
Savaitraštis, leidžiamas nuo 1947 m. liepos 25 d. 1995 m. spalio 7-13 d. Nr. 41 (2378) Kaina 1,10 Lt

Svarbi Pilietybės 
įstatymo pataisa

’’Pasaulio lietuvis”
Amerikoje

Visi asmenys, iki 1940 m. birželio 
]5 d. turėję Lietuvos pilietybę, bei jų 
nikai šiandien yra Lietuvos pilieči
ai. Tokią svarbiausią Pilietybės 
įstatymo pataisą spalio 3 d. priėmė 
Lietuvos Seimas. Pataisas parengė 
Prezidento dekretu sudaryta ko
misija Pilietybės įstatymo pataisų 
projektui parengti, kuriai vadovauja 
Seimo LDDP frakcijos narys R.Mar- 
iauskas.

Nuo šiol iki 1940 m. birželio 15 
i buvusių Lietuvos piliečiais asme
nų vaikai bus laikomi mūsų šalies 
piliečiais, jeigu jie nerepatrijavo iš 
Lietuvos. Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos priimtas Pilietybės įstaty
mas buvo netobulas. Pagal jį visi bu
vę Lietuvos piliečiai, net ir išsaugoję 
lietuviškus pasus, turėdavo kreiptis į 
įvairias įstaigas, rašyti prašymus, 
laukti atsakymo. Ypač tai nepaten
kino užsienyje gyvenančių lietuvių, 
kurie pagrįstai mano, kad jie, nors ir 
įvykę iš Lietuvos prasidėjus sovietų 
okupacijai, liko Lietuvos piliečiais.

įsigaliojus Seimo priimtoms įs
tatymo pataisoms, asmenys, kurie 
yra pripažįstami Lietuvos piliečiais, 
galės gauti Lietuvos Respublikos pi
liečio pasų arba pažymėjimą dėl 

t Lietuvos pilietybės išsaugojimo. Jie 
galės laisvai atvykti į gimtinę ir čia 
gyventi. Naujosios įstatymo pataisos 
supaprastino ir paso bei pažymėjimo 
dėl pilietybės įsigijimo tvarką. Turė
tos pilietybės įrodymu laikomas ne 
tik pasas, archyviniai dokumentai, 
bet ir dokumentai apie valstybinę ar
ba karinę tarnybą, taip pat pažymos 
apie mokslą valstybinėje mokslo įs
taigoje. Pilietybės įrodymu pagal 
naująjį Lietuvos Seimo įstatymą bus 
aikomi ir dokumentai, kuriuos išda
vi Lietuvos diplomatinės ir konsuli
nės įstaigos jau po 1940 m. birželio 
15 d. Net be oficialių dokumentų, 
patvirtinančių turėtą Lietuvos pilie
tybę, galima surašyti ’’priesaikinį pa

Apžvalgininko pastabos

Rusija vis įžūliau 
šantažuoja Vakarus

Tas šantažavimas nėra atsitikti- 
m. Jis jau turi savo istoriją. Prisi
junkime, kaip prieš porą metų 
Stokholme vykusiame forume Ru
sijos užsienio reikalų ministras 
'•Kozyrevas "pajuokavo” apie So
netų Sąjungos atkūrimą ir seno re- 
~do sugrįžimą. Daugelio Vakarų 
’olitikų juokas tuomet neėmė. Jie 
’•prašė A.Kozyrevo paaiškinti, ką 

įK reiškia. ”Aš pajuokavau“, - 
“sakė tuomet ministras.

Tačiau tuo juokavimas nesibai- 
£ E Maskvos vėl ir vėl girdėjome 
’•ogius perspėjimus, grasinimus, 
’“rodymus, kaip reikia elgtis Va- 
1>n| valstybėms. Grasinama buvo 
M karine jėga, jeigu kitose valsty- 
** bus "pažeistos rusų teisės“. 
’•Itijos valstybės buvo daug kartų 
Spėtos, kad nė negalvotų stoti į 
'ATO. Tai darė gana aukšto rango 
Mos pareigūnai, pavyzdžiui, 

reiškimą, patvirtintą notaro arba 
Lietuvos diplomatinės atstovybės 
arba konsulinės įstaigos pareigūno”, 
ir tapti Lietuvos piliečiu.

Naujosios įstatymo pataisos taip 
pat numato, kad Lietuvos piliečiais 
yra laikomi asmenys, kurie iš Lietu
vos pasitraukė iki 1918 m. ir neįgijo 
kitos šalies pilietybės.

Pilietybės įstatymo pataisos spa
lio 3 d. Seime buvo priimamos bal
suojant vardiniais biuleteniais - ”už” 
balsavo dauguma parlamentarų, su
silaikė tik 2 lenkų frakcijos Seime 
nariai, nors Seimo Užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas K.Bobelis ra
gino priimti pastabas vienbalsiai. 
Balsuojant prof. V.Landsbergis pa
reiškė, kad ’’mes įstatymą taisysime 
ir toliau bei padarysime jį europie
tiškų”.

Pasak Seimo nario V.Petrausko, 
naujosios pataisos atitaiso baisią 
klaidą, kuri buvo padaryta, kadangi 
pagal porą metų veikusį nepriklauso
mos Lietuvos Pilietybės įstatymą 
mūsų šalies piliečiais lengvai tapo 
žmonės, atvykę į mūsų šalį su tan
kais, tačiau ji ’’nebuvo suteikta tiems, 
kurie, bėgdami nuo raudonojo tero
ro, išsibarstė po visą pasaulį”. Seimo 
nario žodžiais, spalio 3 d. priimtos 
įstatymo pataisos ateityje turėtų būti 
vertinamos kaip vienas svarbiausių 
šio Seimo padarytų darbų.

Spalio 3 d. Seimas priėmė ir įsta
tymo ”Dėl piliečių nuosavybės tei
sių į išlikusį nekilnojamąjį turtą at
statymo tvarkos ir sąlygų” pataisas. 
Nustatyta, kad nuosavybės teisė į že
mę arba mišką notariškai patvirtintu 
sutikimu galės būti grąžinta buvu
siems Lietuvos piliečiams arba jų 
vaikams, įvaikiams, tėvams ir su
tuoktiniams, jeigu buvę savininkai 
negyvena Lietuvos teritorijoje ir nė
ra gavę kompensacijos už palieka
mą nekilnojamąjį turtą.

ELI

užsienio reikalų ministro pavaduo
tojas S.Krylovas. Išskyrus Estiją, 
Latvijos ir Lietuvos politikai tuo
met didelės reikšmės tam neteikė ir 
jokių protestų neskelbė. Pasak Lie
tuvos užsienio reikalų ministro 
P.Gylio, tai esą rinkimų kampani
jos triukai ir mes nesirengiame kiš
tis į Rusijos rinkimų kampaniją. 
Bet štai tie triukai jau pakvipo ben
zinu ir paraku, jau žadama įvesti 
kariuomenę į Baltijos šalis, jeigu 
jos įstos į NATO. Prieš tai Rusijos 
gynybos ministras P.Gračiovas per
spėja, kad "Rusijos kantrybės riba 
yra NATO plėtimas įtraukiant į jos 
sudėtį Baltijos valstybes“.

Šantažas pasiekė savotišką apo
gėjų. Peržengiamos tarptautinių nor
mų ribos, nes atvirai grasinama kari
ne jėga kitoms valstybėms, kurios

Nukelta į 2 psl.

Antano Sutkaus fotografijų paro
da, pavadinta "Pasaulio lietuvis”, jau 
yra pakeliui į Jungtines Amerikos 
Valstijas, kur Lemonto Lietuvių dai
lės muziejuje spalio 21 d. ji pirmą 
kartą bus parodyta Amerikos žemy
no tautiečiams.

Šią parodą žymiam mūsų foto
grafui padėjo surengti fotomeninin
kas Algimantas Kezys iŠ JAV. Ją re
mia firmos ’’Fujifilm”, ’’Lietuvos El- 
tika“, ’’Vega“, ’’Comliet“ iš Vil
niaus, Kauno "Urmas“, Raseinių 
"Skawit”.

A.Sutkus susitiko su "EL" kores
pondente ir papasakojo apie rengia
mą parodą. Joje bus rodoma 160 
lakštų - per 25 metus sukauptų viso 
pasaulio lietuvių nuotraukų. Norima 
ne tik parodyti užsienio lietuviams 
juos pačius, bet ir pabandyti kitose 
.Amerikos žemyno parodų centruose 
to žemyno gyventojams parodyti lie
tuvius kaip Lietuvos dalį. Meninin
kas mano, kad menas taip pat gali 
pagelbėti Lietuvai kurtis jos įvaizdį 
pasaulyje.

Nuotraukos, pasak A.Sutkaus, 
ėmė kauptis seniai - beveik prieš 30 
metų susitikus ir nufotografavus Vo
kietijoje gyvenusį M^ilinską, kuris 
padovanojo Lietuvai milžinišką dai
lės kolekciją ir pats grįžo gyventi į 
gimtinę, tik, deja, neilgam. Per tą 
laiką buvo nufotografuoti-, paryžie
tis, taip pat jau iškeliavęs Anapilin 
skulptorius A.Mončys, Paryžiuje 
gyvenantis dailininkas Ž.Mikšys, ra
šytojas iš JAV L.Dovydėnas, poetai 
ICBradūnas, B.Brazdžionis, gamto-

Fotomenininkas Algimantas 
Kezys. 1994 m.

Šiame numeryje:
Apie Lietuvos ekonomiką - 4 psL

Pasakojimas apie Mykolo Biržiškos anūkę 
Danutę Barauskaitę-Mažeikienę - 5 psl.

Vytauto Mačiuikos jaunystės prisiminimai - 6 psl.

Sankt Peterburgo lietuviai prisiminė MJCČiurlionį - 5-7 psL

Rašytojas Liudas Dovydėnas ir Jo žmona Elena savo namelyje Le- 
nok.se, JAV, Masačiusetso valstijoje. 1991 m.

saugininkas V.Adamkus ir kiti, aust
ralietė poetė Alė Rūta, Švedijoje gy
venantis rezistencijos kovų dalyvis 
J.Pajaujis. Visų menininkas negalėjo 
išvardinti, be to, ir neketino, nes tiki
si, kad jo paroda apkeliaus ne vieną 
lietuvių koloniją anapus vandenyno, 
kur tėvynainiai galės pamatyti patys 
save ir kitus panašaus likimo lietu
vius, vienaip ar kitaip išblaškytus po 
pasaulį. Kaip prisipažino A.Sutkus, 
daugiausia išeivijos lietuvius jis fo
tografuoja jų kelionių po gimtinę 
metu, tik kelios nuotraukos, pavyz
džiui, L.Dovydėno, padarytos JAV.

Per būsimąją kelionę su savo pa
roda po JAV ASutkus tikisi pafoto- 
grafuoti lietuvių jų tikrojoje aplinko
je - dabartiniuose jų namuose, tarp 
amerikietiškų draugų ir pažįstamų. 
Meninės fotografijos meistras sako, 
kad jam išeivijos lietuviai, šviesuo
menė yra žmonės, kurie gyveno lais
vose šalyse 50 metų ir nepatyrė ver
gijos, todėl jų portretai, jų veidai pa
deda įsivaizduoti, kaip atrodys da
bartiniai lietuviai po 50 metų, gyven
dami nepriklausomoje Lietuvoje.

A.Sutkus pasirengęs parodyti 
išeivijos lietuvius visiems. 1993- 
1995 m. jis jau buvo surengęs "Pa
saulio lietuvio” parodą Birštone, 
Kaune, Vilniuje. Menininkas prisi
pažino gerokai nusivylęs Australi
joje 1994 m. gruodį per "Lietuvių 
dienas” veikusia savo nuotraukų pa
roda, kurioje buvo ir išeivijos lietu
vių portretų, kadangi iš 100 nuot
raukų tik 5 jis atgavo visiškai nesu

gadintas. Kitas parodos rengėjai ne
žinia kodėl gerokai apkarpė, padary
dami ne tik materialius, bet ir mo
ralinius nuostolius.

Tai nemalonu prisiminti ypač dėl 
to, kad dabar Lietuvos menininkai, 
norėdami ne tik savo krašte, bet ir 
kitur surengti parodas, turi parduoti 
visą turtą arba ieškoti turtingų rė
mėjų. Ši kartą A.Sutkaus busimąją 
parodą JAV vienu tūkstančiu dole
rių parėmė Lietuvos kultūros minis
terija. Tai pirmoji Lietuvos Vyriau
sybės parama šiek tiek daugiau negu 
šimtą litų pensijos gaunančiam me
nininkui per 5 nepriklausomybės 
metus, nors užsiėmimas fotografija - 
tikrai brangus dalykas.

Antanas Sutkus gimė 1939 m. 
Kluoniškiuose netoli Kauno, baigė 
Vilniaus universitete žurnalistiką. 
Jis fotografuoja nuo 1954 metų. 
1969 m. jis vienas pirmųjų kūrė Lie
tuvos fotografijos meno draugiją, 
kurios pirmininku buvo iki 1990 m., 
tarptautinių fotografijos draugijų na
rys nuo 1976 m.( FIAP, nuo 1994 m. 
- EFIAP). Nuo 1974 m. A.Sutkus 
yra surengęs apie 30 personalių pa
rodų, pelnęs daug tarptautinių apdo
vanojimų, nuo 1968 m. yra išleidęs 
per 15 fotografijos albumų, skirtų 
Lietuvai. Jo nuotraukų yra įsigiję 
Prancūzų fotografijos muziejus, 
JAV tarptautinis fotografijos centras 
ir kt garsiausi pasaulio fotografijos 
centrai.

Ona Mickevičiūtė
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Rusija vis įžūliau 
šantažuoja Vakarus

Latvija neišsiveržė 
iš pokomunizmo

Atkelta iš 1 psl.

neketina laikytis Maskvos nurody
mų. Dar daugiau, grasinama pasau
line branduoline katastrofa, jeigu 
kas bandytų sutrukdyti Rusijai 
įvesti savo kariuomenę į Baltijos 
kraštus.

Na, sakykime, šitaip šantažuoja 
ne aukščiausio lygio pareigūnai, o 
kažkokios naujos, patobulintos ka
rinės doktrinos autoriai. Betgi šito 
nepaneigia nei Rusijos Prezidentas, 
nei premjeras, nei pagaliau Gyny
bos ministerija.

Kai kas sako, jog šitaip ’’tyrinė
jama nuomonė“, kaip sureaguos 
Baltijos kraštai, kaip sureaguos Va
karų valstybės. Tačiau kai tas tyri
nėjimas tampa kasdienybe, ir vis 
grėsmingesne, pradedi galvoti, ar 
nesibaigs jis taip, kaip Čečėnijoje?

Šį kartą sureaguota stipriau. Lie
tuvos užsienio reikalų ministras 
P.Gylys paaiškinimo paprašė iš Ru
sijos ambasadoriaus N.Obertyševo 
ir pareiškė, jog Lietuvos stojimo į 
NATO klausimą spręs tik Lietuva 
ir NATO, o ne kokia nors trečia 
valstybė.

Kol kas mes nežinome, kaip į tai 
reaguos NATO, Vakarų valstybių 
vadovai. Galbūt ne taip, kaip šiomis 
dienomis surengto televizijos tilto 
Vašingtonas-Talinas-Vilnius- 
Sofija-Madridas-Paryžius dalyvis 
JAV ambasadorius NATO R.Han- 
teris. Į žurnalistų klausimą, kaip jis 
vertina pastarąjį Rusijos grasinimą,

SEPTYNIOS DIENOS
Abejonė? dėl.,A.Lileikio Gyvenimas tarsi sesnoje

Taip pavadintas straipsnis "Res
publikoje“ 10 05.

Federaliniai JAV kaltintojai, 
siekdami, kad 88-erių metų lietu
viui A.Lileikiui būtų atimta JAV 
pilietybė, bando priversti jį atsakyti 
į kaltinimus, jog jis pasiuntęs tūks
tančius žydų į nacių budelių rankas.

Pareigūnų ir ’’nacių medžiotojų“ 
nuomone, A.Lileikis galbūt yra 
svarbesnis karo nusikaltėlis negu 
pagarsėjęs K.Barbjė, žinomas Lio
no mėsininko pravarde, miręs kalė
jime 1991 m.

