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Europos Parlamentas ratifikavo 
sutartis su Baltijos valstybėmis

Valstybę apgins tik pati valstybė

Lapkričio 15 d. Strasbūre Euro
pos Parlamentas ratifikavo Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos asociacijos sutar
tis su Europos Sąjunga.

Už Lietuvos pasirašytą Europos 
(Asociacijos) sutartį balsavo 405 
Europos Parlamento nariai. Sprendi
mui ratifikuoti neprieštaravo nė vie
nas, susilaikė 12 europarlamentarų.

Už sutarties su Latvija ratifikavi
mą balsavo 391, prieš pasisakė 2, 
susilaikė 11 Europos Parlamento na
rių. 440 pritarė, 10 europarlamentarų 
susilaikė dėl asociacijos sutarties su 
Estija ratifikavimo.

Anksčiau vykusiame svarstyme 
buvo pažymima, jog Estija ir Latvija 
turi išspręsti šimtų tūkstančių nepi- 
liečių problemą, kai kurie parlamen
tarai kritikavo tautinių mažumų 
padėtį šiose valstybėse.

Europos Parlamentas - pirmoji 
Europos Sąjungos parlamentinė 

I

Noriu būti 
lietuviu...

Nė vienas įstatymas nėra taip 
supainiotas, kaip pilietybės. Po Ne
priklausomybės atkūrimo išeiviai 
Vakaruose pasijuto nuskriausti — 
jiems buvo atimta Lietuvos pilietybė. 
Prieš porą metų tasai įstatymas bu
vo pataisytas, tačiau pataisos mažai 
tų pakeitė. Dabar priimtos naujos 
Pilietybės įstatymo pataisos. Apie 
jas kalbamės su Seimo Žmogaus ir 
piliečio teisių bei tautybių reikalų 
komiteto nariu Rimantu Markaus
ku, kuris ir vadovavo pataisas kū
rusiai komisijai.
- Aš, sakykim, išeivis. Noriu 

gauti Lietuvos pilietybę. Ką man 
daryti?

- Svarbiausia yra įrodyti, kad Jūs 
buvote Lietuvos pilietis. O Lietuvos 
piliečiais laikomi asmenys, kurie iki 
1940 metų birželio 15 turėjo Lietu
vos Respublikos pilietybę, bei jų 
vaikai, jeigu šie asmenys nebuvo re
patrijavę iš Lietuvos. Įrodymui už
anka pateikti Lietuvos pasą, išduotą 
Lietuvoje ar išeivijoje, gimimo liudi
jimą, bet kokį dokumentą, patvirti
nantį, jog dirbote Lietuvos valsty
binėse įstaigose arba tarnavote jos 
kariuomenėje.
- Žodžiu, bet kokį lietuvišką do

kumentą. O jeigu visi dokumentai 
iuvę arba neišsaugoti?

-Tada pateikiate raštišką pareiš
kimą, nurodydamas, kad laikote sa
ve lietuviu. Miesto, rajono migraci

jos tarnybos, Migracijos departa
mentas prie Vidaus reikalų ministe
rijos, Respublikos diplomatinės ats
tovybės arba konsulinės įstaigos už
sienyje gali kreiptis į Pilietybės rei
kalų komisiją dėl šių faktų (lie

tuviškos kilmės ar Lietuvos pilie
tybės) nustatymo. 

Lietuvos Respublikos Seimo narės L.Andrikienės laiškas pilietybės 
^gavimo klausimu - 3 psl.

institucija, kuri ratifikavo šias su
tartis su Baltijos valstybėmis. Kad 
asociacijos sutartys įsigaliotų, jas 
ratifikuoti taip pat turi ir visų 15 
Europos Sąjungos valstybių bei 
Baltijos šalių parlamentai. Jas jau 
ratifikavo Estijos ir Latvijos parla
mentai, tačiau Lietuvos Seimas šią 
procedūrą pradėti dar delsia. Ma
noma, jog iki metų pabaigos aso
ciacijos sutartis ratifikuos Danijos, 
Švedijos, Suomijos ir Vokietijos 
parlamentai.

Kaip Eltai teigė Lietuvos diplo
matai Briuselyje, visos Europos Są
jungos nares Baltijos valstybių pasi
rašytas sutartis turėtų ratifikuoti per 
metus.

Kai kurių Europos Parlamento 
deputatų nuomone, Baltijos šalys 
turi būti priimtos į ES ne vėliau kaip 
2000 metais.

ELI

- Kam rašyti pareiškimą?
— Mūsų diplomatinėms atstovy

bėms užsienyje. Pagal pareiškimą 
bus tvarkomi dokumentai, ir lietuvis 
gaus Lietuvos Respublikos piliečio 
pasą. Netrukus pasus išdavinės kai 
kurios mūsų atstovybės užsienyje. 
Tam, žinia, reikia pasirengti. Apie 
tai paskelbsime vėliau. Kol kas pa
sus išduoda tiktai Vilnius.

- Kiek tai užtrunka?
- Priklauso nuo pašto paslaugų 

spartos. Maksimalus laikas: du trys 
mėnesiai. Pilietybės įstatyme, beje, 
yra tokia pataisa: asmuo gali gauti 
pasą arba dokumentą apie pilietybės 
išsaugojimą. Su pastaruoju doku
mentu pilietis gali bet kada be vizos 
atvykti į Lietuvą ir čia neribotą laiką 
gyventi. Tai taikoma ir jo šeimos 
nariams.

— Koks skirtumas tarp piliečio, 
kuris turi pasą, ir to, kuris turi tik 
pilietybės išsaugojimo dokumentą?

- Žmogus be paso negalės daly
vauti rinkimuose. Bet jis bet kada 
gali tą dokumentą pasikeisti į pasą...

— Tai, suprantu, bendros nuos
tatos. Bet štai aš — lietuvis, pasitrau
kęs, sakykim, į JAV 1940-ųjų metų 
birželį, turiu Lietuvos pasą, o esu 
JAV pilietis. Noriu gauti Lietuvos 
pilietybę.

- Jokių kliūčių nėra. Tokie asme
nys gavo užsienio valstybės pilie
tybę, būdami Lietuvos piliečiai. Va
dinasi, jų pirminė pilietybė buvo 
Lietuvos.

- O štai mano senelis, sakykim, 
išvažiavo į JAV prieš Pirmąjį pa
saulinį karą. Gimiau JAV, moku 
lietuviškai, laikau save lietuviu.
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Lietuvos kariai iškilmingai žygiuoja prie Seimo.
Mariaus Baranausko nuotr.

Lapkričio 23 d. Lietuvoje ir išei
vijoje minima Lietuvos kariuomenės 
arba Lietuvos karių diena.

Kariuomenės vadas generolas 
Jonas Andriškevičius sutiko plačiau 
papasakoti "EL” apie dabartinę 
Lietuvos kariuomenės padėtį.

Lietuvos krašto apsaugos siste
mai priklauso per 7 tūkst. karininkų, 
puskarininkių ir kareivių. Krašto ap
saugos ministerijai pavaldi ir Sava
noriškosios krašto apsaugos tarny
bos (SKAT) karininkija. Savano
riams karininkams pavaldūs eiliniai 
savanoriai, kurių Lietuvoje yra apie 
10 tūkst Tačiau savanorių skaičius 
kartais keičiasi, todėl negalima tiks
liai pasakyti, kiek mūsų valstybėje 
yra žmonių, kurie, prireikus, suge
bėtų stoti Tėvynės gynybon. Lietu
vos ginkluotosios pajėgos susideda

Apžvalgininko pastabos

Kas kursto Rytų Lietuvos problemą?
Po Rytų Lietuvos regioną, prasi

dėjus Atgimimui, atvirai važinėdavo 
Sovietų sąjungos komunistų partijos 
(SSKP) sekretoriai ir ragindavo vie
tos lenkus rengtis žygin prieš Lietu
vos nepriklausomybę - už autono
miją. Žlugus Sovietų sąjungai, tokių 
atvirų kurstymų nebegirdime. Ta
čiau autonomininkų idėjos tebegy
vos. Tai išgirstame, kaip Vilniaus ra
jono valdžia, kur dabar daugumą tu
ri lenkai, bando atsikratyti lietuvių 
pareigūnų, tai pradedama reikalauti, 
kad Seimas pakeistų šio krašto ap
skričių ribas, kad būtų sustabdytas 
Vilniaus miesto teritorijos plėtimas. 
Norima sukurti Rytų Lietuvoje ap
skritį pagal tautinį principą.

Dabar savo idėjas apie lenkų ap
skritį autonomininkai pradėjo platin
ti Vakaruose, Briuselyje, Strasbūre, 
kur įsikūrusios Vakarų Europos or
ganizacijų būstinės. Būtent Europos 
Tarybos Rumunijos parlamentaras 
Dž.Frunda kaltino Lietuvą nebūtais 
dalykais: neva pažeidinėjamos lenkų 
teisės, neva lenkų mokyklose nelei
džiama kalbėti lenkiškai, neva len
kai baiminasi dėl nuosavybės teisių, 
dėl lietuvių ir lenkų santykio Rytų 
Lietuvoje keitimosi lenkų nenaudai.

Tai aiškūs prasimanymai, ku

iš Motorizuotos pėstininkų brigados, 
karinių oro pajėgų ir karinės jūrų 
flotilės. Pagal Konstituciją vyriau
siasis valstybės ginkluotųjų pajėgų 
vadas yra Prezidentas.

J.Andriškevičiaus žodžiais, dabar 
yra reali kariuomenė, kurios pajėgos 
neapibrėžtos. Kuriama nacionalinio 
saugumo koncepcija turėtų numaty
ti, kokio pobūdžio ir dydžio turi būti 
kariuomenė, iš kokių rūšių padalinių 
ji turėtų susidėti ir kokias užduotis 
atlikti. Kariuomenė tikrai nėra sovie
tinė, kaip tai nuolat kartoja spauda, 
kariuomenė, kuri kalba lietuviškai ir 
vilki lietuviškomis uniformomis. 
Tačiau ji negali būti ir 1918-1940 m. 
lietuviškos kariuomenės veidrodinis 
atspindys, nes po Antrojo pasaulinio 
karo atsirado du didžiuliai blokai, ir 
vieno iš jų teritorijoje atsidūrė Lie

riuos pateikė vietiniai lenkai, kai čia 
trumpam buvo atvykęs Dž.Frunda. 
Europos Taryboje šiuos prasimany
mus atmetė Lietuvos Seimo užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas K.Bo- 
belis, ir Lietuvos Prezidentas A.Bra- 
zauskas, kalbėdamas per radiją.

Tokie prasimanymai, nors jie ir 
paneigiami, palieka blogus pėdsa
kus, ne kokį vaizdą apie mūsų kraš
tą. Neturime pamiršti, kaip kažkada 
Rusijai pavyko primesti Vakarams 
nuomonę apie tautinių mažumų tei
sių pažeidimus Estijoje ir Latvijoje. 
Ta nuomonė, deja, prigijo. Nors da
bar Estijoje ir Latvijoje daug kas pa
sikeitė, ta nuomonė tebeklaidžioja, ir 
iki šiol daug kas Vakaruose kritiškai 
žiūri į mūsų kaimynes. Yra jėgų, ku
rios norėtų Vakarus įtikinti, jog ir 
Lietuvoje pažeidinėjamos tautinių 
mažumų teisės.

Lietuvos valdžiai, didžiajai spau
dai galima papriekaištauti, kad per 
mažai dėmesio skiria Rytų Lietuvai, 
kad ji prisimenama tik kritiniais mo
mentais. Atgavus nepriklausomybę, 
mūsų inteligentija, įvairios organi
zacijos žadėjo padėti Rytų Lietuvos 
gyventojams, tačiau greit tie pažadai 
buvo užmiršti. Lietuvybę šiame 
krašte dabar remia tik ’’Vilnijos“ 

tuva. Sampratą paveikė ir prieškari
nė Lietuvos okupacija. Dabar karine 
prasme nebegalime būti neutralia 
valstybe. Lietuvos neutralumo poli
tika patyrė rimtą išmėginimą.

Atkūrus nepriklausomybę, pri
imtas politinis sprendimas eiti į 
NATO, Vakarų saugumo sistemas. 
To ir siekiama, vadovaujantis šūkiu: 
’’Kuo greičiau, kuo aktyviau!” Visi 
bendromis jėgomis stengiasi pareng
ti tokią kariuomenę, kuri kuo labiau 
priartėtų prie NATO ir kitų Vakarų 
valstybių karinių struktūrų. Tas dar
bas pradėtas nuo karininkijos. Nuo 
1990-ųjų į Vakarų Europos karines 
arba karines politines aukštąsias mo
kyklas buvo išsiųsti, jas baigė arba 
yra bebaigią 300 Lietuvos karininkų 
bei puskarininkių. Lietuviai mokėsi 
ir mokosi Čekijoje, Danijoje, Di
džiojoje Britanijoje, Italijoje (NATO 
koledže Romoje), Liuksemburge, 
Lenkijoje, Nyderlanduose, Norvegi
joje, Prancūzijoje, Švedijoje, Vokie
tijoje. Daugiausia padėjo Danijos 
gynybos ministerija.

Naujo tipo, naujo mąstymo lietu
viškos karininkijos formavimą ge
nerolas laiko pirmąja ir svarbiausia 
užduotimi, nuo kurios priklausys ka
riuomenės likimas. Siekiama, kad 
apie kariūną Lietuvoje atsirastų ki
tokia nuomonė. Ji tikrai nėra gera, 
nes, pirma, iš žmonių sąmonės dar 
neišdilo blogos mintys apie okupa
cinę kariuomenę. Antra, spauda 
nepagrįstai nuolat puola kariuome
nę, nematydama kūrimosi sunkumų 
ir piniginių nesklandumų. (Antai 
prieš metus kariuomenės vadas
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draugija bei negausūs entuziastai.
Gal bijome kažko, prisimindami, 

pavyzdžiui, kone pasaulinį triukšmą, 
kuris buvo sukeltas po to, kai 1991 
m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Vyriausybės 
potvarkiu buvo paleistos Sniečkaus 
(Visagino), Šalčininkų ir Vilniaus ra
jonų tarybos. Visiems žinoma, kad 
tarybos, kuriose daugumą sudarė 
SSKP nariai, veikė prieš Lietuvos 
nepriklausomybę, prieš jos teisėtą 
valdžią. Ne tik iš Maskvos, bet ir iš 
Varšuvos sklido kaltinimai, esą Lie
tuva elgiasi nedemokratiškai. Tai 
buvo pralaimėjusiųjų aspiracijos. 
Blaiviai vertinantys tikrovę, į visą tai 
žiūrėjo kitaip. Nobelio premijos lau
reatas lenkų poetas Č.Milošas ’’Lais
vosios Europos“ radijui pasakė: 
’’Kalbant apie Lietuvos lenkų ma
žumą, reikia pripažinti, kad ji neišlai
kė egzamino. Kritišką valandą, kai 
Lietuva kovojo už savo laisvę ir liejo 
kraują gatvėse, toji lenkiškai kalbanti 
mažuma, nors ir ne visa, bet labai 
didelė jos dalis palaikė Maskvą“.

Dabar kai kurie politikai tą ma
žumą nori panaudoti prieš Lietuvą, 
kenkdami jos integravimuisi į Va
karų Europą, ir prieš gerėjančius 
Lietuvos ir Lenkijos santykius.

Antanas Šimkūnas
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Konservatoriams rupi savivalda Keliais sakiniais

Tėvynės sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai) - TS(LK) - lapkri
čio 11d. Vilniuje surengė konfer
enciją, kurioje aptarė, kaip vykdo
ma savivaldybių rinkimų progra
ma, kalbėjo apie pasiruošimą TS 
(LK) suvažiavimui ir artėjantiems 
Seimo rinkimams.

Konferenciją pradėjo ir apie pa
dėtį Lietuvoje kalbėjo TS(LK) pir
mininkas V.Landsbergis. Jis sakė, 
kad TS uždavinys - pakeisti dabar
tinę kryptį, į kurią slysta Lietuva. 
Valdančiosios LDDP politikos iš
vada - žmonių nusivylimas, nepasi
tikėjimas valdžia ir valstybe, to pa
sekmės - savižudybės, alkoholiz
mas. ’’Mūsų uždavinys - paleisti į 
darbą žmonių protą, - sakė profe
sorius. - Pasitikėjimas žmonėmis - 
svarbiausias ginklas“. Jis paliudijo, 
kad žmonių ir valdžios santykiai 
suprastėjo. Valdžia bus pakeista 
rinkimais, tačiau opozicija gali įta
koti valdžią jau dabar, nes artėja 
rinkimai, nes yra stipri opozicija.

