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Lietuva palaiko UNESCO tikslus
UNESCO generalinio direkto

riaus Frederiko Majoro (Frederico 
Mayor) kvietimu UNESCO būstinė
je Paryžiuje lankėsi Lietuvos prezi
dentas A. Brazauskas, lydimas gru
pės krašto pareigūnų. Spalio 25-ąją 
F. Majoras svečių garbei surengė 
pietus, kuriuose dalyvavo aukšti 
UNESCO pareigūnai, Lietuvos am
basadorius Prancūzijoje R. BaČkis, 
Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje 
F. de Siurmenas (Philippe de Sure- 
main). Po pietų A. Brazauskas susi
riko su Prancūzijos Senato pirminin
ku Rene Monory bei ministru pirmi
ninku Eduardu Balladuru.

UNESCO vykdomosios tarybos 
posėdyje A. Brazauskas pasakė kal
bą, kurioje dar kartą patvirtino, jog 
Lietuva visiškai palaikanti kilnius 
šios tarptautinės organizacijos tiks
lus. Jis kalboje apžvelgė Lietuvos 
istoriją, nacionalinio atgimimo judė
jimą šio amžiau pradžioje, kovą dėl 
nepriklausomybės sovietų okupacijos 
metais. A. Brazauskas pasakė: ’’Mes 
nesijaučiame laimingi, kai mus vadi
na buvusio komunistinio bloko šali
mi. Tai skamba lyg nepelnytas prie
kaištas“. Jis pabrėžė, kad ’’Lietuva 
ryžtingai nusiteikusi prieš naujų 
sienų Europoje atsiradimą, prieš ban
dymus traktuoti vieną ar kitą tautą 
kaip beviltiškai sergančią“. Žinutę 
apie A. Brazausko kalbą Reuter pa
vadino ’’Lietuvos prezidentas prašo

A. Šleževičius vyksta į Britaniją
Spalio 29-ąją Lietuvos ministras 

pirmininkas A. Šleževičius reisiniu 
"Lietuvos avialinijų“ lėktuvu iš
skrenda į Londoną, iš ten iškart 
skris i Edinburgą. Kaip ”EL“ pra
nešė Vyriausybės atstovas spaudai 
V. Kavaliauskas, Škotijoje Lietuvos 
premjeras susitiks su ’’Royal Bank 
of Scotland“ vadovais tarsis dėl in
vesticijų mūsų krašte, su Škotijos 
ministrais, biznieriais, susipažins, 
kaip ten mokoma grupė Lietuvos 
policininkų. Jis aplankys Lietuvos 
nacionalinio simfoninio orkestro

UNESCO generalinis direktorius F. Mayor (dešinėje) sutinka
Lietuvos prezidentą. UNESCO- Eltos nuotr.

padėti sustabdyti smegenų nutekėji
mą“, ypač akcentuodama būtent šį jo 
kalbos momentą. Rašoma, kad Lietu
vos prezidentas susirūpinęs intelek
tualų likimu ir prašo tarptautinės or
ganizacijos juos paremti. Jo nuomo
ne, daug lengviau ir pigiau būtų iš
saugoti tai, kas jau egzistuoja, negu 
praradus laiką ir žmones vėl pradėti 
nuo nulio. Anot A. Brazausko, para
ma turėtų sietis su Rytų ir Vidurio 
Europos specialistų integravimusi į 
tarptautinę mainų sistemą. Paminė
tos ir A. Brazausko pastabos, pa- 

koncertą Edinburge, galbūt daly
vaus Vilniaus ir Edinburgo bendra
darbiavimo sutarties pasirašymo 
ceremonijoje. Lapkričio 1 dieną 
Londone numatytas A. Šleževičiaus 
susitikimas su Britanijos premjeru J. 
Major, keliais ministrais, apsilanky
mai Rotchild bei Europos rekon
strukcijos ir plėtros bankuose 
(EBRD), ir kt. Susitikimas su Lon
done gyvenančiais lietuviais nepla
nuojamas. Į Vilnių A. Šleževičius 
LAL lėktuvu parskris lapkričio 2 
dieną.

rengtos UNESCO vykdomajai tary
bai, apie tarptautinės pagalbos Rytų 
ir Vidurio Europos valstybėms rei
kalingumą, kad jos galėtų pasivyti 
Vakarų Europą. DPA agentūra A. 
Brazausko kalboje taip pat išskyrė 
’’smegenų nutekėjimo“ problemos 
svarbumą ir paminėjo kelis konkre
čius prezidento prašymus, pavyz
džiui, paremti Lietuvos bibliotekas, 
padėti rengti žurnalistus, o UNESCO 
galėtų daugiau naudotis Lietuvos 
specialistų paslaugomis. DPA minėjo 
ir A. Brazausko norą matyti Vilniaus 
senamiestį pasaulio kultūros pamin
klų sąraše. Agentūra pažymėjo, kad 
UNESCO generalinis sekretorius F. 
Majoras suprato Lietuvos rūpesčius 
ir pritarė visokeriopo tarptautinio 
bendradarbiavimo idėjai. Jis ypač 
išskyrė tą mūsų krašto vadovo kalbos 
dalį, kurioje kalbėta apie taikos 
kultūros problemas.

Spalio 26 dieną A. Brazauskas 
susitiko su pagrindinių Prancūzijos 
laikraščių žurnalistais, apsilankė 
Versalyje - Prancūzijos karalių rū
muose. Neoficialaus vizito pabaigoje 
įvyko Lietuvos prezidento A. Bra
zausko ir Prancūzijos Respublikos 
Fransua Miterano (Francois Mitte
rrand) susitikimas. ELI

"Rusija atsisako sutarties 
dėl ginkluotųjų pajėgų 
sumažinimo Europoje

Taip pavadintas straipsnis iš
spausdintas spalio 23 d. Londono 
savaitraštyje ’The Sunday Times“, jo 
autorius James Adams, koresponde- 
tas Vašingtone. Jo teigimu, Rusija 
pranešė Britanijai ir Amerikai, kad 
negali įvykdyti 1991 metais pasirašy
tos sutarties dėl įprastinių ginkluotųjų 
pajėgų Europoje (Conventional For
ces in Europe - CFE) sumažinimo. 
Rusija sako, kad jos saugumo padėtis 
prie pietų ir vakarų sienų yra nesta
bili, todėl Rusijai turi būti leista turėti 
tiek kariuomenės, kiek jai yra rei
kalinga. Jos generolai nori išlaikyti 
tūkstančius tankų, raketų ir artilerijos 
pabūklų prie Baltijos valstybių sienų 
ir Kaukazo regione, todėl sutartyje 
per metus, likusius iki jos įvykdymo 
termino, numatytus apribojimus rei
kalauja išbraukti.

Nors šie regionai tradiciškai yra 
buvę Rusijos įtakoje, bet Baltijos 
kraštų žmonės rusų armijos buvimo 
visiškai nepageidauja. Šio klausimo 
sprendimas bus JAV prezidento 
Clinton'o administracijos išbandy
mas: ar ji pasipriešins šiam pakeiti
mui ar nusileis Maskvai?

1991 m. dar buvusios Sovietų Są
jungos, JAV ir 28 kitų kraštų pasira
šyta įprastinių (konvencinių) ginklų 
Europoje kontrolės sutartis numato 
ginkluotės sumažinimą.

’’The Sunday Times“ rašo, jog 
Rusijos užsienio reikalų ministro pa
vaduotojas Georgij Mamedov'as pra
ėjusią savaitę JAV valstybės sekreto
riaus pavaduotojui Strobe Talbot'ui 
pasakė, kad Rusija neprisiima sutar
ties, kuri buvo pasirašyta Sovietų Są
jungos. Pagal tą sutartį Maskva suti
ko atitraukti tūkstančius tankų, šar
vuočių ir artilerijos pabūklų iš Rytų 
Europos, taip pat nuo Norvegijos ir 
Turkijos sienos.

Vakarų sąjungininkams yra tokios 
galimybės: rusai atsisako CFE sutar
ties arba vakariečiai sutinka padaryti 
pakeitimų toje sutartyje. ’’The Sun
day Times“ apžvalgininko nuomone, 
nesvarbu, ką Vakarai bedarys, neiš

vengiamai įvyks chaosas, kadangi 
NATO pagal CFE susitarimą jau 
sumažino savo kariuomenę Europo
je.

Nei Turkija, nei Norvegija neno
rės sutarties pakeisti, nenorės to ir 
buvę Sovietų Sąjungos kraštai, ypač 
Baltijos valstybės. Jos nori, kad rusų 
kariuomenė būtų kuo toliau nuo jų 
sienos. Vakarų diplomatai mano, kad 
rusai nenusileis. ’’Nėra didelių abejo
nių, kad sutartis bus sulaužyta“, - pa
sakė JAV užsienio reikalų žinybos 
pareigūnas, įspėjęs, kad bus daug ža
los, jeigu rusai nebesilaikys CFE su
tarties. Pasak to paties pareigūno, 
Vakarai turi surasti būdą atsižvelgti į 
rusų susirūpinimą, kad būtų išsaugo
ta sutartis.

Nors iki sutarties įvykdymo dar 
yra vieneri metai laiko, bet ja numa
tytas tūkstančių visokios rūšies gink
lų sunaikinimas užims labai daug lai
ko, todėl reikalingas greitas sprendi
mas, teigia J. Adams savo straipsnyje 
’The Sunday Times“.

Pasak jo, šis Rusijos reikalavimas 
ar jo pretekstas galbūt palengvins ru
sams siekimą įtikinti naivesnius va
kariečių politikus, kad Rusija turi 
laikyti dideles karines pajėgas savo 
pietuose - Kaukazo regione, kur jau 
seniai yra karo židiniai. Bet geriau 
susipažinus, yra aišku, kas tų karo ži
dinių kaltininkai ir iniciatoriai.

įvertindamas reikalavimą turėti 
didelę kariuomenę prie Baltijos vals
tybių sienos J. Adams mano, kad tai 
yra buvusios sovietinės brutalios jė
gos demonstravimas ir jos politikos 
tęstinumas. Kokią grėsmę gali suda
ryti didžiuliai Rusijai mažos ir taikin
gos Baltijos valstybės? Sunku įsivaiz
duoti, kad maža pelė sukeltų pavojų 
meškai.

Bet yra rimtas pavojus Baltijos 
valstybėms. Naują rusų okupaciją 
gali išprovokuoti rusų mažumų I it- 
vijoje ir Estijoje tariamos problen tos. 
O Lietuvoje - karinis tranzitas.

Klemensas Tamošiūnas 
Eltos korespondentas Londone

’’Noriu matyti lietuvius susivienijusius“

Vytautas Šliupas.

Lapkričio 6 dieną sukanka 50 
nuo žymaus Lietuvos kultūros ir 

Politikos veikėjo aušrininko daktaro 
lono Šliūpo mirties Berlyne. Prieš 

kurį laiką Lietuvoje lankėsi jo sūnus 
Vytautas, gyvenantis Kalifornijoje, 
netoli San Francisko. Jis domėjosi, 
kaip Lietuvoje bus paminėta dr. J. 
Šliūpo mirties sukaktis, ar nebus 
pamirštas šis iškilus žmogus. Būda
mas ”EL“ redakcijoje Vytautas Šliū
pas priminė ir dar vieną, kaip sako
ma, apvalią datą, susijusią su dr. Jo
no Šliūpu: prieš 110 metų jis atvyko 
į Ameriką, 1884-siais ten pradėjo 
leisti "Unijos“ laikraštį.

Pirmiausia trumpai pasikalbėjome 
apie Vytauto Šliūpo gyvenimo ke
lius, po to išgirdome jo įspūdžių Lie
tuvoje.

’’Aplankiau 126 šalis“
Iš Lietuvos V. Šliūpas su tėvais 

pasitraukė spalio pradžioje, Ameri
koje atsidūrė 1947 metų pradžioje 
dar būdamas vaikas. Čikagoje, Ilino
jaus technologijos institute, įsigijo 
statybos inžinieriaus bakalauro laip
snį. Studijavo Viskonsino universi
tete, kur įsigijo hidraulikos magistro 
laipsnį, dirbo gamtos apsaugos srity
je, irigacinius darbus užsienio kraš
tuose.

- Su įvairiomis tarptautinės inži

nerijos kompanijos užduotimis per 
keliolika metų aplankiau 126 pasau
lio šalis visuose žemynuose, - pasakė 
V. Šliūpas.

- Ir Amerikoje, ir Lietuvoje drau
gauju su įvairių pažiūrų žmonėmis - 
ir su kairiaisiais, ir su dešiniaisiais, ir 
su centristais. Visi lietuviai man - 
broliai. Pats esu vidurio žmogus, - 
aiškino Vytautas Šliūpas. - Norėčiau, 
jog lietuviai daugiau vienytųsi, nes 
mus tendencingai skaldo iš užsienio, 
siekdami, kad Lietuvą būtų lengviau 
susigrąžinti į buvusią imperiją arba 
jai diktuoti savo valią, valdyti.

Būdamas Lietuvoje pajutau, kad 
visuomenės susiskaldymas, žmonių 
nepasitikėjimas vieni kitais, pagieža 
oponentams, skausmas dėl praeities 
skriaudų dabar daug aštresni nei 
prieš metus. Norėčiau, kad būtų 
priešingai. Kai lietuviškuose laikraš
čiuose skaitau pranešimus apie nau
jas partijas, tai vis pagalvoju: vėl 
skaidymasis. Aš nenorėčiau sakyti, 
kad tai daroma tyčia, bet tokia dau
gybė partiju.partijėlių Lietuvai tikrai 
nenaudinga" siekiant vienybės. Siū
lyčiau laikytis kitokio principo: nori 
kurti partiją, tai geriau sujunk tris 

jau veikiančias į vieną! Juk žinome 
seną Romos imperijos metodą - su- 
skaldyk ir valdyk. Girdėjau iš deši
niųjų - mes negalime vienytis su 
kairiaisiais, nes tie to nenori. Kairie
ji tą patį sako apie dešiniuosius. 
Man regis, būtina atmesti visas am
bicijas, susėsti kartu ir pradėti kalbė
ti apie valstybės reikalus, jei tikrai 
rūpi krašto ateitis. Kol kas to nėra. 
Manau, kad nei kairieji, nei dešinieji 
negali apjungti visų Lietuvos žmo
nių. Tai galėtų padaryti tolerantiškų 
pažiūrų žmonės iš vidurio arba cent
ro, kuriam galima priskirti daugumą 
žmonių. Nereikėtų pamiršti ir užsie
nio lietuvių. Juk už sienos yra 
trečdalis tautos. Ne vien Amerikoje, 
bet ir Rusijoje, Lenkijoje, Gudijoje, 
Vokietijoje, Anglijoje, Australijoje, 
Pietų Amerikoje. Tarp užsienio lie
tuvių yra žmonių, kurie pajėgūs net
gi kandidatuoti į Lietuvos preziden
tus. Pavyzdžiui, Valdas Adamkus. 
Tokiems neturėtų būti užkirstas 
kelias.