Jie bando įrodyti, jog A.Lileikis 
buvo vienas iš Hitlerio žydų klausi
mo ’’galutinio sprendimo“ architek
tų Lietuvoje ir atsako už 40 tūkst. 
žydų nužudymą Vilniuje karo me
tais. Kaltintojai remiasi Lietuvos 
archyvų dokumentais. A.Lileikis 
nesutinka atsakyti į klausimus, teig
damas, kad jis turi teisę neduoti pa
rodymų, kurie gali būti panaudoti 
prieš jį. Tačiau kaltintojai tą teisę 
neigia, kadangi A.Lileikis nuslėpęs 
savo praeitį, įvažiuodamas į JAV 
1955 m.

JAV Teisingumo departamentas 
nori atimti A.Lileikiui JAV pilie
tybę ir išduoti jį Lietuvai, kad jis čia 
būtų teisiamas. Tačiau Lietuvos 
Vyriausybė atsiuntė telegramą, ku
rioje nors ir pripažįstama, kad prieš 
70 metų tarp JAV ir Lietuvos suda
ryta išdavimo sutartis tebegalioja, 
tačiau sakoma, jog ”ji teisiškai ne
veiksminga A.Lileikio atveju“. 
Anksčiau Lietuvos Vyriausybė tei
gė, kad norėtų teisti A.Lileikį jo iš
davimo atveju, tačiau ši telegrama 
rodo, jog jos pozicija keičiasi ir ky
la abejonių, ar A.Lileikis bus teisia
mas Lietuvoje.

R.Hanteris atsakė: ’’Galbūt Rusija 
supras, jog NATO jai nekelia pavo
jaus...” O jeigu nesupras, kaip ne
suprato pasaulio raginimo nesiųsti 
tankų prieš čečėnus?

Ar, pagaliau, nuolaidžiavimas 
šantažavimui nedaro meškos pa
slaugos pačiai Rusijai, nestumia jos 
į saviizoliaciją? Vadindami karą 
Čečėnijoje Rusijos ’’vidaus reika
lu“, Vakarai padėjo Rusijai užsi
trenkti duris į Europos Tarybą. 
Maskva šiomis dienomis susierzi
nusi stebėjo, kaip į ET buvo priim
ta Ukraina,ilr Rusijos Federacijos 
Tarybos Užsienio reikalų komisijos 
pirmininko V.Podoprigoros lūpo
mis kaltino Europos parlamentarus, 
kad jie ’’ieško priešų Rytuose ir taip 
kraunasi sau politinį kapitalą“. 
Koks senas sovietinis mąstymas! 
Jeigu priešo nėra, reikia jį sugal
voti. Be jo Rusijos politikai neturi 
ką veikti.

Priešų ieškojimo ideologija bu
vo atvedusi pasaulį prie bedugnės 
krašto, užkrovusi jam baisią gink
lavimosi naštą. Dabar, kaip žurna
listams sakė Strasbūre S.Kovalio
vas, priėmęs ET premiją už žmo
gaus teisių gynimą, Europos bend
rija turi prisiimti sunkią naštą, kad 
padėtų Rusijai integruotis į Europą 
ir tapti demokratine valstybe. Jeigu 
Rusija tokia netaps, stabilumo Eu
ropoje nebus. Rusijos problema da
bar yra globalinė problema.

Antanas Šimkūnas

Apie Lietuvos gėjų šeimą rašo "Lie
tuvos rytas“ 09 30.

Rugsėjo 29 d. viso pasaulio gėjai 
ir lesbietės šventė ’’Atvirumo die
ną“. Tačiau kalbėti apie savo sek
sualinę orientaciją Lietuvoje kol kas 
išdrįsta retas homoseksualistas.

I neseniai Vilniaus senamiestyje 
įkurtą gėjų barą ’’Amsterdamo klu
bas“ išdrįsta užeiti taip pat ne kiek
vienas. ’’Kai mes taip staiga išėjome 
į viešumą, nemažai to paties likimo 
kaip ir mes žmonių turbūt iš baimės 
nuo mūsų nusisuko“, - sakė baro 
’’Amsterdamo klubas“ įkūrėjai Lie
tuvos gėjų lygos valdybos pirminin
kas V.Simonko ir gėjų laikraščio 
’’Amsterdamas“ redaktorius, PHARE 
antidiskriminacinio projekto koordi
natorius E.Platovas.

30 metų žurnalistas E.Platovas ir 
31 metų garso operatorius V.Simon
ko jau ketveri metai gyvena kartu. 
Jie nuomoja dviejų kambarių butą 
netoli centro. Į klausimą, ar jie laiko 
save šeima, abu vaikinai šypsoda
miesi atsakė: ’Taip, bandom“. Kai
mynai, anot jų, dar nežino, kad jie - 
gėjų šeima. Aplinkiniai dažniausiai 
juos palaiko broliais.

’’Mes nenorime lįsti į politiką, -. 
tikino gėjų šeima - bet niekaip neiš
eina iš galvos tai, ką apie mus yra 
pasakęs Lietuvos prezidentas“. Pa
sak pašnekovų, kai 1994 metų ba
landį Europos Parlamente A.Bra- 
zausko paklausė apie homoseksua
listų padėtį Lietuvoje, šalies prezi
dentas atsakęs, kad tas klausimas 
nėra pats svarbiausias, kad Lietu
voje yra didesnių problemų. Bet kai 
grįžtančio iš Europos Parlamento 
prezidento viena žurnalistė lėktuve 
paklausė, koks buvo nemaloniau

Naujai išrinktame 100 vietų tu
rinčiame Latvijos parlamente (Saei
ma) bus 9 partijų atstovai. Nė viena 
iš partijų rugsėjo 30-spalio 1 d. vy
kusių rinkimų metu negavo daugu
mos balsų, kadangi dalis rinkėjų, ne
patenkintų didžiųjų partijų veikla, 
pasirinko iki šiol mažai žinomą anti
komunistinį judėjimą žadantį para
mą skurstantiems ’’Liaudies judė
jimas už Latviją“ (”Už Latviją“), va
dovaujamą Vokietijos latvio Joachi
mo Siegeristo.

Daugiausia balsų surinko kairio
jo centro demokratinė partija ’’Šei
mininkas” C’Saimnieks“), vadovau
jama buvusio vidaus reikalų minist
ro Ziedonio Čevero. Manoma, jog ši 
partija parlamente turės 18 vietų. 17 
vietų iškovojo liberalioji-nacionali- 
nė partija ’’Latvijos kelias“.

5 procentų ribą, užtikrinančią 
vietas Parlamente, taip pat įveikė na
cionalinis radikalusis judėjimas ’Tė
vynei ir laisvei“ (14 vietų), Latvijos 
vienybės partija (7 vietos), Judėji
mas už nacionalinę Latvijos nepri
klausomybę ir Žaliųjų partija (8 
vietos), Valstiečių, Krikščionių de
mokratų sąjungų ir Latgalės demo
kratinės partijos koalicija (7 vietos), 
Latvijos socialistų partija (6 vietos), 
Liaudies santarvės partija (6 vietos).

Šie rinkimai Latvijoje jau antrieji 
nuo 1991 m., kai buvo paskelbta ša
lies nepriklausomybė. Juose dalyva
vo apie 70 proc. šalies rinkėjų. Maž
daug ketvirtadaliui Latvijos gyven
tojui nebuvo leista balsuoti - tai 620 
tūkst Latvijos rusų, neturinčių šalies 
pilietybės.

sias klausimas konferencijoje, Lie
tuvos vadovas prisipažino, kad pati 
nemaloniausia buvusi kalba apie 
homoseksualistus. ’’Valstybės va
dovas atvirai pareiškė, kad mes, gė
jai ir lesbietės, esame nemaloniausi 
piliečiai, - neslėpdami nuoskaudos 
sakė E.Platovas ir V.Simonko. - 
Tačiau niekas, išskyrus mus pačius, 
į tai nesureagavo“.

Paklausti, ar jiems neteko susi
durti su homoseksualistais, užiman
čiais aukštus valstybės postus, 
E.Platovas ir V.Simonko sakė, kad 
tarp gėjų sklando gandai apie vieną 
Seimo narį, kuris tikrai esąs homo
seksualus.

’Tačiau oficialiai su juo neteko 
bendrauti“, - prisipažino pašneko
vai. Anot jų, tokį lygį pasiekusiems 
žmonėms nėra paranku afišuoti sa
vo seksualinę orientaciją.

Čikagoje siautėjo 
tarptautinė g?uja

Apie ją pasakoja straipsnis "Lietuvos 
ryte“ 10 04.

Pirmadienį savo namuose Čika
goje buvo suimti šeši Lietuvos ir 
Lenkijos piliečiai, kaltinami auto
mobilių vagystėmis. Tai buvę kau
niečiai - 28 metų R.Zalagaitis, 26 
metų A.Kisielius, 21 metų M.Vosy
lius ir 23 metų R.Federavičius.

Čikagos policija suimtuosius ap
kaltino prabangių automobilių vo
gimu ir jų gabenimu į Europą. 
(M.Vosylius ir R.Federavičius kol 
kas kaltinami tik rengęsi įsitraukti į 
nusikalstamą verslą). Čikagos poli
cija savininkams jau grąžino dau
giau nei 30 limuzinų, daugiausia 
”Mercedes-Benz-500“ ir ’’Mferce- 
des-Benz-600“. Kaip praneša agen
tūra AP, manoma, kad automobi
liai, kurių bendra vertė viršija pus
trečio milijono JAV dolerių, buvo 
pavogti Čikagoje ir jos apylinkėse 
gabenti į Lietuvą ir Rusiją. Tačiau

Demokratinė partija ’’Šeiminin
kas“ pasiryžusi sudaryti Latvijoje 
stabilios daugumos vyriausybę, žur
nalistams pareiškė vienas partijos 
pirmininkų Z.Čeveras.

Po konsultacijų su Latvijos prezi
dentu G.Ulmaniu Z.Čeveras pareiš
kė, kad jo vadovaujama partija pasi
ryžusi suvienyti visas ’’nesutarian
čias“ jėgas ir sudaryti stabilią vy
riausybę, kurią remtų bent 50 Lat
vijos Seimo narių.

Demokratinė partija ’’Šeiminin
kas“ pasiūlė Z.Čeverą į Latvijos mi
nistro pirmininko postą.

Kaip žinoma, sudaryta Latvijos 
nacionalinių jėgų koalicija. Jos suda
rymą Z. Čeveras pavadino ’’mėgi
nimu blokuoti demokratinę partiją 
’’Šeimininkas“ ir nustumti ją į opozi
ciją“. Prezidentas G.Ulmanis toliau 
konsultuojasi su išrinktomis į Seimą 
politinėmis partijomis.

Pasak BNS agentūros, manoma, 
kad netikėtai iškilusio ”Už Latviją“ 
judėjimo vadovas J.Siegeristas yra 
populistas, be to, gerai nemokąs lat
viškai. Prieš trejus metus jis buvo iš
rinktas parlamento nariu, tačiau 
mandatas buvo iš jo atimtas už daž
ną nedalyvavimą posėdžiuose. Pa
sak kai kurių jo padėjėjų, ’’Liaudies 
judėjimui už Latviją“ išgarsėti padė
jo labdaros akcijos: per pastaruosius 
trejus metus ji išdalino drabužių ir 
vaistų maždaug 40 tūkst. žmonių. 
Tačiau Latvijos politikai nerodo di
delio noro vienytis su partija, kurios 
pirmasis rinkiminės kampanijos šū
kis buvo ”80 proc. politikų yra ko- 
rumpuoti“.

policijos pareigūnų nuomone, su
laikytoji gauja yra pavogusi kur 
kas daugiau automobilių, kurių 
greičiausiai jau nebepavyks rasti.

Lietuvis, diktavęs madas
Eisiu Amerikoj?

Apie Benediktą Survilą rašo "Gim
tasis kraštas“ 10 05.

Buenos Airėse nuo 1927 m. lei
džiamas ’’Argentinos lietuvių bal
sas“ praneša apie vieno garsiausių 
mūsų tautiečių Pietų Amerikoje 
Benedikto Survilos mirtį. Jo madų 
saloną žinojo ne tik Buenos Airės, 
bet ir tokie madų centrai, kaip Pa
ryžius ir Roma. B.Survilos madų 
parodos buvo rodomos Niujorke, 
Skandinavijos šalyse, Šveicarijoje, 
Belgijoje, Australijoje, Ispanijoje, 
Anglijoje. Tarp jo klientų buvo Ar
gentinos, Bolivijos, Paragvajaus 
prezidentų žmonos. Argentinos te
levizija kiekvieną trečiadienį trans
liuodavo B.Survilos laidas apie ma
das, jis daug rašydavo moterų žur
nale ’’Parati“, išleido mokymo va
dovėlį Argentinos siuvyklų mokyk
loms.

B.Survila gimė 1911 m, Lietu
voje, Raseinių apskrities Girkalnio 
miestelyje. Devyniolikos metų at
vyko į Argentiną. Kaip ir visiems 
imigrantams, teko įvairiausi sunkūs 
darbai.

Argentinos lietuvių visuome
ninė veikla buvo antra B.Survilos 
gyvenimo ir siekių dalis. Jis buvo 
vienas iš didelės organizacijos - 
Argentinos lietuvių centro - steigė
jų. B.Survila padėdavo ruošti Pa
saulio lietuvių jaunimo kongresus, 
aukojo savo madų parodomis už
dirbtas lėšas.

B.Survila nutiesė Argentinos 
lietuvaitėms kelią į gražuolių kon
kursus. Jo padedamos, Nelida Juk
naitė ir Marija Sabaliauskaitė tapo 
’’Mis Argentina“.

Keliais sakiniais
□ Vokietijos vienybės diena pami
nėta ir Lietuvoje. Šventės išvakarėse 
surengtame priėmime Vokietijos 
ambasadorius Lietuvoje R.Krausas 
pastebėjo, jog 1990 m. reikšmingi 
abiem valstybėms - tuomet susivie
nijo beveik pusę amžiaus buvusi su
skaldyta Vokietija, o Lietuva atkūrė 
nepriklausomybę.
□ Izraelyje atidaryta Lietuvos am
basada. Kol kas ten dirba du žmonės 
- laikinasis patikėtinis RMisiūnas ir 
pirmasis sekretorius A.Bruzga.
□ 7 Lietuvos kariuomenės genera
linio štabo karininkai dalyvavo 
NATO ir jos partnerių štabų praty
bose Čekijoje. ’’Cooperative Chal
lenge“ pratybų dalyviai derino 
veiksmus, ryšio priemones, sudari
nėjo žemėlapius, Lietuvos karinin
kai mokėsi valdyti JT taikos palaiky
mo misiją atliekantį batalioną arba 
brigadą.
□ Lietuvos atstovai dalyvavo Inter
polo generalinėje asamblėjoje Pe
kine. Tai jau 64-oji kasmet vykstanti 
Tarptautinės kriminalinės policijos 
organizacijos generalinė asamblėja. 
Lietuva jose dalyvauja nuo 1991 m.
□ Paryžiuje - Lietuvos dailininkų 
parodos. Moderniojo meno galerijo
je eksponuojami klaipėdiečių skulp
toriaus K.Pūdymo, tapytojo L.Nata- 
levičiaus ir vilniečio tapytojo H.Na- 
talevičiaus kūriniai. Paroda gausiai 
lankoma. Taip pat Paryžiaus Nord 
Ėst galerijoje vyksta Varšuvoje gy
venančio Lietuvos menininko Stasio 
Eidrigevičiaus pastelių paroda, o 
Modernaus meno muziejuje, Pompi- 
du centre, buvo parodytas trumpa- 
metražis filmas apie šį dailininką 
’’Septynios Stasio paslaptys“.
□ Trečioji Kazio Daugėlos fotogra
fijų paroda Lietuvoje. JAV lietuvio 
darbų paroda "Veidai ir vartai“ ati
daryta Šiaulių fotografijos muzieju
je. Parodoje - prieškario Lietuvos 
gyvenimo vaizdai, lietuvių gyveni
mas pabėgėlių stovyklose, kaimo 
žmonių portretai.
□ Poeto Vlado Šlaito sukaktis. Poeto 
gimimo 75-ųjų metinių proga minė
jimą surengė Ukmergės rajono savi
valdybės viešoji biblioteka. Skaityta 
V.Šlaito, po karo gyvenusio, kūrusio 
ir mirusio Didžiojoje Britanijoje, 
poezija, laiškų ištraukos, pasidalyta 
prisiminimais apie poetą.
□ Sukurtas antkapinis paminklas 
keliautojui G.PaulioniuL Pernai me
tais Baltijos jūrą irkline valtele 
įveikusio ir žuvusio grįžtant iš Šve
dijos keliautojo atminimą įamžino 
skulptorius A.Sakalauskas.
□ Lietuvos skaučių seserija atšventė 
savo savarankiškos veiklos 6b-met\. 
Lietuvoje savarankiška skaučių šaka 
įregistruota 1935 m. Nuo 1940 m. 
skautės savo veiklą tęsė išeivijoje. 
1989 m. ši organizacija vėl atkurta 
Lietuvoje.
O Vilniaus banko centrinėje būsti
nėje - pirmasis Lietuvoje pinigų iš
davimo aparatas. Juo naudotis galės 
Vilniaus banko ir VISA kortelių, 
išduotų arba Vilniaus banko, arba 
kurio kito pasaulio banko, turėtojai.
□ Vienijasi Lietuvos akcinis inova
cinis (LAIB) ir "Litimpeks“ bankai 
Taip buvo nuspręsta vienu metu vy
kusiuose abiejų bankų akcininkų su
sirinkimuose. Naujasis bankas turėtų 
vadintis Lietuvos jungtiniu banku 
(LJB). Jo akcinis kapitalas turėtų 
siekti 100 mln. litų. Kitąmet planuo
jama jį padidinti iki 160 mln, o kitų 
metų pabaigoje jo aktyvai turėtų 
siekti 1,6 mlrd. litų. Bankų susivie
nijimas truks 2-4 mėnesius.
□ Turkijoje sužeisti du lietuviai. 
Rugsėjo 30 d. Izmiro provincijoje 
apvirtus turistiniam autobusui 4 
žmonės žuvo ir 21, įskaitant 2 lietu
vius, buvo sužeistas.
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Nepasitikėjimo pareiškimus 
premjeras laiko 

politiniu žaidimu

Viskas tik prasideda
Pokalbis su Seimo nariu Romualdu Ozolu

Prezidentūroje
**Spalio 3 d. Prezidentui A.Bra- 
zauskui skiriamuosius raštus įteikė 
Slovėnijos ambasadorius Lietuvai 
Ivas Vaiglas.
* Spalio 4 d. naujuose rūmuose 
Vilniaus S.Daukanto aikštėje ėmė 
kurtis Prezidentūra.
Seime