Kaip ypatingai svarbų TS pir
mininkas pažymėjo savivaldybių 
darbą. Kreipdamasis į savivaldy
bių vadovu, V.Landsbergis sakė: 
’’Jūsų uždavinys - konkrečiu darbu 
įrodyti, kad yra kitokia valdžia, 
nors ir suvaržyta, be teisių, bet ki
tokia. Turime įrodyti, kad žmonės 
gerai padarė, jog balsavo ne už 
LDDP“.

WTOTOS HMIENOS
IntgkkiualivjQ turto 

sagyslė
"Respublika“ rašo apie plagiato 
rių 11 10.

’’Rugpjūčio viduryje Floridoje 
vykusiame II pasauliniame uni
versalizmo kongrese pranešimą 
’’Nuosavybė kaip universali ver
tybė ir jos reikšmė pereinamuoju į 
laisvą rinką ir demokratinę vi
suomenę laikotarpiu“ skaitė eko
nomikos daktaras iš Lietuvos, 
“Tauro“ banko prezidentas Gena
dijus Konopliovas. Kongreso pre
zidentas p.Michaelis H.Matiasas 
atsiuntė daktarui iš Lietuvos ofi
cialų padėkos raštą, kuriame dė
koja už jo indėlį "plėtojant nuosa
vybės teoriją“. Pranešimo auto
rius G.Konopliovas savo taip 
aukštai įvertinto pranešimo pa
grindu parašė straipsni ’’Nuosa
vybė kaip universali vertybė“, ku
rį išspausdino žurnalas verslo 
žmonėms “Aljansas“. Prancūzų 
ekonomistas Henri Lepage'as 
Londone išleido knygą “Rytoj - 
kapitalizmas“, kurioje beveik išti
sai cituoja daktarą iš Lietuvos, tik 
labai gaila, kad niekur nepažymi, 
jog visos tos mintys gimusios 
Lietuvoje ir kad jų autorius ne 
H.Lepage'as, o mūsų G.Konop
liovas, sulaukęs tokio aukšto tarp
tautinio pripažinimo.

Viena smulkmenėlė: H.Lepa- 
ge'o knyga “Rytoj - kapitalizmas“ 
išleista Londone 1982 metais, kai 
daktaras iš Lietuvos apie tokius 
savo pranešimus tarptautiniuose 
kongresuose net nesapnavo...

Lietuviškai knyga pasirodė kuk
liu 1000 egzempliorių tiražu 1994 
metais.

"Lietuvos rytas“ praneša, kad 
Lietuvos autorių teisių asociacijos 
agentūros generalinis direktorius 
E.Vaitekūnas mėgins surasti H.Le- 
page'ą ir pasiūlys jam pateikti ieš
kinį teismui dėl autorinių teisių pa
žeidimo. Remiantis baudžiamuoju

Konservatorių frakcijos Seime 
seniūnas A.Kubilius pabrėžė, kad 
skirtingai nuo LDDP, TS skiria la
bai didelį dėmesį savo priešrinki
minei savivaldybių programai, nes 
tai programa ne vienai kadencijai, 
o TS programinis požiūris į savi
valdą Lietuvoje apskritai. TS tiks
las - stiprių, stabilių bendruome
nių miestuose, miesteliuose ir kai
muose sukūrimas.

Pasak A.Kubiliaus, ’’LDDP 
vykdo savivaldos genocidą“. ”Aš 
esu įsitikinęs, kad rinkėjai ilgam 
išjungs LDDP iš politinio gyveni
mo“, - sakė jis.

Lietuvos Savivaldybių asocia
cijos prezidentas, Vilniaus miesto 
meras A.Vidūnas papasakojo apie 
pagrindinius asociacijos darbus, 
ypač pabrėžė pastangas kovoti su 
centrine valdžia dėl savivaldybių 
savarankiškumo, dėl negrąžintų 
savivaldybėms skolų, dėl kompen
sacijų už šilumą. A.Vidūnas nusis
tebėjo, kodėl taip sunerimo Prezi
dentas ir Vyriausybė dėl savival
dybių asociacijos ryšių su Europos 
savivaldybių asociacija. Kai aso
ciacijos priimti ir išversti į anglų 
kalbą dokumentai pasiekė Stras
būrą, buvo užmegzti ryšiai ir jau 
gautas pasiūlymas, kad grupė ats
tovų iš Strasbūro atvyks į Lietuvą. 
’’Jokio baltinių skalbimo nėra“, - 
sakė A.Vidūnas ir pajuokavo: 

kodeksu literatūrinio kūrinio plagia- 
torius Lietuvoje gali būti nubaustas 
2 metams pataisos darbų, be to, jam 
gali būti skirta bauda nuo 500 iki 10 
tūkst. litų.

frakę 
pasimatuoti nespėjo

Kodėl taip atsitiko, rašoma "Lietuvos 
ryte“ 11 15.

Lapkričio 13 d. 13 valandą 40 
minučių, į Vilniaus vyriausiąjį poli
cijos komisariatą paskambino ano
nimas ir pranešė, kad po 45 minučių 
sprogs Nemenčinės plente esanti 
Lietuvos kino studija. į pastatą maž
daug prieš 10 minučių buvo įėjęs 
Lietuvos Prezidentas A.Brazauskas, 
kuris kino studijos patalpose esan
čioje firmoje “Ekadus“ užsakė pa
siūti fraką ir atvažiavo jo pasima
tuoti. Apie 14 vai. prie A.Brazausko, 
dar nespėjusio baigti matuotis, priėjo 
vienas iš apsaugos darbuotojų ir pa
sakė apie anonimo pranešimą. Pre
zidentas į tai reagavo gana ramiai ir 
netrukus išvažiavo.

Nė vienas pareigūnų negalėjo pa
sakyti, ar tai buvo atsitiktinis skam
butis, ar ne. Vadovybės apsaugos 
departamento direktorius A.Pečkys 
sakė, kad Prezidento išvykimas be
veik sutapo su pranešimu dėl padėtų 
sprogmenų.

Ar im? Kaunas 
mlu..d.Q.Yana?

Kokia tai dovana, rašo "Lietuvos ry
tas" 11 13.

Anglijoje veikianti gamtos ap
saugos organizacija ’’Naturewatch 
Trust“ ir jai vadovaujantis Johnas 
Ruane ketina Kaune pastatyti mo
dernius gyvūnų globos namus, ku
riuose būtų įkurdinti beglobiai ar
ba šeimininkų laikinai palikti na
miniai gyvūnai.

Tai būtų pirmieji tokie mod
ernūs gyvūnų globos namai trijose 
Baltijos šalyse. Kaunui lieka 
suteikti tik žemės sklypą, kurį 

’’Niekam ne paslaptis, kad Mask
voje skalbimo miltelių nėra, 
Lietuvoje jie prastoki, o Vakaruo
se šiek tiek geresni“.

TS(LK) Valdybos pirmininkas 
G.Vagnorius pasakė: ’’Patiks kam 
ar ne, bet TS savo pažadus, duotus 
rinkėjams prieš savivaldybių rinki
mus, tesės. Mūsų tikslas - pasiek
ti, jog savivaldybėse įsitvirtintų 
teisingumo pozicija“. G.Vagnorius 
ypač atkreipė dėmesį į reiklumą 
sau, nes žmonės iš TS pareigūnų ir 
reikalauja daugiau.

TS antrasis suvažiavimas įvyks 
kovo 9-10 dienomis Vilniuje. Jis 
patvirtins Seimo rinkimų progra
mos pagrindines nuostatas.

Konferencija priėmė pareiški
mą ’’Dėl savivaldybių rinkimų 
programos vykdymo“. ’’Konferen
cija pareiškia, kad LDDP valdžios 
institucijų vykdomas savivaldybių 
finansinis bei ekonominis spaudi
mas prieštarauja Lietuvos gyven
tojų ir valstybės interesams. Todėl, 
jeigu savivaldybėms ir toliau bus 
mažinami biudžetiniai asignavi
mai, dėl lėšų stokos jos gali būti 
priverstos atsisakyti kai kurių savi
valdybėms deleguotų funkcijų“, 
rašoma dokumente.

(Parengta pagal TS(LK) 
spaudos tarnybos lapkričio 13 d.

informacinį panešimą)
ELI

nesunkiai pasiektų visos būtinos 
komunikacijos.

Kauno meras žadėjo paremti šią 
idėją ir surasti statybai tinkamą 
sklypą. Ankstesni merai taip pat 
žadėjo, bet rezultato jokio nebuvo 
(išskyrus tai, kad kažkas iš valdžios 
vyrų buvo pasiūlęs anglams nusi
tiesti komunikacijas iki kurio nors 
užmiesčio miško ar lauko ir ten pra
dėti statybas). Per tą laiką “Nature
watch Trust“ ne tik surinko visą rei
kiamą pinigų sumą, bet ir paruošė 
statybų Kaune projektą.

Prieš trejus metus Londone suti
kęs Lietuvos gyvūnų globos draugi
jos pirmininką K. V.Trainį, “Nature
watch Trust“ vadovas sakė, kad jie 
nori padėti Lietuvai. Netrukus iš 
J.Ruane organizacijos atėjo dvi lab
daros siuntos, kurios buvo išdalytos 
Kauno zoologijos sodui, Klaipėdos 
jūrų muziejui, Veterinarijos aka
demijos klinikai. Kai pats J.Ruane 
apsilankė Lietuvoje, pamatė, kad čia 
visiškai nėra civilizuotų gyvūnų glo
bos namų. Tada ir buvo jo priimtas 
sprendimas finansuoti minėtą namų 
statybą. “Mums ir mūsų miesto na
miniams gyvūnams siūloma brangi 
dovana, kuri nepaprastai reikalinga, 
o mes dar nerandame, kur ją padėti“, 
- stebėjosi K.V.Trainys, visą savo 
gyvenimą skyręs profesionaliai gy
vūnų globai, kurią, pasak jo, net Sei
mo, Vyriausybės lygio pareigūnai 
iki šiol laiko kažkokiu vaikų užsi
ėmimu.

Noro Padėti neužteko
Taip pavadintas straipsnis "Respub
likoje“ 11 16.

Lapkričio 15 d. bergždžiai buvo 
bandoma padėti Vilniaus universite
to Širdies chirurgijos klinikoje gydo
mai trijų mėnesių mergaitei - dėl 
prasto ryšio į Belgiją nesuspėta iš
siųsti šalies karinių oro pajėgų 
(KOP) lėktuvo, turėjusio pargabenti 
sergančiam kūdikiui reikalingos do
noro širdies.

Antrojo širdies chirurgijos sky
riaus gydytojas G.Rasimavičius pa
tvirtino, jog lapkričio 14 d. vakarą 
buvo gautas pranešimas, kad donoro

□ Lapkričio 18-oji - Latvijos Ne
priklausomybės diena. Ji paminėta- 
choro ’’Latgale“ iš Daugpilio kon
certu ir priėmimu Lietuvos meni
ninkų rūmuose. Lapkričio 9 d. Latvi
jos ambasadorius Lietuvoje A.Sar- 
kanis įteikė trečiosios pakopos 
Trijų žvaigždžių ordiną buvusiam 
Lietuvos ambasadoriui Latvijoje 
A.Žvirėnui.
□ Grįžta karinės tradicijos. Valsty
binių iškilmių dienomis ir kiekvieną 
sekmadienį Kaune viršum Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus bus kelia
ma Vytautinė vėliava. Vėliavų pakė
limo ceremonijoje Lietuvos kariš
kiai vilkės autentiškas Lietuvos 
gvardijos pulko, grenadierių jėgerių, 
Lietuvos husarų brigados uniformas.
□ Gaisras Ignalinos AE — aukų nė
ra. Nedidelis gaisras kilo lapkričio 
12 d. naktį, kai hidraulinės sistemos 
vamzdžiuose atsirado įtrūkimas, per 
kurį tepalas ištekėjo ant karšto pa
viršiaus. Liepsna buvo užgesinta 
elektrinės darbuotojų jėgomis.
□ Lietuvos menininkų koncertas 
vienoje garsiausių Europos kon
certų salių. J.Domarko vadovauja
mas Lietuvos nacionalinis simfoni
nis orkestras ir pianistas P.Geniušas 
koncertavo Vienos filharmonijos 
’’Musikverein“ salėje.
□ Jono Basanavičiaus premija - 
etnomuzikologei Zitai Kelmickaitei. 
Premija už etnokultūrinę veiklą bus 
įteikta vasario 16-ąją. Ji yra 100 mi
nimalių gyvenimo lygių dydžio - 

širdis yra Belgijoje. Jos reikėjo sky
riuje gydomai trijų mėnesių mer
gaitei, turinčiai širdies auglį. Pasak 
medikų, nors mergaitės liga labai 
sunki ir jos eiga neprognozuojama 
šiuo metu kūdikio savijauta pakan
kamai stabili. Lietuvoje širdies per
sodinimo operaciją, gavus donoro 
širdį, turėjo atlikti klinikos vadovas 
profesorius V.Sirvydis. Tačiau Bel
gijos medikai negalėjo laukti, kol 
Lietuvoje atsiras galimybė parga
benti širdį mergaitei į Lietuvą. Pasak 
G.Rasimavičiaus, pasiūlytas KOP 
lėktuvas į Belgiją būtų nuskridęs per 
vėlai, todėl donoro širdimi pasinau
dojo kita valstybė.

Lietuvos KOP vadas pulkininkas 
Z.Vegelevičius sakė apgailestaująs, 
jog dėl prastų ryšių ir susisiekimo 
nebuvo įmanoma padėti sunkiai ser
gančiai mergaitei. Jo teigimu, pagal
bos kreiptasi per vėlai, todėl laiko 
būtų užtekę tik nuskristi į Belgiją. 
Tuo tarpu nemažai laiko prarasta, 
kol “viršutiniuose valdžios sluoks
niuose“ pavyko gauti būtinus leidi
mus skristi. Nors, kaip teigėZ.Vege- 
levičius, kaimyninių valstybių leidi
mai naudotis oro keliais pirmumo 
teise buvo gauti laiku.

Pasak Z.Vegelevičiaus, norint iš
vengti tokių nesusipratimų, KOP va
dovai patys turėtų priimti sprendi
mą, taip pat būtina turėti kuro atsar
gų. Z.Vegelevičius mano, kad šis at
vejis parodė, jog savo veiksmus jie 
turėtų tiesiogiai derinti su Širdies 
chirurgijos klinikos vadovais. Tuo
met ir Lietuva turėtų galimybę nau
dotis kaimyninių valstybių donorais.

Lietuvos žvaigždės 
ir mecenatai

Apie tai rašoma laikraštyje "Verslo 
žinios“ 1116.

Ar Lietuvos menininkai liks tik 
vietinės reikšmės žvaigždėmis, ar 
išsiverš į pasaulį, didžia dalimi 
priklauso nuo turtingojo Lietuvos 
sluoksnio. Menų mecenavimas vi
sada buvo visuomenės klestėjimo 
ženklas.