Dr. Jono Šliūpo archyvas
- Į Ameriką Mamytė atsivežė kai 

kurių tėvo turėtų dokumentų iš Lie

tuvos, - papasakojo Vytautas Šliūpas. 
- Vėliau gyvendami pas daktarę Al
doną Šliūpaitę (mano netikra sesuo, 
tėvo duktė iš pirmųjų vedybų) Bruk
line (Brooklyn) suradome daug dr. 
Jono Šliūpo fotografijų, jo laiškų, 
knygų, kur apie jį pasakojama arba jo 
paties rašytų. Vėliau persikėlėm į 
Klivlendą (Cleveland) pas inžinierių 
Žiūrį, kuris buvo vedęs antrąją seserį 
Hypatią, buvusiąją Yčienę. Ten irgi 
daug radome medžiagos apie dr. J. 
Šliūpą. Taip ir pradėjome po truputį 
ją kaupti - rinkome laikraščių iš
karpas, knygas ir kt. Kol aš dirbau, ta 
medžiaga nebuvo sisteminama, tik 
sudedama į vokus, į dėžes. Mama vis 
skundėsi: ’’Vyteli, tu nekreipi dė
mesio į tėvo palikimą...“ Aš jai at
sakydavau: kai pakankamai užsidirb
siu pinigų ir išeisiu į pensiją, sut
varkysiu visą archyvą.

- Į pensiją išėjau būdamas 55 
metų, kaip ir planavau, - toliau pasa
kojo Vytautas Šliūpas. - Nuo tada 
daugiausia ir užsiimu dr. Jono Šliūpo 
archyvo tvarkymu bei lietuviškais 
reikalais, dalyvauja politikoje.

Nukelta j 5 psl.
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Vatikano apdovanojimas - 
Lietuvos ambasadoriui prie šv. Sosto

Popiežius Jonas Paulius II suteikė 
Lietuvos ambasadoriui prie šv. Sosto 
Kaziui Lozoraičiui aukštą Vatikano 
valstybės apdovanojimą - Pijaus IX 
ordino Didijį Kryžių, pranešė ELTA.

Lietuvos politinių partijų pareiškimas

Keliais sakiniais
O Koplytstulpis Stasiui Lozoraičiui 
atminti. Jis pastatytas spalio 25 dieną 
Kaune prie VI forto. Šešių su puse 
metro koplytstulpio autoriai - skulp
torius P. Peleckis ir architektė B. 
Poniškai tienė.
O Tautininkai siūlo neatidėliotinus 
veiksmus. Spalio 26-ąją Vilniuje, Tau
tininkų sąjungos būstinėje, pristatyta 
programa ’’Lietuvių tautininkų sąjun
gos siūlymai tautai ir valstybei stip
rinti. Neatidėliotini veiksmai“. Pasak 
LTS pirmininko R. Smetonos, svar
biausieji programos momentai - pa
siūlymai apie pramonės atgaivinimą 
ir plėtrą bei teisėsaugos sistemos re
formą.
O Susirūpinimas spaudos laisve. Jis 
išsakytas Socialdemokratų partijos ta
rybos pareiškime dėl to, kad ’’LDDP 
tiesiogiai ir netiesiogiai spaudžia 
įtakingiausią, bet labiausiai nuo vals
tybės priklausančią organizaciją - 
Lietuvos nacionalinį radiją ir televi
ziją“. LDDP frakcijos Seime vado
vas G. Kirkilas atmetė kaip nepa
grįstus tokius kaltinimus.
D Baltijos Asamblėjos premija - E. 
Nekrošiui. Rygoje Baltijos Asamblė
jos kultūros premijų komisija nutarė 
paskirti 1994 metų Baltijos Asamblė
jos literatūros premiją estui Emiliui 
Todei už romaną ’’Pasienio valsty
bė“, meno premiją - lietuvių režisie
riui Eimuntui Nekrošiui už Puškino 
mažųjų pjesių - ’’Mocartas ir Sal- 
jeris“, ’’Don Žuanas“ ir ’’Maras“ pa
statymus. Latvio Andrio Kaunės Ry
gos priešistorės tyrinėjimai pažymėti 
mokslo premija. Vienos premijos 
dydis 3 tūkst. JAV dolerių. Premijos 
bus įteiktos Vilniuje lapkričio 12 d. 
Baltijos Asamblėjos metu.
□ Netekome dailininko Mečislovo 
Bulakos. Jis mirė Vilniuje eidamas 
88-uosius. Už piešinius J. Biliūno 
knygai ’’Liūdna pasaka“ 1937 metais 
M. Bulaka apdovanotas Paryžiaus 
pasaulinės parodos aukso medaliu.
D Grupė Seimo narių kreipėsi į Ge
neralinę prokuratūrą. Jie prašo pa
traukti atsakomybėn pareigūnus, ku
rie kalti dėl neteisėtos privatizacijos 
nuostolių valstybei. Generaliniam 
prokurorui įteiktame dešiniosios opo
zicijos parlamentarų pareiškime re
miamasi Valstybės kontrolės depar
tamento duomenimis, kad dėl privati
zavimo įstatymo pažeidimų valstybė 
patyrė pustrečio milijardo litų nuos
tolių. Tokius skaičius neseniai Seime 
paskelbė valstybės kontrolierius V. 
Kundrotas, drauge pripažinęs, kad 
sąlygos piktnaudžiauti buvo sudary
tos todėl, kad laiku neindeksuotas 
valstybės turtas dėl didelės infliacijos 
neteko vertės.
□ Rinkimai Kaišiadoryse neįvyks. 
Tėvynės sąjungos iškeltas kandidatas 
į Seimo narius Liudvikas Sabutis pa
skelbė, kad atsisako dalyvauti ’’orga
nizuotame 1994 metų lapkričio 13 
dienos spektaklyje - balsavime“. Jis 
tokį sprendimą paaiškino tuo, kad 
Vyriausioji rinkimų komisija ne

Ordino insignijos Kaziui Lozo
raičiui neseniai buvo perduotos Va
tikano valstybės sekretoriate. Vati
kano protokolo skyriaus vedėjas 
prelatas Tomasas Kaputo (Tomma- 
so Caputo) ambasadoriui įteikė Di
džiojo Kryžiaus žymenį ir Vatikano 
valstybės sekretoriaus kardinolo 
Andželo Sodano (Angelo Sodano) 
laišką, kuriame, be kita ko, rašoma: 
’’Šiuo apdovanojimu šv. Tėvas ne 
tik pagerbia kraštą, kuriam jau dau
giau negu dvejus metus Jūs atsto
vaujate prie šv. Sosto, bet taip pat 
trokšta paliudyti savo palankumą 
Jūsų asmeniui“.

Lietuvos ir šv. Sosto diplomati
nių santykių atkūrimo deklaracija 
buvo iškilmingai pasirašyta Vilniuje 
1991 metų rugsėjo 30 dieną. Kazys 
Lozoraitis Lietuvos ambasadoriumi 
Vatikane paskirtas 1992-ųjų gegu
žės 6-ąją.
Vladu niro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

įregistravo kitų partijų iškeltų kandi
datų rinkimuose Kaišiadorių rinkimi
nėje apygardoje, kur toks renginys 
kelis kartus jau nepavyko, kai buvo 
bandoma išrinkti Seimo narį vietoje 
A. Brazausko, netekusio Seimo nario 
įgaliojimų jam tapus Prezidentu.
O Lietuviai NATO pratybose - ant
rieji. 27 Lietuvos kariai dalyvavo 
NATO pratybose ’’Cooperative Spirit 
94“ Olandijoje. Kartu su mūsiškiais 
mokėsi dar 12 būrių iš kitų valstybių. 
Kiekvieno būrio karinis parengimas 
buvo vertinamas 100 taškų sistema, 
atėmus baudos taškus už klaidas. 
Lietuvos karo akademijos auklėtiniai 
surinko 86 taškus. Tai antrasis rezul
tatas pratybose.
D Lietuvoje - NATO maršalas. Iš 
Rygos atskridęs dvi dienas Vilniuje 
viešėjo NATO jungtinių pajėgų Šiau
rės Vakarų Europoje vadas, vyriausi
asis oro pajėgų maršalas seras Ri
chardas Johnsas. Jis lankėsi krašto 
apsaugos ministerijoje, Lietuvos kari
uomenės generaliniame štabe, motor
izuotoje brigadoje ’’Geležinis vilkas“, 
susitiko su Prezidentu A. Brazausku 
ir Seimo nacionalinio saugumo ko
miteto nariais.

K. Vanago (ELTA) nuotr. 
O JAV valstybės sekretoriaus pava
duotojos Lin F. Deivis (Lynn A. Da
vis) vizitas. Ji susitiko su Preziden
tūros, užsienio reikalų, krašto apsau
gos, vidaus reikalų, muitinių departa
mento atstovais. Pasikeista nuomo
nėmis Europos saugumo klausimais, 
apie bendradarbiavimo galimybes 
užkertant kelią radioaktyviųjų me
džiagų, ginklų bei narkotikų kontra
bandai.
□ 201 milijono JAV dolerių paskola 
Lietuvai. Jos skyrimą patvirtino Tarp
tautinis valiutos fondas (TVF). Pa
skola skirta toliau vykdyti ekonomi
nes reformas ir sumažinti infliaciją. Ji 
bus išmokėta Lietuvai per trejus me
tus. TVF teigiamai vertina Lietuvos 
pažangą kuriant rinkos ekonomiką. 
O Nukentėjusių indėlininkų piketas. 
Jis vyko spalio 25-ąją prie Seimo 
rūmų. Iš visos Lietuvos susirinko keli 
šimtai savo pinigus praradusių šalies 
firmų ir bankų indėlininkų. Didžiąją 
dalį sudarė buvę ’’Sekundės“ klientai. 
O Vilniuje - austrų skaitykla. Ji atida
ryta A. Mickevičiaus bibliotekoje. 
Čia galima rasti per 3000 Austrijos 
autorių grožinės literatūros knygų, 
taip pat leidinių istorijos, filologijos, 
psichologijos, teisės, filosofijos bei

Septynios politinės partijos įteikė 
Lietuvos Prezidentui A. Brazauskui 
pareiškimą "Dėl Vyriausybės patvir
tintų karinio tranzito taisyklių ir ren
giamo susitarimo su Rusija“. Pareiš
kime sakoma:

’’Lietuvos politinės partijos ne 
kartą yra įspėjusios dėl pavojaus, ku
rį kelia Rusijos karinio tranzito per 
Lietuvos teritoriją įteisinimas. Lietu
vos visuomenė savo susirūpinimą 
valstybės saugumu pareiškė tūkstan
čiais parašų. Tačiau Lietuvos parei
gūnai, nepaisydami argumentų, neap
siribodami patvirtintomis karinių 
krovinių vežimo taisyklėmis, kuriose 
yra esminių trūkumų, dar rengia ir 
specialų susitarimą su Rusija dėl jos 
nuolatinio karinio tranzito per Lie
tuvą.

Išnagrinėję Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1994 m. spalio mėn. 3 
d. nutarimu Nr. 938 patvirtintas ’’Už
sienio valstybių pavojingų ir karinių 
krovinių vežimo per Lietuvos Res
publikos teritoriją taisykles“ ir, rem
damiesi ekspertinėmis išvadomis, ku

Gynimo taryba apsvarstė tranzito problemas
Spalio 21 dieną įvyko Valstybės 

gynimo tarybos posėdis, pranešė 
Eltai Prezidento atstovas spaudai. 
Jam pirmininkavo Prezidentas A. 
Brazauskas. Posėdyje dalyvavo Už
sienio politikos koordinacinės tary
bos nariai.

Posėdžio dalyviai apsvarstė ren
giamo susitarimo su Rusijos Federa
cija dėl pavojingų ir karinių krovinių 
vežimo per Lietuvos teritoriją tvar

SIEPTYNHOS ©HIENOS
Vokiečiai Lietuvoje

"Klaipėdos kraštas - tiltas tarp Vo
kietijos ir Lietuvos“ - taip pavadintas 
trijų dienų seminaras įvyko Klaipė
doje, pranešė "Lietuvos rytas“ 10 24.

Aušra Pilaitienė straipsnyje "Me- 
melenderių ir vietos vokiečių gimti
nė viena - Klaipėdos kraštas“ rašo: 
”Į uostamiestį ’’Greifswald“ keltu 
atplaukė trisdešimt penki vokiečiai, 
kilę nuo Klaipėdos krašto ir vadi
nantys save memelenderiais. Rengi
niuose taip pat dalyvauja Klaipėdos 
ir Šilutės vokiečių draugijų nariai.

Vokietijoje gyvena maždaug 40 
tūkstančių žmonių, kilusių iš Klai
pėdos krašto. Išsibarstę 36 šalies 
miestuose, jie susibūrė į Klaipėdos 
krašto išeivių Vokietijoje sąjungą, 
kurios centrinė būstinė yra įsikūrusi 
Manheime.

Išeivių sąjungos Vokietijoje pir
mininkas Uwe Jurgstiesas - 45 metų 
verslininkas, gimė Vokietijoje, bet jo 
tėvas prieš karą dirbo Klaipėdoje 
gaisrininku, tarnavo Lietuvos ka
riuomenėje. Tėvų valia ir iš pagarbos 
giminės saitams su Lietuva jis įsi
jungė į Klaipėdos kraštiečių sąjungą. 
U. Jurgstiesas skaitė pranešimą apie 
memelenderių draugijų veiklą šalyje 
po Vokietijos suvienijimo, apie dia
logo su Baltijos šalyse gyvenančiais 
vokiečiais galimybes ir naudą.

Pranešimą ’’Europa - bendra mū
sų ateities užduotis" parengė sąjun
gos pirmininko pavaduotojas Hein- 
zas Oppermannas. Šis prieš 74 me
tus Dovilų kaime gimęs žmogus tei
gė, kad išsaugoti atmintyje gimtinės 
įvaizdį daugeliui vokiečių - išeivių 
iš Lietuvos padėjo laikraštis ”Me- 
meler Dampfboot“, pradėtas leisti 
senojoje Klaipėdos spaustuvėje 
prieš 145 metus ir po Antrojo pasau
linio karo perkeltas į Oldenburgą. 
Apie šį ir kitus spaudos leidinius 
Klaipėdos krašte kalbėjo dabarti
nis laikraščio vyriausiasis redakto
rius Bernardas Maskalis.

Su šiandieninės Klaipėdos gy
venimu supažindino meras Jurgis 
Aušra, o istorikas Vladas Žulkus 
įvertino Klaipėdos kimšto vietą 
Baltijos šalių istorijoje.

Po paskaitų ir diskusijų vyksta 

rios yra pridedamos prie šio pareiš
kimo, pateikiame savo vertinimus ir 
siūlymus.

Taisyklėse neginamos Lietuvos 
Respublikos teisės ir nepaisoma jos 
gyvybinių saugumo interesų. Šios 
taisyklės neturi būti pradėtos taikyti, 
ir Vyriausybės privalo jas neatidėlio
dama iš esmės pataisyti.

Pirma, iš Taisyklių būtina iš
braukti straipsnį dėl kitų valstybių 
karo lėktuvų skraidymų Lietuvos 
oro erdve, kad Lietuvos oro erdvė - 
o tuo pačiu ir teritorijos kontrolė - 
nebūtų perduotos Rusijos karinėn 
žinion. Antra, Taisykles būtina pa
taisyti taip, kad viskas būtų suregu
liuota tik jose, be jokių nuorodų į 
dvišalį valstybių susitarimą, kuris 
yra ne tik nereikalingas, bet ir žalin
gas Lietuvai. Trečia, karinių krovi
nių vežimui geležinkeliu leidimų iš
davimo procedūrą būtina pakeisti 
nustatant, kad kita valstybė, norėda
ma, jog jos karinis krovinys būtų ve
žamas tranzitu per Lietuvą, kiekvie
ną kartą, privalo kreiptis į Lietuvos 

kos ir atsiskaitymo už juos projektą. 
Valstybės gynimo tarybos nutarimu 
susitarimo projektui buvo iš esmės 
pritarta.