* Rugsėjo 28 d. Lietuvos parla
mente ataskaitą perskaitė Seimo 
Ekonominių nusikaltimų tyrimo 
komisijos (ENTK) pirmininkas, 
LDDP frakcijos narys V Juškus. Jis 
apkaltino konservatorius L.Andri- 
kienę ir G.Vagnorių Lietuvos am
basados Vašingtone lėšų švaisty
mu. L.Andrikienė pareiškė, kad 
VJuškus meluoja, nes į JAV kartu 
su G.Vagnoriumi ji vykusi S.Lozo- 
raičio kvietimu, tačiau VJuškus pa
rodė Seimo nariams viešbučio są
skaitą ir atsisakė atsiprašyti.
*Spalio 3 d. ENTK pirmininkas 
VJuškus toliau skaitė savo atas
kaitą Seimui apie komiteto veiklą. 
Jis yra perdavęs Valstybės saugu
mo departamentui (VSD) kai kurią 
medžiagą apie įvykius Lietuvoje, 
tačiau Seimo posėdyje dalyvavęs 
VSD direktorius JJurgelis pareiš
kė: ’’Neturime žinių, kad Lietuvoje 
yra rengiamas valstybės pervers
mas”. VJuškaus pateiktus doku
mentus jis pavadino ’’asmens ap
mąstymais“, tačiau, pasak Lietuvos 
saugumo departamento vadovo, Sei
mo ENTK pirmininko pareiškimo 
dėl galimo konservatorių nekonsti- 
tucinio perversmo (spalio 18 d.) ne- 

I galima vadinti dezinformacija, kuri 
kenkia Lietuvai. Grupė Seimo narių 
pasirašė pareiškimą, reikalaujantį 
VJuškaus atsistatydinimo iš ENTK 
pirmininko pareigų, tačiau VJuš
kus to neketina daryti.
*Spalio 1-3 d. Lietuvoje lankėsi 
Vokietijos Šlėzvigo-Holšteino fe
deracinės žemės parlamento dele
gacija, kuri Seime susitiko su pir
mininku ČJuršėnu, Seimo Užsie
nio reikalų komiteto pirmininku 
K.Bobeliu, užsienio reikalų mi
nistru P.Gyliu, Lietuvos ir Vokieti
jos parlamentine darbo grupe, ap
tarė parlamentų bendradarbiavimo 
galimybes.
* Spalio 2 d. Lietuvos konservato
riai pareiškė, kad per 10 dienų pa
rengs ’’argumentuotą interpeliacijos 
Vyriausybės pirmininkui tekstą“. 
Opozicijos vadovas V.Landsbergis 
tikisi, kad konservatorių sumanymą 
parems visos dešiniosios partijos, 
nes Krikščionių demokratų partija 
jau paskelbė griežtą pareiškimą dėl 
korupcijos valdžios struktūrose ir 
dėl Vyriausybės vaidmens, kuriant 
korumpuotas sistemas. Po interpe
liacijos, V.Landsbergio manymu, 
"valdančiajai partijai teks apsi
spręsti, ar skęsti kartu su A.Šleže- 
vičiumi, ar priimti kitokį spren
dimą”.
^Spalio 3 d. Lietuvos socialdemo
kratų partija (LSDP) priėmė parei- 
Ikimą dėl nepasitikėjimo LDDP 
Vyriausybe, vadovaujama A.Šleže- 
vičiaus, nes ji atsakinga už blogė
jančią ekonominę, socialinę Lie
tuvos padėtį.
^Spalio 4 d. Lietuvos demokratų 
partijos Seimo frakcija pranešė, kad 
demokratai remia konservatorių 
iniciatyvą dėl Vyriausybės atsista- 

) tydinimo.
I * Spalio 4 d. neeiliniame Seimo 

Posėdyje priimtas Religinių bend- 
niomenių ir bendrijų įstatymas, 

kuris numato, kad Lietuvoje nėra 
valstybinės religijos, ir įtvirtina 
kiekvieno žmogaus teisę į religijos 
laisvę.
**Spalio 4 d. Seime įregistruota ne
politinė frakcija, kurioje susivienijo 
8 buvę įvairių frakcijų nariai: so
cialdemokratų - K.Antanavičius, 
LDDP - V.Bubnys, K-Gaška, J.Ve- 
selka, centristų - R.Ozolas, E.Bič- 
kauskas, taip pat Seimo nariai 
K. Bobelis ir A.Vaižmužis.

Vyriausybėje

** Spalio 3 d. spaudos konferenci
joje premjeras A.Šleževičius kon
servatorių inspiruojamą interpelia
cijos procesą pavadino nauju da
bartinės Vyriausybės išbandymo 
tarpsniu, tačiau patį pareiškimą dėl 
nepasitikėjimo laiko politinio žaidi
mo dalimi. Pasak premjero, taip 
konservatoriai siekia nukreipti da
bartinės Vyriausybės ir visuomenės 
dėmesį nuo teigiamų Lietuvos gy
venimo poslinkių į šalutinius daly
kus, nors užsienio ekspertai gerai 
vertina šalies ekonomikos poslin
kius.
^A.Šleževičius patikino, kad Lie
tuva Rusijos spaudimui nepasiduos 
ir nepakeis savo nuostatos stoti į 
NATO.
v* Viešnagės JAV metu Lietuvos 
užsienio reikalų ministras P.Gylys, 
kalbėdamasis su JAV valstybės 
sekretoriaus pavaduotoju S.Talbo- 
tu, pareiškė, kad ’’Europos saugu
mas negali būti garantuotas be ak
tyvios JAV politikos Rytų ir Vidu
rio Europoje”. S.Taibotas patikino, 
kad JAV palaiko Baltijos valstybes, 
skiria didelį dėmesį jų saugumui, 
remia šiose šalyse vykdomas politi
nes ir ekonomines reformas.
►►Spalio 2-6 d. Lietuvos krašto ap
saugos ministras L.Linkevičius lan
kėsi darbo vizito Didžiojoje Brita
nijoje, kur susitiko su gynybos mi
nistru M.Portillo, gynybos ir už
sienio reikalų ministerijų pareigū
nais.

Spalio 3 d. užsienio reikalų mi
nistras P.Gylys susitiko su Europos 
Sąjungos ir NATO šalių ambasado
riais, reziduojančiais Vilniuje, ir pa
sikeitė nuomonėmis tarptautinio 
saugumo klausimais.

Lietuvoje su penkių dienų vizitu 
lankėsi Kuveito Nacionalinės 
Asamblėjos delegacija, kurios na
riai pakvietė Seimo pirmininką 
ČJuršėną apsilankyti Kuveite, su 
Lietuvos parlamentarais ir minist
rais aptarė politinius ir ekonomi
nius ryšius.

Spalio 4-6 d. oficialaus darbo vi
zito Lietuvoje lankėsi Vokietijos 
Federacijos vyriausybės įgaliotinis 
ekonomikos konsultacijoms Rytų 
Europoje Walteris Kittelis, kuris 
susitiko su premjeru A.Šleževičiu- 
mi ir dalyvavo pasirašant sutartį 
tarp Vokietijos ir Lietuvos vyriau
sybių dėl konsultavimo ir bendra
darbiavimo pagrindų.
** Lietuvos Vyriausybė savo atsto
vu Europos Žmogaus teisių komisi
joje ir Europos Žmogaus teisių 
teisme paskyrė Teisingumo minis
terijos sekretorių G.Švedą. 
►►Vyriausybė iš dalies pakeitė nu
tarimą dėl kai kurių daiktų siuntimo 
pašto siuntomis į Lietuvą ir iš jos 
ribojimus. Dabar Lietuvos bankas 
bei jo įstaigos turi teisę siųsti pašto 
siuntomis vidaus ir užsienio valiu
tą. Kolekcines ir progines monetas 
gali siųsti visi Lietuvos bankai.

Ona Mickevičiūtė

- Lietuvos partijos nepatenkin
tos LDDP veikla. Tautininkai pasi
šoki ui priešlaikinius rinkimus, 
socialdemokratai pareiškė nepa
sitikėjimą Vyriausybe, Tėvynės są
junga paskelbė referendumą, lie
tuvių tauta balsavo ui dešiniąsias 
jėgas savivaldybių rinkimuose. Da
bar - Jūsų pareiškimas, kaltinantis 
prenyerą A.Šleieviėių bei Vyriau
sybės narius korupcija ir Lietuvos 
turto grobstymu.

- Pareiškimas gal ir įsirašo į ben
drą įvykių seką, kaip jie klostosi, 
kritikuojant Vyriausybę ir valdan
čiąją partiją. Tačiau aš manau, kad 
mano bandymas prieiti prie Vyriau
sybės veiklos yra šiek tiek kitoks: jis 
nėra dalinis, jis yra visuotinai jos 
veiklą liečiantis aspektas. Jeigu 
klausimą pavyktų nagrinėti iš es
mės, manau, kad kritika taptų labai 
svari. Tai nebūtų interpeliacija už 
neįvykdytus darbus, tai nebūtų 
Vyriausybės partinio šališkumo kri
tikavimas, tai nebūtų užsienio reika
lų ministro neveiklumo vertinimas, 
tai būtų kalbėjimas apie tvarką val
stybėje, kokia ji turi būti ne tik šiai 
partijai valdant..

- Iki Seimo rinkimų liko tik 
metai. Atsistatydinus Vyriausybei, 
’’atsistatydins“ ir dabartinės Vy- 
riausybės atsakomybė? LDDP nu
siplaus rankas?

- Anaiptol. Prasidėjus teismo pro
cesui (tai labai svarbus momentas - 
teismo procesas turi būti) net ir atsi
statydinusi Vyriausybė lieka atsa
kinga joje veikusių asmenų atsako
mybės pagrindu. Reikia gerai for
muluoti teisinį proceso pagrindą. 
Štai kodėl aš tiek daug dėmesio ski
riu problemos teisiniam formulavi
mui. O kad šita Vyriausybė neturi il
giau likti prie valstybės valdžios vai
ro, yra visiškai akivaizdu. Mes nebe
turime laiko tąsytis su nusikalstamai 
veikiančiais Vyriausybės nariais, ka
dangi laikas senka, sekindamas vals
tybės turtą bei resursus, kuriais turi 
disponuoti tauta ir kuriuos atkurti 
paskui reikės labai daug laiko. Netgi 
Seimui pažymėjus strateginius ob
jektus turto periminėti nenustota - 
netgi strateginius objektus siekiama 
privatizuoti, įvairiais būdais bandant 
sukurti tų objektų perėmimo gali
mybes.

- Kiek suprantu, Jūsų pareiški
mui jau yra duota eiga. Jūs buvote 
iškviestas į Generalinę prokura
tūrą?

- Aš negalėčiau formuluoti taip, 
kaip jūs pasakėt: ’’iškviestas į Gene
ralinę prokuratūrą“. Galėčiau apibū
dinti taip: prokuratūroje mes susiti
kome su prokurore ponia Masnerie- 
ne ir kalbėjome apie tai, kokiu juri
diniu pagrindu aš iškėliau kaltinimus 
ir ar galėčiau tai paliudyti prokuratū-

Demografinė krizė Lietuvoje toliau didėja

Lietuvos gyvenojų vidutinė gy
venimo trukmė - viena trumpiausių 
Europoje, o skirtumas tarp vyrų ir 
moterų gyvenimo trukmės - vienas 
didžiausių pasaulyje, teigiama Sta
tistikos departamento leidinyje "Lie
tuvos moterys ir šeima“.

Pernai šalies gyventojai viduti
niškai gyveno 68,7 metų (vyrai - 
62,8, moterys - 74,9 metų). Padidė
jus darbingo amžiaus gyventojų, 
ypač vyrų, mirtingumui, 1988-1994 
m. vyrų vidutinė gyvenimo trukmė 
sumažėjo 4,9, moterų -1,7 metų. Di
delę įtaką turėjo 20-50 metų vyrų

Romuaklas Ozolas.

rai. Aš atsakiau, kad galiu - įrody
mais disponuoju, tačiau noriu, kad 
prokuratūra taip pat padarytų visus 
jai deramus veiksmus ir kad proce
sas vyktų griežtai juridiškai, tai yra, 
kad prokuratūra iškeltų bylą, remda
masi vienos arba kitos pusės reikala
vimu, ir tik tuo pagrindu aš galėčiau 
argumentuoti. Deja, bylos Vyriausy
bė neiškėlė, o aš iškelti bylą Vyriau
sybei neturiu galimybių...

- Taigi, kokiu pavidalu byla gali 
atsidurti teisme? Kaip kaitinimas 
Jums? Ar jaučiatės pakankamai 
stiprus tose grumtynėse?

- Ar gali jaustis stiprus vienas pi
lietis grumtynėse su visa Vyriausybe 
ir jos represiniu aparatu, tai gal pali
kim spręsti kiekvienam, kuris skai
tys šį interviu. O kad mano byla te
gali egzistuoti kaip gynimasis nuo 
pono Sleževičiaus, kaip Vyriausy
bės vadovo, ir jo kabineto, kaip Vy
riausybės narių, puolimo, tai šian
dien sąlygoja mūsų įstatymai. Jeigu 
Vyriausybė nepaduos manęs į teis
mą už, tarkime, įžeidimą, arba už 
melagingų, kaip sako, duomenų pa
teikimą, tada aš ieškosiu būdo pro
cesą vesti pats.

- Kokios pagalbos tikėjotės ir 
tikitės iš visuomenės? Ar patenkina 
kitų partijų reakcija į Jūsų pareiš
kimą?

- Iš visuomenės aš tikiuosi visko. 
Aš tikiuosi, jog visuomenė bus tas 
veikėjas, kuris padarys arba padės 
padaryti tvarką. Kodėl pasirėmiau 
piliečio iniciatyva, pats atsiribojęs 
nuo savęs kaip partinio veikėjo, kaip 
Seimo nario? Todėl, kad galėčiau 
susitapatinti su visa piliečių visuma, 
kuri ir sudaro valstybę. Ten yra mū
sų atsinaujinimo šaltiniai, ten yra 
mūsų visos tvarkos pamatai. Ją tik 
reikia iškelti ir įforminti.