Muzikos festivalis “Merano- 
fest“, vykstantis Italijos Merano 

dabar 8 tukst. Lt. Premija įsteigta 
1992 m.
□ Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
Gedimino paminklas bus liejamas 
Taline. Paminklo gamyba Estijoje 
kainuos beveik 100 tūkst. pigiau nei 
Lietuvoje. Vytauto Kašubos sukurtą 
Vilniaus įkūrėjo paminklą planuoja
ma sostinėje pastatyti kitąmet.
O Bogotos meras padės Vilniaus 
merui. Bogotos (Kolumbija) meras 
Antanas Mockus ketina Prezidento 
Algirdo Brazausko kvietimu sausio 
mėnesį atvykti į Vilnių. Pasak Ko
lumbijos ambasadoriaus, A.Mockus 
atveš pasiūlymų, kaip Vilniaus savi
valdybei sukurti savąjį biudžetą.
□ JAV medikų pagalba Lietuvos 
vaikams. Dešimt medikų savaitę 
operavo sunkius ortopedinius ligo
nius Vilniaus universitetinės vaikų 
ligoninės Ortopedijos skyriuje. At
likta sudėtingų stuburo, galūnių de
formacijos, klubo sąnarių atstatymo 
ir kitų sudėtingų operacijų, konsul
tuota apie pusantro šimto vaikų.
O Knygų akcija Rytų Lietuvos 
mokykloms. Ją paskelbė Lietuvos 
mokytojų profesinė sąjunga, nes, 
kaip teigiama sąjungos pareiškime, 
šiame krašte lietuviams trūksta ne 
tik mokyklų, bet ir knygų.
□ Netikri litai iš Lenkijos. Mažeikie
tis A.Ostrauskis Lenkijoje įsigijo 
118 tūkst. suklastotų litų. Per tarpi
ninkus jie buvo platinami Mažei
kiuose, Klaipėdoje, Telšių rajone. 
Šiaulių apygardos teisme pradėta 
nagrinėti byla, kurioje netikrų pini
gų paleidimu apyvarton kaltinami 
septyni asmenys.

mieste kasmet nuo 1992 m., gar
sėja labai aukštu muzikavimo ly
giu, be to, yra tarsi starto aikštelė 
kylančioms žvaigždėms. Geriau- 
siajam kursų dalyviui tenka ypa
tinga garbė festivalio metu Puči- 
nio teatre koncertuoti su muzikos 
pasaulio garsenybėmis. Šį rudenį 
ji teko pianistui iš Lietuvos Justui 
Dvarionui, kurio dalyvavimą 
Merano festivalyje rėmė statybi
nė kompanija “Selma Associates 
Ltd.“

’Talentą, kuris ko nors pasiekia 
ilgu darbu, verslininkai gali parem
ti. Juk kiekvienam aišku, kad pini
gai iš klavišų nebyra, - sako “Sel
ma Associates Ltd.“ prezidentas 
V.Laurinavičius, sumokėjęs už 
J.Dvariono kelionę. - Mat jei tarp
tautiniuose festivaliuose geruoju 
bus minimas Lietuvos vardas, bus 
naudos ne tik pianistui, bet ir visai 
šaliai“.

Kandidatai į pianistų kursus turi 
pereiti konkursą - iš 100 kandi
datavusių didelius Merano reika
lavimus teįveikė 8 jauni pianistai iš 
Korėjos, Vokietijos, Italijos, Lietu
vos ir Rusijos.

J. Dvarionas, jau pernai daly
vavęs Merano pianistų kursuose, 
organizatoriams taip patiko, kad 
šįmet rengėjai patys jį pakvietė so
lo rečitaliui.

Metane įspūdingi ne tik profe
sorių, vadovaujančių kursams, var
dai, bet ir koncertų publika - išle
pinta, rafinuota. Savo rečitalyje Ru
činio teatre p. Dvarionas atliko Ba
cho, Bethoveno ir Bramso kūrinius 
ir bisui Lietuvių kompozitorių kū
rinius.

“Jaunojo pianisto klasikos in
terpretavimo aistra ir subtilumas 
įspūdingas“, - negailėjo Lietuvos 
žvaigždei komplimentų po solinio 
koncerto muzikos kritikai itališ
kuose laikraščiuose. Nors muzi
kantas dar tik 28 metų, jau spėjo 
pasirodyti ir Rusijos, Amerikos, 
Kanados, Europos scenose, o už
pernai Viotti konkurse Italijoje 
laimėjo sidabro medalį.
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Vyriausybės atstatydinimui 
neužteko balsų

Noriu būti lietuviu...

Prezidentūroje
*»Per susitikimą su Prezidentu Kau
no krašto invalidų atstovai skundėsi 
sunkia padėtimi, skolomis už komu
nalines paslaugas ir tuo, kad negau
na invalidų globos priedų bei nemo
kamų vaistų. Pokalbyje dalyvavęs 
socialinės apsaugos ir darbo minis
tras M.Mikaila paaiškino, kad savi
valdybėms yra skirta 6 mln. litų I 
grupės invalidų skoloms padengti.
**• Lapkričio 15 d. A.Brazauskas, su
sitikęs su spalio 24 d. Vilniuje buvu
sio mitingo 13 žmonių delegacija, 
išgirdo daug skundų dėl 150 Lt pen
sijų, dėl negrąžinamos žemės, dėl 
indėlių negrąžinančių bei bankruta
vusių bankų ir per ilgai vilkinamų jų 
bylų. Svečiai prašė nustatyti realų 
gyvenimo lygį, indeksuoti atlygin
imus, mažinti mokesčius, sumažinti 
valdininkų skaičių, paremti skurs
tančias sveikatos apsaugos ir mokslo 
įstaigas. Pasak Prezidento, pinigų 
stokoja dėl to, kad 400 tūkst. žmonių 
nemoka socialinio draudimo mo
kesčių.
* Lapkričio 15 d. A.Brazauskas su 
Seimo frakcijų seniūnais tarėsi dėl 
Konstitucijos 47 straipsnio, kuriame 
kalbama apie žemę, pataisos. Dviejų 
projektų - LDDP ir jungtinės darbo 
grupės - autorių požiūriai į žemės 
pardavimą jau supanašėjo. Nesuta
riama tik dėl to, kokia žemė užsie
niečiams nebus parduodama, ir dėl 
to, ar parduoti žemę Europos Sąjun
gai (ES) nepriklausančių valstybių 
piliečiams.
**Nuo lapkričio 15 d. Prezidento pa
tarėju valstybės ir teisės klausimais 
pradėjo dirbti Arminas Abramavi- 
čius, iki tol dirbęs teisingumo mi
nistro patarėju.

Seime
* Lapkričio 10 d. Seime Izraelio 
ambasadorė Lietuvai T.Herzl grupei 
Lietuvos gyventojų, Antrojo pasau
linio karo metais gelbėjusių žydus, 
įteikė "Pasaulio teisuolių“ medalius. 
Jais jau yra apdovanota 150 mūsų 
šalies žmonių.
* Lapkričio 14 d., svarstant nepasi
tikėjimą Vyriausybe, posėdyje daly
vavo 88 parlamentarai, visa Vyriau
sybė ir Prezidentas. Premjeras A.Šle- 
ževičius teigė, kad opozicija, būda
ma valdžioje, vykdė "griovimo poli
tiką be jokių ekonomikos dėsnių ir 
sveikos nuovokos”, neigė visus in
terpeliacijos dokumente pateiktus 
kaltinimus. V.Landsbergis pareiškė, 
kad vien tik "Maišiagalos memoran
dumo” - slapto susitarimo su Latvija 
dėl nenaudingos Lietuvai jūros sie
nos - užtektų premjerui atstatydinti. 
LDDP frakcijos vadovų nurodymą 
savo nariams nebalsuoti jis vadino 
bandymu užklijuoti bumas. Iš 65 
Seimo narių už nepasitikėjimą Vy
riausybe balsavo 57, prieš - 5, rasti 3 
sugadinti biuleteniai. Kad nepa
sitikėjimas būtų patvirtintas, reikėjo 
71 balso, tačiau LDDP frakcija vie
ningai nebalsavo. Kitą interpeliaciją 
bus galima rengti tik po 1996 m. ko
vo 10 d. "Visi LDDP frakcijos nariai 
prisiėmė visą atsakomybę už tai, ką 
A.Šleževičiaus Vyriausybė yra pa
dariusi", - sakė lapkričio 15 d. spau
dos konferencijoje Tėvynės sąjun
gos (TS) frakcijos Seime seniūnas 
A.Kubilius. Jis padarė išvadas, kad 
Vyriausybė sąmoningai atsisako ko
vos su korupcija, sąmoningai priima 
nutarimus, sudarančius sąlygas ko
rupcijai ir pats premjeras sąmonin
gai dalyvauja korupciniuose veiks
muose. Jis priminė, kad A.Šleževi

čius vengė kalbėti apie korupcinių 
įstatymų ir nutarimų sąrašą. Vertin
damas Vyriausybės raštu išdėstytus 
atsakymus Seimui, A.Kubilius pa
darė išvadą, kad Lietuvoje kuriama 
ne laisvos rinkos ekonomika, o 
premjero reguliuojama ekonomika. 
LDDP uždraudimas savo frakcijos 
nariams dalyvauti balsavime ir bal
savimo rezultatai parodė, kad lai
mėjo ponų A.Šleževičiaus ir G.Kir- 
kilo visiškas nepasitikėjimas savo 
pačių partijos ir frakcijos nariais, - 
taip įvykius apibendrino TS pirmi
ninkas V.Landsbergis.
** Seimo pirmininkas Č.Juršėnas Pa
ryžiuje dalyvavo UNESCO asamb
lėjos 50-mečio minėjime.

Vyriausybėje
**■ Lapkričio 9-10 d. Lietuvoje lan
kėsi Latvijos vyriausybės delegacija, 
su kuria kalbėta apie Latvijos sutartis 
su užsienio firmomis, žvalgančiomis 
Lietuvos Baltijos jūros teritorijoje 
naftą. Pasak A.Brazausko, jis siūlė 
pagreitinti derybas, kuriose arba būtų 
nustatyta tiksli juosta, skirianti Lie
tuvos ir Latvijos ekonomines zonas 
bei teritorinės jūros ribas, arba stipri
ai susiaurintas ginčytinas sektorius, 
kuriame kartu su latviais ir švedais 
būtų galima atlikti naftos žvalgybą. 
Lietuvos politikai neliko įtikinti, kad 
Latvijos elgesys, žvalgant Baltijos 
jūroje naftą, nepažeidė Lietuvos inte
resų, nors Latvijos energetikos mi
nistras J.Uozolinis teigė, kad "Lat
vija jokiais būdais nepretenduoja į 
resursus, esančius Lietuvos zonoje, ir 
netgi į tuos, kurie yra ginčytinoje ter
itorijoje”. Lietuvos URM sekretorius 
R.Šidlauskas, įrodydamas Latvijos 
pažeidimus, parodė žemėlapius, ku
riuose matyti, kad Latvijos pasamdy
tos užsienio firmos žvalgo visą Lie
tuvos ekonominę jūros zoną net iki 
jos susikirtimo su Rusijos ekono
mine zona ties Kuršių nerija, tačiau 
jis tikėjosi, kad ginčas su Latvija bus 
išspręstas derybų, o ne politinių 
sprendimų keliu. Lapkričio 15 d. 
Lietuvos URM gavo Latvijos URM 
notą, kurioje nurodoma, kad pagal 
tarptautines teisės normas siena tarp 
dviejų valstybių nustatoma abiejų ša
lių susitarimu. Latvija taip pat pa
brėžia, kad ji nesutinka su mūsų ša
lies pasiūlytomis jūros sienų koor
dinatėmis. Lietuva teigia, kad dabar 
80 proc. Švedijos ir JAV specialistų 
žvalgomos jūros priklauso Lietuvai, 
o tik 20 proc. - Latvijai.

Lapkričio 10 d. A.Šleževičius lan
kėsi Baltarusijoje, kuri savo skolas 
už pirką iš Lietuvos elektros energi
ją siūlo grąžinti mazutu ir žemės 
ūkio technika. Tartasi dėl trašas ga
minančio Gardino susivienijimo 
"Azot” teršalų, išmetamų į Nemuno 
upę, mažinimo.
** F.Naumano fondo, URM, Lietu
vos jaunimo Atlanto asociacijos bei 
NATO Informacijos ir spaudos tar
nybos surengtame seminare dalyva
vo daugiau kaip 50 diplomatų, poli
tikų iš NATO valstybių narių, Rusi
jos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Uk
rainos, Baltarusijos. Lietuvos URM 
sekretoriaus AJanuškos manymu, 
NATO plėtimasis gali atskirti nuo 
savęs kai kurias Vidurio Europos 
valstybes, tarp jų - ir Lietuvą. Pasak 
sekretoriaus, neatmetama galimybė, 
kad po pirmojo etapo Rusija suvoks, 
jog NATO plėtimasis nėra nukreip
tas prieš šią valstybę. Svarbiausia 
problema A.Januška pavadino pau
zes tarp pirmojo ir tolesnių Šiaurės 
Atlanto aljanso plėtimosi etapų.

Ona Mickevičiūtė

Atkelta iš 1 psl.

Tėvas ir aš turime tik JAV pilietybę.
— Pilietybės įstatyme yra naujas 

pataisymas šiam atvejui: lietuvių kil
mės asmenys, kurie gyvena kitose 
valstybėse, jeigu jie išvyko iš Lie
tuvos iki 1918 metų vasario 16 
dienos ir neturi kitos valstybės pi
lietybės, laikomi Lietuvos Respubli
kos piliečiais.

- O jeigu žmogus yra Amerikos 
pilietis?

- Jeigu jis yra Amerikos pilietis? 
Bet jo seneliai buvo Lietuvos pilie
čiai? Taigi jis galėtų įgyvendinti 
savo teisę į pilietybę kaip lietuvių 
kilmės asmuo, tačiau jam reikės at
sisakyti kitos valstybės pilietybės. 
Jis nebuvo Lietuvos pilietis, ir dviejų 
pilietybių negalės turėti.

— Bet, pavyzdžiui, mano tėvas - 
amerikietis, motina - lietuvė. Pri
klausau lietusių skautams, moku 
lietuviškai, lankau sekmadieninę 
lietuvių mokyklą, noriu gauti Lie
tuvos pilietybę...

- Jeigu motina buvo Lietuvos 
pilietė, tai, be abejo, asmuo taip pat 
gali gauti Lietuvos Respublikos pi
lietybę. Tačiau jis turi pateikti doku
mentus, kad jo motina buvo Lietu
vos pilietė, ir turi pasirašyti pasiža
dėjimą, kad laiko save lietuviu (yra 
numatytas toks dalykas), tada jis 
gaus Lietuvos Respublikos pasą. Bet 
gaudamas pasą jis turės prisiekti 
Lietuvos Respublikai...

- O jo antroji pilietybė?

Kiekvienam suprantamas laikraš
čio redakcijos siekis turėti kuo dau
giau skaitytojų. Šiam tikslui įgyven
dinti naudojamos įvairios priemo
nės: intriguojančios antraštės, skan
dalinga informacija, kitokie "triu
kai“. Tačiau tenka tik apgailestauti, 
kai tokių viešosios nuomonės for
mavimo metodų aukomis tampa 
laikraščio skaitytojai, už gryną pini
gą priėmę redaktoriaus ar žurnalisto 
išmistą. Ypač kai paliečiama tokia 
skaudi tema, kaip užsienyje gyve
nančių lietuvių pilietybė.

Su dėkingumu prisimenu pasku
tinę viešnagę Mančesteryje, kur su 
kolega Seimo nariu Audrium Kubi
lium turėjome malonią progą pasi
kalbėti su vietos lietuviais. Pasidali
jome mintimis ir apie naujus Lietu
vos Respublikos pilietybės įstatymo 
pakeitimus. Pasidžiaugėme, kad kai 
kurie Mančesterio lietuviai (A.Pod- 
voiskis, J.Šablevičius ir kiti) jau turi 
Lietuvos Respublikos pasus ir, su
prantama, jais didžiuojasi. Tačiau te
ko išklausyti ir kai kurių senų pažįs
tamų skundų, kad dėl įvairių biuro
kratinių kliūčių jie iki šiol pasų ne

Žiemos laikotarpiu nepamirškite!

TREJOS DEVYNERIOS
(Įvairių vaistinių augalų mišinys) 

Pokelis su pristatymo išlaidomis 5.50.

BALTIC STORES & CO.,
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB. Tel. 0181 460 2592

- Antroji pilietybė jam palieka
ma.

-Kodėl?
- Mes išaiškinom, kas tai yra lie

tuvių kilmė. Lietuvių kilmės asme
niu laikomas asmuo, kurio tėvai arba 
seneliai, arba vienas iš tėvų ar sene
lių yra lietuviai, ir pats asmuo pri
pažįsta ir laiko save lietuviu.

- Susidūriau su tokiu atveju: 
mergaitė gimė Lietuvoje, mokėsi 
Lietuvoje, sportininkė, ištekėjo už 
abchazo, atsidūrė pietuose, o kai 
ten prasidėjo karas, parbėgo pas 
savo motiną į Lietuvą. Dabar ji 
beteisė, ne Lietuvos pilietė...

- Ji turėtų atsisakyti turimos kitos 
valstybės pilietybės, ir tada gaus 
Lietuvos pilietybę kaip lietuvių kil
mės asmuo.