Buvo taip pat aptartas septynių 
partijų pareiškimas ’’Dėl Vyriausybės 
patvirtintų karinio tranzito taisyklių ir 
rengiamo susitarimo su Rusija“. Pasi
tarimo dalyviai pareiškė, kad kai ku
rios šio pareiškimo nuostatos turėtų 
būti nagrinėjamos. Valstybės gynimo 

ekskursijos po Klaipėdos senamiestį, 
pagerbtas čia palaidotų vokiečių 
atminimas. Sekmadienio vakarą mu
zikos centre organizuotoje vakaronė
je susitiko seni draugai, buvo pasako
jami prisiminimai, skambėjo Klaipė
dos krašto melodijos“.

Seimo valgykloje
"Seimo valgykloje deputatai slapstosi 
nuo posėdžių“ - skelbia Nijolės Sta- 
binytės straipsnio antraštė "Respubli
koje“ 10 22.

’’Nemalonu, kai parlamentarai, 
užuot sėdėję posėdžiuose, pietauja 
ilgai ir nuobodžiai, užsikalbėję taip ir 
išeina, užmiršę susimokėti. Kitą die
ną merginos ’’užuomaršoms“ prime
na, ir jie sukrapšto pinigėlius. Bet tai 
juk ne iš blogos valios... Parlamenta
rai nuo nuobodžių posėdžių slepiasi 
ir jaukiame trečiųjų Seimo rūmų res
torane. Ten radau Seimo narį S. Pe
čeliūną, sėdintį su dviem simpatiško
mis merginomis. Jie karštai diskuta
vo, rūkė ir kavą gėrė, už puoduką su
simokėję vos 60 centų...

Išėjusi iš Seimo rūmų pamačiau 
piketuojančius pensininkus. Vienas 
jų iš tribūnos reikalavo duonos, nes 
visą pensiją ’’sušlamščia“ butas. Po 
mitingėlio užsukau į paprastiems 
mirtingiesiems skirtą ’’Vilantos“ val
gyklą (buv. ’’Vilijos“). Kuo gi ten 
maitina ir po kiek. Silkė su svogūnais 
(Seimo valgykloje dar su grietine ir 
bulvėmis - 0,85 Lt) - 1,17 Lt, jautie
nos antrekotas su padažu (Seime jau
tienos žlėgtainis su kiaušiniu - 2,11) - 
2,67, kefyro stiklinė Seimo valgyklo
je - 0,23 Lt, o ’’Vilantoje“ - 0,53. Ir 
taip toliau, ir panašiai...

Gero apetito!“

Būvi didvyriaiJęinę,,.
"Švedijoje sulaikyti lietuviai Baltiją per
plaukė gelbėjimo valtimi“, o artimieji 
apie jų sulaikymą sužinojo tik iš 
"Lietuvos aido“ - skelbia Ovidijaus Lu
košiaus straipsnio antraštė "Lietuvos 
aide“ 10 22.

LA spalio 20 d. rašė apie tai, kad 
Švedijos karinių oro pajėgų lėktuvas 
Baltijos jūroje pastebėjo nedidelį apie 
8 metrų ilgio sugedusį laivą, kuriame 
buvo du Lietuvos piliečiai ir du 

Vyriausybę savo prašymo bei įsipa
reigojimo nota ir gauti vienkartinį 
Lietuvos Respublikos sutikimą atsa
komąja nota.

Pataisytomis taisyklėmis būtina ir 
apsiriboti. Karinio tranzito sutartis, 
nesvarbu koks bebūtų jos turinys, pa
žeistų Lietuvos nepriklausomybę nuo 
Rusijos ir šalies saugumą, sumenkin
tų Lietuvos tarptautinį statusą, fak
tiškai reikštų karinį bendradarbia
vimą su Rusija, prieštarautų sudėtinei 
Lietuvos Konstitucijos daliai - Kons
tituciniam aktui ’’Dėl Lietuvos Res
publikos nesijungimo posovietines 
Rytų sąjungos“ bei pareigūnų prie
saikai stiprinti Lietuvos nepriklauso
mybę.

Mes reikalaujame, kad būtų nu
trauktas bet kokios sutarties su Rusija 
dėl jos karinio tranzito rengimas“.

Pareiškimą pasirašė Lietuvos 
centro sąjunga, Demokratų partija, 
Krikščionių demokratų, Socialde
mokratų partijos, Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga, Lietuvių tautinin
kų sąjunga, Tėvynės Sąjunga.

taryba pasiūlė Užsienio reikalų minis
terijos vadovybei bei derybų su NVS 
šalimis grupės vadovui ambasadoriui 
V. Bulovui išplėstiniame Seimo Už
sienio reikalų komiteto posėdyje iš
nagrinėti septynių politinių partijų 
pareiškime išdėstytus pasiūlymus.

Prezidentas numato susitikti su 
visų Seime atstovaujamų partijų va
dovais ir aptarti tranzito problemas, 
rašoma Eltos pranešime.

irakiečiai. Švedijos policija mano, 
kad lietuviai norėjo nelegaliai išlai
pinti irakiečius Olando saloje. Dabar 
šie lietuviai tardomi, o po poros sa
vaičių teismas turėtų paskelbti nuo
sprendį.

LA pavyko sužinoti, kas tie Šve
dijoje suimti Lietuvos piliečiai. Tai 
Klaipėdoje gyvenantys Pavelas Ga- 
lijevskis ir Aleksandras Gruzdevas. 
Abu dirba Klaipėdos valstybinėje 
vakarų laivų remonto įmonėje.

Vakar vienas Klaipėdos pasienio 
kontrolės punkto pareigūnas, atsisa
kęs telefonu nurodyti savo pareigas 
ir pavardę, LA žurnalistui pasakė, 
kad P. Galijevskis bei A. Gruzdevas 
pasienio postą perplaukė spalio 16 
d. 17 valandą. Norint perplaukti pa
sienio zoną, reikalingas asmens pa
sas ir laivo dokumentai. Pasak šio 
pareigūno, ”P. Galijevskis ir A. 
Gruzdevas išplaukė į Baltijos ūrą 
žvejoti. Jie turėjo leidimą žvejoti tik 
5 kilometrų spinduliu nuo Lietuvos 
kranto. Už tai, kad nuplaukė per toli, 
jiems gali būti taikomos sankcijos 
už sienos pažeidimą. Jie pažeidė 
mažųjų laivų plaukiojimo taisykles, 
už tai bus atimti laivo dokumentai, 
kapitono diplomas“. Beje, šis parei- 
f tinas patvirtino ir tai, kad nė vienas 

vedijoje sulaikytų Lietuvos pilie
čių neturėjo šios šalies vizos“.

A. Gruzdevo žmona LA žurna
listui pasakė, kad apie tai, jog Švedi
joje sulaikytas jos vyras, sužinojo 
tik iš ’’Lietuvos aido“. Jokie Lietu
vos pareigūnai jai apie tai neprane
šė. ”Po to kažkas skambino iš Šve
dijos ir pasakė, kad išgelbėjo mano 
vyrą. Užsiminė ir apie tai, kad vyras 
suimtas. Aš manau, kad tai menk
niekis ir kad viskas susitvarkys“.

URM pirmasis sekretorius V. 
Gudaitis pasakė, kad ’’panašiais at
vejais URM Konsulinis departa
mentas per Lietuvos ambasadas už
sienyje turi ginti Lietuvos piliečių 
interesus. Šiuo atveju neturime pa
kankamai konkrečios informacijos, 
kad galėtume ką nors daryti. Be to, 
sulaikyti asmenys labai dažnai ne
nori bendrauti su savo šalies amba
sadomis, kaip buvo ir šiuo atveju“.

Švedijos ambasada Lietuvoje 
vakar nebuvo gavusi jokios ofi
cialios informacijos apie Švedijoje 
sulaikytus Lietuvos piliečius.

V. Dimas
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Lenkijos Seimo maršalas - Vilniuje
Vilniuje tris dienas viešėjo Lenki

jos Seimo maršalas Jozefas Oleksy. 
Spalio 25-ąją, paskutinę vizito dieną, 
jis pasakė kalbą Lietuvos Seime. Jis 
trumpai pastebėjo, kad lietuvių ir 
lenkų santykių istorijoje yra faktų, 
kurie aiškinami skirtingai, tačiau pa
brėžė, kad reikia rasti ’’tai, kas mus 
jungia, o ne skiria“. Pasak svečio, iš
kart po komunizmo žlugimo Lenkija 
dėjo pastangas integruotis į Vakarų 
Europą. Europos Sąjunga Vidurio ir 
Rytų Europos šalims tapo geresnės 
ateities simbolis. Lenkija šiame kely
je bus natūrali Lietuvos ir kitų Balti
jos šalių sąjungininkė. Tai sąlygoja ir 
geopolitinė padėtis, ir kaimynų istori
jos pažinimas, kalbėjo J. Oleksy.

Spaudos konferencijoje Lenkijos 
Seimo maršalas išsakė nuomonę, kad 
Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių ak
tyvus siekimas integruotis į Europos 
struktūras galėtų būti siejamas su

Ar Lietuvos sutartis su Lenkija priartina musų 
valstybę prie Vakarų?

Apie Lietuvos ir Lenkijos tarp
valstybinę sutartį imta kalbėti dar 
1990 metais. Tačiau realūs žingsniai 
buvo žengti tik 1992-aisiais. Tada 
abiejų šalių užsienio reikalų ministrai 
A. Saudargas ir K. Skubiszewskis 
pasirašė tarpvalstybinę deklaraciją, 
tapusią iš esmės pagrindu Lietuvos ir 
Lenkijos respublikų draugiškų santy
kių ir gero kaimyninio bendradarbia
vimo sutarčiai.

Lietuvos-Lenkijos santykiai per 
visą istoriją klostėsi sudėtingai, dra
matiškai, o kai kada tiesiog tragiškai. 
Ypač tai pasakytina apie 1918-1939 
m. laikotarpį, kai Lenkija, nenorė
dama suprasti lietuvių nusistatymo 
turėti savo valstybę su istorine sosti
ne Vilniuje, atplėšė nuo Lietuvos 
pietrytines jos žemes. Dar nemažai 
yra gyvų liudininkų, menančių tuos 
nelengvus lietuviams laikus Vilniaus 
krašte. Deja, yra ir Lietuvos lenkų, 
menančių lietuvius, tarnavusius na
ciams tuo metu, kai Lenkija kartu su 
Antantės šalimis kovojo prieš fa
šizmą. Šios ir kitos priežastys apsun
kino derybų eigą tarp Lietuvos ir 
Lenkijos, kėlė įtampą ir per didelį 
tarpvalstybinių santykių sureguliavi
mo ažiotažą.

Tačiau vis dėlto Lietuvos Seime ir 
Vyriausybėje, Prezidento komandoje, 
manyčiau, kad ir lietuvių visuomenė
je, viršų paėmė ne istorinių sąskaitų 
suvedinėjimas, o sveikas protas. Sun
kiai buvo suderinta ir rasta kompro
misinė sutarties forma, tenkinanti abi 
puses.

Kaip žinia, sutartis yra dviejų 
valstybių susitarimas, derinant abiejų 
šalių interesus. Kai laimimas karas,

Lietuvių knygos - Frankfurte prie Maino
Frankfurte prie Maino kasmet 

spalio mėnesį vyksta didžiausia pa
saulyje knygų mugė. Šiemet ji su
rengta 46-ąjį kartą, joje buvo 8 tūks
tančiai leidėjų ir knygų pardavėjų iš 
111 šalių bei keli šimtai tūkstančių 
lankytojų.

Toje mugėje buvo ir Lietuvos 
stendas. Jame apie 40 mūsų krašto 
leidyklų demonstravo per 200 savo 
įvairių leidinių. Antrus metus šio 
stendo oficialus organizatorius - At
viros Lietuvos fondas (ALF), ir šie
met parėmęs nemažo būrio Lietuvos * 
leidėjų dalyvavimą mugėje. Padėjo ir 
Vokietijos užsienio reikalų minis
terijos kultūros departamentas bei 
Frankfurto mugės organizatoriai. 
ALF programų direktorė Giedrė 
Bautrenienė sakė, kad mugėje šiemet 
buvo apie 40 knygų leidėjų bei par
davėjų iš Lietuvos, daugelis pir
mąkart. G. Bautrenienė vadovauja 
paramos knygų leidėjams ir platinto
jams programai, kurią įgyvendina 
Atviros Lietuvos fondas. Kelionė į 
Frankfurto prie Maino mugę - vienas 
iš tos programos epizodų. ALF direk

J. Oleksy.
Vyšegrado valstybėmis. J. Oleksy 
patvirtino, kad Lenkijos strateginė 
užsienio politikos kryptis - tapti 
NATO nare.

Po susitikimo su Lietuvos Seimo 
pirmininku J. Oleksy žurnalistams 
pasakė, kad abiejų šalių parlamentų 
vadovai sutiko, jog Lietuvos ir Len
kijos sutarties nuostatos būtų pradė
tos kuo greičiau įgyvendinti. Jau da
bar, pasak svečio, galima sudaryti 

pralaimėjusiai pusei primetama nely- 
giateisė, žeminanti sutartis, kurioje 
šalies nugalėtojos interesai pastatomi 
aukščiau nugalėtosios. Tačiau taikos 
sąlygomis, kai Europos šalys vieni
jasi, kai pokomunistinės valstybės 
siekia integruotis su labiau išsivys
čiusiais Vakarų kraštais, tegalimos 
tik tokios tarpvalstybinės sutartys, 
kurios daugiau ar mažiau atspindi 
abiejų šalių valią. Lietuvos-Lenkijos 
sutartis nėra primesta nė vienai pusei. 
Jos siekė tiek Lietuva, tiek Lenkija. Ir 
vienoje, ir kitoje šalyje buvo šios su
tarties priešininkų. Tik Lenkijos Sei
me ji buvo ratifikuota vienbalsiai, su
vokiant jos svarbą integracijos kelyje 
į Europą, o Lietuvos Seime atsirado 
aršių jos priešininkų (19 Seimo narių 
balsavo prieš, o 8 susilaikė), kurie vi
daus politikos klausimus sąmoningai 
ar ne sumaišė su tarptautiniais, ku
riems iš esmės yra svetimos Lietuvos 
integravimosi į Europą problemos, 
net sakyčiau, ko gero svetima vienin
gos Europos idėja.

Už sutarties pasirašymą pasisakė 
ne tik kairiųjų partijų Seimo nariai, 
bet ir pagrindinių Lietuvos dešiniųjų 
partijų - Konservatorių ir Krikščionių 
demokratų lyderiai - V. Landsbergis 
ir A. Saudargas. Tiesa, V. Landsber
gis ratifikavimo metu nebuvo Lietu
voje, bet prieš tai vykusiam sutarties 
svarstyme, nors ir kritiškai vertin
damas sutarties formą ir turinį, aiš
kiai pasisakė už. ’’Sutarties tarp Lie
tuvos ir Lenkijos reikalingumas ne
kelia abejonių, tai svarbus žingsnis 
normalizuojant valstybių santykius“, 
- kalbėjo V. Landsbergis Lietuvos 
Seime 1994 m. rugsėjo 15 d. Deja, 

torė žadėjo apie tą programą ”EL“ 
skaitytojams papasakoti plačiau.