Savo pareiškimą ir padariau po 
ilgų ieškojimų, kokiu būdu būtų ga
lima pajudinti jau susiformavusį ne
teisingos veiklos kolosą. Po to, kai 
buvo pakankamai aiškiai įsitikinta, 
kad jokios institucijos nieko negali 
padaryti, nes visose institucijose sėdi 

mirtingumas dėl nelaimingų atsiti
kimų, žmogžudysčių ir savižudybių, 
keturis kartus didesnis negu moterų.

Pasak statistikų, šalyje susidarė 
kritiška demografinė padėtis - mo
terų yra apie 200 tuksi, daugiau negu 
vyrų, ir šis skirtumas neišsilygina 
jau 26 metus. Nors berniukų gimsta 
daugiau negu mergaičių, to nepa
kanka santykiui tarp lyčių pagerinti.

Šių metų pradžioje Lietuvoje gy
veno daugiau kaip 3,7 mln. gyvento
jų, iš jų 52,8 procentų - moterys.

Pastaraisiais metais labai suma
žėjo santuokų -1994 m. šalyje buvo 

tos pačios politinės mosties žmonės; 
kai visi vienas kitam padeda proble
mas slėpti, o ne jas viešinti ir spręsti, 
man beliko tik išeiti už to užburto 
rato, pasiremiant visuomene, ir, net
gi daugeliui nesutinkant, pasakyti 
tuos žodžius, kurie turėjo būti pa
sakyti, kad procesas prasidėtų. Da
bar partijos gali prisijungti, ir aš, 
kaip vienos partijos narys, galiu 
svarstyti, kokiu būdu partijos gali 
dalyvauti šiame visuomenės pro
cese, ir netgi vadovauti tam proce
sui, kad jis vyktų tvarkingai ir kons
tituciškai. Deja, partijos kol kas ne
randa atramos taško bendrai veiklai. 
Manau, kad ir šitas klausimas galės 
būti išspręstas visuomenei spau
džiant...

- Kokios šios dvikovos baigties 
tikitės? Kaip reaguojate į prana
šavimą: R.Ozolas pralaimės, o jo 
partija - laimės?..

- Aš jokiu būdu nenorėčiau tokiu 
pranašavimu užbaigti šitą mūsų pa
sikalbėjimą, nes manau, kad nei 
Ozolo pralaimėjimas, nei jo partijos 
laimėjimas nėra galutinis šios akci
jos tikslas. Net jeigu pralaimėtų ir 
mano partija, ir aš pats, nelaikyčiau 
to tragedija, jeigu iš to laimėtų Lie
tuvos visuomenė jeigu valstybėje 
atsirastų daugiau tvarkos. O iš tiesų, 
man atrodo, negali pralaimėti nie
kas: nei mano partija, kitos partijos, 
jei jos deramai reaguos į situaciją po 
to, kai jau reikia aiškiai spręsti ko
rupcijos likvidavimo klausimus. 
Netgi ta pati LDDP dar galėtų pa
bandyti gelbėtis, ryžtingai sukilusi 
prieš savo narių korupciją. Bet ji, 
atrodo, šito nenori, ir tai jau tampa 
jos pačios problema.

O mano reikalas yra vesti proce
są iki galo tiek, kiek aš pajėgsiu ves
ti, bendradarbiaudamas su kitais ir 
nesitraukdamas iš pozicijų, kurias 
užėmiau pačioj pradžioj. Manau, 
procesas baigsis rezultatyviai: bus 
priimti antikorupciniai įstatymų pa
taisymai, bus sudarytos žymiai ge
resnės kontrolės komisijos, Seimas 
atsimins, kad jis yra ir Vyriausybės 
kontrolierius, todėl, visų pirma, per
tvarkys įstatymų projektų teikimo 
tvarką, nebepasitenkins tuo, kad 
juos teikia pačios juos vykdančios 
institucijos, ir teikia tokius, kurie 
joms pačioms geresni. Rezultatas 
turėtų būti toks: naujasis Seimas ga
lėtų kalbėti apie tai, kas šiame 
Seime nepadaryta iki galo, prade
dant esmine kova su korupcija. Ir ką 
nedelsiant naujajam Seimui reikia 
padaryti, kad totalinis Lietuvos iš
grobstymas, totalinis turto pergrobs- 
tymas vienam iš kito, totalinis žmo
nių skurdinimas būtų sykį baigtas. 
Tai yra svarbiausia. O viskas tik 
prasideda.

Kalbėjosi Adolfas Strakšys 

įregistruotos 23 337 santuokos, Ly. 
1000 gyventojų - 6,3 santuokos per 
metus. Šeimų skaičius kasmet padi
dėdavo 10-11 tūkst, o 1992-1994 m. 
jų skaičius sumažėjo 10 tūkstančių. 
Padaugėjo viengungių: 1995 m. pra
džioje buvo 1 mln. 15 tūkst šeimų ir 
285 tūkst vienišų asmenų, iš jų 185 
tūkst moterys.

Daugiau kaip pusė šeimų (51 
proc.) turi tik po vieną vaiką. Lie
tuvoje yra 120 tūkst. nepilnų šeimų, 
turinčių vaikų. Pernai mirusiųjų 
skaičius 3654 viršijo gimusiųjų skai
čių. ELTA’
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Ekonomika

Aukštyn, ar vis dar žemyn?
Po ilgesnės pertraukos į Ekono

mistų klubą susirinkę specialistai 
mėgino atsakyti į klausimą, kokia 
yra tikroji Lietuvos ūkio padėtis 
šiandien. Pokalbyje dalyvavo Statis
tikos departamento generalinis di
rektorius Kęstutis Zaborskas, Seimo 
nariai Julius Veselka ir Kazimieras 
Antanavičius, bankininkas Gitanas 
Nausėda.

Ekonomistas Julius Veselka sakė 
tiesiai - plūduriuojame, bet ne savo 
pastangomis, o palaikomi užsienio 
paskolų, kurių Lietuva yra pasiryžu
si imti visą milijardą dolerių. Tuo 
tarpu per 700 mln. dolerių jau išleis
ta. Anot J .Veselkos, ne gamybai plė
toti, ne naujoms technologijoms 
diegti, ne intelektualų veiklai skatin
ti. Žinoma, esą gražu, kai lietuvės 
siuva marškinius vokiečiams ar šve
dams, bet nereikėtų savęs apgaudi
nėti, jog Vakarai perka mūsų gami
nius. Tekstilininkai dažniausiai už
sienyje parduoda tik pigų savo dar
bą. Užsieniečiai i Lietuvą atveža ir 
sagas, ir siūlus, ir jau sukirptus tų pa
čių marškinių ruošinius. Lietuviams 
už pasiuvimą sumoka simbolišką 
kainą. Seni žmonės sakydavo - gai
džio ašaros toks uždarbis. Bet mums 
gerai, net geriau už bedarbio pašal
pą. Nors šitaip gyvendami, J.Vesel
kos žodžiais tariant, toje marmaly
nėje dar ilgai plūduriuosime. Jei ne
plėtosime savo gamybos, amžinai 
būsime tarp atsilikusių valstybių. Sa- 
viapgaule derėtų laikyti ir vadina
mąsias laisvosios ekonomikos zo
nas. Kokia ten ekonomika? Tai viso 
labo tik didžiuliai muitinės sandėliai, 
sakė J.Veselka, kur mes užsieniui 
būsime reikalingi ne kaip partneriai, 
o kaip krovėjai, prekių rūšiuotojai ir 
pakuotojai, galiausiai - persiuntėjai 
kitais adresais. Ir vėl nieko nekursi- 
me, nieko negaminsime, tik parduo
sime savo rankų darbą.

Kęstutis Zaborskas, kaip ir dera 
statistikos departamento vadovui, 
savo mintis grindė skaičiais. Pasiro
do, pernai pirmą kartą per visus Ne
priklausomybės metus bendrasis vi

MODERN LITHUANIAN
Mokomasis lietuvių kalbos vadovėlis (21 pamoka). 

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

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

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

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

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

dinis produktas padidėjo... vienu 
procentu, nors bendras ekonomikos 
lygis per tą laiką nusmuko 57 pro
centais. Šie skaičiai kelia keistų min
čių: jeigu gamyba smunka kaip smu
kusi, iš kur tasai vienas procentas 
prieaugio? Anot K-Zaborsko, šiek 
tiek padidėjo ryšių, prekybos, vieš
bučių ir restoranų apyvarta. Čia neiš
tvėrė ekonomistas K.Antanavičius: 
kokia dar apyvarta, jeigu viskas vos 
ne kasdien brangsta. Tikras nusikal
timas prekybos apyvartą laikyti pa
didėjusia 28 procentais, kai žmonės 
spėlioja, kiek ir kas kainuos rytoj. O 
ryšių paslaugos? Patyliukais dvigu
bai pabrango laiškų persiuntimas 
Lietuvoje. Gal reikėtų suskaičiuoti, 
kiek pašto siuntų per Nepriklauso
mybės metus sumažėjo, o ne džiaug
tis apyvarta? Sakoma, jog 20 pro
centų padidėjo socialinio draudimo 
išmokos. Bet kiek tos išmokos suba
lansuotos su per tą patį laiką pabran
gusiu maistu, mokesčiais už butą, 
Įeitomis paslaugomis?

Čia K.Zaborskas buvo nuoširdus, 
sakydamas, jog ’’pensininkų gyveni
mas gerėja labai mažai ženkliai“. 
Bet to gerėjimo nepajėgė įžvelgti nė 
vienas diskusijoje dalyvavęs ekono
mistas nei žurnalistas, nes pernai, 
statistikos duomenimis, vidutinė 
pensija padidėjo 5 proc., o kainos - 
16 proc. Šiemet, sako, infliacija bū
sianti apie 30 proc. Tokiais tempais 
netruksime atsidurti ir paskutinėje 
vietoje pagal savo ekonomikos lygį.

Jokiu būdu negalima bendrojo 
vidinio produkto tapatinti su žmonių 
gyvenimo lygiu, sakė K.Zaborskas, 
kai buvo priminta Pasaulio banko 
studija apie žmogaus socialinę raidą, 
pagal kurią Lietuva iš 28 vietos nu
smuko į 71. Jau susitarta su Pasaulio 
banko ekspertais ir iš naujo bus ap
skaičiuotas bendrasis vidinio pro
dukto indeksas. Jeigu norime lyginti 
valstybes, sakė K.Zaborskas, turime 
atmesti kainų skirtumus, priešingu 
atveju kalbos apie bendrąjį vidinį 
produktą yra nieko vertos. Kartu su 
Austrijos ir Suomijos specialistais 

atrinkta apie 500 prekių ir paslaugų, 
sudarančių bendrąjį vidinį produktą. 
Remiantis Europos kainomis, atsi
skaitymo vienetu imant Austrijos ši
lingą, apskaičiuota lito perkamoji 
galia, pagal kurią 1 doleris yra lygus 
0,77 lito. Taigi, 1993 m. vienam Lie
tuvos gyventojui teko 5643 doleriai 
bendrojo vidinio produkto. Palyginti 
su Austrija, tai yra tik 19 proc., tuo 
tarpu kitose Baltijos valstybėse šitie 
rodikliai panašūs.

Kaip sakė K.Zaborskas, vis dar 
labai ryškus skirtumas tarp skur
džiausiai ir turtingiausiai gyvenan
čių žmonių. Namų ūkio tyrimai pasi
rodė esą neobjektyvūs, nes pasitu
rinčiai gyvenantys žmonės yra linkę 
savo pajamas slėpti. Todėl paskuti
niu metu, skaičiuojant bendrąjį vidi
nį produktą, atsižvelgiama ir į vadi
namosios šešėlinės ekonomikos ro
diklius, kurie iš dalies užfiksuoti gy
ventojų pajamų deklaracijose.

Jei 1 doleris pagal savo perkamą
ją galią iš tiesų vertas 0,77 lito, tai 
kaip suderinti oficialųjį lito ir dolerio 
santykį? Čia iš esmės visi diskusijos 
dalyviai sutarė, jog tasai susiejimas 
yra labai dirbtinis. Ir jokio patiki
mumo čia nėra. Dolerį sėkmingai 
galima atplukdyti į Lietuvos rinką, 
taip pat sėkmingai galima jį ir iš
plukdyti svetur. O tai jau tolygu fi
nansinei diversijai. Pasak G.Nausė- 
dos, tokių požymių ryšku Estijoje, 
kur krona susieta su Vokietijos mar
ke. Estijoje pastebėta, jog smarkiai 
pagausėjo pinigų. Manoma, jog tai 
invazija iš Rytų. Ekspertų nuomone 
derėtų litą atsieti nuo dolerio. Tačiau 
kas tam ryšis, ypač žinant, jog gy
ventojai jau yra linkę pasitikėti ban
kais ir ten laikyti savo santaupas. O 
tai jau teigiamas ūkio raidos bruo
žas. Su tuo, deja, nesutiko K.Anta
navičius. Jo manymu, esanti vienin
telė išeitis - pakartoti taikiąją 1989 
m. revoliuciją. Tuo tarpu J.Veselka 
buvo optimistiškesnis. Gal ir to vie
no procento užtenka, kad atsispirtu- 
me ir imtume kilti į viršų?

Salomėja Čičiškina

Mitingas prie Seimo. Mariaus Baranausko nuotr.

Korupcija Lietuvoje - 
grėsminga kasdienybė

Biznio naujienų savaitraštyje 
’’Verslo žinios“ išspausdintas straip
snis ’’Špargalka LR Premjerui“, ku
riame teigiama, jog Lietuvą apraizgė 
korupcijos smauglys. Tokią išvadą 
leidžia daryti į ’’Verslo žinių“ žur
nalistų rankas patekusi Pasaulio ban
ko 1995 m. birželio mėn. ataskaita 
apie privataus sektoriaus vystymąsi 
šalyje, remiantis 200 užsienio inves
tuotojų ir 200 Lietuvos verslininkų 
apklausa. Joje tvirtinama, jog korup
cija mūsų šalyje - grėsminga kasdie
nybė. Ir nors Lietuvos premjeras ne 
sykį tvirtino neturįs dokumentų apie 
šalyje egzistuojančią korupciją, Pa
saulio banko ataskaita teigia, jog 
Lietuvos verslininkai kyšiams išlei
džia vidutiniškai 13 046 Lt per me
tus, rašoma savaitraštyje.

Daugiau kaip pusė - 54% ap
klaustųjų (arba 108 įmonės) Lietu
vos verslininkų iš Vilniaus ir Kauno 

į klausimą "Ar yra mokėję valdinin
kams kyšius, kad galėtų išspręsti rei
kalus?“, atsakė teigiamai. Minima
lus jų paminėtas kyšis - 50 Lt, mak
simalus - 200 000 Lt.

90% iš 200 apklaustų užsienie
čių, turinčių verslą Lietuvoje, tvirti
no, kad korupcija kliudo jiems vys
tyti verslą ir didinti investicijas. 
Apie 160 užsienio firmų atstovų tei
gė, kad iš jų buvo prašoma kyšio. 
Anot jų, valdininkai ’’įsikerojusią 
korupciją suvokia kaip savo verslą".

Tuo tarpu didelės tarptautinės 
kompanijos apklausos metu paaiš
kino negalinčios rizikuoti savo repu
tacija, todėl valdininkams duoklės 
nemoka, ir joms tenka kęsti valdi
ninkų boikotą. Užsienio investuoto
jai nurodė, kad labiausiai korumpuo- 
ti yra mokesčių inspekcijų darbuoto
jai ir muitininkai, bet jie dažniausiai 
reikalauja nedidelės pinigų sumos.

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

kose nuo 1995 m. spalio 5 d. nustatyti oficialūs lito ir kai kurių užsie
nio valiutų santykiai (litai už valiutos vienetą):

Anglijos svarai sterlingų 6.3170 Lenkijos zlotai 1.6327
Australijos doleriai 3.0622 Prancūzijos frankai 0.8067
ECU 5.1582 100 Rusijos rublių 0.0890
Estijos kronos 0.3500 Šveicarijos frankai 3.4453
Latvijos latai 7.4906 Vokietijos markės 2.7807

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.

Baltic Stores & Co.,
11 London Lane, 

Bromley, Kent, BR1 4HB. England. 
Tel. 0181 460 2592 
Fax 0181 402 9403.