- Ji tebėra vadinamoji SSRS 
pilietė...

- Gruzijos gyventojai yra Gru
zijos piliečiai...

- Bet ji pabėgo anksčiau. Gru
zijos paso neturi, nes pasai ten kei
čiami bene kas trys mėnesiai...

- Lietuvoje reikalaujama, kad 
žmogus būtų iš kitos šalies išsire- 
gistravęs.

- Kaip jai išsiregistruoti, jei nu
važiuoti į Gruziją yra labai brangu, 
be to, labai pavojinga?

- Reikėtų veikti per Užsienio 
bei Vidaus reikalų ministerijas: 
siųsti į šalį paklausimą dėl jos do
kumentų, dėl jos išregistravimo iš 
gyvenamosios vietos, nes Lietu
voje yra toks reikalavimas: asmuo 

Neklaidinkite
gavo, laukia jau metus ar daugiau. 
Tuomet ir pasiūliau jiems, kai kitais 
metais vasarą atvyks į Lietuvą, pa
skambinti man, ir pažadėjau, kad pa
dėsiu jiems sutvarkyti tuos reikalus. 
Sakiau, kad jei visi dokumentai tvar
koje, tai LR pasą atvykus į Lietuvą 
galima gauti per keletą dienų.

Tačiau nei p. A.Podvoiskis, 
straipsnio "Pilietybė per dvi dienas“ 
("Europos lietuvis“, Nr.44) autorius, 
nei kas nors kitas nebuvo prašytas ar 
įgaliotas siųsti į laikraštį skelbimą, 
nurodant mano adresą, neva L.And- 
rikienė visiems, kurie į ją kreipsis, 
sutvarkys pilietybės reikalus per dvi 
dienas. Tuomet man, matyt, tektų at
sisakyti Seimo nario įgaliojimų, ati
daryti atitinkamą kontorą ir tvarkyti 
išeivių pilietybės reikalus. Kai norė
siu tik tuo užsiimti, paskelbsiu apie 
tai be p. A.Podvoiskio ar kieno kito 
pagalbos. Gaila, kad prie to prisidėjo 
"Europos lietuvio“ redakcija, pa- 
keistama p. A.Podvoiskio straipsnio 
pavadinimą ("Apsilankė Lietuvos 
parlamentarai“) skandalinga, masi
nančia antrašte "Pilietybė per dvi 
dienas“.

turi gyventi Lietuvoje ir būti čia 
priregistruotas. Gyventi dvejose 
valstybėse negalima.

- Kaip dabar tvarkomi Lietuvos 
pilietybės gavimo reikalai?

- Konfliktų nebėra arba dar nėra. 
Tačiau yra kur kas daugiau pareiški
mų Lietuvos pilietybei gauti. Kad 
būtų pašalinti visi neaiškumai, Pilie
tybės įstatyme įrašėme punktą: kai 
neaiški padėtis dėl kilmės arba dėl 
dokumentų, Migracijos departamen
tas arba kita suinteresuota institucija 
gali kreiptis į Pilietybės reikalų ko
misiją, kuri dirba prie Prezidento. Ta 
komisija gali teikti rekomendacinio 
pobūdžio išvadas toms instituci
joms, ir jos tada gali priimti sprendi
mą, kadangi tai jau būtų kolektyvi
nis sprendimas. Iki šiol kilus neaiš
kumams klausimas įstrigdavo. Da
bar visi klausimai bus išspręsti. Di
džioji dalis sprendimų, mano nuo
mone, turėtų būti teigiami. Jei yra 
bet koks, nors ir pats menkiausias, 
įrodymas, kad tu esi lietuvis, kad ta
vo tėvai buvo lietuviai, pilietybės 
klausimas bus sprendžaimas teigia
mai.

Jeigu kam kiltų klausimų, galiu 
pateikti Migracijos departamento 
Vilniuje telefonus: pasų skyriaus 
viršininkė Danutė Matarevičienė: 
72 32 85 ir Daiva Vėžikauskaitė - 
72 32 67. Šios tarnautojos atsakys 
į visus klausimus ir padės juos iš
spręsti.

- Dėkojame už pokalbį.
Adolfas Strakšys

Be to, straipsnyje yra ir kitų ne
tikslumų. Rašoma, jog ”L.Andri- 
kienė... paminėjo E.Šovos ir jos pas
tangas padėti išeiviams susigrąžinti 
atimtą Lietuvos pilietybę - jie tuo 
reikalu pirmieji lankėsi pas Prezi
dentą“. Iš tiesų gi Mančesteryje bu
vo prisiminta, kad kai LR Aukščiau
sioji Taryba (AT) svarstė Pilietybės 
įstatymo projektą, Vilniuje lankėsi 
tuometinis DBLS pirmininkas E.Šo- 
va, su kuriuo ir aplankėme prof. 
V.Landsbergį, AT pirmininką. Kal
bėjomės su juo ir vienu iš įstatymo 
projekto autorių, AT deputatu EJa- 
rašiūnu dėl Vakaruose gyvenančių 
lietuvių pilietybės atstatymo, išsakė
me išeivių argumentus. Deja, į mūsų 
prašymus beveik nebuvo atsižvel
gta. Ar mes buvome pirmieji, ar ant
rieji, ar dešimtieji, - nežinau, todėl 
negaliu sutikti su p.A.Podvoiskio 
pateikiama versija.

Baigdama ir p. A.Podvoiskį, ir 
"Europos lietuvio“ redakciją tenoriu 
paprašyti: neklaidinkite žmonių.

Pagarbiai,
Laima Andrikienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė
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Valstybę apgins tik pati 
valstybė

Pirmaujame pasaulyje... 
savižudybėmis

Atkelta iš 1 psl.

J.Andriškevičius buvo apkaltintas, 
kad kareiviai gavo blogus batus, 
kurie mitrindavo kojas. Tuo tarpu 
vadas avalynės negamina, ją tiekia 
valstybė. Be to, Seimo Nacionalinio 
saugumo komiteto atstovai suskai
čiavo visus kareiviškus kastuvėlius 
ir šalmus bei viešai spaudoje pasi
šaipė, kad kariuomenei tų kastuvėlių 
per mažai. Tuo tarpu nuo šio komi
teto ir priklauso, kad kariai būtų vis
kuo aprūpinti, primena generolas 
J.Andriškevičius.) Trečia, jau penk
tus metus kuriama krašto apsaugos 
sistema, apie du metus gyvuoja ka
riuomenė, bet grupė aukštų pareigū
nų, taip pat ir Seimo narių, deda vi
sas pastangas, kad kariai verstųsi 
kuo sunkiau. Ypač daug neigiamų 
straipsnių apie prastą kariuomenės 
aprūpinimą, ’’senių” skriaudžiamus 
naujokus pasirodo spaudoje prieš 
pat pavasario ir rudens šaukimą į 
privalomąją karinę tarnybą. Įgąs
dintos motinos dreba dėl savo sūnų, 
slepia juos, turtingesni jaunuoliai 
’’nusiperka” sau ligas. Įteikiant šau
kimo pranešimus paprastai sužino
ma, kad šaukiamieji išvykę į užsienį.

Generolas prisipažino, kad pats 
neturi nei laiko, bei pagalbininkų, 
nei lėšų, kad galėtų skleisti visuome
nėje daug reikalingų žinių apie ka
riuomenę ir jos užduotis bei prisidėti 
formuojant kuo geresnę žmonių 
nuomonę apie Lietuvos kareivėlius. 
Jis pajuokavo, kad siekiant gero imi- 
džo (naujas madingas žodis), už jo 
sukūrimą reikia mokėti. Lietuvos 
kariuomenėje tuo nesinaudojama. 
Dabartinę, ne visada tikslią nuomo
nę galėtų pakeisti didelė grupė dorų 
karininkų, - o tokių Lietuvos kariuo
menėje vis dėl to yra nemažai, - 
kurie tai padarytų doru darbu, elge
siu. J.Andriškevičius priminė, kad 
labai madinga iš sovietų kariuome
nės atėjusius karininkus pravar
džiuoti ’’sovietiniais”, pabrėžiant, 
jog jie kenkia Lietuvos kariuomenei. 
Tuo tarpu profesionalumo prasme 
Sovietų Sąjungos karininkija buvo 
rengiama gerai, nes karybai ta šalis 
skildavo ypač daug lėšų. Vienintelis 
skirtumas - karinės galvosenos ir 
idėjų skirtumas. Ypač gerai tai pa
stebima studijuojant gaunamus 
NATO ir kitokioms Vakarų Europos 
saugumo struktūroms priklausančių 
valstybių karinius dokumentus. Iš jų 
pirmiausia ir mokosi Lietuvos kraš
to apsaugos ministerijos pareigūnai, 
kariuomenės vadas ir kiti aukštieji 
karininkai.

Mąstymą pakeisti lietuviškoje 
kariuomenėje yra gana lengva. Ki-

Laiškairedakcijai

Mieli ponai,
Šių metų spalio 28 d. ’’Europos 

lietuvyje“ išspausdintas straipsnis 
’’Matomos ir nematomos kryžke
lės“. Juliaus Veselkos samprotavi
mai - kur Lietuva turi jungtis - į 
Europos Sąjungą ar NVS?

Kiek supratau, Julius Veselka tei
gia, kad pažįsta rusų kultūrą, ūkį, ru
sų diplomatiją ir visa kita, todėl ir 
mes turime jungtis atgal prie Rusi
jos. Koks absurdas, išniekinimas 
mūsų Lietuvos!

Lietuva penkiasdešimt metų ken
tėjo nuo tos ’’rusų kultūros“ komu
nistinio maro.

Pagalvokim, kaip šiandien grasi
na mūsų Lietuvėlei žirinovskiai, Jel
cinai ir kiti! 

tas dalykas - technika. Apie ją šian
dien kalbėti sunku, nes kariuomenė 
skolinga daugeliui organizacijų tris 
keturias dešimtis milijonų litų už 
maistą, už patalpų šildymą žiemą, 
už komunalines paslaugas. Visų pa
skirtų krašto apsaugai lėšų dar ne
gauta iš biudžeto. Nors kariuo
menės užduotis - taikos metu rengti 
vyrus karo metui ir kariuomenės 
vadas turi visą dėmesį skirti kari
niam tarnaujančių reguliariosios 
kariuomenės ir šauktinių rengimui, 
dėl pinigų stokos jis neturi tokios 
galimybės. Beveik per du kariuo
menės gyvavimo metus kariškiai už 
valstybės lėšas neįsigijo jokios karo 
ar ryšio technikos, nes pinigai išlei
džiami maistui, atlyginimams, ko
munaliniams patarnavimams. Kas 
šiuo metu yra, visa gauta iš užsienio 
kaip labdara. Štai jau ir Seime, sako 
generolas J. Andriškevičius, kai kas 
ima suprasti, kodėl taip sunkiai ver
čiasi kariuomenė. Mažiausiai ka
riuomene rūpinasi Seimo Naciona
linio saugumo komitetas, kuris pri
valėtų, nors jo vadovas V. Petkevi
čius po 1995 m. valstybės biudžeto 
svarstymo Seime ir teigė, kad karinį 
biudžetą parėmė.

Beveik 40 metų sveiki lietuviai 
priverstinai tarnavo sovietų kariuo
menėje, todėl yra neblogai parengti 
kaip kariai. Ligotesni, teisti ir pan. 
darbavosi kariniame statybininkų 
batalione. Merginos buvo moko
mos dirbti sanitarėmis, todėl mūsų 
šalyje apie karybą bent šiek tiek iš
mano nemažai žmonių. Generolo 
manymu, kilus pavojui, Lietuvos 
neapgintų net ir kažkiek per porą 
metu apmokytas jaunimas, bet stoję 
išvien apgintų visi, ir tie, kurie da
bar miestų ir priemiesčių turguose 
prekiauja iš Turkijos bei Kinijos at
vežtais skudurais. Lietuvos kariuo
menė nei dabar, nei po dešimties 
metų krašto apginti neįstengtų, nes 
tai turi daryti pati valstybė. Jokia 
šalis neturi tokios kariuomenės, ku
ri viena pajėgtų apginti kraštą. Pa
gal esamas sąlygas bei galimybes ir 
dabartinė Lietuvos kariuomenė rea
guotų į užpuolimą, tačiau fiziškai 
apginti negalėtų. ’’Pirmiausia mes 
turime parodyti, kad ginsimės, kad 
užpuolimas be pasekmių nepraeis”, 
apibendrino J.Andriškevičius. Ka
riškių užduotis - išmokti patiems ir 
išmokyti valstybę, tautą gintis. Pa
mažu ir lietuviškos kariuomenės 
padėtis bei visuomenės požiūris į 
ją keisis, tuomet kiekvienas supras, 
kad karybą išmanyti, mokėti šau
dyti, orientuotis vietovėje, partiza
nauti reikėtų mokėti visiems.

Ona Mickevičiūtė

Mes gerai suprantame, kad šian
dien Lietuvoj yra labai daug komu
nistų išperų, kurie nori sužlugdyti 
mūsų Lietuvėlės stebuklingai atko
votą su mūsų tautos didvyriu p. 
Landsbergiu - nepriklausomybę.

Niekada mes nesijungsime prie 
NVS! Niekada! Ten tvarkos niekuo
met nebuvo - nėra - ir nebus!!!

Mūsų visų, tikrų lietuvių, tikslas 
ir svajonė: tik Europos Sąjunga! 
Ten, kur yra kultūra, menas, ūkis, 
diplomatija. Tik su Europos Sąjunga 
Lietuvos ateitis!

Su pagarba

Vytautas Daunoras 
1995 11 03
Leeds, Anglija

Pernai Lietuvoje nusižudė 1703 
žmonės — 131 daugiau nei 1993 m. 
Nuo 1990 m. Lietuvoje savižudybių 
kasmet padaugėja maždaug 150. 
Kasmet mūsų Salyje nusižudo apie 
1000 žmonių, maždaug po 5 žmones 
kasdien, o bando nusižudyti apie 50. 
100 000 gyventojų - 45,8 savižudy
bės. Šis rodiklis yra aukščiausias ne 
tik Europoje, bet ir pasaulyje. Kas
met bando žudytis apie 1000 vaikų. 
Pastaraisiais metais padaugėjo vai
kų ir paauglių, sergančių depresija

Į ”EL" klausimus atsako Vil
niaus Universitetinės psichiatrijos 
klinikos vadovas habil. mokslų dak
taras profesorius Algirdas Dem- 
binskas.

- Savižudybių arba suicidologinė 
padėtis Lietuvoje yra labai sunki. 
Pagal 1994 m. duomenis, savižudy
bė yra ketvirtoje vietoje tarp mirties 
priežasčių po kraujo apytakos, aug
lių, kvėpavimo organų ligų. Užsie
nyje dažnai manęs klausia, kiek bū
na savižudžių, kurie pasirenka mirtį 
po autotransporto priemonėmis. Bet 
mes tokių duomenų neturime. 1994 
m. nelaiminguose atsitikimuose ke
liuose žuvo 999 žmonės. Peršasi iš
vada, kad mūsų statistiniai duome
nys apie savižudybes neatspindi tik
rovės.

- O kaip buvo prieškario Lie
tuvoje?

- Palyginus su prieškario, anek
sijos, o paskui ir neprikausomybės 
metais, savižudybių padaugėjo net 
šešis kartus. 1990 m. nusižudė 969 
žmonės, 1991 m. — 1141, 1992 m. - 
1294, 1993 m. - 1572 žmonės. Jeigu 
prieškario Lietuvoje penkis kartus 
dažniau žudėsi mieste, tai dabar kai
mo žmonės žudosi du kartus daž
niau, o vyrai - septynis kartus daž
niau nei moterys.

- Kodėl taip yra?
- Atlikome tyrimus (duomenys 

paskelbti knygoje ’’Alkoholizmas ir 
gydymo problemos“, ’’Mokslas“ 
1992 m.), ir paaiškėjo, kad kaimo 
gyventojai daugiau išgeria alkoholio 
ir priskiriami rizikos grupei kaip ga
lintys susirgti alkoholizmu. Pagal 
vieną iš mūsų hipotezių - tarp girta
vimo ir savižudybių yra glaudus ry
šys, nes apie 80 proc. vyrų žudėsi 
būdami neblaivūs. Matyt, yra socia

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

Kiekvieną savaitę 
pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

j vieną pusę skrydis trunka 2 vai. 40 min.