Trečius metus iš eilės Frankfurto 
parodoje nedidelį stendą turėjo ir 
Vilniuje įsikūrusi uždaroji akcinė 
bendrovė ’’Mūsų knyga“. Mugėje 
lankėsi bendrovės generalinis direkto
rius Juozas Remeika ir vyriausioji 
prekių žinovė Dalia Čičalienė. Jie 
siūlė Lietuvos leidyklų knygų, tarėsi 
dėl užsienio leidinių pardavimo mūsų 
krašte. D. Čičalienė pokalbyje su 
”EL“ korespondentu nenorėjo deta
liau pasakoti, kokių leidinių ir kiek 
pavyko parduoti mugėje, duodama 
suprasti, jog tai ’’komercinė paslap
tis“. Ji minėjo, jog užsienio firmos 
domisi Lietuvoje išleistais žodynais, 
meno albumais (pavyzdžiui, prašė M. 
K. Čiurlionio albumų), baltistikos li
teratūra, pageidauja daugiau ir įvai
resnių informacinių leidinių apie mū
sų kraštą. D. Čičalienė pranešė, kad 
susitarta su Leipcigo firma ’’Expolibri 
GmbH“ surengti lapkričio paskutinę 
savaitę Vilniuje ’’Auros“ knygyne 
(Gedimino pr. 2) didelę vokiečių, 
šveicarų knygų parodą. Numatoma 

bendrą pasienio perėjimo reikalų 
komisiją, rengti laisvosios prekybos 
sutartį. J. Oleksy pranešė, kad ketina
ma inicijuoti Vidurio ir Rytų Europos 
valstybių tautinių mažumų chartiją, 
kurią rengtų Lietuva, Lenkija, Ukrai
na ir Baltarusija.

I J. Oleksy susitikimą su Lietuvos 
Seimo frakcijų seniūnais neatvyko 
Lietuvių tautininkų sąjungos ir De
mokratų partijos frakcijų atstovai, 
spalio 13 d. Seimo posėdyje balsavę 
prieš Lietuvos ir Lenkijos sutarties 
ratifikavimą. Politinių kalinių ir trem
tinių frakcija, kuri taip pat pasisakė 
prieš tą sutartį, to susitikimo neigno
ravo. Jos atstovė V. Briedienė sakė, 
kad reikia sveikinti parlamentarų 
kontaktus, siekti, jog sutartis būtų 
vykdoma.

Lietuvos spauda Lenkijos Seimo 
maršalo vizitą įvertino kaip žvalgybą 
po sutarties ratifikavimo.

nei A. Saudargu, nei V. Landsbergiu 
nepasekė mažesnės Lietuvos dešinio
sios partijos: tautininkai, demokratai, 
o taip pat kai kurie konservatoriai ir 
krikdemai.

Nuosaikiausiai už sutarties ratifi
kavimą stovėjo Lietuvos socialdemo
kratai ir liberalai. Šių partijų atkakli 
laikysena paveikė ir valdančios 
LDDP Seimo narius, tarp kurių būta 
ir sutarties priešininkų. Žinoma, 
LDDP nariams didžiausią poveikį pa
darė prezidento A. Brazausko pozi
cija. Jo ryžtinga, gerai argumentuota 
kalba Lenkijos prezidento L. Walęsos 
viešnagės Vilniuje metu, kai sutartis 
buvo pasirašyta, iš esmės nulėmė val
dančios partijos Seimo narių balsus.

Lietuvos-Lenkijos sutarties ratifi
kavimas, reikia tikėtis, padėjo pagrin
dą tolimesnei gerų kaimyninių santy
kių raidai ir mūsų valstybės spartes
niam integravimuisi į Europos politi
nes, ekonomines ir saugumo struktū
ras. Teisinis pagrindas yra. Tereikia 
nuolatinio, kantraus darbo, pertvar
kant Lietuvos ūkį rinkos pagrindais, 
europietiško muitinių darbo sutvar
kymo, europietiškų standartų gele
žinkelio nutiesimo, pagaliau - taupu
mo valstybiniame ir kasdieniniame 
gyvenime, valstybės piliečio, neabe
jingo savo kraštui, jo kultūrai ug
dymo. Ilgas ir sunkus darbas - kurti 
savo valstybę, esančią tokioje sudė
tingoje geopolitinėje aplinkoje. Tuo 
labiau svarbu suvokti, kad tik geri 
kaimyniniai santykiai gali garantuoti 
mūsų jaunai valstybei stabilumą, 
saugumą ir gerovę.

Vytautas Plečkaitis
Seimo narys

parodyti ir siūlyti pirkti 500-700 
egzempliorių teminiu požiūriu įvairių 
knygų. UAB ’’Mūsų knyga“ taip pat 
susitarė su žinoma ’’Springer“ leidyk
la kitų metų gegužės mėnesį pakeisti 
Kauno centriniame knygyne vokiečių 
mokslinių knygų ekspoziciją. Nors 
tos knygos brangios (kainuoja po 58, 
78, 98 ir panašiai markių), bet po 
truputį perkamos. Beveik per pusmetį 
parduota daugiau kaip 30 knygų. 
Beje, įdomi detalė: pirmiausia tų 
knygų ekspocizija šį pavasarį buvo 
parodyta Vilniuje, bet čia ilgai niekas 
nenupirko nė vienos knygos. Todėl ir 
buvo nutarta ’’Springer“ knygas 
pasiūlyti Kaune.

Frankfurto prie Maino mugėje 
susidomėjimą sukėlė ’’Mūsų knygos“ 
su privačiu leidėju Hasso Ebeling iš 
Liuksemburgo parengto spaudai 
albumo ’’Senasis Vilnius“ maketas. 
Gauti pirmieji užsakymai prekiauti 
tuo leidiniu užsienyje. Tai bus puikiai 
iliustruotas pasakojimas trimis kalbo
mis apie Vilniaus istoriją. Albumas 
spausdinamas Vokietijoje.

ELI

Vienišų žmogeliukų paradas 
žvakių šviesoje

- Labas! Čia Aleksandra. Noriu 
pakviesti į parodą. Ne savo. Brolio, 
Adomo, - telefonu iš lėto kalba Alek
sandra Jacovskytė, kurią pažinau ne 
Vilniuje, o Kopenhagoje daugiau nei 
prieš metus.

Pažinčiai buvo lemta gyvuoti. 
Prieš pat Velykas Aleksandra pakvie
tė į ’’Vartų“ galeriją, kur buvo ro
domi saviti josios darbai. Tamsaus 
gymio, būdingų veido bruožų portre
tai, romantiškai sustingę plačiakraš
čių skrybėlių šešėlyje, vertė šypsotis. 
Tuose piešiniuose regėjai kažką pa
žįstamo ir graudaus, negrąžinamai 
prarasto, kažką naivaus, vaikiško ir 
skaidraus. Tai buvo pirmasis įspūdis, 
nes Aleksandros Jacovskytės darbus, 
kaip ir daugelio dailininkų, būtina 
žiūrėti tyloje, rimtyje, be šurmulio, 
be Šampano taurių skambesio ir tele
vizijos operatorių šviesų. Po kelių 
dienų vėl užėjau į ’’Vartų“ galeriją, 
kur, niekieno netrukdoma, iš naujo 
apžiūrėjau parodą. Tada tie Alek
sandros piešti žmogeliukai nediduko 
formato rėmuose slinko pro akis tarsi 
nebyli kino juosta, atskleisdama dai
lininkės subtilią saviironiją, gyveni
mo pajautos esmę. Tų darbų, regis, 
neįmanoma eksponuoti atskirai. Vie
nas be kito jie pakibtų erdvėje, tarsi 
nesvarumo būsenos ištikti. Tai buvo 
serija piešinių, įvardintų paprastai, - 
Žmogus.

Ir dabar, atsiliepdama į Aleksan
dros kvietimą, klausiu:

- ’’Vartuose“?
- Ne. Šiuolaikinio meno centre. 

Bus keletas naujų darbų, bus ir anks
tesnių.

Įdomu. Jokūbą, kaip knygų daili
ninką, manau šiek tiek pažįstanti, - 
kadaise dirbome toje pačioje leidyk
loje. Aleksandros darbus mačiau, o 
Adomas, kiek žinau, - pirmiausia 
scenografas, apipavidalinęs ar tik ne 
pusę šimto spektaklių. Daugiausia 
Jaunimo teatre. Dar tais laikais, kai 
prie bilietų kasos stovėdavome naktų 
naktis. Ir tie su didžiausiu pasisekimu 
vykę spektakliai, manau, ne vien ak
torių, režisierių, bet ir dailininko 
Adomo Jacovskio nuopelnas. Teatre 
dirbta daugiau nei 15 metų. Dabar,

’’Sakalo“ choro svečiai iš 
Hamburgo

Pačiame pavasario įkarštyje Lie
tuvos vidaus reikalų ministerijos vy
rų choras ’’Sakalas“ surengė keletą 
koncertų Hamburge, kur buvo pa
kviestas bažnyčios Flottbeker choro 
(”EL“ Nr. 27). Praėjusią savaitę jau 
’’Sakalo“ choristai sutiko ir paly
dėjo svečius iš Hamburgo. Vilnie
čiai, prisimindami, kaip buvo globo
jami Vokietijoje, parengė savo kole
goms taip pat įdomią programą. 
Pirmiausia įkurdino juos ne Vil
niuje, o Trakuose. Taigi ir pažintis 
su Lietuva prasidėjo nuo senosios 
sostinės. Pora popiečių skirta ir 

PR A KTIŠKIA U S!A S
PINIGŲ PERVEDIMAS Į LIETUVĄ

Persiunčiant pinigines dovanas, palikimus, pensijas 
ir atliekant kitus finansinius reikalus su Lietuva, 
siūlome pasinaudot! mūsų patarnavimu, ilgamečiu 
patyrimu ir praktika.

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

Pervedimo mokestis 4% plius 15 svarų (pristatymo ir iškeitimo 
j dolerius, išlaidos). Už didesnius nei 5000 svarų pervedimus - 
mažesnis mokestis.

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

Tel. 081 460 2592 FAX 081 402 9403

kad ir dėstydamas Dailės akademijo
je, Adomas Jacovskis tapybos labui 
scenografijos neatsisakė. Neseniai 
įvyko ’’Don Kichoto“ premjera tame 
pačiame Jaunimo teatre. Ir vėl afišose 
dailininko Adomo Jacovskio pavardė.

Eina lankomis, ko gero, nebeapsi- 
kęs kantrusis skaitytojas ir priekaiš
taus man. Ir bus teisus, nors rašyti 
apie Adomo Jacovskio parodą pačio
je didžiausioje Vilniaus miesto meno 
salių iš tiesų keblu jau vien dėl to, 
kad atidarymas prasidėjo... teatru. 
Atsitiktinumas ar paprasčiausias 
sutapimas, bet skirtą valandą visas 
Senamiestis staiga paniro į tamsą. 
Visuotinės sumaišties, žinoma, iš
vengta, daugiau būta nuostabos ir 
laukimo, kol kažkas kažkur aptiko 
žvakę, uždegė, įspraudė dailininkui į 
ranką. Paslaptingai plevenant žvakių 
šviesai tokioje didelėje erdvėje, pro
tarpius nuo salės sienų išnirdavo vie
nišų žmonių mįslingos figūros, tai 
priartėdamos kaip vaiduokliai, tai 
stebuklingai ištirpdamos prieblando
je. Tie žmogeliukai (ar jų šešėliai?), 
sustingę liūdesio, susimąstymo ir 
kančios pozose, kėlė keistą jausmą. 
Stengiausi įspėti, kas taip sumaniai 
užslėpta tarp kontrastingų spalvų ir 
linijų, kurių visuma tarpais baugina, 
verčia susigūžti ar atsitraukti atatups
ta. Kartu kažkokia paslaptinga galia 
traukia vėl ir vėl grįžti prie tarsi skry
džiui ar maldai susikaupusios figū
ros, ar abejingu veidu nusigręžus nuo 
viso pasaulio sekti paskui ’’Keliau
toją“, dėl viso pikto nepamiršusio ke
lionėn pasiimti knygos ar sąsiuvinio. 
O gal piešimo lakštų?

Be abejo, į šią parodą reiktų ateiti 
ne tada, kai sutrinka elektros tiekimas 
ir tenka ieškoti žvakių, o jaučiant po
reikį pabūti pačiam su savimi, ap
mąstyti pasaulio būties trapumą. Ir 
dar knieti pridurti, jog tarp Adomo ir 
Aleksandros darbų, kad ir skirtingų, 
jaučiu vidinę sąsają, - juk jiedu tos 
pačios šeimos ir tos pačios tautos vai
kai. A. Jacovskio paroda Vilniuje 
Šiuolaikinio meno centre veiks iki 
lapkričio 13 d.

Salomėja Čičiškina

Vilniaus senamiesčiui, rasta laiko 
parodyti Kauną, M. K. Čiurlionio 
dailės muziejų, Rumšiškes... Bet 
svarbiausia suteikta galimybė kon
certuoti Arkikatedroje, Šv. Jono 
bažnyčioje, kur įspūdinga skambėjo 
sakraliniai kūriniai, jau tapę klasika. 
Koncertuota ir Menininkų rūmų 
Baltojoje salėje, taip pat Vidaus rei
kalų ministerijos kultūros ir sporto 
rūmuose, kur svečiai parodė moką 
neblogai traukti ir lietuvių liaudies 
dainą ’’Ant kalno karklai siūbavo...“

Salomėja Čičiškina
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2. Toks kaimas yra
Žmogus, kaip ir metalas, gali suir

ti. Tai dvasinės rūdys, kurios yra pa
vojingesnės už bet kokias fizines ne
galias. Apie sovietinį penkiasdešimt
metį jau daug prirašyta. Dabar atėjo 
eilė tarti paskutinį svarų žodį mūsų 
istorikams. Kaimas buvo vislab ardo
mas ir ardomas, vis lopomas ir lopo
mas kaip sutrūnijęs namas. Aišku, 
per tą laiką būta ir vertingų poslinkių 
- naujos statybos, geri keliai, patvar
kyti laukai, įsigyta mašinų. Tai itin 
materialūs dalykai. Ne apie juos nori
si kalbėti. Svarbiausia - kaimo dva
sia. Kas iš to turto, jeigu jis prisivog
tas (deja, tai ne išimtys), kas iš to iš
simokslinimo, jeigu tampama alko
holiku, biurokratu, spekuliantu (tai 
kaimo žūties simptomai), kas iš to 
automobilio, jeigu avarijose per me
tus žūsta tūkstantis žmonių, kas iš to 
naujojo namo, jeigu šeimoje nuola
tiniai barniai, pjautynės ir sugėrovų 
tuntai. Iš kaimo labai daug atimta, 
nes sunaikintos buvusios sodybos, iš
griuvo dvarų trobesiai, labai daug ga
bių žmonių išvyko gyventi į miestus, 
už žemės ūkio produktus mokėta vis
lab mažiau negu kainavo produktas 
iš tikrųjų, itin užteršta gamta, neko
kybiškai atlikta melioracija, sukurti 
grandioziniai, nerentabilūs gyvulinin
kystės kompleksai. Visų blogybių 
neišvardinti, kiekviename kaime jos 
skirtingos. Iš miesto į kaimą keliavo 
trąšos (kiek užteršta upių, ežerų, šuli
nių), iš miesto į kaimą riedėjo kom
bainai, sunkvežimiai, traktoriai, kurie 
dažniausiai stovėjo po atviru dangu
mi, kuriuos kasmet remontuodavo 
beveik be atsarginių detalių, kurie ne
retai gadino dirvas, suslėgdami žemę. 
Apie tai kalnai straipsnių prirašyta. 
Ištuštėjo ne tik buvusios tvarkingos 
sodybos, bet visai pradingo tų sody
bų dvasia. Sodai ir darželiai dabar - 
retenybė. Bet pilni kiemai šiukšlių, 
mėšlo, o prie fermų ir dirbtuvių am
žinai purvynai. Kiek nedaug Lietuvo
je buvo tvarkingų kaimų, fermų, ku
rioms teiktos premijos, prizai, vežtos 
vėliavos. Kai kuriuos ūkius (kaip pa
vyzdinius) itin globojo valdžios vy
rai. Labūnavoms, juknaičiams, ėriš- 
kiams, dotnuvoms ir baisogaloms vi
sokių materialinių gėrybių buvo ski
riama virš normų, tuo nuskriaudžiant 
kaimynus. Kartu su svečių valdinin
kų girdimais tokie ūkiai gaudavo ne 
pažadus. Šie ’’parodomieji“ švietė iš 
tolo (žmonėms juose gyventi buvo