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

’’Vilniaus bankas“ pranešė ”EL“ redakcijai, kad spalio 5 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 2,72 Lt už vieną, 
parduodamos po 2,80 Lt, Anglijos svarai sterlingai - atitinkamai 6,26 
Lt ir 6,35 Lt, Prancūzijos frankai - 0,76 Lt ir 0,83 Lt, Šveicarijos 
frankai - 3,30 Lt ir 3,48 Lt, Latvijos latai - 7,20 Lt ir 7,60 Lt
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Šeštais nepriklausomybės metais 
iš tolimosios Kalifornijos i Vilnių 
atskrido Mykolo Biržiškos anūkė 
Danutė Barauskaitė-Mažeikienė. 
Paminklas broliams Brižiškoms 
Viekšniuose jau buvo pastatytas ir 
atidengtas. Iškilmių organizatoriai 
kvietimą išsiųsti pamiršo, skambino 
telefonu, bet atstumai tolimi ir se
nutė mama, pakėlusi rageli, nesupra
to, ko iš jos norima...

- Pasižiūrėsiu dabar, - sakė Da
nutė. - Bus kukliau... Apie statomą 
monumentą išgirdau prieš porą 
metų. Naujiena mane suintrigavo. 
Bet Dieve mano, monumentas Bir
žiškoms - tai gražiai atstatyta Lietu
va! Pirmučiausias rūpestis - kad 
žmonėms būtų lengviau, kad atgim
tų laisvas galvojimas ir visa kita. O 
monumentas galėjo ir palaukti...

Tokia buvojęs nuomonė. Bet pa
minklas stovi. Broliai Biržiškos pri
siminti. Kokį įspūdį paliko jai tas 
statinys, neteko sužinoti, nes mudu 
kalbėjomės prieš kelionę į Viekš
nius.

Danutė gimė ir užaugo Ameri
koje, o tėvai susituokė Vilniuje, Šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Susituokė ir 
iškeliavo į Vakarus, nes Rytuose 
dundėjo patrankos, kurios pranaša
vo apie rusų kariuomenės grįžimą į 
Lietuvą.

Biržiškos žinojo, ką tai jiems 
reiškia. Jie jau buvo vartę baisiuo
sius būsimųjų tremtinių sąrašus, 
kuriuose rado ir savo pavardes. Tai
gi, medaus mėnuo - tremtis į Vaka
rus, vagonų dundesys, bombardavi
mai, sumaištis, kiekviena diena - 
džiaugsmas, kai likai gyvas: vakare 
atsigulei, pabundi nuo bombų spro
gimų ir žiūri - namo stogo jau ne
bėr, o tu guli lovoj po žvaigždėtu 
dangumi...

Toks buvo gyvenimas.
Tokia buvo tėvų povestuvinė ke

lionė į nežinią...
Ir viską atlaikė. Mama dar gyva, 

o jai jau 86-eri. Tėtis mirė, kai Da
nutei buvo penki metukai. Jį pava
davo Mykolas Biržiška, senelis, bet 
po septynerių metų mirė ir jis. 
Mama gaudavo kuklią našlės pensi
ją. Reikėjo pasvarstyt, ką virt pie
tums, o ką vakarienei. Taip skai
čiuodama ir užaugo, ištekėjo už te-

Lietuva lyg religija...

Paminklas Mykolui ir Vaclovui 
Biržiškoms Viekšniuose.

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) 
nuotr.

nykščio lietuvio Antano Mažeikos, 
pagimdė tris vaikučius, kurie jau 
lanko mokyklą: amerikietišką ir 
lietuvišką. Lietuvišką - tai sekma
dieninę.

Važiuoja su vaikais kartu, nes 
toj mokykloj mokytojauja nors pati 
verčiasi kompiuterių prekyba, o 
Antanas - pardavinėja namus. Ir pa
ti, ir vaikai - skautai: amerikietiški 
ir lietuviški. Pati Danutė gražiai 
šneka lietuviškai, vaikai, sako, - ir
gi. Mokosi jie ne tik rašto, bet ir 
papročių, kultūros, literatūros, kal
bos. Senelių Biržiškų dvasia dar 
gyva Biržiškų namuose Los Andže- 
le. Biblioteka, nuotraukos, knygos, 
rašomasis stalas, kiti baldai - tikras 
muziejus. Vaikai didžiuojasi turėję 
tokį prosenelį...

O mama štai pirmą kartą išsiren
gė į ilgą kelionę prie Baltijos.

- Kaip įsivaizdavo! Lietuvą? - 
klausiu.

- Kaip įsivaizdavau?.. Iš dyku
mos atvykau į žalumynų kraštą! Čia 
taip miela, savotiška, gražu... Mes 
vis apie šį kraštą kalbėdavom, o vie
tiniai nežinojo, kas toji Lietuva, ir 
Lietuvą laikė ne kraštu, o religija. 

kažkokia sekta, kuriai meldžiamės... 
Lietuva tikrai mums buvo religija. 
Visą gyvenimą jai meldėmės...

Kalba pasuko apie Biržiškas. Ko
kie prisiminimai išliko apie Mykolą 
Biržišką, tą lietuviškosios kultūros 
darbo skruzdę?

- Aš vis matau ir matau jį palin
kusį prie rašomojo stalo. Vis tarp po
pierių ir knygų. Seneliui buvo labai 
svarbu išleisti "Aleksandryną“. Ne
daug kas žino, kad šį milžinišką dar
bą pradėjo Vaclovas Biržiška, tą 
veikalą pavadinęs žmonos vardu. 
Žmona mirdama prisakė jam: dirbk 
ir baik. Kai Vaclovas Biržiška pasi
mirė, rankraščiai atsidūrė pas senelį 
Mykolą.

Senelis taisė korektūrą, skaitė 
tekstus, labai norėjo išleisti tą monu
mentą Lietuvai. Prie to darbo labai 
prisidėjo Marilė Biržiškaitė-Žyman- 
tienė. Marilės dėka išėjo iš spaudos 
trečiasis tomas...

Klausausi tų istorijų ir tarsi 
vaikštau po lietuviškus Biržiškų 
namus, kuriuose buvo gyva Lietuva 
ir kuriuos taip pamėgo nelaimės. 
Nespėjo apgedėt Biržiškienės, o po 
dviejų mėnesių miršta Danutės tė
velis, dar po dviejų mėnesių Ana
piliu iškeliauja Vaclovas Biržiška. 
Paskui eilė ateina Mykolui. Sutirpo 
kaip žvakės svetimiems vėjams pu
čiant, galvojant apie Lietuvą, ten 
paliktus darbus, Sibiro lageriuos 
žuvusius bendramokslius. Danutė 
su trečios kartos lietuviu Antanu 
Mažeika, tos dvasios pagauta, įsi
traukia į patriotinę veiklą, suorgani
zuoja Baltų laisvės lygą, susipažįsta 
su daugeliu veikėjų, kuriems Lietu
va - ne religija, o realus kraštas prie 
Baltijos jūros, kurį pavergė okupan
tai. Susipažįsta su buvusiu Europos 
parlamento nariu austru Otų fon 
Hasburgu, kalbasi apie Lietuvą, 
apie laisvę, kuri turi nušvisti šio 
krašto žmonėms.

Bet kada, bet kada tai bus? Kai 
pasauli sujungs satelitinės televizi
jos lėkštės, kai jos atsiras ant namų 
stogų - tada baisus baubas sugrius, 
pranašavo austras.

- Važiuoju šiandien per Lietuvą 
ir matau: lėkštės, lėkštės, lėkštės. Jos 
sujungė pasaulį, - sako Danutė ir pa
sakoja, kaip su ašaromis akyse sekė 

sausio įvykius Vilniuje, bolševikų 
pučą Maskvoje.

Prisimena Los Andželo olimpia
dos išvakarėse pokalbius su įvairių 
kraštų žurnalistais apie Lietuvą, jos 
varganą padėti. Dalyvavo Japonijos, 
Suomijos, Afrikos bei Europos šalių 
žurnalistai, o Antanas jiems pasako
jo apie sovietų skriaudas Lietuvai, 
apie šiame krašte pažeidinėjamas 
žmogaus teises.

Kalba užsimezga apie Lietuvos 
pilietybę. Kas gali pasakyti, kad aš 
ne lietuvė? - klausia Danutė. Yra 
kraujo pilietybė, susimąsto, yra sau
lės, po kuria gimei, pilietybė. Mano 
saulė - Kalifornijoj, sako Danutė, o 
mano kraujas - Lietuvoje, krašte, kur 
gimė ir užaugo mano seneliai ir 
tėvai...

Ir atskrido jinai į tą kraštą savo 
senelių gerų darbų šaukiama - daly
vauti Vytauto Didžiojo gimnazijos 
Vilniuje 80-ųjų metinių minėjime. 
Tai buvo pirmoji lietuviška gimna
zija Lietuvoje. Ją įsteigė Mykolas 
Biržiška 1915 metais. Lenkų oku
pacijos laikais, kai buvo siekiama 
nutautinti Vilniaus lietuvius, lenkai 
gimnaziją išmetė lauk, ją priglaudė 
žydų realinė mokykla Senelį suėmė, 
uždarė į kalėjimą. O kai paleido, te
ko bėgt iš Vilniaus...

Ir vėl žodžiai apie Lietuvą. Jau 
šiandieninę. Sunku? O kur lengva? 
Bet matot - skleidžiasi laisvės pum
purėlis. Savas pumpurėlis. Čia tiek 
darbo, čia tiek jėgų reikia.. ”lr aš 
matau ateitį, nes matau jaunimą, ma
tau, kaip jis mokosi, kaip siekia iš
minties ir žinių; jūs jau augat, jūs jau 
atstatot Lietuvą. Jūs atstatysit, o 
mes, kiek galėdami, padėsim“...

Ir prisimena sprangius Džeferso- 
no žodžius: laisvės medis turi būti 
palaistytas kiekvienos generacijos 
krauju. Kiek karų pakėlė Lietuva sa
vo kely, kiek jos sūnų žuvo, kiek 
kraujo išlieta giriose ir sodybose! 
Sunkumai stiprina tautą. Sunkumai 
grūdina žmones.

Todėl Lietuva jau ne religija. Lie
tuva jau valstybė... Su tokiomis min
timis mūsų gera bičiulė Danutė Ma
žeikienė ir išvyko į savo gimtuosius 
namus, kuriuos doras žmogus turi 
tik vienus...

Adolfas Strakt y 3

Knygų lentynoje

Vilniaus universitetas kartu su 
Biržiškų draugija išleido svarbiau
sios ikonografinės ir biografinės 
medžiagos rinkinį "Biržiškos“,

Tai pasakojimas apie profesorių 
brolių Mykolo, Vaclovo ir Viktoro 
Biržiškų gyvenimą bei veiklą (su
darė H Jasiūnas, fotografavo V.Nau- 
jikas). Nuotraukos bei archyvinių 
nuotraukų reprodukcijos paaiškin
tos.

Iš glaustos pratarmės (aut. A.Ru- 
žė ir HJasiūnas) keletas pastraipų 
prašyte prašosi pacituojamos: "My
kolas, 1918 m. vasario šešioliktosios 
Lietuvos nepriklausomybės akto 
signataras, vienas iš Vytauto Didžio
jo universiteto kūrėjų, yra buvęs jo 
rektoriumi, Humanitarinių mokslų 
fakulteto dekanu, itin daug nuveikė 
senosios lietuvių literatūros bei lietu
vių tautosakos, ypač dainų, tyrinėji
mo baruose.

Vaclovas kūrė Vytauto Didžiojo 
universiteto biblioteką, ilgus metus 
vadovavo ne tik jai, bet ir Teisės fa
kultetui. Jis yra vienas iš lietuvių 
kultūros istorijos, bibliografijos bei 
knygotyros pradininkų, pirmosios 
lietuviškosios enciklopedijos re
daktorių ir leidybos organizatorių.

Viktoras yra rūpinęsis Lietuvos 
kariuomenės artilerijos stiprinimu, 
tuo reikalu daug važinėjęs net į Va
karų Europos valstybes. Vėliau, 
kaip ir jo broliai, visas jėgas atidavė 
Universitetui, kuriame vadovavo 
Matematinės analizės katedrai, rašė 
ir leido matematikos vadovėlius, 
dėstė būsimiems Lietuvos matem
atikos mokyklos kūrėjams.

1939 m. atgavus Vilnių ir jo kraš
tą, didelis būrys Vytauto Didžiojo 
universiteto profesorių atvyko į Vil
niaus universitetą. Čia atsikėlė ir 
profesoriai Biržiškos. Mykolas buvo 
Vilniaus universiteto rektoriumi. 
Vaclovas čia vadovavo Teisės fakul
tetui ir bibliotekai, Viktoras - Mate
matinės analizės katedrai.

Antrasis pasaulinis karas profe
sorius nubloškė į Vokietiją. Vėliau 
jie persikėlė į JAV. Netekę Tėvynės, 
universitetinio darbo, spaudžiami 
kasdienių gyvenimo rūpesčių, triūsė 
Lietuvai, tačiau netrukus vienas po 
kito užmerkė akis, iki paskutinio 
atodūsio nenustoję tvirtai tikėti, kad 
pavergta Tėvynė vėl atgaus laisvę ir 
nepriklausomybę...“

Vidmantas Kuprtvitius

Sankt Peterburgas prisiminė 
M.K.Čiurlionj

Rugsėjo 22 diena Sankt Peter
burge, kaip ir visuose kituose mies
tuose, kur visuomenė mėgsta meną 
ir geibia menininkų atminimą, prasi
dėjo su Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio vardu. Aštuntą valandą 
ryto Šv. Jekaterinos katalikų bažny
čioje prasidėjo Šv. Mišios Čiurlionio 
atminimui. O kiek vėliau per radiją 
nuskambėjo Lietuvos Generalinio 
konsulato Peterburge konsolės Re
dos Zebleckytės žodžiai. Konsule 
papasakojo klausytojams, kuo reikš
minga ši diena lietuviams ir visam 
meno pasauliui, pasidalino informa
cija apie tai, kokie renginiai jubilie
jaus proga bus rengiami Peterburge 
konsulato ir Lietuvių kultūros drau
gijos pastangomis rugsėjo-spalio 
mėnesiais, ir kas vyks ta pačia proga 
Lietuvoje.

Peterburgas - vienas iš nedauge
lio užsienio miestų, kur yra gyvenęs 
įžymusis mūsų tautietis. Ir Peterbur
go lietuviai ne be pagrindo didžiuo
jasi tuo, kad jų draugijos iniciatyvos 
ir pastangų dėka ant namo, kuriame 

kelis 1909 metų mėnesius gyveno 
M.K.Čiurlionis, 1992 m. buvo ati
dengta memorialinė lenta. Ji buvo 
atidengta tą pačią dieną, kai Peter
burgo Lietuvių kultūros draugija 
šventė savo šimto metų jubiliejų. 
Sovietmečiu draugijos veikla buvo 
nuolat valdžios užgniaužiama. Ji at
sikūrė 1988 m., iškart, kai tik 
padvelkė gaivesni Perestrojkos vė
jai. M.K.Čiurik>niui skirti vakarai ta
po tradiciniu, vos ne kasmetiniu 
draugijos renginiu. Ir jei draugija bū
tų ambicingesnė, ji turėtų tikrą teisę 
pretenduoti į M.K.Čiuriionio draugi
jos vardą. Dabar, Lietuvai atsitverus 
nuo Rusijos muitinių, vizų ir savos 
valiutos sienomis, draugija praktiš
kai nebeturi nei jėgų, nei lėšų įveikti 
atstumą ir politines kliūtis, nebepa
jėgia pasikviesti profesionalų ir spe
cialistų, kurie galėtų deramai pris
tatyti Peterburgui jų didįjį tautietį. 
Bet meilei ir pagarbai išreikšti reikia 
ne tiek lėšų, kiek noro ir pastangų. O
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Tėvyne, mes tavo vaikai

Vilniaus vidurinė mokykla ’’Lie
tuvių namai“ rugsėjo 30 d. iškilmin
gai šventė penkerių metų sukaktį.

1990 m. rugsėjo 18 d. Kultūros ir 
švietimo ministro įsakymu Nr. 211 
buvusi specializuota internatinė mo
kykla Vilniuje, Dzūkų gatvėje 
Nr.43, pavadinta vidurine mokykla 
Lietuvių namai. Tuomet mokslo me
tai čia prasidėjo šešioms dešimtims 
vaikų. Abiturientų dar nebuvo, kaip 
ir daug ko kito. Gal tik vilties būti ir 
išlikti būta su kaupu, nors netrūko 
nerimo ir nežinios. Kartu mokytojai 
ir mokiniai išgyveno tragiškuosius 
Sausio 13-osios įvykius, kartu ištvė
rė ekonominės blokados sunkumus, 
kartu kūrė savo mokyklos, savo na
mų tradicijas.