Londone jau veikia 
Lietuvos avialinijų biuras-atstovybė:
Room 104, East Wing, Terminal 3, 

Heathrow TW6 1JH.
Lietuvos avialinijų atstovė Genovaitė Balsevičienė 
ir Lina Jones darbo dienomis atstovybėje dirba 
nuo 9 iki 17 vai., o šeštadieniais nuo 9 iki 13 vai. 
Joms paskambinti galima: 0181 745 7473. 
Faksas 0181 745 7346.

Lithuanian Airlines

linės bei psichologinės priežastys, 
kurios kaimo gyventojus palietė 
daugiau nei miesto.

- Jūs išrinktas Suicidologijos 
asociacijos prezidentu. Ką galėtu
mėte pasakyti apie organizacįįos 
veiklą?

- Matydami katastrofišką suici- 
dologinę padėtį ir žinodami, kad 
Lietuvoje įvairių sričių specialistai 
domisi šia problema ir dirba šioje 
srityje, nusprendėme apjungti juos. 
Todėl 1995 m. vasario 24 d. buvo 
įkurta Suicidologijos asociacija. Pa
ruošta savižudybių išvengimo ir jų 
skaičiaus sumažinimo programa. 
Priimtas kreipimasis į visuomenę, 
kuriai priminėme, kad žmonėms, tu
rintiems tendencijų žudytis, ypatin
gai - praradusiems artimuosius, ga
lime padėti, tik reikia nesivaržant 
kreiptis į specialistus.

Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Pa
nevėžyje, Marijampolėje įrengti psi

chologinės paramos ir informavimo 
telefonai: ’’Jaunimo linija“, ’’Moky
klos psichologinės tarnybos cen
tras“, ’’AIDS“ konsultavimo telefo
nas, anoniminių alkoholikų draugi
jos telefonai. Žinoma, kad to per ma
ža. Savižudybių išvengimo ir jų 
skaičiaus sumažinimo programai 
įgyvendinti reikalinga Vyriausybės 
ir įvairių organizacijų finansinė pa
rama.

Mes bendraujame su Estija, kur 
yra įsteigtas netgi Suicidologijos in
stitutas. Užmezgėme ryšius su Lun
do (Švedija) universitetu. Vienas 
mūsų darbuotojas šiuo metu ten sta
žuojasi. Teko vadovauti suicidolo
gijos sekcijai Lisabonoje bei Prancū
zijoje. Ryšių pakanka. Užsieniečiai 
mielai dalinasi savo patirtimi, moko 
spręsti šias problemas. Trūksta tik 
lėšų.

Algirdas Mikalkevičius

4



1995 m. lapkričio 18-24 d. N r. 47 (2384) EUROPOS LIETUVIS S

Lietuvos baleto ąžuolas Ženevoje mirė Jonas Masiulis

Gruodžio 4 d. Lietuvos baletas 
minės septyniasdešimtmetį. Tiek lai
ko praėjo nuo pirmojo ’’Kopelijos“ 
spektaklio. Simboliškai sutapo, kad 
tokią pat sukaktį šiais metais švęstų 
ir du didžiai jam nusipelnę žmonės, 
du bendraamžiai ir bendraminčiai: 
ilgametis primas Henrikas Kunavi- 
čius ir baletmeisteris Vytautas Gri- 
vickas. Skirtumas tik tas, kad pir
mąjį gyvą pasveikino draugai ir arti
mieji, o antrąjį draugai ir artimieji 
minėjo tik žodžiais, mat V.Grivickas 
mirė 1990 m. lapkričio 22 d., vos 
spėjęs pasidžiaugti savo šešiasde
šimt penktuoju gimtadieniu. Jų gy
venimai ir veikla glaudžiai susiję, jų 
įmintos brydės, gilios ir reikšmin
gos, driekiasi greta. Apie H.Kunavi- 
čių ”EL“ rašė pereitą pavasarį, o to
dėl čia - keletas žodžių apie V.Gri- 
vicką.

Rūškanais vokiečių okupacijos 
metais V.Grivickas pasirodė Kauno 
Jaunimo teatre. Vytautas buvo ne- 
greitakalbis, kiek nerangus bernio
kas, iš pažiūros menkai tinkantis ba
letui. Bet jis buvo nepaprastai darbš
tus ir užsispyręs, kaip dera tikram 
žemaičiui nuo Šaukėnų. O kai jis, 
įsisupęs į juodą skraistę ir ištiesęs 
liepsnojantį kalaviją, kelioms minu
tėms sustingdavo prieš kliedinčią 
Hanelę (ją suvaidinusi tvirtai į teatro 
istoriją įsirašė Birutė Pūkelevičiūtė), 
nei mes, kartu su juo vaidinantys, 
nei juo labiau žiūrovai negalėdavo 
atitraukti akių. Anuomet Stasio Čai- 
kausko režisuota H.Hauptmano dra
ma “Hanelė“ buvo didelis įvykis 
Kauno teatriniame gyvenime. Per 
daug nenustebome, kai du teatro 
dramos studijos mokiniai H.Kunavi- 
čius ir V.Grivickas, baletmeisterio
Broniaus Kelbausko įkalbinti, stojo į
Valstybinio operos teatro baleto stu
diją. Ir jie neapsiriko: tolesnė baleto 
veikla tiesiog neįsivaizduojama be 
šitų dviejų meno ąžuolų. Tiesa, Vy
tautas šoko nedaug, daugiausia cha
rakterinius vaidmenis. Daugelis dar 
prisimena jo nepakartojamą Fauną 
iš ’’Valpurgijų nakties“ (opera 
'Faustas"). Dramos studija, polinkis 
i dramatizmą, pagarba turiniui nulė
mė tolesnę jo kūrybos kryptį. Tuo 
metu mūsų profesinis baletas iš 
esmės turėjo tik vieną baletmeisterį 
- Bronių Kelbauską, kuris pats dar 
tebešoko pirmąsias partijas. Siekda
mas užpildyti šią spragą, Vytautas 
išvyko į Maskvos Teatro meno insti
tutą baleto paslapčių studijuoti ir 
1952 m. grįžo su profesionalaus ba
letmeisterio diplomu.

į Pirmasis jaunojo baletmeisterio
i rūpestis - originalus lietuviškas ba
letas. Suskaičiuoti originaliems ba
letams iki tol nereikėjo nė vienos 
rankos pirštų. J.Pakalnio ’’Sužadėti
nė“, J.Gruodžio ’’Jūratė ir Kastytis“, 
vienaveiksmiai V.Bacevičiaus ir
B.Dvariono baletai. Okupacijų iš
blaškytas ir sujauktas baleto kolek
tyvas buvo jau atsigavęs ir gerokai 
sustiprėjęs: buvo galima galvoti ir 
apie sudėtingesnius spektaklius. Ir 
štai 1953 m. gegužės 11d. Lietuvos 
Operos ir baleto teatro afišos pakvie
tė į baleto ’’Ant marių kranto“, kurio 
muziką pagal V.Grivicko libretą su
kūrė kompozitorius J.Juzeliūnas, 
Premjerą. Prisimenantieji jį paliu
dys, kad tai buvo tikra ir nuostabi 
lietuviškojo baleto šventė, savotiška 
atgimimo šventė. Kartu tai buvo ir 

V.Grivicko debiutas, tiesa, įžymiam 
įtosą baleto artistui ir baletmeisteriui 
VMesererui talkininkaujant. Bran
dos egzaminas - baletas ’’Ant marių 
kranto“ - pastatė jį į talentingiausių

V.Grivicko autoportretas. Taip jis atrodė šokdamas Fauną ’’Valpur- 
gijų naktyje“. Nuotr. iš šeimos albumo

baleto meistrų gretą. Bet V.Grivic
kas buvo pilnas kūrybinio nerimo ir 
paieškų menininkas, siekiantis įro
dyti, kad šokio plastikai nemažiau 
svarbus dramatinis pradas, draminė 
šokio išraiška.

Paskui V.Grivickas 17 metų bu
vo Lietuvos akademinio operos ir 
baleto teatro vyriausiuoju baletmeis
teriu, o dar penkis - iki 1976 m. - 
vyriausiuoju režisieriumi. Tai buvo 
teatro klestėjimo ir jauno jos vadovo 
atkaklių bei sėkmingų paieškų me
tas. 1956 m. kartu su kompozitorium 
J.Indra V.Grivickas padovanojo žiū
rovui baletą ’’Audronė“, kuris po 14 
metų buvo atnaujintas. V.Grivickas 
be atvangos ieškojo kūrinių, išskir
tinų draminiais siužetais, neveng
damas tragiškų motyvų. Taip atsira
do ’’Prakeiktieji vienuoliai“. Pagal 
A.Vienuolio novelę pačiam balet
meisteriui parašius libretą, baletą 
sukūre kompozitorius J.Bašinskas.

Tarp jų buvo ir ’’Eglė žalčių kara
lienė“ - nuostabus kompozitoriaus 
Eduardo Balsio kūrinys, išvedęs 
lietuvių baletą į tarptautinius vande
nis. Paverstą filmu šį baletą matė 
milijonai žiūrovų. Ir ne tik Lietu
voje. Nepamiršo V.Grivickas ir kla
sikos. A.Adano ’’Gisele“, L.Min- 
kaus ’’Don Kichotas“, L.Delibo ’’Sil
vija“, Ch.Punio ’’Paryžiaus katedra“, 
E.Grygo “Peras Giuntas“, J.Štrauso 
’’Žydrasis Dunojus“, A.Chačiaturia- 
no “Spartakas“ — tai labiau ar ma
žiau pavykę baleto spektakliai, ku
riuos sukūrė V.Grivickas. Noriai ir 
sėkmingai jis statė ir operas. Vienas 
ryškesnių jo darbų G.Verdžio 
“Aida“. Su L.Trukio nepakartoja
momis dekoracijomis opera išėjo net 
į Vilniaus aikštes. Buvo pastatytos 
S.Moniuškos “Halka“, V.Klovos 
“Ave, vita!“, R.Ščedrino “Ne vien 
tik meilė“, o Kauno muzikiniame 
teatre - B.Gorbulskio “Frankas Kro
kas“. Tačiau V.Grivickas anaiptol 
nebuvo sėkmės kūdikis. Pavyzdžiu 
gali būti JJuzeliūno opera “Sukilė

liai“ (pagal V.Mykolaičio-Putino ro
maną). Pastatytą operą valdžia už
draudė po generalinės repeticijos, 
nes kažkam nepatiko kunigas revo
liucionierius ir sušaržuoti sukilimo 
malšintojai - rusų kazokai.

Laisvu laiku ar per atostogas jis 
skubėjo į Rygą, Taliną (estų kompo
zitorė L.Auster pagal jo libretą 
parašė baletą “Šiaurės sapnas“), Lvi- 
vą, Ašchabadą, kūrė spektaklius, re
žisavo, mokė. Ilgokai užtruko Bul
garijoje, Rusos miesto teatre, metus 
padirbėjo Kaire, dvigubai ilgiau - 
Turkijos sostinėje Stambule. Visur 
jis įmynė ryškius pėdsakus kaip ta
lentingas klasikinio ir nacionalinio 
baleto kūrėjas bei interpretatorius. 
Surado laiko ir disertacijai. Ji virto 
knyga “Šokio menas“, o autorius 
tapo menotyros kandidatu (dabar 
būtų daktaras). O kokių paveikslų jis 
yra nutapęs, kokių portretų! Atgimi
mo metais net vitražus gimtajai Šau
kėnų bažnytėlei yra sumeistravęs.

V.Grivickas kaip menininkas 
gimė ir brendo sunkiu, sudėtingu 
metu. Tik toks atkaklus dvasia ir 
stiprus kūnu jaunuolis, koks buvo 
Vytautas, sugebėjo nugalėti ir val
džios kliūtis, ir kūrybos rutiną. Jis 
išaugino ir kelias baleto šokėjų kar
tas. Jo bendraamžiai, bendražygiai, 
mokiniai ir žiūrovai prisimena viso
kį Vytautą: linksmą ir liūdintį, trykš
tantį sąmojais ir ironišką, susimąs
čiusį ir išsiblaškiusi, santūrų ir kun
kuliuojantį, jauną ir pagyvenusį, bet 
niekas nepamena jo tinginiaujančio, 
beviltiškai sudribusio, nuolaidžiau
jančio, atsisakančio savo kūrybinio 
kredo, nepakantaus kito nuomonei, 
kerštingo ir pavydaus.

Jo nuopelnai Lietuvos baletui 
verti knygų ir studijų, jie niekados 
nebus pamiršti, nebus nuvertinti ar
ba nurašyti. V.Grivickas buvo talen
tingas, neramus, nuolatos ieškantis ir 
randantis menininkas, lietuviško ba
leto ąžuolas.

Petras Keidošius

Lapkričio 8 dieną Ženevoje, 
eidamas 85-uosius metus, mirė vi
suomenininkas, verslininkas, ilga
metis “Europos lietuvio“ bendra
darbis Jonas Masiulis.

Jonas Masiulis gimė 1911 me
tų balandžio 6 dieną Panevėžyje. 
1930 metais jis baigė Panevėžio 
vyrų gimnaziją, studijavo teisės, 
ekonomikos ir finansų mokslus 
Paryžiuje, bendravo su tuo metu 
Prancūzijos sostinėje gyvenančiu 
Juozu Miltiniu, o nuo 1934-ųjų 
dirbo Kaune. 1940 metų liepos 13 
dieną su šeima, kurioje tuo metu 
jau buvo du vaikai, pasitraukė į 
Prancūziją, tikėdamasis, kad 
karas tuoj pasibaigs ir bus galima 
grįžti namo.

Likimo blaškytas po pasaulį, 
jis norėjo grįžti į gimtąjį Panevėžį, 
gyventi tame name, kuriame buvo 
gimęs. Grįžimo į Lietuvą teko 
laukti ilgai - iki 1991 metų. Tada 
ir buvo grąžinta Jonui Masiuliui 
Lietuvos pilietybė, nuosavybė. 
Atgavęs savo tėvo Juozo Masiulio 
statytą namą, sakė, kad jame visa
da buvo ir bus knygynas, kurį dar 
1905 m. įkūrė tėvas. “Čia mano 
namai“, - kalbėjo ponas Jonas.

Jonas Masiulis užaugino ketu
ris vaikus, iš kurių jauninusiosios 
dukters Karolinos Nendrės Paliu
lis šeima rūpinosi knygyno reika
lais, o pats ponas Jonas pastaruoju 
metu gyveno Ženevoje, planuoda

Už ir prieš ”Europos lietuvį“ Vilniuje

Negriaukime dvasinio tilto
Paskutinėmis gyvenimo dienomis J.Masiulis pareiškė savo nuomonę dėl 

"EL“ likimo, kurią ir spausdiname.

Man atrodo, prieš sustabdant 
”EL“ leidimą reiktų paklibinti mūsų 
fondus ir ”EL“ skaitytojus. Gal ir 
šie, ir tie sutiks finansiškai pagelbėti 
šiame reikale. Jei dar nevėlu, reiktų 
padėti kortas ant stalo ir paaiškinti:

1. Kokią sumą DBLS ir LNB 
dabar skiria kultūrai, Ly. kiek leidė
jams kainuoja “EL“ - kokį nuostolį 
jis neša?

2. Jei DBLS ir LNB nebeišgali 
padengti viso “EL“ deficito, kokią 
sumą jos galėtų skirti tam, kad ”EL“ 
leidimas būtų tęsiamas?

3. Kiek būtų sutaupyta, jei, blo
giausiu atveju, reikėtų sumažinti 
“EL“ dydį nuo 8 iki 4 puslapių?

4. Jei dar būtų nepakankamai, 
kiek reikėtų pakelti “EL“ prenume
ratos kainą ?

Jei tas dvasinis tiltas tarp dar te

Išsaugoti ’’Europos lietuvį“
Negalima palikti lietuvių Euro

poje ir kitur be savo laikraščio. Te
gul laikraštis stiprina lietuvių dvasią, 
tegul skatina lietuvišką jaunimą my
lėti savo tėvų žemę, neleidžia nutau
tėti užsienyje gyvenantiems. Užsie
nio lietuviai turėtų daugiau skaityti 
savo laikraštį, taip jį paremdami. 
Nebus lietuviškos spaudos, laikui 
bėgant neliks ir lietuvių užsienyje. 
Mūsų visų pareiga išsaugoti ir per
duoti būsimoms kartoms lietuvybę, 
meilę tėvų gimtam kraštui. Jeigu 
mes to nepadarysime, tai kas pada
rys? Visų lietuvių pareiga rūpintis 
lietuviška spauda, platinti, remti ją. 
Tik spausdintas žodis prikels pra
dėjusius pamiršti šaknis tautiečius.