Eseistinis triptichas -
gera), bet kiek būta ūkių skurdukų, 
kurie neišbrisdavo iš milijoninių sko
lų. Skolos buvo lengva ranka nurašo
mos, padengiamos iš valstybės biu
džeto, o mokytojas, gydytojas, kultū
rininkas gaudavo (ir tebegauna) skur
džiaus atlyginimą. Iki kokių para
doksų prieidavo soclenktyviavimas, 
apdovanojimai, premijavimas. Toks 
muilo burbulas turėjo subliūkšti. Jis 
jau subliūško, tiktai buvusių ūkių va
dovai vis dar dairosi į tas dienas, kai 
jų premijos nepelnytai viršydavo at
lyginimus. Vagystės ir alkoholizmas 
tebelydi kaimo žmogų, kaip pati 
bjauriausia sovietmečio piktžaizdė. 
Nesusiturima nuo to ir šiandien. Pa
talkinai - gerk, palaidojai žmogų - 
gerk, gavai atlyginimą - vėl gerk; išsi
gimė ir subanalėjo vestuvių papročiai, 
prikurta dirbtinių tradicijų, kurios dar 
gajos. Jos negalėjo prigyti, nes kaimo 
dvasiai svetimos. Kultūrininkai vykdė 
tariamą partijos programą, o žmonių 
estetinis ir meninis ugdymas buvo pa
liktas televizijai ir radijui, atsitikti
niams gastolieriams. Per kaimus ėmė 
keliauti persilakėliai, dvasiškai smukę 
žmones. Juos ūkiai globojo, nes stigo 
darbininkų. Naujosios gyvenvietės 
neišvaizdžios, alytukai suniveliavo 
sodybas, aplink namą bulvės ir veršių 
ganyklos. Pamažu nyko nuoširdumas, 
atjauta, bičiulystė, nutrūkinėjo gimi
nystės ryšiai, išsigimė šeimų šventės, 
nutolta nuo bažnyčios, prievartiškai 
varyta į darbus šventadieniais, kas
dien barta, grasinta, muštruota, baus
ta, kritikuota, koneveikta.

Žmogus pasidarė abejingas, jis 
jautėsi ne šeimininkas, o didelio me
chanizmo mažas sraigtelis. Mūsų 
žmogus vykdė komandas, nemąstė 
pats, išnyko atsakomybė už savo 
darbą, labai suprastėjo darbo koky
bė, gyvulių fermas dažnai nusiaub
davo ligos, vienus pirmininkus keitė 
kiti pirmininkai - pasigviešę turto, 
tempę kaimo gėrybes rajonų vadu
kams, ministerijų valdininkams. Už 
technikos atsargines dalis vežtos 
kiaulės, veršiai, kiaušiniai, skerdie
na, pinigai ir t.t. Tiesa, pasitaikė rr 
griežtų revizorių, būta baudžiamųjų 
bylų, bet tai buVo lašas jūroje. Žmo
nės buvo traumuojami fiziškai dėl 
įgūdžių neturėjimo, išplito sąnarių 
ligos, didėjo vaikų mirtingumas, 
moksleivių, studentų sergamumas. 
Kokiu maistu maitintasi? Ką galima 
buvo įsigyti kaimo parduotuvėse?

Tai ne tamsios spalvos, bet tikroviš- 
kiausi dalykai. Ir ’’Valstiečių laikraš
tis“ neišvengė šių dramatiškų kaimo 
temų. Seneliai, atvykę į miestus, ne
galėjo jau aklimatizuotis, o pensinin
kai vargo savo ūkeliuose, invalidai 
buvo palikti likimo valiai, sveikatos 
apsauga buvo pasiekusi kritinę ribą. 
Tiktai iš tribūnų buvo didžiuojamasi, 
o vėliavų ir ordinų spindesys gožda- 
vo dvasinį skurdą, laikraščių diti
rambai ir statistikos melas kėlė kok- 
tulį. Galbūt nereikia dabar smerkti 
ordininkų (dauguma jų - darbštūs 
žmonės), bet kokiomis sąlygomis 
buvo dirbama. Vieniems lengvatiniai 
išdirbiai, o kitiems vergoviniai įkai
niai. Apie kaimo tiesą netgi “Tiesa“ 
vengė ir dar privengia rašyti. Vienas 
kitas žurnalistas ar inteligentas (A. 
Judžentis, P. Vasinauskas, Č. Kuda
ba, V. Vaicekauskas) bandė pra
skleisti ideologinę partokratijos šir
mą, bet kiek rajonuose buvo (ir dar 
tebėra) žurnalistų, kuriems draustas 
ir draudžiamas kritiškas žodis. Šim
tai. Nutilo dainos (ne apie kultūros 
namų vokalinius ansamblius kalba
ma), pamiršti šeimų, giminių susibu
vimai. Kampanijomis ir vajais jau 
nebeužkarašyti kultūros darbo ply
šių. Ir dabar kaimo bibliotekose dau
giausia skaito vaikai, o į folkloro an
samblius susiburia senoliai. Moky
tojų, kaip kaimo šviesuolių, autorite
tas itin smuktelėjęs, juose maža 
inteligencijos; žemės ūkio specialis
tai, neblogai teoriškai parengti, retai 
suranda gerą dirvą savo praktiniam 
darbui. Jie nenori eiti ūkininkauti, 
nors tai jų priedermė. Išsipūtusi ad
ministracija (pagal etatus), netolygus 
mokėjimas už darbą, valstybės sko
los žemdirbiui, - tai nūdiena, kuri ne
kelia džiugulio. Smukusi kaimo do
rovė, fiziškai pervargęs žmogus, 
suirusi gyvenimo natūrali sankloda, 
išsiderinęs kaimo bendruomenės 
mechanizmas kaip neprižiūrimas ir 
nesaugomas muzikos instrumentas - 
kodėl, kodėl taip atsitiko? Daugeliui 
turėtų būti aišku. Tai ilgamečio tota
linio režimo, sovietinio pavergimo ir 
grubios ideologinės priespaudos re
zultatas. Mūsų visų nelaimei įvairios 
moralinės blogybės visu ryškumu te- 
bekeroja ir joms galo nematyti. Suki
lo antidoroviniai gaivalai, kurie ne
žmogiškais būdais vis bando įsitvir
tinti visuomenėje.

Tai baisus kenksmas Nepriklauso-

Mariaus Baranausko nuotr.
mybės idėjoms, laisvam tautos apsi
sprendimui. Ko vertos tuščios, dema
gogiškos kalbos - anksčiau buvo ge
riau - netgi Seimo narių šnekėlėse. 
Standartizuoto, sovietinio gyvenimo 
liekanų ir išorėje, ir dvasioje - veži
mais vežk. Štai kodėl taip sunkiai iria
si ūkininkystės laivelis..Kiek daug 
visokių stabdžių ir trukdžių, negera- 
noriškumo. Pradedant Seimo vadais, 
baigiant bendrovių vadovais ir vado
vėliais. Kiek tai gali tęstis? Matyt, 
telšiečių streikas (dėl mažų pieno su
pirkimo kainų - ELR) - ne pirmas, bet 
vienintelis. Kam slopinti žemdirbio 
iniciatyvą, stingdyti naujus ūkininka
vimo procesus, terorizuoti saviveiks- 
miškumą? O protų akademijose, ins
titutuose tikrai pakanka, bet per ilgai 
vis senoviškai “auklėjama“. Kaimie
čių dvasinė atmosfera slopi, žmogus 
vis dar užuitas, paniekintas, pamirš
tas. Viena laida TV “Po savo stogu“ 
neužlopys visų kiaurymių. Tai šviesi 
tiesos kibirkštėlė. Geros dvasinės po
tencijos kaime dar esama. Gal nerei
kia aimanuoti.

Ne materialiniuose turtuose lai
mė slypi, ne pinigai parodo žmonių 
dvasinės energijos lygmenį, nors ir 
turtui, ir pinigui įsigyti reikia tiek 
daug laiko ir fizinės energijos. O kur 
rezultatas? Baldai ir spalvotasis tele
vizorius, mašina ir tailandų video
magnetofonas kaimui tai nepaprasta 

vertybė. Nemažas kaimynų turtinis 
lenktyniavimas ne iš doro gyvenimo 
ir prie doro gyvenimo neveda. Besi- 
kerojantis pavydas nuslopina kai
miečių kuriamąsias jėgas, o sovieti
nis ideologinis “palikimas“ - apie jį 
jau kalbėta - lyg kokia velnio sėkla 
gyva ir tebegyva. Vis dėlto penkias
dešimt metų piršta niekam tikusi 
“gražuolė“. Laikas turės išgydyti 
praeities atrūgas, bet kaimui būtina 
skubinai padėti. Dabar. Ta parama, 
vaizduojuos, bus visuotinė-etinė, 
ekologinė, pedagoginė, estetinė, me
dicininė, religinė, meninė. Kaip že
mę dirbti, kaimiečio nereikia mo
kyti. Jis pats geriau už kitus žino, 
bet kaip dorai (šviesiai, žmogiškai) 
gyventi, reikia, patarti, padėti (ne 
moralizuoti). Mokytojas ilgainiui 
taps tuo dvasios vedliu kaime, bet 
tai jau mintys apie būsimą kaimą. 
Kuo šiandien kaimas gyvas, kokias 
jis puoselėja viltis, kaip pasprukti 
nuo valią, protą ir jausmus stagnuo- 
jančios praeities, nuo to nenatūra
laus slogučio, kuris lyg kokia kupra 
regimas net iš tolo. Svarstykime 
kartu, mieli kaimo žmonės, kol dar 
tikime laisvėjančia Lietuva, kol dar 
nepraradome gyvenimo vilčių, kol 
dar norime padoriau gyventi, švie
siau mąstyti.

Aleksandras Šidlauskas
Tęsinys. Pradžia Nr. 42

Iš krašto istorijos

Kražiai: 1941 m. ruduo-1944 m. ruduo
Lietuvos Respublikoje žemės re

formos metu išparceliuoto dvaro 
centrą valdė senukas Šulcas, kuriam 
ir 1940 m. buvo palikta 30 ha plotas. 
Dvaro sodybos savininkui sunkiai se
kėsi ūkininkauti. Tad vokiečiai 1942 
m. netruko aprašyti ūkį, daugiau kaip 
aštuoniasdešimt metų turėjusiam 
Šulcui įdavė kostiumą, maisto kor
telę ir išvarė iš sodybos. Plūsčių 
dvaro pastatuose buvo įkurdinti trys 
kolonistai (vokiečiai vadino repatri
antais) iš Rytprūsių. Vienas iš kolo
nistų rūpinosi gyvuliais, antras - ma
lūnu, trečiasis ėjo ūkvedžio pareigas. 
Plūsčių kolonistai buvo vaišingi, 
nemažai mokėjo už darbą samdini
ams. Du įsikūrusieji Plūsčiuose (kaž
kokie Ivanauskis ir Pelkis) gerai kal
bėjo lietuviškai. Jie, atrodo, buvo ge
rokai apvokietinti Rytprūsių lietuviai 
ar senųjų prūsų palikuonys.

Valstiečiams nacių okupacijos lai
kotarpis Kražių valsčiuje, palyginti 
su sovietinias prieškario ir pokario 
metais, prisiminimuose išliko kaip 
lengvesnis. Prievolės daugeliui buvo 
pakeliamos. Pavyzdžiui, nuo vienos 
karvės reikėjo pristatyti 1000 litrų 
pieno. Pristačius pieną, buvo galima 
pirkti sviesto mažesne kaina. Sunkiau 
sekėsi atsiskaityti su prievolėmis ma
žesniems ūkiams, nes jos buvo nusta

tomos pagal gyvulių skaičių. Jų su
mažinti mažam ūkiui buvo neįmano
ma, o didesnių ūkių savininkai ir lie
tuvių savivaldos pareigūnai apgauda- 
vo vokiečių pareigūnus ir įrašydavo į 
prievolių sąrašus mažesnį gyvulių 
skaičių. Už maisto produktų gamybą 
vokiečių pareigūnai duodavo vadina
muosius “taškus“, bet tai negalėjo su
stabdyti spekuliacijos. Trūkstant cuk
raus, degtukų, degtinės, avalynės, 
drabužių ir kitų prekių, valstiečiai į 
jas mainydavo lašinius, kiaušinius, 
sviestą, odas ir kitas ūkio gėrybes. Iš 
dvaruose ir miestuose įsikūrusių vo
kiečių mainais gaudavo apkaustų 
arkliams, kuro kuliamosioms maši
noms, žibalo ir kt. Ūkininkų žmonos 
ėmė užsiiminėti audimu.

Valstiečiai retai susidurdavo su 
vokiečių pareigūnais ir kareiviais. 
Kartais tokie susitikimai nemokan
čiam vokiečių kalbos, kai reikalauda
vo sustoti ar ką nors padaryti, išsi
gandusiam ar net ėmusiam bėgti, 
baigdavosi tragiškai. Taip buvo nu
šautas Karžauskas, Jonas Jonikas, 
Zaturskytė-Narbutienė. Tokie įvykiai 
sustiprindavo baimės ir netikrumo 
ateitimi jausmus.

DIEVDIRBIAI ŽADINO VIL
TĮ. Nepaisant griaudinčio karo, pra
radimų ir nepriteklių, Kražių vals

čiaus žmonės liko ištikimi tauto
dailei, tebepuošė savo sodybas kry
žiais, rūpintojėliais, Dievo Motinos, 
šv. Florijono ir kitomis stovylomis. 
Apie tai rašė jau cituotas “Ateities“ 
laikraštis 1944 m. pavasarį: “Keliau
jant Kražių apylinkėmis, pakelėse ir 
prie sodybų matyti gana daug že
maitiškų kryžių ir koplytėlių. Dau
gelis tų dailės paminklų labai seni ir 
apkerpėję, bet veik visai apynauji, 
matyt, šių dienų dievdirbių kūry
bos“. Toliau straipsnyje rašoma, jog 
tų tautodailės kūrinių autoriai - kra
žiškis J. Orvydas, Sotkalnio kaime 
gyvenantis Nikodemas Mockus. 
Pastarojo duktė Sofija garsėjo savo 
audiniais.