Ilgainiui buvo sukurta mokyklos 
vėliava, ženklelis, kieme išdygo 
prasmingas koplytstulpis, kartu su
sėsta prie kūčių stalo, linkėta svei
katos, meilės ir damos Lietuvių na
muose visiems ir visada, kartu 
švęstos kitos šventės... Vaikai mo
kėsi lietuviškai kalbėti, rašyti, mo
kėsi lietuviškų dainų ir šokių, pa
pročių, tautosakos.

Dabar, po penkerių metų, Lie
tuvių namų auklėtiniai savo mo
kyklos metraštin yra įrašę daugybę 
įsimintinų įvykių: gražiai pasiro
dyta ’’Dainų dainelės“ konkurse, 
Pasaulio lietuvių dainų šventėje, 
sostinės skaitovų ir dramos būrelių 
renginiuose, keliauta po Lietuvą, 
susitikta Pelesoje ir Rygoje su savo 
vienmečiais lietuvių mokyklose, 
būta svečių iš Maskvos ’’Šaltinėlio“ 
mokyklos, aktų salėje plota gar
siems solistams, dailininkams, poli
tikams, Nepriklausomybės atkūri
mo akto signatarams... Maža to, 
abiturientai vieną dieną patys apsi
lankė Seime, dairėsi, žvalgėsi, 
klausėsi.

Pirmaisiais mokslo metais čia 
mokėsi 61 mokinys, antraisiais - 
109, trečiaisiais -128, ketvirtaisiais - 
133, penktaisiais - 155. Devyni vai
kai čia mokosi nuo pat pirmosios 
dienos. 14 - penktus metus, 27 - ket
virtus, 30 - trečius, 38 - antrus, tiek 
pat - pirmus. Šiuo metu čia mokosi 

66 tremtinių palikuonys. Daugiausia 
yra suvažiavusių iš Rusijos Fede
racijos - 79, iš jų 31 sibirietis. Esama 
mokinių iš Ukrainos, Baltarusijos, 
Moldovos, Kazachstano, Vidurinės 
Azijos, Lenkijos. Mokėsi vaikų iš 
Kanados, Vokietijos, JAV, Užkau
kazės. Mokyklą baigė keturios abi
turientų laidos - 42 vaikai. Lietuvos 
aukštosiose mokyklose studijuoja 
23, aukštesniosiose - 9. Yra baigusių 
vidurinę mokyklą ir sidabro meda
liu, ir su pagyrimu. Čia dirba 20 mo
kytojų, 2 medikai, bibliotekininkė, 
23 patarnautojai. Keturiems moky
tojams suteikta metodininko, 12 - 
vyresniojo mokytojo kategorijos, 15 
lankė APPLE programos kursus. 
1994 metais mokykloje vyko tarp
tautinė konferencija ’’Grįžtam į Lie
tuvą“, kurioje savo patirtimi dalijosi 
Lenkijos, Vokietijos, Rusijos, Latvi
jos lietuviškųjų mokyklų mokytojai.

Suprantama, jog nė vienas Lietu
vių namų renginys nebūtų įvykęs be 
rėmėjų ir globėjų paramos. Tai ir 
Tautos fondas, Atviros Lietuvos 
fondas, Tremtinių grįžimo fondas, 
Maltos ordinas, JAV ir Kanados 
lietuviai, V.Landsbergio vaikų fon
das, Dailės akademija, "Sanryša“, 
Mokslo ir švietimo ministerija, kitų 
ministerijų atitinkami departamen
tai... Ir iš tiesų džiaugėsi visi, ir no
rinčių išsakyti savo jausmus buvo 
daugiau nei tikėtasi. Štai kai kurios 

kalbėjusiųjų mintys, kurios, viliuosi, 
apibūdins šventinės popietės dvasią.

Remigijus Motuzą, Švietimo ir 
mokslo ministerijos sekretorius: 
’’Jūs esate lyg ir vilties simbolis. 
Šimtmečiais lietuviai kovojo dėl 
savo mokyklų, todėl keleriopai sma
giau matyti jūsų čia tiek daug. Jūsų 
buvimas čia yra tikras žygdarbis, 
kurį įvertins ateitis“.

Kazimieras Meilus, pirmasis ti
kybos mokytojas: ’’Prieš penkerius 
metus aš jus mokiau, dabar mokausi 
pats - Romoje, Šventojo Kazimiero 
lietuvių kolegijoje. Italijoje daug kas 
nežino, kokia kalba mes kalbame, 
kokie mūsų rašmenys. Mus vis dar 
laiko slavais, kartais išgirsti lyginant 
mus su jugoslavais. Mes turime kal
bėti pasauliui apie save. Mes turime 
atsiverti, nes Nepriklausomybė tai 
jokiu būdu ne aukštos sienos. Čia ir 
jūsų misija svarbi“.

Julius Sasnauskas, Toronto Prisi
kėlimo parapijos kunigas: ’’Keista, 
bet, būdamas čia, Lietuvoje, aš neži
nojau, kad yra tokie Lietuvių namai. 
Tik savo parapijoje Kanadoje išgir
dau iš ponios Stepaitienės, aštuo
niasdešimtmetės lietuvės. Apie šią 
ponią galėčiau pasakoti ir pasakoti, 
bet jaučiu, jog mūsų šventė užsitęsė. 
Todėl pasakysiu tik vieną dalyką: 
lietuvybė - ne vien mėlynos akys ir 
geltoni plaukai. Lietuvybė - tai dva
sia, tai vidinė nuostata ir pajauta. 
Mano parapijoje yra juodaodis de
vyniolikmetis, kuris man lietuviškai 
sako: ’’Kunige, o juk aš širdyje jau
čiu, kad turiu kažką lietuviško...“ 
Taigi, nesvarbu, kokios spalvos yra 
žmogaus plaukai, akys ar oda, svar

bu, kas jis. Todėl malonu, kad Lie
tuva grąžina savo vaikams skolas, 
grąžina, neklausdama, kur ir kokioje 
žemės pėdoje suleido šaknis tų vaikų 
giminė“.

"Lietuvos aido“ redaktorius Sau
lius Šaltenis redakcijos vardu apdo
vanojo geriausių rašinių apie savo 
giminės likimą ir save autorius, įtei
kė kiekvienam firminius redakcijos 
marškinėlius bei Vytauto Landsber
gio knygą ’’Laisvės byla“ su auto
grafu.

Mokyklos penkmečiui skirti ren
giniai vyko visą savaitę, nesutrikdy- 
dami mokslo ritmo. Vyko mokyklos 
skaitovų, dailininkų, literatų, prisi
minimų popietės, Visų šventųjų baž
nyčioje klausyta mišių, pašventintos 
juostos, kurios iškilmingai prisegtos 
prie mokyklos vėliavos, pagerbti tra
giškai žuvusių Lietuvos laisvės ko
votojų kapai..

O iškilminga popietė baigėsi 
gana netikėtai - mokyklos auklėti
nio, dabar jau studento, Boriso eilė
mis, kurios kaip malda krito tiesiai į 
kiekvieno širdį. Borisas yra tapęs 
lyg ir gyva legenda po to, kai mo
kykloje pirmąkart lankėsi poetas 
Bernardas Brazdžionis. Sužinojęs, 
kokių likimų vaikų esama ’’Lietuvių 
namuose“, poetas negalėjęs patikėti, 
jog susitiks su gyvu 1863 m. sukili
mo dalyvio palikuoniu. ’’Kur jis?“ - 
nenustigo poetas. Tada ir atsistojo 
Borisas, ir padeklamavo paties 
B.Brazdžionio eilėraštį. "Dabar aš 
žinau, kas yra Lietuvių namai, - susi
jaudinęs sakė poetas.

Salomėja Čičiškina

Vytautas Mačiuika
Autobiografiniai apsakymai ”Šiaurės novelės“

Darius ir
Girėnas

Vytenio motina dirbo gailestin
gąja sesele ir tuo pačiu metu studija
vo mediciną Vytauto Didžiojo uni
versitete. Medicinos fakultetas turė
jo naujus rūmus Mickevičiaus gat
vėje. Motina ne kartą buvo atvedusi 
Vytenį į tuos rūmus, į Medicinos 
i dziejų.

Vieną šeštadienį motina nuvedė 
sūnų į medicinos fakulteto koplyčią, 
kurioje jau kuris laikas stovėjo du 
bronziniai karstai su balzamuotais 
transatlantinių lakūnų Dariaus ir Gi
rėno kūnais.

Motina pakėlė Vytenį, ir per šva
riai nuvalytus stiklus, įmontuotus į 
karstų viršų, jis pamatė dviejų lakū
nų galvas su odiniais lakūnų šal
mais, tik be akinių. Dariaus ir Girė
no veidai buvo tamsiai rudos spal
vos, akys užmerktos.

- Tai lietuvių tautos didvyriai, - 
tyliai kalbėjo Vyteniui motina. - Jie 
iš Amerikos atskrido į tėvynę, į Kau
ną. Perskrido Atlanto vandenyną, 
visą Europą, o prie Lietuvos slenks
čio lėktuvas nukrito. Darius ir Girė
nas žuvo. Juos laidojo visa Lietuva.

- Bet jie nepalaidoti, - nustebo 
Vytenis.

- Taip. Nepalaidoti. Jų kūnai bal
zamuoti, todėl jiems bus pastatytas 
mauzoliejus, - sakė motina.

Paskui motina nuvedė Vytenį į 
naujus Karo muziejaus rūmus, į karo 
aviacijai skirtas sales, kurias rengė 
Vytenio tėvas, pasitelkęs kitus lakū
nus. Paskutinėje nedidelėje salėje po 
stiklu gulėjo Dariaus ir Girėno lėk
tuvo "Lituanika“ nuolaužos. Prie jų 
net dvi nulaužtos pušys stovėjo. 
Oranžine spalva nudažyta "Lituani
ka“ Vyteniui paliko nepaprastą įspū
dį. Visam gyvenimui. Nors berniu
kas dar nebuvo matęs Atlanto van

denyno, bet įsivaizdavo jį baisiai di
delį ir neaprėpiamą. Žiūrėdamas į 
kabantį ant sienos žemėlapį, į nu
skristą Dariaus ir Girėno kelią, jis 
aiškiai matė - kokia maža Baltijos 
jūra ir kokia mažytė Lietuva...

O motina vis pasakojo, koks pui
kus buvo karo lakūnas Darius, koks 
šaunus buvo jis sportininkas ir kad 
pastatė Ąžuolyne stadioną, kuriame 
ir ji, Vytenio mama, Lietuvos rink
tinėje žaidė krepšinį... Motina kalbė
jo apie LFLS, savo sporto klubą, ku
riam priklausė nuo LFLS įkūrimo.

- Ir Darius mums teisėjaudavo, 
kai mes žaisdavom krepšinį, - sakė 
Vyteniui motina. - Jis buvo labai 
griežtas, bet teisingas. Ir žmoną susi
rado sporto aikštelėje. Ji ir dabar gy
vena Fredoje su dukrele Nijole.

Gaila, bet Vytenis Fredoje nebu
vo susipažinęs su Dariaus dukra. 
Toje pusėje jis lankydavosi tik pas 
majoro Mikėno sūnų Algį.

- O kiek metų Dariaus dukrai Ni
jolei? - paklausė jis.

- Gimė 1925 metais. Aš dar bu
vau netekėjusi. Mes su tavo tėvu su
situokėme 1926 metų gruodyje, - at
sakė motina. - Po metų gimė tavo 
brolis, o po trejų metų atsiradai tu. 
Nijolė penkeriais metais už tave vy
resnė.

- Penkeriais metais! - atsiduso 
Vytenis.

Mažam žmogeliui tai buvo labai 
daug - net penkeri metai...

Praslinkus daugeliui metų, Vyte
nis susitiko su Nijole Dariūte. Ir jo
kio amžiaus skirtumo tada nejautė, 
nes jie buvojau subrendę žmonės.

Europos 
čempionai

1937 metais Rygoje vykusiame 
Europos krepšinio čempionate lietu
viai sportininkai iškovojo pirmąją 

vietą - aukso medalius. Visa Lietuva 
džiaugėsi ir laukė traukiniu į Kauną 
grįžtančių krepšininkų. Gatves, ku
riomis automobiliais turėjo važiuoti 
tautos didvyriai, užplūdo tūkstančiai 
žmonių su gėlėmis rankose. Kai 
sportininkai pasirodė, visi šaukė 
"Valio!“ ir šluostėsi džiaugsmo aša
ras.

Vytenis su motina stovėjo Vytau
to prospekto ir Laisvės alėjos san
kryžoje. Atvirose automašinose va
žiuojantys krepšininkai šypsojosi, 
mojavo rankomis, o žmonės mėtė 
jiems gėlių puokštes. Visas Vytauto 
prospektas buvo nuklotas žiedais. Ir 
atvykusius Egipto krepšininkus 
sveikino visas Kaunas, nes tai buvo 
vienintelė komanda, dalyvavusi 
Europos čempionate, kuri kartu su 
lietuviais atvyko į Kauną draugiš
koms rungtynėms su Europos čem
pionu, o Lietuva kvietė į Kauną vi
sas komandas, žaidusias turnyre.

Motina liepė Vyteniui grįžti na
mo, o pati nuskubėjo į Kūno kultū
ros institutą, į naujus rūmus, pastaty
tus prie Ąžuolyno. Po kurio laiko ji 
grįžo džiūgaudama, nes laikė ranko
se... bilietus į draugiškas krepšinio 
rungtynes Lietuva-Egiptas.

- Vyteni! Mums pasisekė - mes 
pamatysime mūsų čempionus! - pa
sakė motina. - Apsivilk šventinį kos
tiumėlį ir paskubėk, nes vėluoti į 
rungtynes nevalia. Prie rūmų tūks
tančiai žmonių, kurie nori patekti į 
sporto salę. O bilietus gavo tik tie, 
kurie priklauso sporto klubams. Ga
vau ir aš, nes priklausau LFLS.

Vytenio raginti nereikėjo. Jis vir
pėjo iš susijaudinimo, kad pamatys 
tikrą krepšinį, pamatys tuos, kurie 
iškovojo Europos čempionų vardus. 
Pamatys tolimos šalies - Egipto rink
tinę. Kaip keistai atrodė tie nudegę 
vyrukai su bukomis kepuraitėmis 
ant galvų. Tos kepuraitės - kaip gėlių 
vazonėliai. Motina sakė, kad tai na

cionalinis egiptiečių galvos apdan
galas. Pats Egipto karalius Farukas 
tokį nešiojąs. Štai kaip!

Kai Vytenis su motina skverbėsi 
per minią žmonių į Kūno kultūros 
instituto rūmus, tai aplinkiniai tik ir 
klausinėjo:

- Ponia! Gal turite atliekamą bi
lietą?

- Ponia, ponia! Už bilietuką - 
penkiasdešimt litų!

Kiti siūlė dar daugiau...
Pagaliau Vytenis su motina sura

do savo vietas balkone. Apačioje 
matėsi krepšinio aikštelė, kurioje ap
šilimui išbėgę lietuviai ir egiptiečiai 
paeiliui mėtė kamuolius į krepšį. Pa
lei aikštelės sienas tebuvo viena eilė 
kėdžių žiūrovams. Tokia maža tai 
buvo Kūno kultūros instituto salė, 
kurioje turėjo įvykti istorinis Lietu
vos krepšinio gyvenimo įvykis.

Prasidėjo rungtynės. Po kiekvie
no sėkmingo metimo žiūrovai stau
gė kaip patrakę. Atrodė, kad pakils 
salės stogas... Aišku, lietuviai laimė
jo. Kokiu santykiu - Vytenis neprisi
mena, bet jam įstrigo vienas mo
mentas: kai lietuviai, perėmę iš egip
tiečių kamuolį, artėjo prie svečių 
krepšio, vienas krepšininkas, pavar
de Žukas, mostelėjo ranka egiptie
čiams. Visi sustingo. O Žukas metė į 
krepšį iš kokių dešimt metrų - ir pa
taikė! Kas darėsi - sunku ir apsakyti. 
Žmonės rėkė, kaukė, staugė, verkė iš 
džiaugsmo ir stovėdami mojavo ran
komis. Ilgai salė skandavo: Žukas, 
Žukas!