Galbūt “Europos lietuvyje“ tam 
tikrą dalį laikraščio reikėtų skirti 
angliškai kalbantiems žmonėms ar
ba leisti į anglų kalbą išverstą visą 
lietuvišką laikraštį. Tai padidintų 
laikraščio tiražą ir laikraštis lengviau 
išsilaikytų, o kartu ir angliškai kal

mas visam laikui grįžti į Panevėžį. 
Šią vasarą, minint knygyno 90-ies 
metų sukaktį. Jonas Masiulis at
vežė išsaugotą savo tėvo Juozo 
Masiulio portretą. Susigraudinęs 
pasakė, kad “tėvelis jau sugrįžo“.

Pastaruoju metu Jonas Masiu
lis dažnokai atvažiuodavęs į Pa
nevėžį. Paskutinį kartą buvo čia 
prieš gerą mėnesį - minint kny
gyno 90-metį. Knygyno pastate, 
Respublikos a. 21-ajame name, 
šiais metais turėjo būti baigtas 
įrengti butas, kuriame rengėsi ap
sigyventi Jonas Masiulis.

Jonas Masiulis buvo gyvybin
ga asmenybė, domėjosi Lietuvos 
reikalais, rašė ekonominėmis te
momis išeivijos spaudoje. Jis pre
numeravo Lietuvos spaudą, gerai 
orientavosi knygų leidybos srity
je, domėjosi knygyno reikalais. 
Jonas Masiulis buvo išsaugojęs 
gražią lietuvišką kalbą, kurios ir 
kiti galėjo pasimokyti.

begyvenančių užsienyje tautiečių ir 
jų Tėvynės, kuriuo yra “Europos lie
tuvis“, būtų sugriautas, būtų padary
tas didelis nuostolis mūsų kultūrai.

Jonas Masiulis
Panevėžys, 1995 II 03

J.Masiulis atsiuntė ir atsakymą į 
"EL“ N r. 45 išspausdintą DBLS ir 
LNB direktorių valdybos pasirašytą 
anketą:

1. Taip. Mielai sutinku mokėti 
£50 prenumeratą ir tikiuosi, kad 
“EL“ leidimas nebus sustabdytas.

2. Ne. Joks biuleteniukas neatstos 
šaunaus ir įdomaus ”EL“, pilno in
formacijų ne tik apie užsienio lietu
vių gyvenimą, bet ir apie tai, kas de
dasi Lietuvoje.

Jonas Masiulis
Ženeva 1995 11 07 

bančius lietuvius priverstų pagal
voti, kur glūdi jų šaknys.

Kiek pastebėjau, laikraštis retokai 
rašo apie tremtį, partizanus, oku
pantų padarytas skriaudas. Tokia 
medžiaga sudomintų daugelį tautie
čių. Gaunamuose užsienio tautiečių 
laiškuose skaitau, jog tik pabendravę 
su tremtiniais jie suprato tautos 
padėtį, o patys įgavo jėgų dirbti lietu
vybei. Užsienio lietuviams įdomu, 
kuo kvėpuoja dabartinė Lietuva. Jie 
norėtų žinių iš Lietuvos istorijos, 
pokario kovų, apie okupantų sunaik
intą gamtą, apie lietuvių veiklą 
įvairiose lietuvių kolonijose.

Tegul ”EL“ gyvuoja dar ilgai, ža
dindamas lietuvišką dvasią, kelda
mas žmonėms pasididžiavimą, kad 
jie yra lietuviai, kad jų tėvai, seneliai 
buvo lietuviai, ragindamas neišsiža
dėti tautinių idealų. Ilgų ir darbščių 
metų “Europos lietuviui“!

Kęstutis Balčiūnas
Kaunas
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Amerikiečiai domisi lietuvių teatru

Vilniuje Kultūros ministerijos 
kvietimu lankėsi grupė JAV miestų 
universitetų darbuotojų, atsakingų 
už šių kultūros centrų teatro, muzi
kos bei kitų menų sričių veiklą.

Svečiai pamatė naujausius ir ge
riausius Vilniaus dramos teatrų pas
tatymus. Amerikiečiai teigė patyrę 
Lietuvoje pačius geriausius įspū
džius ir susižavėję lietuviškuoju te
atru. Taip pat jie pažymėjo, jog de
legacijos vadovo - prodiuserio iš

Nepriklausomųjų rašytojų sąjungoje

Spalio mėnesį eilinį kartą susirin
ko Lietuvos nepriklausomųjų rašy
tojų sąjungos Vilniaus zonos nariai. 
Iš Kauno atvyko Sąjungos pirminin
kas, žinomas rašytojas Bronius Jau
niškis ir atsakingasis sekretorius, 
poetas Vytautas Valentintas Navic
kas.

Pasak jų, Sąjungos veikla darosi 
vis reikšmingesnė, gana neblogai fi
nansinius ir leidybinius sunkumus 
įveikia Kauno, Marijampolės, Kė
dainių ir Klaipėdos skyriai.

Buvo prisiminta Los Angeles 
(Kalifornijos valstija) gyvenanti Są
jungos garbės narė gydytoja Nijolė 
Bataitytė-Glaze. Ji įsteigė kasmetinę 
premiją už geriausias Sąjungos na
rių poezijos ir prozos knygas, per ją 
palaikomi Sąjungos ryšiai su lietu
vių išeivijos spauda.

Prieš metus įsteigtam Nepriklau
somųjų rašytojų sąjungos Vilniaus 
skyriui vadovauja žurnalistas, kny
gos "Ir moterys... ir vyrai“ autorius 
Vytautas Leščinskas. Jis pranešė, 
kad Sąjungą papildo du nauji nariai, 
du Vytautai: Ažušilis ir Indrašius.

Žurnalo "Sąskaityba“ vyriausia

Niujorko D.Ydeno dėka "antrųjų 
Amerikos miestų“ žiūrovai galės 
susipažinti su Rytų ir Centrinės 
Europos šalių (tarp jų ir Lietuvos) 
naujausiais teatro reiškiniais. Ta
čiau kokių nors konkrečių įsiparei
gojimų ar sutarčių sudaryta nebuvo. 
Tiesa, buvo paminėta galimybė 
Lietuvoje statyti D.Balančino bale
tą, ir tai galėtų būti bendras ameri
kiečių ir lietuvių projektas.

ELI

sis redaktorius, ekonomikos mokslų 
daktaras V.Ažušilis išleido fan
tastinį romaną "Roneta“ (1991 m.), 
apsakymų rinkinius "Trys mėnu
liai“ (1992 m.) ir "Naktinis seansas“ 
(1993 m.).

Žinomas respublikos kraštotyri
ninkas, inžinierius statybininkas Vy
tautas Indrašius, save laikantis zara
siečių, spaudoje paskelbė 350 straip
snių, išleido knygą "Papasakok apie 
Antalieptę“ (1995 m.).

Dabar Lietuvos nepriklausomųjų 
rašytojų sąjungos Vilniaus skyriui 
priklauso 12 narių, išleidusių po 1-3 
knygas. Produktyviausias ir plačiau
siai žinomas jos narys prozininkas 
Petras Šatkus 1990-1995 m. išleido 
12 knygų; "Įtariami visi“, "Mirties 
konjonas“, "Po banko skliautais“ ir 
"Mirusieji neverkia“ yra detektyvi
niai romanai.

Rašytojui P.Šatkui kartu su 
V.Leščinsku pavesta rūpintis pradė
to rengti spaudai Sąjungos narių 
kūrybos almanacho finansiniais ir 
atrankos klausimais.

Vidmantas Stasiulionis

Knygų lentynoje

Knyga apie tautos likimą
Vilniuje, Mokslų akademijos 

kavinėje, pristatyta sociologijos 
profesoriaus Romualdo Grigo kny
ga "Tautos likimas”, kurią išleido 
"Rosmos“ leidykla. Remdamasis 
mokslininko patirtimi autorius kri
tiškai apžvelgia lietuvių tautos, jos 
saviteigos būdo - socialinės organi
zacijos būklę.

R.Grigas, kurio širdin giliai 
įstrigusi žymaus filosofo S.Šal
kauskio mintis, kad lietuviai - tau
ta, kuri niekados nėra buvusi tuo, 
kuo galėjo būti, pirmiausia apie tai 
ir kalba savo kūrinyje. Sociologas 
pastebi ir aiškina ne tik deformaci
jas, kurias paliko sovietmetis, bet ir 
tas, kurias sukėlė epochų kaita, jų 
atgarsis tautai ir visuomenei. Dau
ginusio dėmesio autorius skiria so- 
ciodinamikos (visuomenės kaitos) 
mechanizmui, ypač lietuvių tautos 
valstybingumo įtvirtinimo ir plėto
jimo krypčių visumai, aiškindamas 
valstybingumą kaip tautos išlikimo, 
pilnaverčio jos vystymosi garantą.

Ketvirtojoje dalyje, pavadintoje 
"Tautos valstybingumo orientyrai", 
R.Grigas numato ir valstybės išei
vijos politiką, kurios svarbiausia 
nuostata - trys milijonai lietuvių 
Lietuvoje ir arti milijono tautiečių, 
išsibarsčiusių po visą pasaulį, su
daro į vientisumą orientuotiną et- 
nosociumą.

"Lietuvai išeivija reikalinga, kad 
greičiau būtų nutiesti tvirti tautos ir 
valstybės tiltai į pasaulį, gaunamos 
civilizuotos, demokratizuotos kul
tūros injekcijos, greičiau įveiktas 
istorijos primestas ekonomikos, 
politikos, kultūros ir kt. atsiliki
mas”, teigia R.Grigas. Autorius ti

kras, kad "išeivijai Lietuva reikalin
ga palaikyti diasporose lietuvybės 
dvasią, suteikti išeivijos gyvenimui 
egzistencinį prasmingumą, geresnę 
humanistinę saviraišką, patenki
nančią jos prigimties balsą, istori
nės Tėvynės ilgesį”. Pasak R.Gri- 
go, "niūriausiais okupacijos metais 
Lietuvos lietuvio ištvermę ir dvasią 
palaikė būtent išeivijos darbai ir jos 
balsas”, be išeivijos Lietuva nebūtų 
atkūrusi ir dabartinės nepriklau
somybės.

Autoriui atrodo, kad lietuvių 
tauta atsidūrė trijų skirtingų epochų 
(o gal civilizacijų) kryžkelėje - ag
rarinės, pramoninės industrinės ir 
poindustrinės (technohumanitari- 
nės). Jis įdėmiai stebi urbanizuotos 
visuomenės sunkų gimimą ir jį ly
dinčias ekonomines, teisines ir gry
nai dvasines komplikacijas - žmo
gaus sudaiktėjimą, pilietinės atsa
komybės praradimą, agresyvaus in
dividualizmo antplūdį, "civilizaci
nės tuštumos” jausmą ir aukštų, hu- 
manistnių idealų netektį. Tautos li
kimą sociologas nagrinėja plačiame 
istoriniame ir teoriniame kontekste, 
palygindamas mūsų tautos mentali
tetą, valstybingumą, gyvenimo sti
lių, tradicijų ir naujovių sąveiką su 
kitų, kaimyninių ir tolimesnių, tau
tų likimais.

Knygos kūrėjas stebi ir nagrinė
ja sudėtingą nepriklausomybės at
kūrimo padėtį, silpnus valstybės pa
matus ir technokratinę, neretai pri
mityvią konjunktūrišką jos įvai
riausio plauko valdininkų ir parto- 
kratų mąstyseną, kuri skaido tautos 
vienybę ir jos kūrybinę galią. 
R.Grigui neramu ir baugu, kad mo

linės Lietuvos kojos gali išlikti il
gesniems laikams... Jis skatina ieš
koti geriausių būdų, kurie būtų pa
naudoti siekiant sukurti pagarbos 
vertą, demokratišką valstybę, atve
riančią žmogaus ir tautos sąvasčiai 
plačias erdves. Pasak knygos auto
riaus, ne kiekybiniai rodikliai (ga
myba, nacionalinės pajamos, pra
gyvenimo "krepšelis” ir kt.) yra 
šiuolaikinės visuomenės pažangos 
rodikliai, bet visuomenės sveikata, 
kultūra, žmogaus laisvės ir teisės, 
žmogaus saviraiškos ir savikūros 
galimybės.

Pristatydamas autorių ir jo kny
gą ”Tautos likimas” profesorius, 
Lietuvos Mokslų Akademijos narys 
korespondentas Algirdas Gaižutis 
nurodė, kad nedažnai pasirodo so
ciologų knygos, kuriose būtų ap
mąstomi, remiantis praeities ir da
barties faktais, fundamentalūs vi
suomenės ar tautos organizacijos, 
sudėties ir kaitos klausimai.

Profesoriaus R.Grigo pavardę 
gerai žino ne tik visuomenės vysty
mosi dėsningumus tiriantys moks
lininkai, bet ir tuo besidominti 
visuomenė, rašo A.Gaižutis, pri
mindamas, kad 1993 m. R.Grigas 
išleido panašia tema knygą "Tautos 
savigyna”, sudarė, parengė ir pats 
papildė straipsniais monografijas 
"Tautinis mentalitetas” (1989), 
"Lietuvos nepriklausomybės kely
je“ (1991). Šis leidinys, pasak 
A.Gaižučio, apvainikuoja daugelio 
metų R.Grigo apmąstymus apie 
mūsų tautos nueitą painų ir drama
tišką kelią ir prieštaringas jo mo- 
demėj i mo są lygas.

Ona Mickevičiūtė

Vytautas Mačiuika
Autobiografiniai apsakymai ’’Šiaurės novelės“

Rąstai iš Volgos
Neilgai Vytenis partizanavo. Už 

pogrindinės organizacijos "Jaunime, 
pirmyn!“ sukūrimą ir to paties pava
dinimo pogrindinę spaudą, už gink
lus ir ryšį su leitenanto Leono parti
zanų būriu Vytenį areštavo kontr
žvalgyba "Smerš“, sudarė baudžia
mąją bylą už antisovietinę veiklą ir 
be teismo 1945 metų sausį išvežė į 
Kalinino mieste esantį filtravimo 
konclagerį PFL-140. Čia už bandy
mą pabėgti Vytenis trečioje lagerio 
zonoje buvo įkištas į baudžiamąją 
kuopą, kuri su ypatinga apsauga bū
davo varoma prie sunkiausių darbų.

Taip 1945 metų pavasarį, kai 
Volga plaukė ledo lytys, Vytenį su 
kitais vargo broliais kaliniais sargy
biniai atvarė prie upės traukti iš van
dens rąstų. Tai buvo klaikus darbas: 
reikėjo bristi į ledinę Volgą ir aple
dėjusius rąstus plukdyti prie kranto. 
Čia tuos rąstus aprišdavo plieniniu 
trosu ir galingo motoro pagalba iš
keldavo po dešimt ant aukšto Vol
gos kranto.

Kad išbadėję kaliniai, dirbdami 
tokį pragarišką darbą, visiškai nenu
sibaigtų. valdiškos lentpjūvės admi
nistracija, susitarusi su čekistais, su
girdė kiekvienam vandenyje mirks
tančiam kaliniui po šimtą gramų 
degtinės. Vyteniui apsvaigo galva. 
Tai buvo pirma degtinė jo .gyveni
me... Jis atsisėdo ant rąsto, nes kojos 
jo nebelaikė.

Staiga pasigirdo riksmas:
- Gelbėkis!
Bildėdami rąstai riedėjo nuo kal

no į upę. Vytenis šoko nuo kranto į 
vandenį. Tai jį išgelbėjo, o kitas ka
linys, jaunas rusas iš Leningrado, 
nespėjo pasprukti - rąstai jį užmušė 
vietoje.

Sargyba keikėsi, rėkė ant kalinių, 
kad jie nevykusiai apjuosė trosu ke
liamus rąstus, kurie išsprūdo ir už
mušė kalinį.

