fo
tografų Londone.

Velionė mirdama paliko 25 
anūkus ir 27 proanūkius.

Laidotuvių pamaldos vyko 
Londono lietuvių Švento Kazimie
ro šventovėje 1995 m. rugpjūčio 8 
dieną. Gedulingas mišias atnašavo 
sūnus arkivyskupas dr. J. V. Bu
laitis ir kun. Kastytis Ramanaus
kas iš Panevėžio, vienas kunigas 
anglas ir Londono lietuvių Sv. 
Kazimiero šventovės klebonas dr. 
Jonas Sakevičius MIC. Atsisveiki
nimo pamokslą sakė arkivysku

A.f A. ADOLFAS ZUBRICKAS

Šių metų rugpjūčio 14 dieną New Cross ligoninėje mirė 75 metų 
Adolfas Zubrickas. Buvo vedęs. Paliko liūdinčias dvi dukras su šeimomis. 
Adolfas buvo DBLS Wolverhamptono skyriaus narys. Gedulingas pamal
das atliko švento Tomo parapijos kunigas Jeaconas Dockerty. Į laidotuves 
susirinko daug lietuvių ir draugų anglų.

Velionis palaidotas 1995 m. rugsėjo 1 d. Tettenhall kapinėse. Tegul 
būna tau lengva čia ilsėtis svetimoj šaly.

A.Ivanauskas

PRAKTIŠKIAUSIAS
PINIGU PERVEDIMAS 

Į LIETUVĄ

Persiunčiant pinigines dovanas, palikimus, pensi
jas Ir atliekant kitus finansinius reikalus su Lietuva, 
siūlome pasinaudoti mūsų patarnavimu, Ilgamečiu 
patyrimu Ir praktika.

Gavus užsakymą, tuojau išmokame Jūsų nurodytam asme
niui arba organizacijai Lietuvoje skirtą sumą doleriais, svarais 
(amerikiečių, anglų) arba litais.

Pervedimo mokestis 4% plius 15 svarų (pristatymo ir 
iškeitimo j dolerius išlaidos). Už didesnius nei 3000 svarų 
pervedimus - 2.5% mokestis.

Z. Juras
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Tel. 0181 460 2592 FAX 0181 402 9403

pas, išsakydamas, kaip jam yra 
graudu atsisveikinti su savo moti
na, kuri jį lydėjo su savo meile per 
gyvenimą. ’’Šiandien aš jai sakau 
ačiū ir sudiev“. Buvo perskaityta 
Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II 
užuojautos telegrama arkivysku
pui Jonui ir visiems Onos Bulai- 
tienės vaikams bei jų šeimoms. Ki
ta telegrama buvo iš Vatikano 
Valstybės sekretoriato, užjaučianti 
arkivyskupą ir velionės artimuo
sius.

Ona Bulaidenė palaidota Šven
tojo Patriko kapinėse, lietuviška
me skyriuje, kur ilsisi velionės vy
ras, švento Grigorijaus ordino ku
nigaikštis Petras Bulaitis, dukra 
Rozalija Černienė, sūnūs Ronaldas 
ir Viktoras.

Laidotuvines pamaldas su gra
žiomis giesmėmis lydėjo Londono 
parapijos choras, o solo giesmėmis 
- Vincentas O'Brien. Pamaldose, 
atsisveikinant su velione Ona Bu- 
laitiene, dalyvavo per 200 žmonių.

Stasys Kasparas

PASAULYJE
Motinai Teresei iš 

Kalkutos 85-eri
Motina Teresė iš Kalkutos rug

pjūčio 26 d. atšventė 85-ąjį gimta
dienį. Ta proga ji kreipėsi į visą pa
saulį su prašymu solidarumą atrasti 
per maldą. Nobelio Taikos ir kitų 
tarptautinių premijų laureatės Moti
nos Teresės gimtadienį pažymėjo 
pagrindinės Vakarų žinių agentūros 
ir didieji laikraščiai. Gimtadienį ji 
paminėjo Kalkutoje su savo įkurtos 
misijos vaikais ir vienuolėmis. Susi
rinkusiems ją pasveikinti Motina 
Teresė pasakė: “Mylėkite vieni ki
tus. Dievas Jus telaimina“. Motinos 
Teresės įkurta Žmonių meilės seserų 
kongregacija veikia visame pasauly
je - 450-yje įvairių labdaros, ypač 
vargšų pagalbos, įstaigų.