Tik vėliau Vytenis sužinojo, kad 
Lietuvos komandą sudarė lietuviai, 
gimę Jungtinėse Amerikos Valstijo
se, kur jie nuo vaikystės žaidė krep
šinį. Bet jų iškovoti Lietuvai Euro
pos čempionų titulai sužavėjo lietu
vių tautą, ir visi pradėjo mėtyti ka
muolį į krepšį. Žaisti pradėjo ir Vy
tenis...

Tęsinys. Pradžia Nr. 36.

Sugrįžimai
VILNIUS

Nacionalinė galerija (Stu
dentų g. 8, nuo 11 iki 18 vai.) 
Argentinos lietuvių dailinin
kų kūrybos paroda.
Nuolatinė ekspozicija. V. Ka- 
šubos (JAV) skulptūros, pie
šiniai - dovanotų Lietuvai kū
rinių paroda.
Naujausių laikų istorijos sek
torius (Studentų g. 8).
Paroda "Lietuviai perkeltųjų 
asmenų (DP) stovyklose 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 lie
tuvių sporto žaidynėms, ”Iš 
Lietuvos sporto istorijos“.

ŠIAULIAI
Fotografijos galerija.
A. Kezio (JAV) fotografijų 
paroda "Retrospektyva“. 
Lietuvius, atvykusius iš už
sienio, gali sudominti ir daug 
kitų kultūrinių renginių, paro
dų, apie kuriuos rašoma ki
tuose leidiniuose.
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Sankt Peterburgas prisiminė M.K.Čiurlionį

Atkelta iš 5 psl.

šito Peterburgo lietuviams dar už
tenka.

Tad ir šiemet, M.K.Čiurlionio gi
mimo dieną prie jo namo 17 vai. su
sirinko gausus peterburgiečių būrys 
iškilmingai atminimo ceremonijai, 
kurią pravedė draugijos valdybos 
narė Jūratė Laučiūtė. Ceremoniją 
pradėjo katalikiškosios bažnyčios 
choro ’’Notre Dame de Lundas“ jau
nimo vokalinis ansamblis, atlikęs 
Ipolitovo-Ivanovo liturgijos frag
mentą. Choras ką tik grįžo iš Švei
carijos, kur vyko Tarptautinis chori
nės muzikos festivalis bei konkur
sas, ir parsivežė laureatų vardus. 
Apie šią jauno choro gražią sėkmę 
nė puse lūpų neužsiminė Peterburgo 
spauda nei televizija, ir tuo malones
ni atlikėjams buvo M.K.Čiurlionio 
gerbėjų aplodismentai ir sveikini
mai.

Daug gerų, gražių žodžių apie 
didįjį Lietuvos sūnų pasakė Lietuvos 
Generalinis konsulas Edvardas 
Gružas, miesto merijos Užsienio rei
kalų komiteto pirmininko pavaduo
tojas Vladimiras Čiurovas, kiti pe- 
terburgiečiai, įvairių tautybių, įvairių 
profesijų žmonės. Daug daug neru- 
deniškai gražių gėlių buvo padėta 
prie memorialinės lentos. O tie 
M.K.Čiurlionio gerbėjai, kurie dėl 
įvairių priežasčių negalėjo dalyvauti 
renginyje, pamatė ir išgirdo jį per 
televiziją ir radiją. Išgirdo ir tuos 
kelis lietuviškus žodžius, kuriuos 
nuo Peterburgo lietuvių savo tautie
čiui skyrė J.Laučiūtė: ’’Ačiū Tau, 
Mikalojau Konstantinai, kad Tu bu
vai! Ir kol stovės Peterburgo mies

0

Lietuvių Sodyba 

Ę KaUMnminsin ireungnimnain SmttyWjje
Šeštadienį, spalio 21 d. KALĖDŲ MUGĖ:

Pradžia 10 vai. iki 16.40 vai. Keramika, pieštas šilkas, kvapnios žvakės, mezginiai, 
knygos ir t. L Vaikams - pasišokinėjimų pilis. Užkandžiai... ir vėliau tą patį vakarą 
VĖLINIŲ KAUKIŲ VAKARAS
Suaugusiems £4.00, iki 16-kos metų £2.00. Pradžia. 20.00 vai.
Bilietus galima gauti pas vedėjus arba prie durų. Galima pernakvoti.

ei

tas, Tu būsi čia. Būsi ne vien peter- 
burgiečių atminty, bet ir miesto ak
menyse, krantinėse, rūkuose...“

Lietuvių kalba skambėjo ir vaka
rinėse iškilmingose mišiose, kurios 
M.K.Čiurlionio intencija, jo tau
tiečių pageidavimu, buvo atlaikytos 
Lurdo Dievo Motinos bažnyčioje. 
Nors istoriškai su M.K.Čiurlioniu 
yra susijusi būtent ŠvJekaterinos 
bažnyčia Nevos prospekte, tačiau po 
to, kai anais laikais sovietų valdžia 
uždarė šią ir kitas katalikų bažnyčias 
Peterburge, tapusiame Leningradu, 
lietuviai katalikai įprato glaustis 
būtent prie tos vienintelės veikusios 
Lurdo Dievo Motinos bažnyčios, 
tuo labiau, kad ir stovi ji gatvėje, 
kurios pavadinimas artimas kiekvie
nam lietuviui: ’’Kauno skersgatvis“ 
f’Kovenskij pereulok“). Jau keli 
metai praėjo, kai mirė paskutinis lie
tuvis kunigas, ir lietuviai gali klau
sytis mišių rusų, lenkų, anglų, pran
cūzų kalbomis, tik - ne lietuvių. Da
bartiniai bažnyčios šeimininkai, vie
nuoliai dominikonai, supranta savo 
parapijiečių lietuviškos maldos alkį 
ir kaip galėdami stengiasi jiems pa
gelbėti. Išeitis buvo rasta ir šį kartą. 
Lietuviškai skambėjo psalmės, ku
rias skaitė aktyvi draugijos narė 
Apolonija Kalniūtė. Evangelijos žo
dį lietuviškai tarė vienuolis tėvas 
Romualdas, o Mišias laikęs tėvas 
Stefanas lietuviškai sukalbėjo “Tėve 
mūsų...“

Gražu buvo matant, kaip susi
kaupę klausėsi žodžių apie jiems 
nežinomą lietuvių dailininką ir kom
pozitorių M.K.Čiurlionio vardu pa
ženklintojo namo šiandieniniai gy
ventojai, su kokia rimtimi ir susi

žavėjimu sekė neįprastą rpišių eigą 
vienas iš Peterburgo rašytojų sąjun
gos vadovų poetas Uja Foniakovas ir 
kiti nelietuviai peterburgiečiai...

Ir vis tik vienas negeras klausi
mas nedavė ramybės: o ar būtų taip 
šiltai, taip jautriai ir taip prieinamai 
visiems norintiems (o ne vien tik 
elitiniams išrinktiesiems su pakvie
timais!) prisimenamas M.K.Čiur- 
lionis Peterburge, jei čia nebūtų to
kios veiklios lietuvių draugijos, jei 
jos pirmininkė Veronika Barčkutė 
nebūtų tokia žemaitiškai atkakli ir 
užsispyrusi, nepasiduodanti atvi
ram ir užslėptam draugijos gniuž
dymui?! Peterburgo lietuvių veik
los neremia nei Lietuvos, nei Pe
terburgo valdžia. Nepasiekia jos ir 
Pasaulio lietuvių bendruomenės 
valdybos rūpestis, nors PLB vado
vai daug kalba apie savo rūpinimąsi 
Rusijos lietuviais. Tiesa, atsisakę 
įeiti į Rusijos lietuvių bendruome
nę, Peterburgo lietuviai liko ir už 
PLB durų, tad ir rūpintis jais lyg ir 
nebėra kam. Tegu bus taip, bet tada 
ir Rusijos lietuvių bendruomenė, ir 
PLB neturėtų skelbtis apjungančios 
"visus“ (arba - "visos Rusijos“) lie
tuvius. O Peterburgo lietuviai kaip 
neturėjo, taip ir neturi jokių patalpų 
netgi lietuviškoms suaugusių ir 
vaikų sekmadieninėms mokyk
loms, nepaisant visokių oficialių 
susitarimų tarp Lietuvos ir Rusijos 
ministerijų ir ministrų! Štai ir dabar 
nei merija, nei konsulatas nesurado 
95 JAV dolerių, kurių reikėjo rengi
niui prie memorialinės lentos ra
diofikuoti.

Sofija Mačernytė

fŠ

Sportas

Lietuvis dviratininkas - 
pasaulio vicečempionas

Kolumbijoje vykusiame pasaulio 
čempionate Lietuvos dviratininkas 
Remigijus Lupeikis iškovojo sidab
ro medalį. Antrąją vietą jis laimėjo 
40 km grupinėse lenktynėse treke.

R.Lupeikis, kaip ir Kazachstano 
atstovas S.Laurenenka bei dviejų 
praėjusių pasaulio pirmenybių nuga
lėtojas šveicaras B.Risi, surinko po 
16 taškų, tačiau jis finišavo greičiau 
už varžovus. Nugalėtoju tapo italas 
S.Martinello - 38 taškai.

Remigijus Lupeikis sėkmingai 
pradėjo varžybas dviejuose atran
kos važiavimuose, iš kurių į finalą 
pateko po 12 sportininkų. Lietuvos 
dviratininkas rungtyniavo antraja
me važiavime ir, surinkęs 21 tašką, 
jį laimėjo.

R.Lupeikis "Lietuvos rytui“ sa
kė, jog, iškopęs į finalą, siekė užimti 
kuo geresnę vietą, tačiau apie meda
lį nedrįso galvoti - konkurentai buvo 
itin tituluoti.

27 metų naujasis pasaulio vice
čempionas su žmona Jūrate ir 4 me
tų dukra gyvena Portugalijoje. Šie
met jis pasirašė sutartį su profesiona
lų "Boavista“ klubu. Po varžybų Ko
lumbijoje R.Lupeika Portugalijoje 
rengsis daugiadienėms lenktynėms.

Galima džiaugtis ne tik asmenine 
lietuvio pergale, bet ir visų Lietuvos 
dviratininkų, iškovojusių net 11 ke
lialapių į Atlantą, pasirodymu.

A.Sabonis pasirašė 
kontraktą

Europos krepšinio čempionato 
geriausias žaidėjas, 221 cm ūgio 
vidurio puolėjas Arvydas Sabonis 
rugsėjo pabaigoje JAV pasirašė su
tartį su klubu "Portland Trail Bla
zers“ ir rengiasi artėjančiam NBA 
sezonui.

Po to surengtoje spaudos konfe
rencijoje A.Sabonis žurnalistams 
sakė, kad parungtyniauti NBA yra 
kiekvieno krepšininko didžiausia 
svajonė. Sutarties sąlygos nebuvo 
detalizuotos, tačiau pasklido gandai, 
jog su Portlendo klubu lietuvis krep
šininkas sudarė trejų ar ketvertų me
tų sutartį ir kas sezoną vidutiniškai 
uždirbs 4 milijonus dolerių. Tai - di

džiausias kontraktas, pasirašytas 
Lietuvos sportininko per visą šalies 
sporto istoriją.

Pasak AP, A.Sabonis pageidavo, 
jog ir JAV jis būtų vadinamas 
Europoje prigijusią pravarde "Sa
bas“. Jis taip pat džiaugėsi atsi
vėrusia galimybe parungtyniauti su 
"įžymiausiais pasaulio krepšinin
kais“. Sabas teigė norįs žaisti NBA, 
"kol leis pėda“.

"Lietuvos rytas“ primena, kad 
"Portland Trail Blazers“ buvo pa
kvietęs A.Sabonį dar per 1986 m. 
NBA naujokų biržą. Tuo tarpu 
1988 m. vasarą drauge su Arvydą 
po Achilo sausgyslės traumos ope
ravusiu mikrochirurgu vilniečiu 
K.Vitkumi ir Kauno "Žalgirio“ fi
zinio rengimo treneriu A.Kosausku 
įžymusis Lietuvos krepšininkas to
liau gydėti Portlendo klubo bazėje.

Sėkmingas debiutas
Prieš šių metų LKL sezoną 

Plungės "Olimpas" pasirašė kont
raktą su Kanados nacionalinės rink
tinės žaidėju Joey Vickery. Šis 180 
cm gynėjas 1991 m. baigė Brando- 
no universitetą, kurio komandoje 
per kiekvienas rungtynes pelnyda
vo po 22 taškus. Nuo 1992 m. - ša
lies rinktinės startinio penketuko 
žaidėjas, dalyvavo 1994 m. pasau
lio čempionate Toronte, olimpinia
me atrankos turnyre Atlantoje, rašo 
"Lietuvos rytas“.

J.Vickery atvykęs į Lietuvą po 
kelių dienų debiutavo "Olimpe“ 
Europos taurių laimėtojų turnyre 
rungtynėse su Maskvos "Dinamo“ 
(jose lietuviai pelnė pergalę). Jis 
pasirodė kaip rezultatyviausias 
"Olimpo“ žaidėjas - pelnė 18 taškų, 
visus per pirmąjį kėlinį, sėkmingai 
uždengė buvusį NBA žaidėją Ser
gejų Bazarevičių ir buvo pagrindi
nis "Olimpo“ atakų organizatorius.

Atvykti į Lietuvą J.Vickery pa
siūlė jo agentas. Sužinoję, kad jis 
važiuoja į Lietuvą, jo tėvai ir drau
gai tik kraipė galvas, abejodami, ar 
verta vykti į "Nežinomą krepšinį“. 
Pats krepšininkas sakė prieš kelio
nę surinkęs nemažai informacijos 
apie Lietuvą, todėl ji jam nebuvo 
nepažįstama šalis. J.Vickery sakė, 
jog prieš 6 metus Lietuvoje žaidęs 
Jonas Karpis yra jo draugas ir daug 
papasakojo apie Lietuvą.

e Penktadieni, lapkričio 3 d. TRADICINIS LAUŽAS - VAKARAS (BONFIRE)
Pradžia 18.30 vai. Bus parduodami karšti užkandžiai, šildanti tiršta sriuba.
Laužas, fejerverkai, raketos.

Sekmadienį, gruodžio 17 d. KALĖDŲ EGLUTĖ VAIKAMS 
Pradžia 15.00 vai. iki 18.00 vai.
Kalėdų Senelis, užkandžiai, pasilinksminimai.

Penktadieni, gruodžio 22 d. KALĖDINIAI ŠOKIAI (DISCO)
Pradžia 19.30 vai. iki 1 vai. £6.00 asmeniui (įskaitant užkandžius). 
Norintieji apsirengia maskaradiniai.

E

E

SEKMADIENINIUS PIETUS galima gauti restorane kiekvieną sekmadienį nuo 12 vai. užsisakant iš 
anksto arba tik atvykus.
Dar galima iš anksto užsisakyti KALĖDINIUS PIETUS arba PRIEŠPIEČIUS švenčių laikotarpyje.
Dabartinės pemakvojimo kainos. Sodyboje (esant laisvų kambarių):
kambarys su pusryčiais vienam asmeniui vienai nakčiai - £18.50
kambarys su patogumais ir pusryčiais vienam asmeniui vienai nakčiai - £25.50
DBLS nariams ir LNB akcininkams:
kambarys su pusryčiais vienam asmeniui vienai nakčiai - £1250
kambarys su patogumais ir pusryčiais vienam asmeniui vienai nakčiai - £17.50

Paulius ir Birutė Dobrovolskiai (vedėjai)

HEADLEY PARK LITHUANIAN COUNTRY CLUB, PICKETTS HILL, NR. BORDON, 
HAMPSHIRE GU35 8TE, teL 01420 472810

Nottingham© moterų draugija spalio 28 d. 18.30 vai.
Latvių klube, 1 A. Standhill Rd. Carlton Hill, Nottinghame.

įėjimas £5.00 asmeniui.
Užsirašyti iki spalio 26 dienos. Kviečiame visus tautiečius apsilankyti. Skambinkite - 9-505686

Valdyba

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 infonoadjos kreipti;

Gunnel Travel Service LTD 
45 Woodthorpe Road 

HADLEIGH, Suffolk, IP7 5JB 
Tel 01473 828855 
Fax 01473 828866
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Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

LONDONE
ALGIRDAS KNYSTAUTAS 

LONDONE
Garsusis filmininkas ir fotografas 

Algirdas Knystautas spalio 25 d. bus 
Londone. Susitiks su britų visuo
mene 20 vai. Queens Hall, Ealing 
Town Hall London W.5.

Kiek anksčiau BBC TV rodė se
rialą The Realm of the Russian Bear, 
kurį A.Knystautas padėjo kurti. Visi 
lietuviai kviečiami apsilankyti. Dėl 
informacijos prašome skambinti 
0181 992 4939.