Darbas buvo nutrauktas. Paguldę 
į neštuvus žuvusį draugą, kaliniai 
grįžo į lagerį. Viršininkai surašė aktą 
apie nelaimingą atsitikimą ir liepė 
palaidoti leningradietį už zonos. Pa
prasčiausiai pririšo prie kojos lentelę 
su pavarde, iškasė duobę ir be karsto 
užkasė jaunuolį, nežinia už ką pa
aukojusį gyvybę.

Vytenis visą naktį nemiegojo, 
nes jį krėtė drebulys. Iš ryto vos nu
slinko į ambulatoriją. Gydytoja pa
matavo temperatūrą.

- Keturiasdešimt, - pasakė kapi
tonė medikė. - Plaučių uždegimas.

Vyteniui davė išgerti kažkokių 
miltelių ir liepė eiti į baraką. Ligoni
nės zonoje nebuvo... Kaip jam pavy
ko nugalėti ligą, Vytenis iki šios die
nos nesupranta Tik neretai sapnuoja 
apledėjusius rąstus, be triukšmo rie
dančius nuo aukšto kranto į skied
romis nusėtą ledinį Volgos vandenį, 
iš kurio išnyra liūdnas žuvusio kali
nio veidas.

Karo pabaiga
1945 metų gegužės mėnesį vo

kiečių karinė vadovybė pasirašė ka
pituliacijos aktą.

PFL-140 lagerio trečios zonos 
viršininkai kvadratu išrikiavo kali

nius aikštelėje, ir lagerio viršininkas 
pakeltu tonu perskaitė Stalino pa
reiškimą, kad "tarybinė liaudis pa
siekė visišką pergalę Didžiajame 
Tėvynės kare ir nugalėjo hitlerinę 
Vokietiją“.

Nuo savęs viršininkas pridūrė, 
kad dabar "gyvenimas pagerės, ir 
reikia laukti ryškių permainų“.

Daugelis kalinių tai suprato kaip 
užuominą, kad visi bus paleisti iš la
gerio į laisvę.

- Laukit, - sakė Vyteniui senas 
kalėjimo vilkas Jonas, vienas iš Lie
tuvos laisvės kovotojų sąjungos va
dovų. - Rusai niekada suimtųjų į 
laisvę nepaleidžia. Jie tik mulkina 
kalinius, kad tie nepridarytų kvai
lysčių.

- Kokių kvailysčių? - paklausė 
Vytenis.

- Kaliniai gali sukilti prieš savo 
engėjus, - pareiškė Jonas.

Vytenis nelabai tikėjo tokia per
spektyva Bėgti gali du, trys ar dau
giau kalinių, bet kad sukiltų visa zo
na - tai jau Jono fantazijos vaisius.

Tačiau vienas įvykis sukrėtė tre
čiąją zoną. Devyni šimtai rusų jū
reivių, kurie savanoriškai atvyko iš 
Švedijos 1944 metų rudenį į Sovietų 
Sąjungą, o juos čekistai uždare į la
gerį, visi kaip vienas atsisakė eiti į 
darbą. Jie reikalavo, kad iš Maskvos 
atvyktų SSSR generalinis prokuro
ras ir paleistų juos iš lagerio. Čekis
tai sutriko, bandė geruoju įtikinti jū
reivius, kad pamažu viskas paaiškės, 
o dabar reikia dirbti ’Tėvynės la
bui“. Bet jūreiviai kaliniai į jokias 
kalbas nesileido ir į darbą nėjo.

Čekistų klasta neturėjo ribų. Pa

gąsdinusi "švedus“, kad juos visus 
sovietinis teismas nubaus už "kontr
revoliucinį sabotažą“, lagerio admi
nistracija nutraukė naktinį kalinių 
tardymą. Tai buvo kažkas nauja. 
Vytenis su įtampa laukė, kas gi bus 
toliau.

O toliau čekistai pradėjo po vie
ną, po du "švedus“ paleidinėti iš 
PFU40 į laisvę. Juos nukreipdavo 
gyventi į įvairius Sovietų Sąjungos 
miestus ir rajonus. Atrodė, kad "šve
dai“-rusų jūreiviai, patikėję Stalino 
raštu, jog jiems viskas atleista, tegul 
tik jie grįžta į "motiną Tėvynę“ - 
laimėjo... Deja, tai buvo tik taktinė 
gudrybė. Vėliau visi "švedai“ buvo 
areštuoti, susodinti į kalėjimus, o po 
teismo išgabenti į lagerius. Jie buvo 
apkaltinti tėvynės išdavimu ir nu
teisti pagal 58 straipsnį po dešimt 
metų lagerio.

Vytenis kalėjimuose ir lageriuose 
sutikdavo tuos "švedus“. Jie keikė 
Staliną, čekistus ir karo tribunolus 
už tokią nežmonišką neteisybę. Bet 
nieko negalėjo pakeisti. Juos iš
sklaidė, irtai buvo jų pralaimėjimas.

- Kokio velnio jūs išvykote iš 
Švedijos į šitą pragarą? - paklausė 
Vytenis vieną rusą jūreivį, su kuriuo 
sėdėjo vienoje kameroje ir laukė 
teismo.

- Patikėjome Stalinu, - atsakė jū
reivis, šluostydamas ašarą. - Tas 
prakeiktas gruzinas mus visus ap
movė. Būtume likę Švedijoje ir gy
venę kaip normalūs žmonės. O da
bar - šaukštai po pietų. Teks nudvės
ti komunistiniame rojuje.

Tęsinys. Pradžia N r. 38.

Sugrįžimai
VILNIUS

Nacionalinė galerija (Stu
dentų g. 8, nuo 11 iki 18 vai.) 
Nuolatinė ekspozicija. V. Ka- 
šubos (JAV) skulptūros, pie
šiniai - dovanotų Lietuvai 
kūrinių paroda.
Radvilų rūmai (Vilniaus g. 
22, nuo 12 iki 18 vai.)
Nuolatinė ekspozicija. Dakta
rės G. Kazokienės (Australija) 
Lietuvai dovanoti rinkiniai.
Australijos ir kitų šalių lietuvių 
tapyba.

KAUNAS
Vytauto Didžiojo Karo mu
ziejus (K.Donelaičio g. 64)
"Divizijos generolui Mikui 
Rėklaičiui - 100“.

ŠIAULIAI
Fotografijos galerija (Vil
niaus g. 140)
K.Daugėlos (JAV) retrospek
tyvinė fotografijų paroda "Vei
dai ir vardai“.

PANEVĖŽYS
Dailės galerija
Išeivijos dailininkės Magdale
nos Birutės Stankūnienės tapy
bos, grafikos bei batikos paroda 
"Žemė žydi“. Veiks iki gruo
džio 3 d.

Lietuvius, atvykusius ii už
sienio, gali sudominti ir daug 
kitų kultūrinių renginių, paro
dų, apie kuriuos raioma ki
tuose leidiniuose.
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Mada jaunimui, verslininkams, 
aukštuomenei

Tokias madas šiandien mums siūlo jaunieji Lietuvos dizaineriai.

Lapkričio 12 dieną Vilniuje, 
Operos ir baleto teatre, baigėsi jau 
tradicine tapusi ’’Dienos“ mados sa
vaitė. Tris vakarus žiūrovai turėjo 
progą stebėti naujausias 14-os Lietu
vos dizainerių rudens-žiemos sezo
no kolekcijas.

Operos ir baleto teatro scena bu
vo atskirta nuo žiūrovų salės ir pa
versta sale su podiumu ir vietomis 
žiūrovams. Joje sutilpo per 1060 
žmonių. Apšvietimas, nepaslėpta 
teatro atributika, specifinė teatro ap
linka suteikė renginiui ypatingą nuo
taiką.

’’Jaunimo ir klubinė mada“ - taip 
pavadinta pirmoji šio renginio diena. 
Joje savo darbus pristatė debiutuojan
tys dizaineriai - I.Likšaitė, E.Kriš- 
topaitytė ir N.Griciūtė (Kaunas), 
R.Strazdaitė (Vilnius), antrąjį kartą 
dalyvaujantys - J.Bružaitė (Vilnius), 
KMaselskytė ir G.Bertulis bei žino
ma dizainerė iš Vilniaus S.Straukai- 
tė. Dizainerė iš Vilniaus J.Bružaitė 
liko ištikima vyriškajai madai, pri
statydama kolekciją "Slemkirbautai 
ir Altribėjai“. Ji skiriama kroatams - 
gražiausiems, jos nuomone, vyrams 
pasaulyje. Savo darbais dizainerė 
sugriovė standartini vyriško vyro 
įvaizdį, paversdama jį moterišku, 
tarsi autorė norėtų sugriauti ribas 
tarp moteriško ir vyriško prado. 
J.Bružaitės drabužiuose gausu mote
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Sekmadienį, gruodžio 17 d. KALĖDŲ EGLUTĖ VAIKAMS
Pradžia 15.00 vai. iki 18.00 vai.
Kalėdų Senelis, užkandžiai, pasilinksminimai.

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

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 - £12.50
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

riškos atributikos: įmantrios apykak
laitės, beretės, šalikėliai.

Mėgstanti šokiruoti vilnietė di- 
zainerė S.Straukaitė ir šį kartą nenu
vylė žiūrovų. Jos spalvingą kolekci
ją demonstravo neprofesionalūs 
manekenai ir... šunys. Ant podiumo 
galėjome pamatyti net Lietuvos tele
vizijos ’’Vakaro žinių“ diktorių 
R.Žilinską, pasidabinusį žaliu kom
binezonu ir vediną šuneliu.

Antrasis renginio vakaras buvo 
skirtas karjeros madai, verslo žmo
gui darbe ir laisvalaikiu. Retro salo
no ’Tik tai“ dizainerės AJusionienė 
ir R.Vasiliūtė pristatė drabužių iš 
trikotažo kolekciją. Tai praktiški, 
šilti ir kartu elegantiški bei šiuolai
kiški rūbai. ’’Vilniaus kailių“ at
stovė, debiutante R.Balčiūnienė 
striukių, puspalčių ir paltų kolekciją 
pavadino ’’Romantiškas žiemos 
žaismas“. Tai vienintelė šio rengi
nio kolekcija, sukurta iš natūralių 
karakulio ir audinės kailių. Ji skirta 
šiuolaikinei, savimi pasitikinčiai ir 
kartu elegantiškai moteriai. Dizai
nerės L.Morkūnienės (Vilnius) ko
lekcija dvelkia 1950-1960 metų 
nostalgija. Vakarą pabaigė Vilniaus 
’’Danistudijos“ dizainerių J.Žilėnie- 
nės ir S.Gandžumiano modeliai. Tai 
45 moteriški ir vyriški kostiumai, 
skirti darbui bei poilsiui, kokteilių 
vakarui ir pobūviams.

Trečiasis renginio vakaras buvo 
skirtas "naujajai aukštuomenei, kuri 
vertina rafinuotą skonį ir eleganci
ją“. Savo kolekcijas parodė debiu- 
tantės NJociūtė-Kušlienė iš Šiaulių 
ir V.Leonavičiūtė-Insodienė iš Vil
niaus. Taip pat savo darbus pristatė 
dizaineriai iš Vilniaus V.Simanavi- 
čiūtė ir A.Pogrebnojus. Tai klasikinė 
kolekcija moterims, skirta dėvėti 
nuo ryto iki vakaro. "Dienos“ madų 
savaitę pabaigė J.Statkevičiaus dar
bai. Jo sukurti drabužiai moterims 
keri paprastumu, užbaigtumu, pro
porcijų bei formų dama.

Spaudos konferencijoje kalbėda
mi grupės ”7+“ dizaineriai: J.Žilė- 
nienė, S.Gandžumianas, V.Simana- 
vičiūtė, A.Pogrebnojus ir J.Statkevi- 
čius pažadėjo dukart per metus pa
vasarį ir rudenį rengti sezoninių ko
lekcijų peržiūras, nors dabartinėmis 
sąlygomis, trūkstant lėšų/ai yra tik
rai sudėtinga.

Kitą pavasarį visuomenė vėl tu
rės progą pamatyti Lietuvos dizaine
rių sukurtas pavasario-vasaros sezo
no kolekcijas. Norėtųsi tikėti, kad di
zaineriams pavyks įgyvendindi savo 
sumanymus, ir besidomintys mados 
menu pavasarį ir vėl galės stebėti ne 
tik profesionalių, bet ir pirmuosius 
žingsnius žengiančių modeliuotojų 
darbus.

Gražina Abaravičiūtė
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Sportas

Lietuvis - EOC narys
Lapkričio 10-11 d. Atėnuose 

(Graikija) vyko 24-oji Europos olim
pinių komitetų (EOC) asamblėja. 
Joje dalyvavo ir Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto (LTOK) prezi
dentas Artūras Poviliūnas bei LTOK 
generalinis sekretorius Petras Sta
tutą.

Asamblėjoje vyko naujų EOC 
narių rinkimai, kuriuos laimėjo 
A.Poviliūnas. LTOK prezidentas 
žurnalistams pasakė, jog į 4 vietas 
EOC vykdomajame komitete pre
tendavo 13 šalių. Tai pirmas kartas 
LTOK istorijoje, kai tokias aukštas 
pareigas užima Lietuvos atstovas. 
Kitas tris vietas užėmė graikas, če
kas ir vokietis.

Lietuvos kandidatūrą vieningai 
pralaikė Baltijos regiono valstybės. 
A.Poviliūno teigimu, ši sėkmė yra 
ne jo asmeninė, o LTOK ir visų 
Baltijos valstybių olimpinio judėji
mo pripažinimas.

EOC vykdomasis komitetas per 
metus posėdžiauja 4-5 kartus.

Du Lietuvos rekordai
Vilniaus "Žalgirio" 25 m plauki

mo baseine vyko Lietuvos plaukimo 
komandų pirmenybės "Žalgirio“ 
taurei laimėti. Varžybose dalyvavo 
12 klubų ir plaukimo mokyklų, kele
tas sportininkų rungtyniavo atskirai.

Kauno "Gajos“ plaukimo klubo 
nare Dita Želvienė pasiekė du Lie
tuvos rekordus - 200 m laisvuoju 
stiliumi ji nuplaukė per 2:03,8 min., 
o 100 m tuo pačiu stiliumi plaukikė 
įveikė lygiai per 56 sekundes, page
rinusi savo rekordą viena dešimtąja 
sekundės.

100 m kompleksinio plaukimo 
rekordą bandė pagerinti kaunietis 
Mindaugas Špokas, tačiau jam ne
pavyko.

Nugalėjo Panevėžio komanda, 
pelniusi "Žalgirio" draugijos taurę.

Pirmenybėse daugiausia 
lietuvių

Clevelande vykusiose Šiaurės 
Amerikos baltijiečių lengvosios at
letikos pirmenybėse dalyvavo 120 

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD 
parūP_ina.b.ilieUis..kęliQnėm$ lėktuvais, laivais, 

užsako viešbučius.

Skrydžiai iš Londono į Vilnių ir atgal:
Skandinavijos Avia Sistema (SAS) 
bilieto kaina - £285 4 mokesčiai.

Skrydžiai Austrijos oro linija - 
kaina £261.00 + mokesčiai.

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

(Skrendantieji šiuo skrydžiu turės vieną naktį 
permiegoti Helsinkyje.)

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

Bilieto kaina - £305.00 + mokesčiai.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis;

Gunnel Travel Service LTD 
45 Woodthorpe Road 

HADLEIGH, Suffolk, IP7 5JB 
Tel 01473 828855 
Fax 01473 828866

lietuvių, šeši latviai ir du estai, pra
neša "Lietuvos aidas“. Daugiausia 
lietuvių atstovavo Cleveland© "Žai
bui" (66), Toronto "Aušrai (24), To
ronto "Vyčiui“ (15) ir Hamiltono 
"Kovui" (11). Iš vadinamosios lie
tuvių išeivijos sostinės Čikjagos at
vyko tik viena lengvaatletė - V.Su- 
šins kaitė.