Koncentracijos 
stovyklos Sudane

Sudane valdantysis islamo fun
damentalistų režimas visokiausiais 
būdais stengiasi susidoroti su savo 
priešininkais. Tarptautinės žmogaus 
teises ginančios organizacijos pasta
ruoju metu stengiasi atkreipti tarp
tautinės visuomenės dėmesį į Khar- 
tuomo režimo įkurtas ’’taikos sto
vyklas“, kurios paprasčiausiai galėtų 
būti vadinamos koncentracijos sto
vyklomis.

Jose prievarta laikomi uždaryti 
vyrai, moterys ir vaikai, patekę val
džios nemalonėn. Ištisos šeimos, įta
rus prijaučiant opozicinei Sudano iš
sivadavimo organizacijai, uždaro
mos į vadinamas ’’taikos stovyklas“. 
Priverstinis darbas, kankinimai ir pa
sityčiojimas - stovyklų kasdienybė; 
nereti atvejai, kai žmonės dingsta be 
pėdsakų ir, savaime aišku, jų niekaš 
neieško. Manoma, kad tokių stovyk
lų yra kelios dešimtys, tačiau Suda
no valdžia nė vienam užsienio ste
bėtojui nėra davusi leidimo tose sto
vyklose apsilankyti. Oficialiai pripa
žindamas ’’taikos stovyklų“ egzista
vimą Khartoumo režimas teigia, kad 
žmonės į jas vyksta savanoriškai ir 
yra valstybės išlaikomi.

Skurdas 
tarsi palikimas

Neseniai Ženevoje Jungtinių 
Tautų Organizacija paskelbė raportą 
’’Žmogaus teisės ir skurdas“. Rapor
te pateikti duomenys, jog kas penk
tas žmogus pasaulyje gyvena že
miau oficialios skurdo ribos, o pa
dėtis ir toliau blogėja. Europoje 5 
proc. gyventojų taip pat gyvena vi
siškame skurde. ’’Skurdas neišven
giamai reiškia išskyrimą iš visuo
menės, o tai savo ruožtu reiškia ne
galėjimą naudotis elementariau
siomis žmogaus teisėmis", - rašoma 
raporte. Raporto duomenis išvertus į 
skaičių kalbą išeitų, jog daugiau ne
gu milijardas žemės gyventojų ken
čia skurdą, ir tai šis skaičius neapima 
nelegalių imigrantų, pabėgėlių ir ne
turinčiųjų pastovios gyvenamos vie
tos. JTO vertinimu, 1975 m. pasau
lyje buvo 27 ’’menkai išsivysčiu
sios" valstybės. Šiemet tokių valsty
bių priskaičiuojama dvigubai - 54. 
Jose vaikų mirtingumas yra 15 kartų 
didesnis nei kitose pasaulio valsty
bėse. Jungtinių Tautų žmogaus tei
sių komisijos padalinys, paskelbęs 
minėtą raportą, tvirtina, jog žmonijai 
niekaip nepavyksta ištrūkti iš "už
burto skurdo rato“: vargšai kaskart 
tampa didesniais vargšais, o skurdas 
perduodamas iš kartos į kartą.

Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcijos iinios

Leidėjas: Lietuvių namų bendrovė Londone ir Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga. Vyriausiasis redaktorius Vladas Dargis. “EL“ redakcijos adresas Vilniuje: A Strazdelio 1, Vilnius 
2600, Lietuva. TeL: 622466, 611879. Faksas: 614984. Indeksas 67372. SL1436.2 sp. L Tiražas 1700 egz. UŽs. Nr. 3008. Spausdina valstybinė įmonė "Spauda“, Laisvės pr. 60, Vilnius.
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