PADĖKA BRITŲ-LIETUVIU 
PAGALBOS FONDUI 

VAIKAMS LIETUVOJE
Nuoširdžiai dėkojame Britų-lie- 

tuvių pagalbos fondui vaikams Lie
tuvoje už gautas septynias didžiules 
dėžes su rūbais, paklodėmis ir 
įvairiais daiktais. Lietuviškas ačiū 
Fondo vadovybei ir visiems Brita
nijos lietuviams nuo ’’Vilniaus šei
mynos“.

Angelė Kostegrižienė
"Vilniaus šeimynos “ pirmininkė

Londono švento Kazimiero 
parapijos žinios

KRIKŠTAI
1995 m. rugsėjo 17 d. Švento 

Kazimiero šventovėje pakrikštytas 
Robertas Kęstutis, pirmasis sūnus 
Davido ir Nikolas Woods. Nikola 
Van Staeyen jaunystėje šoko tauti
nių šokių ’’Lietuva“ grupėje.

1995 m. rugsėjo 24 d. pakrikštyta 
Gabija Bytautaitė, Kęstučio ir Linos 
Bytautų dukra.

VESTUVĖS

1995 m. rugsėjo 15 d. Švento

PAMALDOS
Nottinghame - spalio 15 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Derbyje - spalio 21 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Nottinghame - spalio 22 d., 

11.15 vai., Židinyje.

Kazimiero šventovėje susituokė 
marįjampolietė Vaida Liucija Žu
kauskaitė su vietiniu anglu Pilypu 
Jones.

Lietuvos Respublikos ambasado
rius Jungtinėje Karalystėje JE R. 
Rajeckas aplankė Londono parapi
jos centrą, dalyvavo pamaldose. Po 
pamaldų susitiko su lietuviais para
pijos menėje.

MANČESTERYJE
DU GIMTADIENIAI

Rugsėjo 18 d. LKV S-gos ’’Ra
movės“ Mančesterio skyriaus pirm. 
Vladas Bernatavičius, sulaukęs 78 
m. amžiaus, ir ML Soc. klubo iždi
ninkas ir garbės narys Vincas Ru
dys, sulaukęs 82 m. amžiaus, kartu 
Manchesterio lietuvių klube suren
gė šaunų gimtadienių paminėjimą, 
kuriame dalyvavo didelis būrys ar
timųjų, draugų bei pažįstamų, jų 
tarpe vienas svečias iš Lietuvos, 
kan. V.Kamaitis ir svečias v.s. 
J.Maslauskas.

Vladas Bernatavičius ir Vincas 
Rudys tebėra veiklūs ir per kelias
dešimt metų aktyviai reiškėsi ir te- 
besireiškia bendruomenės organi
zacinėje bei kultūrinėje veikloje.

Juos pasveikino ir geros kloties 
tolimesniame gyvenime bei veiklo

Pranešimas ’’Europos lietuvio“ skaitytojams
Labai apgailestaudami praneša

me visiems ’’Europos lietuvio“ skai
tytojams, bendradarbiams ir rėmė
jams, kad dėl vis didėjančių ’’Euro
pos lietuvio“ leidimo išlaidų nuo šių 
metų pabaigos ’’Europos lietuvio“ 
leidimas bus nutrauktas.

Jau per eilę pastarųjų metų mūsų 
maža Britanijos lietuvių bendruo
menė buvo slegiama didelės ’’Euro
pos lietuvio“ finansavimo naštos. 
Ieškojome būdų šias didžiules išlai
das sumažinti, todėl nelengva šir
dimi leidome ’’Europos lietuvio“ 
spausdinimą atlikti Vilniuje, tikė
dami, kad būdamas Tautos kamiene 
laikraštis atras daugiau skaitytojų ir 
tuo pačiu palengvins mūsų išlaidas.

Deja, mūsų viltys nepasiteisino. 
O po Antro pasaulinio karo atvyku
sių tremtinių Vakaruose gretos vis 

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

je palinkėjo klubo pirm. A.Podvois- 
kis ir įteikė visų pasirašytas sveiki
nimo korteles, be jų, buvo ir asme
niškų.

Dar juos sveikino klubo vice- 
pirm. H.Vaineikis ir pasakė keletą 
nuotaikingų anekdotų. Visi jubilia
tams sugiedojo Ilgiausių metų ir 
pakėlė tostus už jų sveikatą.

V.Bematavičius savo ir V.Ru- 
džio vardu padėkojo šeimininkėms 
savo žmonai Mandai ir B.Kupstie- 
nei už puikiai paruoštą ir gardų 
gausų maistą.

Pobūvis praėjo visų pakilioje, 
kultūringoje ir draugiškoje nuotai
koje. Skambėjo lietuviškos, angliš
kos ir itališkos dainos. Pasirodo, yra 
gerų ir išlavintų balsų, bet sudaryti 
nors kvartetą neįstengiama, nes nė
ra chorvedžio. Gaila.

Ilgiausių metų!
A.P-kis

PASITARIMAS DĖL 
SKYRIŲ SUVIENIJIMO

Rugsėjo 24 d. ML Soc. klube 
įvyko DBLS Mančesterio ir apylin
kės skyrių pirmininkų pasitarimas 
dėl skyrių susivienijimo į Greater 
Mančesterio skyrių. Dalyvavo 
DBLS skyrių pirmininkai: Mančes
terio A.Podvoiskis, Boltono H.Vai- 
neikis, Leigh atstovas A.Bruzgys ir 
DBL S-gos pirmininkas J.Alkis. 
Neatvyko turėjęs būti Ročdalės sk. 
pirm. V.Motūza.

Pasitarimo posėdį atidarė ir pra
vedė DBLS Mančesterio sk. pirm. 
A.Podvoiskis, supažindino su posė
džio darbotvarke ir sekretoriavo.

Pirmininkas įžanginiame žodyje 
skyrių susivienijimui nurodė dvi 
svarbias priežastis. Viena priežas
čių yra ta, kad dėl mirties, nes per 
nepilnus trejus metus Mančesteryje 
ir apylinkėje mirė 28 tautiečiai, 
skyriai neteko daug narių. Mažesni 
skyriai liko neveiklūs ir yra arti iš
nykimo. Iš merdinčių skyrių prak
tiškos naudos nėra. Todėl jau prieš 
porą metų kilo mintis suvienyti, 
kad susidarytų didesnis vienetas ir 
pagyvėtų veikla. Tam anksčiau jau 
buvo sukviestas pasitarimas, o da
bar - šis.

Kita svarbi susivienijimui prie
žastis yra ta. kad Lietuva nors ir 
tapo laisva ir nepriklausoma, tačiau 
nei viena vyriausybė už Lietuvos ri
bų gyvenantiems tautiečiams nepri
pažino teisėtai turėtos Lietuvos pi
lietybės bei teisių. Tokiu būdu liko
me atskirti nuo Lietuvos, kurioje gi
mėme, augome ir mokėmės. Mūsų 

mažėja, mūsų skaitytojai pasitraukia 
amžinybėn. Skaitytojų ratui vis ma
žėjant, ’’Europos lietuvio“ leidimo 
išlaidos vis didėja, todėl Britanijos 
lietuvių bendruomenė ateityje bus 
priversta apsiriboti perorganizuota 
kuklesne informacija.

Tie, kurie dar atsimename, ’’Bri
tanijos lietuvis“ užgimė 1947 m. lie
pos 25 d. Pradžia buvo nelengva: ne
turėjome savo patalpų spausdinimui 
ir rinkimui, turėjome glaustis pas 
svetimus, bet buvo daug entuziazmo 
ir noro turėti savo laisvą spaudos 
balsą.

’’Britanijos lietuviui“ populiarė
jant ir plečiantis į kitus Vakarų Euro
pos kraštus, 1953 metais buvo pa
keistas ir jo pavadinimas - į ’’Euro
pos lietuvį“, kuris išliko iki šių 
dienų.

viltys sugrįžti į Lietuvą, kaip mes 
tikėjomės, neišsipildė - likome at
skirti ir nereikalingi. Tos priežastys 
mus verčia sutankinti mūsų gretas 
ir tęsti lietuvybės išlaikymą toliau, 
ligi pasikeis laikai ir Lietuva. Mus 
pakeis čia pasiliekanti jaunoji karta. 
Siūlė Mančesterio ir apylinkės 
DBLS skyriams susivienyti į Grea
ter Mančesterio skyrių ir tęsti veik
lą toliau.

Tuo reikalu žodį tarė ir DBL S- 
gos pirm. J.Alkis. Jis irgi pageida
vo, kad mažesni skyriai, negalį iš
vystyti veiklos, jungtųsi į didesnius 
vienetus ir veiktų kartu, ir įrodinėjo, 
kad iš to būtų visapusiška nauda.

Be to, pageidavo, kad skyriai, 
kurie dar veikia, siųstų savo atstovą 
į DBL S-gos suvažiavimus Londo
ne. Nori, kad skyriai bendradar
biautų.

Skyrių pirmininkai dėl susivie
nijimo pasitarė su nariais. Ročdalės 
sk. pirm. V.Motūza telefonu prane
šė DBL S-gos pirmininkui J.Alkiui, 
kad skyrius nenori susivienyti. Bol
tono sk. pirm. H.Vaineikis taip pat 
pasakė, kad nenori susivienyti, nors 
skyriai skaičiumi nėra dideli ir atei
tis ilgam egzistavimui nėra užtik
rinta. Atrodo, kad jie nepramatė ir 
neįvertino mažų skyrių susivieniji
mo bendram labui naudos. Leigh 
sk. atstovas pasakė, kad Leigh sky
rius įsijungia į DBLS Mančesterio 
skyrių. Tokiu būdu Mančesterio 
skyrių sudaro 55 nariai.

Sveikiname Leigh skyriaus na
rius, įsijungusius į DBLS Mančes
terio skyrių. Tegu šis poelgis būna 
pavyzdžiu kitiems mažiems sky
riams.

Buvo iškelta mintis sudaryti 
Mančesterio ir apylinkės Apygar
dą, kaip yra buvę anksčiau. Jei būtų 
sutarta, reikėtų rinkti Apygardos 
valdybą.

Nors Ročdalės ir Boltono skyriai 
nepritarė susivienijimui dabar, tą 
gali padaryti bet kada. Susivieniję 
būsime stipresni ir veiklesni. Nori
ma, kad skyriai tarpusavy palaikytų 
ryšį ir bendradarbiautų.

DBLS Mančesterio skyriaus 
Valdyba kviečia visus, dar nesan
čius DBLS nariais, taip pat ir užsi
dariusio Prestono buvusius skyriaus 
narius, stoti į DBLS Mančesterio 
skyrių. Šalia to dar buvo nagrinėja
mi ir išsiaiškinti kiti rūpimi klausi
mai ir atsakyta į iškeltus klausimus 
DBL S-gos pirmininkui J.Alkiui. 
Tas buvo daroma ir prie bendro sta
lo po posėdžio.

A.P-kis

’’Europos lietuvis“ Vakarų Eu
ropos išeivijos gyvenime suvaidino 
labai svarbų vaidmenį, atrėmė so
vietinės propagandos melą, stiprino 
viltį ir tikėjimą lietuvių tautos lais
ve ir skatino solidarumą vieningai 
kovai prieš okupantą, informuoda
mas apie mūsų politinę ir kultūrinę 
veiklą tremtyje ir padėtį okupuota
me krašte.

Reikia tikėti, kad ’’Europos lietu
vio“ indėlis į lietuvių tautos istoriją 
nebus užmirštas Lietuvos istorikų ir 
ras joje sau tinkamą vietą.

K.Tamošiūnas, 
LN B-vės pirmininkas,

Leidėjai:
Didžiosios Britanijos 

Lietuvių Sąjunga ir 
Lietuvių namų akcinė bendrovė

PASAULYJE
Rezoliucija pabėgėlių 

klausimu
Europos parlamentas paskelbė 

rezoliuciją, kuria ragina visas pen
kiolika valstybių, priklausančių Eu
ropos Sąjungai, suvienodinti sąvo
kos ’’pabėgėlis“ juridinę interpreta
ciją ir tuo pačiu visose Sąjungos 
valstybėse įvesti vienodas pabėgė
lio statuso suteikimo sąlygas. Toje 
pačioje rezoliucijoje taip pat reika
laujama, kad pabėgėlio statuso su
teikimo byla netruktų ilgiau negu 
trejus metus. Pabėgėlio statuso ne
gavę svetimšaliai turėtų būti grą
žinami į savo kraštus nepažeidžiant 
jų žmogiško orumo.

Vaikai karuose
Berlyne rugsėjo mėnesį vyko 

Jungtinių Tautų vaikystės fondo 
UNICEF kongresas. Jo metu pa
skelbtais duomenimis, 1994 m. 28 
milijonai vaikų tiesiogiai susidūrė 
su karo baisumais, iš jų 10 milijonų 
buvo sužeisti arba bent patyrė psi
chologines traumas. Kongreso me
tu paskelbtas raportas taip pat tei
gia, kad šiuo metu kas antras pabė
gėlis yra nepilnametis. Pastaruoju 
metu Afrikoje vykusiuose etniniuo
se karuose dalyvavo - tai yra kovo
jo su ginklu rankoje - daugiau negu 
200 tūkstančių jaunuolių, nepasie
kusių formalios pilnametystės ribos 
- tai yra 18 metų amžiaus.

Popiežius aplankė 
Ameriką

Spalio pradžioje Jungtinių Tautų 
Organizacijos New Yorko būstinėje 
vyko JTO penkiasdešimtmečiui pa
minėti skirti renginiai, kuriuose da
lyvavo beveik visų organizacijai pri
klausančių kraštų valstybių vadovai 
arba premjerai. Penkiasdešimtmečio 
iškilmėse dalyvavo ir Šv. Tėvas Jo
nas Paulius II, nuo spalio 4 iki 9 d. 
lankęsis JAV. Spalio 5-ąją Šv. Tė
vas iš Jungtinių Tautų tribūnos krei
pėsi į visus organizacijai priklausan
čių valstybių atstovus. Jonas Paulius 
II jau kartą kalbėjo iš Jungtinių Tau
tų tribūnos; tai buvo 1979 m. spalio 
2-ąją. Tąkart Šv. Tėvas pasakė savo 
įsimintiną kalbą, kurioje linkėjo, kad 
Jungtinės Tautos niekados nepaliau
tų būti pagrindinis pasaulio taikos ir 
teisingumo forumas, kurio pastangų 
dėka žmonės galėtų laisvai bei lai
mingai gyventi ir ramiai tikėtis vis 
geresnės ateities.

Pirmasis Popiežius aplankęs 
Jungtinių Tautų būstinę New Yorke 
buvo Paulius VI. Jo vizitas įvyko 
prieš trisdešimt metų - 1965-ųjų 
spalio 4 dieną.

Vykdamas į New Yorką Popie
žius taip pat aplankė ir kitas vietas, 
susitiko su keturių New Yorko apy
linkių vyskupijų tikinčiaisiais. Pir
masis oficialus Šv. Tėvo kelionės 
JAV renginys buvo susitikimas su 
JAV prezidentu Bilu Clintonu, įvy
kęs Newarke spalio 4-osios pava
kare.

Spalio 5 d., po apsilankymo JT 
būstinėje, ten pasakytos kalbos ir su
sitikimo su šios organizacijos gene
raliniu sekretoriumi, grįžęs į Newar- 
ką, Popiežius aukojo Mišias viena
me miesto stadionų. Spalio 6-ąją Jo
nas Paulius II lankėsi Brooklyne. 
Spalio 7-ąją susitiko su New Yorko 
tikinčiaisiais Central parke. Spalio 8 
d. vyko Popiežiaus vizitas dar vieno
je Jungtinių Valstijų vyskupijoje - 
Baltimore. Tai jau 68-oji Jono Pau
liaus II apaštalinė kelionė į užsienį.

Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcijos žinios

Leidėjas: Lietuvių namų bendrovė Londone ir Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga. Vyriausiasis redaktorius Vladas Dargis. ”EL“ redakcijos adresas Vilniuje: A. Strazdelio 1, Vilnius 
2600, Lietuva. TeL: 622466, 611879. Faksas: 614984. Indeksas 67372. SL 1436.2 sp. L Tiražas 1700 egz. Užs. Nr. 3342. Spausdina valstybinė jmonė "Spauda“, Laisvės pr. 60, Vilnius.
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