ANTINACINIS REZISTEN
CIJOS (PASIPRIEŠINIMO) PO
GRINDIS. Be ekonominio sabotažo 
ir kultūrinės rezistencijos, kuri dau
giausia reiškėsi per mokyklas, Kra
žių valsčiuje vyko ir organizuotas 
pasipriešinimas. Nacių okupacijos 
pirmaisiais metais dirvą jam paruošė 
iš didžiųjų Lietuvos miestų atvežami 
nelegalūs antinaciniai laikraštėliai. 
Buvo priešinamasi ir atsisakant 
vykti į darbus Vokietijoje. Vokiečių 
pareigūnams nepavykdavo surinkti 
numatyto skaičiaus darbininkų, ku
rie Vokietijos fabrikuose ir kaimų 

ūkiuose turėjo pakeisti į frontą mo
bilizuotus vokiečių vyrus. Išvengti 
darbo prievolių padėdavo lietuvių 
savivaldos pareigūnai, o paskatinda
vo - antinacinė propaganda pogrin
diniuose laikraščiuose ir atsišauki
muose.

Didelio atgarsio susilaukė Kražių 
valsčiuje kvietimas boikotuoti vokie
čių aukščiausiųjų pareigūnų sumany
tą mobilizaciją į lietuvių SS legioną
1943 m. pradžioje. Daugeliui vyrų 
buvo išrašyti kvietimai atvykti į svei
katos patikrinimo mobilizacinius 
punktus. Į juos paprasčiausiai kražiš
kiai neateidavo. Tuomet besislaps
tančių vyrų naciai ėmė ieškoti gau
dynių metu. Pavyko sugauti vos kelis 
žmones. Nacių idėja sudaryti lietuvių 
karinę formuotę ir pasiųsti ją į frontą 
žlugo visoje Lietuvoje.

Visai kitaip Kražių valsčiuje su
reagavo į generolo P. Plechavičiaus 
raginimą stoti į Vietinę rinktinę.
1944 m. pradžioje Vietinė rinktinė, 
kurią po sunkių derybų su vokiečių 
pareigūnais susitarta panaudoti tik 
Lietuvoje, buvo laikoma būsimos sa
vo kariuomenės užuomazga. Vietinės 
rinktinės sudarymą parėmė ir lietuvių 
antinacinio pogrindžio vadovai. Sa
vanorių vyrų būrį į Vietinę rinktinę 
kražiečiai išlydėjo su pamaldomis ir 

dūdų orkestru. Į vadinamąją “Plecha
vičiaus armiją“ iš Kražių valsčiaus 
išėjo Juozas ir Aleksas Kasparavičiai, 
Liudas Karpis, Vytautas Sakalaus
kas, Kazys Kalnikas ir kiti.

1944 m. gegužės 15 d. naciams 
likvidavus Vietinę rinktinę, daugelis 
jos kovotojų išbėgiojo su ginklais, 
papildė Lietuvos Laisvės Armijos 
(toliau - LLA) gretas. Kražių valsčiu
je LLA, lietuvių pogrindinės organi
zacijos, grupės susibūrė dar 1943 m. 
vasarą. 1944 m. LLA narių skaičius 
gerokai padidėjo. LLA ištikimybę 
prisiekė tarnautojai, ūkininkai, moks
leiviai, mokytojai. Tarp pastarųjų - ir 
Kražių pradžios mokyklos mokytojas 
K. Matulevičius. Vakarinėje Kražių 

* valsčiaus dalyje, be Kražių mokyk
los mokytojų ir auklėtinių, aktyviai 
LLA veikloje dalyvavo Lenkvyčių, 
Karklėnų, Pašilės pradžios mokyklų 
moksleiviai. Jie su vyresniaisiais 
savo bendražygiais rinko ginklus, 
šaudmenis, įrenginėjo ginklų sandė
lius. Tokie sandėliai buvo įrengti 
Lenkvyčių, Kasčiukų ir kituose kai
muose. Buvo tikimasi išvengti gin
kluotų susidūrimų su vokiečiais ir 
ruošiamasi antisovietinei rezistenci
jai (vyko ir pratybos).

Stanislovas Buchaveckas
Tęsinys. Pradžia Nr. 42.
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’’Noriu matyti lietuvius 
susivienijusius“

Atkelta iš 1 psl.

1987 metais lietuviškuose laikraš
čiuose paskelbiau apie aušrininko dr. 
Jono Šliūpo archyvą, paraginau tau
tiečius man padėti. Aš nustebau, 
kokia didelė buvo atsiliepimų iš 
įvairių kraštų banga. Ne visi ką nors 
turėję atsiųsdavo, o siūlė pačiam at
važiuoti ir pasiimti. Tekdavo vykti ir 
už šimto mylių, ir už trijų tūkstančių. 
Važinėjau po lietuvių telkinius 
Jungtinėse Valstijose, Kanadoje ir ki
tuose kraštuose. Per 4-5 metus auko
tojų skaičius pasiekė 300 žmonių. 
Kai sukroviau visą medžiagą į lenty
nas, ji užėmė tris kambarius mano 
namuose prie San Francisko. Kodėl 
dek daug? Surinkta įvairių dokumen
tų, knygų, periodikos ne vien apie dr. 
Joną Šliūpą. Nueinu pas vyresnio 
amžiaus žmogų, o jis pasiūlo ir visą 
savo lietuvišką biblioteką, nes, girdi, 
kai numirsiu - vaikai išmes. Prisi
kraunu dėžes, lagaminus ir vežu į sa
vo namus. Neėmiau poezijos, roma
nų. Ėmiau istorinės vertės knygas, 
ypač prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
leistą lietuvišką literatūrą. Gavau ir 
šimto metų senumo ’’Vienybė lietu
vininkų“ surištą komplektą, ir viso
kių kitokių dalykų. Taigi susikaupė 
tikras archyvas. Todėl po kelių metų 
nusprendžiau dr. Jono Šliūpo archy
vą oficialiai užregistruoti Amerikos 
valdžios nustatyta tvarka, gauti bent 
atleidimą nuo mokesčių, ypač auko
tojų. Tiksliai nepamenu, atrodo, tai 
buvo 1989 metais. Nuo tada esame 
legali institucija, atleista nuo mo
kesčių, palaikome santykius su kitais 
lietuviškais archyvais, fondais, su 
įvairiais universitetais ir institutais. 
Pastaruoju metu atsiliepė žmonių net 
iš Čekijos, suradę prof. Thomas G.

Minėjimas Romoje
Romoje pažymėtos buvusio Po

piežinės Lietuvių Šv. Kazimiero ko
legijos rektoriaus prelato Lado Tula- 
bos kunigystės 60-osios metinės, 
pranešė Vatikano radijo lietuviškų 
laidų redakcija.

Jubiliatas prelatas Ladas Tulaba 
gimė 1912 metais Barčių kaime, ne
toli Alytaus. Baigęs Vilkaviškio ku
nigų seminariją, 1924 metų rugsėjo 
16 dieną vyskupo Antano Karoso 
buvo įšventintas kunigu. Vėliau 
Kauno Vytauto Didžiojo universite
te studijavo teologiją; Romoje ir Je
ruzalėje - Šv. Raštą. Iki pirmosios 
sovietinės okupacijos dėstė Kauno 
universitete; vokiečių okupacijos 
metais ėjo Vilniaus kunigų semina
rijos rektoriaus pareigas. Karo pa
baigoje atsidūrė Vokietijoje, vėliau 
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Masaryk'o archyve dr. J. Šliūpo laiš
kų (Vytautas Šliūpas parodė mums 
vieno laiško, rašyto T . G. Masaryk'ui 
1918 m. rugsėjo 5 d., kopiją, sakė, 
kad ją atiduos Nacionalinei M. 
Mažvydo bibliotekai).

- Galima sakyti, kad to dr. J. Šliū
po archyvo tvarkytojas esu aš vienas, 
nors jo direktorių taryboje penki 
žmonės, - kalbėjo Vytautas Šliūpas. - 
Tarybai (aš esu jos pirmininkas) be 
manęs priklauso mano žmona ir ma
no sūnus, taip pat Čikagoje gyvenanti 
Nijolė Maskaliūnienė (Medininkų 
pilies atstatymo komiteto Amerikoje 
pirmininko inžinieriaus Leono Mas- 
kaliūno žmona) ir inžinierius Anato
lijus Jazbutis, gyvenantis į šiaurę nuo 
San Francisco. Padėjo ir atvažiavę iš 
Lietuvos giminės.

- Esu nusprendęs aušrininko dak
taro Jono Šliūpo archyvą perkelti į 
Lietuvą - pareiškė Vytautas Šliūpas. - 
Per šį apsilankymą kalbėjau su įvai
rių organizacijų, kurios tuo domisi, 
atstovais. Jų yra penkios: dr. J. Šliūpo 
namas Palangoje, priklausantis da
bartiniam Lietuvos nacionaliniam 
muziejui; Vilniuje - Nacionalinė M. 
Mažvydo biblioteka; Kaune - Vytau
to Didžiojo universiteto biblioteka; 
tame pačiame mieste - Farmacijos ir 
medicinos muziejus; Šiauliuose - 
’’Aušros“ muziejus. Bene rimčiausią 
šiuo metu pasiūlymą esu gavęs iš 
Farmacijos ir medicinos muziejaus, 
kuris priklauso Medicinos akademi
jai. Jis jau net paskyrė archyvui patal
pas. Tiesa, netikėtai iškilo ir proble
mų - dalį tų patalpų nori susigrąžinti 
buvusi šeimininkė. Siūloma, kad val
džia jai kompensuotų. Taigi dar ne
aišku. Bet daktaro Jono Šliūpo archy
vas bus Lietuvoje.

ELR

Romoje. Jo ir kitų lietuvių kunigų 
pastangomis tuoj pat po karo Romo
je buvo įkurta Popiežinės Lietuvių 
Šv. Kazimiero kolegija. Savo įkurtai 
kolegijai prelatas Tulaba vadovavo 
beveik 40 metų: nuo pat įkūrimo iki 
pensijos, į kurią išėjo prieš 10 metų. 
Už ilgą ištikimą tarnybą ir už nuo
pelnus Bažnyčiai Šv. Tėvas prelatą 
Tulabą paskyrė Šv. Petro baziliko 
kanauninku ir pagerbė apaštalinio 
protonotaro titulu.

Minėdamas kunigystės 60-ąjį ju
biliejų prelatas Tulaba aukojo Mi
šias Šv. Petro bazilikoje, prie kated
ros altoriaus. Dalyvavo didelis būrys 
jo bičiulių iš Romos, Lietuvos ir 
kitų kraštų.

VAR

Tautos atgimimo kūrėją palydėjus
Kremacija įvyko Berlyne Wilmersdorfo krematoriume 1944 m. lapkričio 11 d.

Paskutinės dr. Jono Šliūpo dienos
Dr. J. Šliūpas, atvykęs į Berlyną, 

nors buvo ką tik pakėlęs nelengvą 16 
valandų kelionę, buvo geros nuotai
kos ir veiklus. Ligi tol buvęs atskirtas 
savo pasirinktame Bregenze nuo po
litinio gyvenimo, čia, Berlyne, jis nu
manė informacijos tikslais padaryti 
visą eilę vizitų. Judriame didmiesty 
dabartiniu metu reikalingas keliau
jant iš vienos miesto dalies į kitą tam 
tikras spartumas. Dr. J. Šliūpui tai ne
sudarė ypatingo sunkumo. Jis visur 
jausdavosi gerai ir tose skubos kelio
nėse nepavargdavo.

Visi tie, kam teko paskutinėmis 
dienomis su Dr. J. Šliūpu rimtais vi
suomeniškais klausimais kalbėtis, ga
lėjo stebėtis jo šviesiu protu ir spren
dimų bei apibūdinimų tikslingumu. 
Vadinas, niekas nepranašavo taip 
staigaus ir liūdno galo. Paskutinę sa
vo gyvenimo dieną jis oficialių įstai
gų pakvietimu parašė kalbą, kurią tu
rėjo pasakyti radijo bangomis bro
liams amerikiečiams. Kalba buvo pa
rašyta, jis ją paskaitė artimiesiems, 
kurie šia kalba buvo visai patenkinti. 
Tuo tarpu pats autorius dar raukėsi.

- Pataisyti, girdi, reikėtų.
Tai parodo, kaip stipriai veikia jo 

kūrybinė mintis. Išvakarėse su savo 
palydovu K. Siliūnu Dr. J. Šliūpas 
lankėsi pas pažįstamus. Ir, grįžęs na
mo apie 9 valandą vakaro, net lig pu
sei dvyliktos dar kalbėjos įvairiomis 
temomis. Jis lietęs kažkodėl vis toli
mas šioms dienoms temas, pasakojęs 
atsiminimus iš Amerikos ir senų, da
bar veik jam vienam atmenamų lai
kų. Tarytum širdies gilumoje nujaus
damas tragišką galą, jis darė savo 
praeities darbų ir atsiminimų apžval
gą. Iš vakaro buvo sutarta keltis 
anksti, kad tuojau būtų galima vykti į 
reikalingas įstaigas ir susitarti dėl tą 
dieną numatytos radijo kalbos. K. Bi
liūnas taip nupasakoja pirmadienio, 
lapkričio 6 dienos ryto, įspūdžius:

- Daktaras apie aštuntą valandą 
staiga atėjo į mano kambarį iš savo 
greta esančio kambario ir staiga tarė:

- Man bloga. Aš mirsiu.
Aš nė minutei nepatikėjau, kad tai 

gali būti tiesa. Pradėjau daktarą ra
minti, sakydamas, kad čia tik laikinas 
silpnumas. Jis nepatikėjo man. Teko 
nuvesti atgal į jo kambarį. Paguldžiau 
į lovą. Kai sakiau, kad pakviesiu gy
dytoją, daktaras dar pasakė, kad nesą 
reikalo. Bet, nuėjęs prie telefono gy
dytojo kviesti, grįžęs radau daktarą 
be sąmonės. Po kiek laiko gydytojas 
atvykęs konstatavo mirtį. Dr. J. Šliū
pas mirė nepaprastai ramiai, tarytum 
iš lėto užmigo.

Tai šitaip atrodo Dr. J. Šliūpo pas
kutinės gyvenimo valandos. Jis mirė 
savo tautos tarnyboje tebebūdamas, 
neįvykdęs visos eilės savo sumany
mų.

Dr. J. Šliūpo paruoštoji kalba ame
rikiečiams lietuviams atvaizduoja 
viso Šliūpo gyvenimo idealus ir troš
kimus. Tiksliai vienas laidotuvių 
kalbėtojų pasakė, kad tai yra Dr. J. 
Šliūpo mūsų visuomenei skirtas testa
mentas. Labai greit pasklido žinia 
apie Dr. J. Šliūpo mirtį. Daugumas 
Berlyno lietuvių žinojo, kad Dr. J. 
Šliūpas iškviestas į Berlyną. Ir visi 
manė, kad jei jis ryžosi pakelti ilgą 
kelionę, tai jautėsi dar visai gerai. 
Todėl žinia apie jo mirtį buvo didelė 
ir liūdna staigmena. Lietuvių Globos 
įstaiga ir Lietuvių Sąjunga Berlyne 
susirūpino Dr. J. Šliūpo laidotuvėmis.