Lietuviai išsiaiškino ir savo čem
pionus. Pagerinta 14 baltijiečių ir 16 
lietuvių pirmenybių rekordų. Bet ap
skirtai rezultatai buvo kuklūs. Prie 
geresnių laimėjimų "Draugas" pri
skiria 13-14 metų mergaičių Čem
pionės Kristinos Kliorytės ("Žai
bas") 100 ir 200 metrų bėgimo re
zultatus - 13,3 sek. ir 28,2 sek Klio- 
rytė buvo pripažinta geriausia pir
menybių lengvaatlete. Ji taip pat lai
mėjo mergaičių 400 m bėgimo ir 
Šuolių į tolį varžybas. Geriausiu 
lengvaatlečiu pripažintas bėgikas 
Rodney Aldericc’as (Hamiltono 
"Kovas"), laimėjęs 1500, 5000 ir 10 
000 m bėgimą.

Pirmenybes, kurios yra oficialiai 
įteisintos JAV lengvosios atletikos 
federacijos, surengė Cleveland© lie
tuvių sporto klubas "Žaibas". Dar
bus koordinavo Marius Ijrniauskas, 
vyr. teisėju buvo Algirdas Bielskus, 
vyr. sekretore - Eglė Laniauskienė, 
rašoma "Lietuvos aide".

J.Hooksas žais "Žalgiryje“
"Žalgiris" turi dar vieną vidurio 

puolėją. Juo tapo 24 metų 208 cm 
ūgio krepšininkas iš JAV Joe Hook- 
sas. Juodaodis krepšininkas baigė 
Šiaurės vakarų Oklahomos univer
sitetą ir yra pakviestas į NBA Niu 
Džersio "Nets" komandą. "Žalgiry
je“ jis turėtų pakeisti Milošą Ba- 
bičių.

Lietuvaitė - pasaulio 
vlcečempionė

Brazilijoje vykusiame pasaulio 
rankų lenkimo čempionate sidabro 
medalį iškovojo klaipėdiškė turima 
Janutienė (iki 70 kg), rašo "Lietuvos 
aidas“. Finale ji nusileido kanadietei 
S. Brandes. Ketvirtąją vietą savo 
svorio kategorijoje (per 80 kg) už
ėmė Dalia Medžiaušytė. Vyrų var
žybose K. Archipovas buvo sep
tintas.
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LONDONE
BRITŲ-LIETUVIŲ 

PAGALBOS FONDAS 
VAIKAMS LIETUVOJE
Po 50 svarų: Holy Family 

Catholic Mens Society - Škotija;
A. Barulis - Hornchurch; Maria 
Heimantas - Brighause;

40 svarų - A.S. Padvoiskis - 
Manchesterio klubo narių loterijos 
pelnas;

30 svarų: A.V.Rowland - Lei
cester,

po 10 svarų: Vladas Andriulis,
B. Drevinskas - Invernees;

po 5 svarus: A.Gudelis, Ona 
Ramonienė, Antanas Jakimavičius - 
Manchester.

Be to, gauta didžiulė siunta su 
naujais vaikų žaislais iš David 
Halsaw PLC firmos - Flyde Corse 
Fleetwood.

Visiems aukotojams reiškiame 
nuoširdžią padėką už jų dosnumą.

Aukas prašome siųsti šiuo 
adresu: British-Lithuanian Relief 
Fund for Children in Lithuania. 21 
The Oval, London E2 9DT.

Londono lietuvių 
parapijos kronika

LONDONIEČIAI LANKĖ 
SAVO MIRUSIUOSIUS

Sekmadieni, lapkričio mėn. 4 
dieną, 14 vai., Londono lietuviškos 
parapijos nariai šv. Patriko kapinėse 
lankė savo mirusiųjų artimųjų 
kapus. Lankymo eisena, vadovauja
ma klebono Jono Sakevičiaus, MIC, 
prasidėjo nuo kapinių koplyčios ir 
pasibaigė lietuviškame skyriuje.

PAMALDOS
Derbyje - lapkričio 18 d., šešta

dienį, 14 vai., Bridge Gate.
Nottinghame - lapkričio 19 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Leamingtone Spa - lapkričio 25 

d., šeštadieni, 16 vai., Šv.Petre.
Nottinghame - lapkričio 26 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Leicesteryje - lapkričio 26 d., 14 

vai., Švč.Širdyje.
Manchesteryje - lapkričio 26 d., 

12.30 vai.
Bradforde- gruodžio 3 d., 12.30 

vai.
Eccles - gruodžio 10 d., 12.15 

vai.

VESTUVĖS
Šeštadieni, lapkričio mėn. 11 die

ną, Londono Švento Kazimiero pa
rapijoje įvyko net dvejos vestuvės.

Klebonas Jonas Sakevičius, 
MIC, sutuokė Liudą Grakauską ir 
Giedrę Beišytę. Abu jaunavedžiai iš 
Kauno, Londone gyvena Lewi- 
sham-Catford.

Po pietų įvyko antros sutuoktu
vės - Liudo Dapkaus ir Ernestos 
Širvinskaitės. Liudas Dapkus yra 
’’Lietuvos ryto“ dienraščio užsie
nio žinių skyriaus reporteris vedė
jas. Dirba Lietuvos spaudoje pen
kerius metus. Stažavosi kaip žur
nalistas naujienų agentūroje Reu
ter. Jungtuvių proga Reuter agen
tūros vadovai pasveikino jaunuo
sius, atsiųsdami gėlių, ir nupirko 
bilietus povestuvinei kelionei į 
Cambridge miestą.

Ernesta Širvinskaitė studijuoja 
Vilniaus Universitete tarptautinius 
santykius. Ji yra trečio kurso stu
dentė. Abu jaunavedžiai gyvena Vil
niuje.

Abiem lietuviškom jaunavedžių 
šeimom Londono lietuviškoji Šven
to Kazimiero parapija linki laimingų
ateities metų...

Alytaus specializuoti kūdikių 
namai dėkoja Britų-lietuvių pagal
bos fondui vaikams Lietuvoje už 
10 įpakavimų multivitaminų, skir
tų mūsų auklėtiniams, 10 kepurai
čių, 10 šalikų ir 10 nartukų.

V. Urbanavičienė
Le. vyr. gydytojo pareigas

Parduoda
* Per du aukštus, neįrengtą, keturių kambarių 
butą Palangoje.
Kaina 72 000 Lt (£12000). Ref. 112.
* 13 ha seną sodybą Anykščių rajone, gra
žioje vietoje, netoli ežerų, yra didelis sodas. 
Kaina 30 000 Lt (£5000). Ref. 121.
* 36 arų sodybą netoli Vilniaus (80 km), prie 
ežero. Yra gyvenamasis namas, pirtis.
Kaina 48 000 Lt (£8000). Ref. 131.
* Vieno kambario butą Šventojoje. Yra visi 
patogumai.
Kaina 54 000 Lt (£9000). Ref. 113.

* Dviejų kambarių butą Šventojoje. Yra visi 
patogumai. Reikalingas remontas.
Kaina 60 000 Lt (£10000). Ref. 114.
Nuomoja
* Dviejų kambarių butą Vilniaus senamiesty
je. Visi patogumai.
Nuoma 2010 Lt mėnesiui (£335).
* 100 m2 patalpas Vilniaus senamiestyje. Tin
ka komercijai.
Nuoma 3600 Lt mėnesiui (£600).
Rašyti: ’’Europos lietuvis“, 
A. Strazdelio 1, 2600 Vilnius.

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

SKAUTIŠKUOJU KELIU
LSS Europos rajono vadijos po

sėdis įvyks š.m. gruodžio 16 d. 3 vai. 
p.p. Lietuvių sodyboje, Headley 
Parke. Kviečiu visus vadovus posė
dyje dalyvauti.

Vs.JAlkis
Rajono vadas

BRADFORDE
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Š.m. gruodžio mėn. 3 d., sekma

dienį po pamaldų 15.00 vai., DBLS 
skyrius ir ’’Vyties“ klubas klubo 
patalpose rengia Lietuvos kariuome
nės šventės minėjimą. Paskaitą 
skaitys p. H.Vaineikis. Meninę dalį 
atliks p. V.Gasperienės dainininkės 
iš Nottinghamo. Veiks loterija.

Po minėjimo bus šaltas bufetas su 
sumuštiniais ir kava. Norintiems 
stipresnio - baras sekmadieniais vei
kia be pertraukų nuo 11.00 vai. iki 
23.00 vai.

Maloniai prašome gausiai daly
vauti Lietuvos karių pagerbime.

Rengėjai

MANČESTERYJE
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

Lapkričio 25 d., šeštadienį, 6 vai. 
vakaro LKV S-gos ’’Ramovės“ 
Mančesterio skyrius rengia Kariuo
menės šventės minėjimą. Paskaitą 
skaitys H.Vaineikis. Bus meninė 
dalis. Prašoma visų gausiai dalyvau
ti minėjime.

A.P-kis

DERBY
Pranešame, kad š.m. lapkričio 

mėn. 26 d. (sekmadienį) Derby sky
rius rengia Kariuomenės šventės 
MINĖJIMĄ.

Minėjimas įvyks ukrainiečių klu
bo patalpose, 27 Chamwood Str., 
Derby, 2.00 vai. p.p. Visus vietos ir 
apylinkės tautiečius bei svečius ma
loniai kviečiame gausiai atsilankyti.

Skyriaus valdyba

PADĖKA
Respublikinės Valkininkų vaikų sanatorijos ’’Pušelė“ darbuotojai 

nuoširdžiai dėkoja Jums už labdarą, o poniai R.Salominienei už tarpi
ninkavimą. Gavome šiuos vaistus ir daiktus:

šakutės - 110 vnt,
paklodės -10 vnt,
užvalkalai - 20 vnt,
kamuoliai - 4 vnt,
muilas -100 vnt,
švirkštai - 290 vnt.,
higieniniai paketai - 20 vnt, 
medikamentai - už 178 Lt.

Artūras Audickas
Vyr. gydytojas

NOTTINGHAME
MUSU MIRUSIEJI

Šių metų spalio 25 d. Notting
hame mirė Stasys Valaitis. Velio
nis sunkiai sirgo jau nuo šių metų 
vasario mėn. Visi ligos tyrimai ir 
pradinis gydymas buvo padaryti 
Nottinghamo miesto ligoninėje. 
Vėliau jį visą laiką slaugė ir pri
žiūrėjo Marija Kleizienė, 18 Runs- 
wick Drive, Wollaton, Nottin
gham, kur Stasys ir mirė.

Stasys Valaitis buvo gimęs 
1918 m. netoli Šeduvos, Bab- 
rulskių kaime. Jis buvo vienas iš 
tos mažos grupės lietuvių Ang
lijoje, kurie atliko savo tautinę 
pareigą ir tarnavo Nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenėje iki 
pirmos sovietų okupacijos. Jam 
teko pereiti sudėtingą kelią iki 
Antrojo pasaulinio karo pabai
gos. Artėjant antrajai sovietų 
okupacijai Stasys pasitraukė į 
Vakarus, kaip ir kiti tūkstančiai 
rytų ir vidurio Europos tautų gy
ventojų su viltimi, kad karui pa
sibaigus grįš į savo kraštą. Deja, 
nors karas ir pasibaigė, bet so
vietų okupacija tęsėsi ir sugrįži
mas į gimtinę liko neįmanomas.

1947 m. velionis atvyko į 
Angliją, pradžioje dirbo žemės 
ūkyje, vėliau metalo pramonėje 
Sheffielde, kurį laiką ten ir gy
veno. Siekdamas geresnio darbo 
ir norėdamas gyventi didesnėje 
lietuvių bendruomenėje, Stasys 
persikėlė į Londoną.

Jau būdamas pensijoje vėl pa
keitė gyvenamą vietą, persikel
damas į kitą gana stiprų ir dido
ką lietuvių centrą Nottinghame, 
Vidurinėje Anglijoje.

Iki mirties velionis palaikė 
ryšį su giminėmis Lietuvoje, jų 
nepamiršo ir ekonomiškai rėmė.

Laidotuvės įvyko lapkričio 3 
dieną, gedulingos pamaldos įvy
ko Barnabas Katedroje Nottin
ghame, kurias atnašavo vidurio 
Anglijos lietuvius aptarnaujantis 
kunigas S.Matulis.

PASAULYJE
Bažnyčia nedalyvauja 

rinkimuose
Lenkijos vyskupų konferencija 

pasmerkė kai kurių katalikiškų so
cialinės komunikacijos priemonių 
kišimąsi į šalies prezidento rinkimų 
kampaniją. ’’Rinkimų kampanijoje 
yra užgaunamas kai kurių kandidatų 
orumas. Bažnyčia nedalyvauja rin
kimuose, bet katalikiškos ’’media“, o 
ypač Marijos radijo stotis yra pa
skelbusios nederamų ir užgaulių pa
reiškimų“, - sakoma Lenkijos vys
kupų konferencijos pareiškime. 
Lenkijos vyskupai atsiprašė tų, ku
riuos įžeidė ’’Radio Marija“, ir pa
reikalavo, kad stotis taip pat atsi
prašytų ir atšauktų savo pareiški
mus. ’’Radio Maria“ yra didžiausia 
katalikiška Lenkijos radijo stotis.

Vyskupai pabrėžė, kad Bažnyčia 
oficialiai nepalaikė nė vieno iš 17 
kandidatų į šalies prezidentus, bet 
paragino tikinčiuosius remti tuos po
litikus, kurių programos yra pagrįs
tos krikščioniškom ir patriotinėm 
vertybėm.

Eutanazija - niekada 
neleistina

Posusirinkiminiais metais Olan
dijos katalikų Bažnyčia tapo savotiš
ka bažnyčios laboratorija. Pradinės 
permainos, kurios ėmė reikštis Olan
dijoje po antrojo Vatikano susirinki
mo, greitai persimetė į Visuotinę 
Bažnyčią.

Po 30 metų atrodo, kad Olandija 
tebėra eksperimentų Šalis. Daugelyje 
pasaulio šalių vienas pagrindinių 
Bažnyčios rūpesčių yra aborto libe
ralizavimo pasekmės. Tuo tarpu 
Olandija yra pažengusi dar toliau, 
liberalizuodama eutanaziją — mirti
no ligonio nužudymą iš gailesčio ar
ba jam pačiam prašant Teisiškai 
Olandijoje eutanazijos praktikavi
mas tebėra laikomas baustinu nusi
kaltimu. Tačiau Olandijos teismai 
nebaudžia už šį nusikaltimą, jei bu
vo išpildytos tam tikros sąlygos. 
Teisiškai eutanazija draudžiama, bet 
jei ji įvykdoma tariamai korektiškai, 
niekas nebaudžia. Tokia padėtis ne
pakenčiama, nes eutanazija yra drau
džiama Dievo įsakymu.

Namų šeimininkių 
kongresas

Argentinos sostinėje Buenos 
Aires pasibaigė pirmasis pasaulinis 
namų šeimininkių kongresas, kurį 
surengė Tarptautinė namų šeiminin
kių unija. Kongreso dalyvės - mote
rys, visą savo laiką pašvenčiančios 
šeimai ir namų ruošai, - pabrėžė sa
vo svarbą visuomenei ir reikalavo, 
jog visuomeniniame bei politiniame 
gyvenime būtų atsižvelgta ir į jų po
reikius. Kongreso dalyvės iš Euro
pos tiesiog buvo priblokštos, susipa
žinusios su delegačių iš Lotynų 
Amerikos kasdienybe, kurnamų šei- 
mininkės yra vargingiausias visuo
menės sluoksnis, praktiškai neturin
tis jokių pilietinių teisių.

Kongreso baigiamajame doku
mente taip kita ko reikalaujama, jog 
būtų pripažįstama socialinė ir juridi
nė darbo šeimoje vertė, būtų diegia
ma diferencijuota mokesčių sistema, 
tobulinamas draudimas ir pan. Taip 
pat reikalaujama, kad namų šeimi
ninkėms, sulaukusioms 60 metų am
žiaus, būtų garantuota pensija, nepri
klausomai nuo sutuoktinio turėtų ar 
turimų pajamų.

Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcijos žinios

įžeidėjas: Lietuvių namų bendrovė Londone ir Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga. Vyriausiasis redaktorius Vladas Dargis. ”EL“ redakcijos adresas Vilniuje: A. Strazdelio 1, 
Vilnius 2600, Lietuva. TeL: 622466,225315. Faksas: 614984. Indeksas 67372. SL 1436.2 sp. L Tiražas 1700 egz. Užs. Nr. 3726. Spausdino akcinė bendrovė "Spauda“, Laisvės pr. 60, Vilnius.
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