1944 m. 
lapkričio 3-
1945 m. ba
landžio 4 d. 
Šiame laik-

“Lietuviai“ (“Litausche Zeitung 
DIE LITAUER. Reiche gyvenančių 
lietuvių laikraštis. Išeina dukart per 
savaitę. Leidėjas ir vyr redaktorius 
Bronius Daunoras“) ėjo Berlyne 

Visą šių gedulingų iškilmių naštą pa
siėmė Lietuvių Sąjunga. Jos iniciaty
va buvo sudarytas Dr. J. Šliūpo laido
jimo komitetas, kuriam pirmininkavo 
buv. ministeris V. Sidzikauskas. Ko
mitetas nustatė visą laidotuvių tvarką, 
atliko visus paruošiamuosius darbus, 
kad nors kukliai pagal šio meto sąly
gas, bet prideramai būtų pagerbtas 
visų gerbiamas ir mylimas velionis. Į 
laidotuves buvo iškviesti ir atvyko 
velionės artimieji - jo žmona ir sūne
lis. Komitetas, sužinojęs velionies 
tvirtą nusistatymą po mirties būti nu
degintam, šią jo valią įvykdė.

Lapkričio 11d. 14 vai. 30 minu
čių Wilmersdorfo krematoriumo 
koplyčioje, gausiai Berlyno lietuvių 
visuomenei dalyvaujant, įvyko kre
macijos iškilmės. Laidotuvių daly
viams susirinkus, pakilo kuklus me
dinis karstas. Prie karsto buvo sudėti 
vainikai su tokiais užrašais:

“Tautos atgimimo kūrėjui Dr. J.

Dr. J. Šliupas mirties patale.
Šiūpui. Dr. J. Šliūpo laidojimo komi
tetas“.

“Didžiajam lietuviui ir visuomeni
ninkui - Lietuvių Sąjunga Berlyne“.

“Aušrininkui Dr. J. Šliūpui. Lie
tuvių Globos Įstaigos bendradarbiai“.

“Didžiajam spaudos darbininkui 
Dr. J. Šliūpui. “Lietuvių“ redakcija“.

“Dr. J. Šliūpui - Lietuvos Patriar
chui. Bregenzo lietuviai“.

Iškilmės prasideda gedulinga mu
zika ir giesmėmis. Giedojo Lietuvos 
operos solistai Augaitytė, V. Jonuš- 
kaitė ir B. Marijošius. Jiems pritarė ir 
atskirus muzikos kūrinius išpildė 
muzikas Nomeika.

Rytų Ministerijos atstovas Lietu
vių Globos Įstaigos vardu von Sladen 
pasakė trumpą atsisveikinimo kalbą.

Po to sekė mūsų visuomenininkų 
kalbos.

Buvęs Respublikos Prezidentas 
Dr. K. Grinius, kurio kalbą paskaitė 
V. Sidzikauskas, pažymėjo, kad Dr. J. 
Šliūpas kartu su Dr. J. Basanavičium 
buvo mūsų tautinio atgimimo svar
biausio organo “Aušros“ redaktorius 
ir remiamasis šulas, jis buvo Lietuvos 
nepriklausomybės pranašas. Juk dar 
1885 metais yra rašęs, kad “Lietuva 
kartu su Latvija, nors ir įsprausta tarp 
3 galingų tautų, gali susilaukti savo 
politinės nepriklausomybės“. Dr. J. 
Šliūpas, būdamas laisvamaniu, yra 
kūrėjas lietuviškų katalikiškų parapijų 
ir bažnyčių Amerikoje. Matydamas, 
kad lenkai per bažnyčias stengiasi 
lietuvius sulenkinti, pasiryžo juos nuo 
lenkų atskirti ir kartu su kun. Burba 
dirbo šį taip svarbų Amerikos lietuvi
ams darbą. Jis pasiaukojo savo tautos 
gerovei ir, laikinai pamiršęs savo 
vidujinius įsitikinimus, darė tai, ką

raštyje pa
skelbto straipsnio apie Jono Šliūpo 
paskutines dienas ir laidotuves 
kopiją ”EL“ gavo iš Jonos Šliūpo 
sūnaus Vytauto, kai jis lankėsi 
“Europos lietuvio“ redakcijoje. 

liepė jam jo lietuviška sąžinė. Dr. J. 
Šliūpas yra pradėtojas įkūrėjas Lietu
vių Kultūros-Etinės organizacijos. Jo 
raštų yra taip daug, kad jų vienas tik 
sąrašas užima daugybę puslapių. Jis 
rašė mokslinius veikalus - istorinius ir 
mediciniškus, rašė straipsnius įvai
riausiomis temomis ir iš įvairiausių 
sričių.

Dr. J. Šliūpas, profesoriaudamas 
V. D. (Vytauto Didžiojo - ELR) Uni
versitete, pirmasis skaitė medicinos 
istoriją.

Dr. J. Šliūpo organizatoriškų su
gebėjimų dėka buvo įsteigta mūsų 
prekybos laivyno užuomazga.

Dr. K. Grinius savo kalbos pabai
goje iškelia originalią mintį: “Geriau
sias būtų jam paminklas, kaipo tikra
jam Lietuvos ąžuolui, supilti pi
liakalnį su ąžuolu viršūnėje. Jei kiek
vienas jo pasekėjas senovės papročiu 
papiltų kepurę žemės, tai pasidarytų 
turbūt nemažas kalnas“.

Dail. Šepečio pieš.
Gydytojų korporacijos vardu kal

bėjęs pik. Dr. B. Matulionis tarp kit
ko pasakė: “Atsisveikindami su Dr. 
Šliūpu, tikėsime, kad per visą jo gy
venimą sėtas lietuviškas grūdas iš 
naujo išdygs Lietuvos kraujuotoje že
mėje ir atneš su tokiu skausmu visos 
Lietuvos laukiamą vaisių - išsilaisvi
nimą iš vergijos ir naują nepriklauso
mą gyvenimą. Mūsų kiekvieno šven
ta pareiga yra su visišku pasiaukoji
mu toliau varyti lietuvių tautos išsi
vadavimo darbą, kuriam velionis bu
vo paskyręs visą savo gyvenimą“.

Lietuvių S-gos pirmininkas R. 
Skipitis: “Daktaro Šliūpo idėjos, kaip 
ir “Auszros“ idėjos, velionies Šliūpo 
pavyzdys, kaip tiesaus dėl savo įsiti
kinimų kovotojo, kaip nenuilstamo 
darbininko savo tautai, kaip blaivaus 
tvarkingo žmogaus - dar ilgai pasiliks 
šviesiu švyturiu idealų siekiančiam 
lietuviui“.

Aleksandras Dania, buvęs Dr. J. 
Šliūpo mokinys, pažymėjo velionies 
nuopelnus pedagogikos srityje. Ypa
čiai esą pažymėtina, jog velioniui, 
dirbant sunkiausiomis sąlygomis, ka
da nebuvo išdirbta net terminologija, 
pavyko išauklėti savo mokinius lie
tuviškajam darbui.

Jaunimo vardu atsisveikinimo 
trumpą žodį pasakė studentas Zunde.

Dr. J. Šliūpo laidojimo komiteto 
vardu kalbėdamas V. Sidzikauskas 
nurodo reikalą surinkti visus Dr. J. 
Šliūpo raštus, taip pat pabrėžia reika
lingumą veikalo, kuris apibūdintų vi
sus Dr. J. Šliūpo nuopelnus ir sužy
mėtų jo darbus. V. Sidzikauskas iš
reiškia viltį, kad ateis laikas, kada Dr. 
J. Šliūpo pelenus bus galima parvežti 
į tėvynę

Dr. J. Šliūpo artimiesiems išreikš
damas užuojautą, kalbėtojas pažymi, 
kad visų lietuvių meilė ir pagarba ve
lioniui palengvins jiems pakelti šį 
skaudų smūgį.

Iškilmės baigtos Tautos Himnu.
Velionies palaikai laikinai lieka 

krematoriume atskiroje ūmoje.
Dr. J. Šliūpo laidojimo komitetas 

laiko savo pareiga padėti artimie
siems apsaugoti velionies raštus.

P.R.
("Lietuviai“, 1944 1114)
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Netekome taurios asmenybės

Kun. F. Skėrys Priekulėje 1988 m.

Po sunkios ir ilgos ligos Vokieti
joje, Manheime eidamas 76-uosius 
metus mirė evangelikų kunigas, 
Vydūno draugijos garbės narys Fri- 
cas Jonas Skėrys.

Velionis gimė 1919 m. liepos 2 
d. Kalnėnų kaime, Lauksargių 
valsč. Pagėgių apskrityje, ūkininkų 
šeimoje. Pradinius mokslus ėjo 
Kalnėnuose. 1931-1937 m. mokėsi 
K. Donelaičio gimnazijoje Pagė
giuose, 1940 m. Tauragės moky
tojų seminarijoje įsigijo pradžios 
mokyklos mokytojo diplomą. Iki 
1941-ųjų vasario mėnesio mokyto
javo Žemaičių Naumiestyje. Re- 
patriavęs į Vokietiją dirbo įvairio
se repatriantų stovyklose. 1941 m. 
prasidėjus karui grįžo į gimtinę ir 
netrukus pradėjo mokytojauti Til
žės apskrityje. Neturėdamas Vo
kietijos pilietybės, jausdamas ne
mažą simpatiją savo gimtinei - 
Mažajai Lietuvai ir jos žmonėms 
neliko nepastebėtu. 1943 m. liepos 
mėn. F. Skėrys kaip nepatikimas 
asmuo fašistiniam režimui buvo 
ištremtas į Tiuringiją. Pasibaigus 
Antrajam pasauliniam karui iki 
1951 m. F. Skėrys dirbo tarnautoju 
įvairiose įmonėse, buvo sporto va
dovas. 1953 m. birželyje per Berly
ną iš VDR perbėgo į VFR ir apsi
gyveno Manheime. Čia kurį laiką 
dirbo tarnautoju, o nuo 1955 m. 
mokytojavo Vasario 16-osios gim
nazijoje, dėstydamas žemesnėse 
klasėse vokiečių kalbą, gamtą ir 
matematiką, o aukštesnėse - evan
gelikų tikėjimą.

1973 m. mirus evangelikų ku
nigui Juliui Stanaičiui Pietų Vo
kietijos lietuviai evangelikai liko 
be kunigo. Tinkamiausias lietuvis 

GUNNEL TRAVEL SERVICE
LTD

Siūlo šias paslaugas: 
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako viešbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių 
ir atgal:

Pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais. 
Visi skrydžiai - iš Heathrow.
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kasdien (išskyrus sekmadienius) organizuoja skrydžius 
iš Mančesterio (per Kopenhagą) į Vilnių ir atgal.

Bilieto kaina - £320.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis;
Gunnel Travel Service LTD 

Hayling Cottage Stratford St. Mary 
Colchester Essex CO7 6JW 

Tel (+44-206) 322033 
Fax (+44-206) 322352
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šviesuolis šioms pareigoms buvo 
Fricas Skėrys. 1974 m. birželio 9 
d. jis buvo ordinuotas į evangelikų 
diakonus ir religiškai pradėjo ap
tarnauti visas Pietų Vokietijos lie
tuvių evangelikų parapijas. 1977 
m. F. Skėrys buvo pakeltas kunigu 
ir šias pareigas garbingai ėjo visą 
likusį savo gyvenimą. Būdamas 
aukštos kultūros ir didelės toleran
cijos žmogumi, kun. F. Skėrys ir 
religinių konfesijų atžvilgiu buvo 
didelis ekumeninio judėjimo šali
ninkas. Ir šias idėjas skleidė ne tik 
Vasario 16-osios gimnazijoje, bet 
ir tarp Pietų Vokietijos lietuvių. Jo 
organizuojamos šv. Kalėdų šventės 
ir Rekolekcijos vykdavo kartu su 
katalikų kunigais. O ir vestuvėse, 
jeigu jaunamartė būdavo skirtingos 
konfesijos nei jaunasis greta kun. 
F. Skėrio dalyvaudavo ir katalikų 
kunigas. Velionis Vokietijoje buvo 
didelis lietuvių katalikų ir evange
likų vienytojas.

Greta profesinių pareigų kun. F. 
Skėrys plačiai dirbo ir visuomeninį 
darbą. Gyvendamas Lietuvoje, tar
pukario metais jis priklausė Skautų 
ir Šaulių sąjungoms, tremtyje akty
viai reiškėsi Vokietijos lietuvių 
bendruomenėje. 1959-1980 m. bu
vo šios bendruomenės tarybos na
rys, ėjo ir kitas atsakingas visuo
menines pareigas. Pavestą darbą 
atliko stropiai, sąžiningai. Nebuvo 
jam svetimi ir spaudos dalykai. 
Bendradarbiavo evangelikų žurna
luose ’’Mūsų sparnai“, ’’Svetys“, 
laikraštyje ’’Europos lietuvis“. Sa
vo gimtąjį kraštą ir lietuvių veiklą 
užsienyje propagavo ir vokiečių 
spaudoje. Daug metų metų po Erd- 
mono Simonaičio mirties rūpinosi 
Vydūno kapu Detmolde ir be galo 
daug prisidėjo dėl jo palaikų per
vežimo į Lietuvą, bet palydėti Vy
dūno iki Rambyno jau negalėjo, 
trukdė prasidėjusi liga.

1988 m. gegužės mėnesį F. Skė
rys kartu su savo žmona pirmą 
kartą po 44 metų vėl pabuvojo Lie
tuvoje. Aplankė Vilnių, Kauną, 
Klaipėdą, pabuvojo Priekulėje, 
Rusnėje, Pagėgiuose, savo gimti
nėje Kalnėnuose, Tauragėje. Išvyk
damas iš Lietuvos kun. F. Skėrys 
pasakė: “Tai buvo pačios laimin
giausios dienos mano gyvenime. 
Aš pamačiau Lietuvą, kurios jau 
nesitikėjau išvysti“. Išvažiavo su 
viltimi netrukus vėl čia apsilankyti. 
Deja, jam tai padaryti nepavyko.

Bernardas Aleknavičius 
Autoriaus nuotr.

”EL“ skaitytojų nuomonės

Užgautas orumas teisme
Aukštas valdžios vyras padavė 

kitą buvusį nė kiek mažesnį vyrą į 
teismą už orumo įžeidimą. Nejaugi 
atėjo toks laikas, kai tokie vyrai 
neturi ką veikti ir kaip maži vaikai 
pykstasi dėl savo žaislų.

Baigėsi dainuojanti revoliucija, 
baigėsi mitingai su trispalvių jūro
mis, baigiamės ir mes dėka orių vyrų 
vadovavimo. Politika nuėjo į užkuli
sius, apstatytus augalotais ginkluotos 
apsaugos vyrais. Ten viskas spren
džiama siaurame vienminčių rate - 
frakcijose, o jų rezultatai perkeliami į 
Seimo salę patvirtinimui.

Opozicija išsikvėpė, ir nors šau
kia, bet ir jai kairieji sugebėjo užkišti 
gerklę brangiais automobiliais bei 
dideliais mėnesiniais atlyginimais. 
Gal todėl ir Seimo salėje mes mato
me besėdintį tai vieną, tai kitą, kuris 
neturi ką beveikti.

Nėra duomenų, bet yra didelė tiki
mybė, jog mūsų politikams kelią į 
šviesų rytojų rodo artimasis užsienis. 
Juk ne veltui net aukštuose mūsų ka
riuomenės postuose yra buvusių 
aukštų KGB pareigūnų. Tikriausiai ir 
nusikaltėlių ’’Vilniaus brigadą“ sukū
rė ta pati struktūra. Tikėkimės, jog tai 
parodys artimiausias laikas, jei Lie
tuvoje dar liko drąsių vyrų, mylinčių 
tiesą.

Į rinkėjams duotus pažadus išrink
tieji jau seniai riebiai nusispjovė, apie 
tai liudija jų darbai. Ūkininkai, kurie 
buvo pagrindiniai neokomunistų tup- 
dytojai į šiltą Seimo gūžtą, užmiršti, 
nusivylę, jie atsidūrę tarp kūjo ir 
priekalo, tai yra tarp savo išrinktos 
valdžios ir sąžinės.

Gydytojai valdžios mokomi plėši
kauti, nes iš gaunamos 200-250 litų

Nacionalinis saugumas priklauso 
ir nuo automobilių biznio...

Susitarimo su Rusija klausimas 
jau kuris laikas kelia tiek Lietuvoje, 
tiek už jos ribų labai gyvas diskusi
jas. Daugelyje jų labai ryškus mūsų 
valios sprendimų perdėtas sureikšmi
nimas. Neleisim karinio tranzito - bū
sim saugūs, leisim - pasikartos 1939- 
ųjų situacija...

Prisiminus 1939-uosius, turbūt vi
siems aišku, kad jokie mūsų sprendi
mai nebegalėjo išgelbėti nuo okupa
cijos, nes jie kirtos su Hitlerio ir Sta
lino sprendimu, kuriam realizuoti 
priemonių buvo nepalyginamai dau
giau nei tam sukliudyti. Vienu požiū
riu 1994-ieji tikrai nesiskiria nuo 
1939-ųjų: savo sprendimams įgyven
dinti didžiosios valstybės turi kur kas 
daugiau priemonių, negu mažosios. 
Jau daugiau kaip 30 metų Fidelis 
Kastro reikalauja pašalinti iš Kubos 
amerikiečių bazę, tačiau ji veikia iki 
šiol. Neseniai tie patys amerikiečiai, 
kad sugrąžintų į valdžią teisėtą prezi
dentą, išsilaipino Haityje, o dar prieš 
kurį laiką, karine jėga pagrobę Pana
mos diktatorių Noriegą, išsivežė į 
JAV ir nuteisė. Ar galite įsivaizduoti, 
kad Haitis ar Panama sugrąžintų į 
valdžią ar pagrobtų JAV prezidentą? 
Mūsų atveju tą ginčijamąjį tranzitą 
kraštutiniu atveju Rusija yra visiškai 
pajėgi užsitikrinti jėga, o mes savąjį 
sprendimą jo neleisti įgyvendinti jėga 
esame akivaizdžiai nepajėgūs.

Tokia yra objektyvi realybė, visiš
kai nepriklausanti nuo mūsų emocijų, 
o taip pat nuo to, kokia valdžia yra 
Maskvoje ar Vilniuje. Tai visada rei
kia turėti omeny, darant bet kokius 
politinius apskaičiavimus, žingsnius 
ar dabar taip madingus pareiškimus. 
Daugelis klausia, kodėl iš šimtų ir 
tūkstančių juos pastaraisiais metais 
pasirašiusių profesorių bei daktarų 
1979-aisiais nė vienas vienintelis ne
padėjo savo parašo po garsiuoju 45 
pabaltijiečių pareiškimu (37 lietuviai, 
po kelis latvius ir estus, taip pat rusų 
disidentai tame dokumente išsakė 
nuomonę dėl Ribbentropo-Molotovo 
pakto 40-mečio)? Aš linkęs klausimą 

algos net ir Seimo fakyras nesuge
bėtų pragyventi. Į jų piketą ’’Medici
nai greitąją pagalbą“ vyriausybės 
orus vyras pasakė, jog tai keletos 
nesusipratusių asmenų šūkaliojimai... 
Tačiau jis tikriausiai užmiršo, kas 
būtų buvę, jeigu visos Lietuvos me
dikai būtų atėję prie Seimo reikšti sa
vo nepasitenkinimo, kiek gyvybių 
būtų per tą laiką nusinešusi giltinė. 
Tik reikia džiaugtis, kad tų keletos 
’’kaltų“ asmenų neareštavo kaltinda
mi chuliganizmu ir ramybės drum
stimu.

Darbininkai kaip pupos byra į 
bedarbių eiles ir jiems, stipriems, 
sveikiems, turintiems specialybes 
žmonėms, veidmainiškai pasivadi
nusi demokratine darbo partija moka 
ubago pašalpą, už kurią žmogus ne
gali nei gyventi, nei mirti.

Orūs vyrai prieš rinkimus žadėjo 
pažaboti nusikalstamumą, korupciją. 
Nusikaltėlius sugrūsti už grotų. Ta
čiau kaip yra iš tikrųjų? Lietuva tapo 
vagių kraštas pradedant policija, 
muitinėmis ir baigiant aukštuose pos
tuose sėdinčiais pareigūnais, kurie 
vagia ne šimtais, o tūkstančiais ir mi
lijonais. Jau ir dabar daugelis val
džios ir vyriausybės vyrų vaikšto 
apsupti apsaugos, o kas beliko daryti 
eiliniam žmogeliui? Gal tik prašyti 
valdžios, kad vagis išleistų į laisvę, o 
dorus žmones apgyvendintų kalėji
muose, kur jie būtų garantuoti dėl sa
vo gyvybės.

Argi mes būdami ten, toli Sibiro 
speclageriuose, galvojome apie tokią 
nepriklausomą Lietuvą? Už jos lais
vę ir nepriklausomybę paguldė gal
vas apie 30 000 partizanų, 473 185 
žmonės, arba 15,35%, sovietinio ge

’’apversti“: kodėl dabar jie taip gau
siai rašosi? Asmeniškai manau, jog 
todėl, kad netiki realumu tų pavojų, 
kuriuos skelbia. Tad vertina tai kaip 
lengvą politinį žaidimą. Yra toli gra
žu ne taip. Ir esmė ne pavojuose, pa
rašuose, bet pačių pareiškimų turi
nyje. 1979 metų pareiškime iškelia
mas konkrečių režimų konkretus nu
sikalstamas sandėris ir reikalaujama 
likviduoti jo pasekmes. Dabartiniuo
se (121 ir kituose) dažnai pagrindiniu 
taikiniu jau yra ne veiksmai, bet prieš 
Lietuvą amžinai nukreipti klastingi 
Rusijos kėslai. Bet kokiame susi
tarime su tuo ’’amžiaus priešu“ įžvel
giama išdavystė. Ar tų pareiškimų 
autoriai savo įžeidžiančiomis formu
luotėmis siekia prisidėt prie Lietuvos, 
kaip nuolat kenkiančio ir trukdančio 
"amžino priešo“ įvaizdžio, įsitvirtini
me Rusijoje? Ar jie supranta, kad 
purena ir laisto dirvą rusų fašistų va
deivos Barkašovo "sėjamam grū
dui“? Cituoju jo organizacijas vadi
namojo garbės kodekso 13-14 punk
tus: "Pasekėjas turi nuolat atsiminti, 
kad Rusija draugų neturi. Tai užmir
šęs tampa išdaviku... Rusų Nacijos 
vidinių ir išorinių priešų, kaip toli jie 
bebūtų, persekiojimas yra Pasekėjo 
garbės reikalas“. Tie žodžiai išspaus
dinti laikraštyje, kurio pavadinimas 
"Rusiška tvarka“ taip pat kelia kai 
kurių asociacijų...

Mano tėtis gerai prisimena abu 
pasaulinius karus. Jo nuomone, di
džiausias skirtumas tarp jų tas, kad 
pirmasis vyko tik tarp Vokietijos ir 
Rusijos valstybių, o antrasis jau vyko 
ne tik tarp valstybių, bet ir tarp rusų 
ir vokiečių tautų. Pirmojo pradžioje 
Žuvinto apylinkėse ilgokai užsistovė
jus frontui (vienoje pelkių, vadina
mųjų polių pusėje buvo vokiečiai, ki
toje - rusai), rusų pusėje atsidūrė ir 
keli vietinių vokiečių kaimai. Rusai 
jų pirštu nepajudino. Kas vyko antra
jame, prisimena dar daug kas, tad ne- 
sikartosiu. Vėl ir vėl peršasi jau mi
nėtų pareiškimų palyginimai. Netitu
luoti 1979-ųjų pareiškimo autoriai 

nocido buvo sunaikinti. Ar turi mora
linę teisę dabar valdyti tie patys bu
vusieji, kurie raudoną vėliavą pakeitė 
trispalve, ant sienos pasikabino Vytį, 
tik vietoj Lenino dar neišdrįsta pasi
kabinti A. Brazausko...

Ar gali būti didesnis pasityčioji
mas iš buvusių politinių kalinių, ku
riuos išstūmę iš aktyvaus politinio 
gyvenimo moka apverktinas pensijas 
ir už 10 metų katorginio darbo ka
daise gavusiam 6000 rublių paliko 
šiandien 60 litų, o buvusiems stri
bams, kolaborantams bei kitiems tau
tos atmatoms moka didžiules pinigų 
sumas ir taiko kitas lengvatas? Ar tai 
nepasityčiojimas, ar tai ne tūkstančių 
žmonių orumo įžeidimas?

Ir štai esant tokiai klaikiai būklei 
Lietuvoje aukšti pareigūnai išdrįsta 
kalbėti apie orumą.

Gaila darosi išgirdus, kad poli
tikas A. Šleževičius padavė opozici
jos vadovą V. Landsbergį į teismą už 
jo orumo nuplėšimą. Apie kokį oru
mą gali būti kalba matant tai, kas pa
daryta su Lietuva ir kas dar daroma? 
Tai jau ne orumas, o paprasčiausias 
pasipinigavimas, tai gėda prieš Lietu
vą ir prieš pasaulį. Ar gali patikėti 
pensininkas premjero orumu, jeigu 
ant jo stalo jau retokai būna duonos 
kąsnelis, ar galima patikėti orumu, 
kai daugiavaikės šeimos neturi ką 
vaikams įdėti į alkanas bumas, ar ga
lima patikėti orumu to, kuris leidžia 
klestėti mafijozams ir turtuoliams, 
buvusiems LKP nariams vargšų 
žmonių sąskaita? Ar verta dėl tokio, 
atsiprašant, orumo trukdyti Temidę? 
Gerbiamieji ponai, pagalvokime!

Kęstutis Lakickas 
Vilnius 

sugebėjo paruošti tokį dokumentą, 
kurį sutiko pasirašyti S. Sacharovas ir 
kiti rusų disidentai - kodėl to nesuge
ba mūsų profesoriai ir daktarai!? 
Pirmieji rado draugų ir Rusijoje - 
kodėl antrieji joje ieško ir randa tik 
priešus!?

Valstybės ir tautos saugumas nėra 
visiškai tas pats. 1940-siais neišsau
gotą valstybę 1990-siais atkūrėme tik 
todėl, jog išsaugojome tautą. Kiek
vienas, kuriam bent kiek rūpi tautos 
ateitis, turėtų stengtis, kad konfliktai 
tarp valstybių netaptų konfliktais tarp 
tautų.

Neseniai Lietuvos URM išsiuntė 
notas Rusijos, Baltarusijos ir Ukrai
nos vyriausybėms, kuriose siūloma 
sumažinti mokestį už įvažiavimo 
vizas. Tiesiog chrestomatinė pamo
ka, kaip reikia susikurti kliūtis, kad 
paskui galėtum jas įveikti. Vizos 
įsigaliojo prieš metus. Buvo aiškina
ma, jog to reikalavo latviai su estais 
ir Šiaurės šalys ir pan. Gal ir taip, gal 
ir tų vizų reikėjo, bet kodėl šiuo klau
simu prieš priimant sprendimą buvo 
aiškintasi tik su šiauriniais kaimy
nais!? Kodėl nebuvo kalbama su 
Rusija, kad štai yra nusikaltėlių, nele
galių migrantų, kontrabandos, narko
tikų, ką darom, kad tam užkirstume 
kelią, bet taip, kad netrukdytume 
doriesiems. Šia proga jau drąsiai ga
lima sveikinti premjerą su viena per
gale: vizų ir pridėtinės vertės mokes
čio pagalba automašinų biznis, kuris 
gana sunkiai buvo išplėtoję lietuviai, 
pasmaugtas. Jis pasuko pro Estiją, 
kur už įvežamas mašinas fiksuotas 
70 dolerių muitas. Tūkstančiai jaunų 
žmonių mūsų krašte liko be pajamų 
šaltinio, tad dabar statykite jiems 
kalėjimus, kuriems, deja, irgi neturite 
pinigų... Tad taip pat nacionalinio 
saugumo problema, nes eiliniam 
žmogui sunku mylėti ir saugoti vals
tybę, kurios vadovai tukdo užsidirbti 
sau ir savo šeimai duoną...

Jonas Algirdas Ambraziejus 
Marijampolė
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Reikia ne moralus tautiečiams skaityti, o padėti
"Europos lietuvis“ skyrelyje ”7 

dienos“ neseniai persispausdino bu
vusio Lietuvos policijos akademijos 
prorektoriaus, dabar dirbančio Bono
je Lietuvos pasiuntinybės patarėju J. 
Galginaičio pasakojimus “Lietuvos 
ryto“ žurnalistui apie lietuvių “grie- 
kus" Vokietijoj.

Pirmasis man kilęs klausimas: ar 
derinasi su diplomato etika kalbėti 
apie savo tautiečius prastai? Man 
atrodo, čia turėtų galioti taisyklė: 
kunigas apie savo parapijiečius kalba 
tiktai gerai arba nieko...

Kad nusikaltėliai iš Lietuvos da
rosi vis įžūlesni ir agresyvesni, skam
ba iš juristo J. Galginaičio lūpų tikrai 
neprofesionaliai, jeigu nepateikiama 
pavyzdžių ir statistinės medžiagos.

Joks rimtas Vokietijos pilietis 
nelaiko dešiniosios pakraipos dien
raščio "Die Welt“ autoritetu. Ne pa
slaptis, kad dešiniesiems užsieniečiai 
nelabai patinka ir jų nusikaltimai 
perdedami...

Ne kartą “Europos lietuvyje“ ra
šiau apie naujuosius Lietuvos atei
vius. Neturint po ranka statistikos, 
galima tvirtinti, kad dabar šalia mūsų 
kelių “senbuvių“ vien tik Frankfurte 
ir jo apylinkėse apsigyveno kokia 

Britanijos meilės romanų karalienė 
duos pinigų lietuvaičiui

Ir tada ji pasisiūlė sumokėti 250 svarų už operaciją, 
kuri paverstų Sauliaus seksualinį gyvenimą iš trumpos 
istorijos į audringą romaną. 22 metų Saulius sako: “Po
nia Barbara - nuostabi moteris. Aš pasakiau jai, kad turiu 
labai mažą daiktą ir negaliu patenkinti savo merginos 
Lietuvoje. Ji atsakė, vargšas vaikinas, ir pareiškė norą 
pridėti 250 svarų sterlingų operacijai. Ji šauni moteris ir 
aš labai dėkingas jai.“

GIVE US A LITTLE PEKE! Dame Barbara with Saulius RKiure johh fergusoh

QUEEN of romance Dame Barbara Cartland is paying for 
a young man to have an operation on his willy—so he can 
have a blockbuster of his own.

The best-selling author s heart went out to poor Lithua
nian dishwasher Saulius Norvilas when he told her the sad 
story of his tiny manhood.

And she offered to pay £250 for an operation to turn his sex life from a 
short story into a steamy novel. Saulius, 22. said: Dame Barbara is a 
splendid lady. I told her 
I had a small one and 
couldn’t please my girl 
friend in Lithuania.

“Sh s.»;d poor boy' and 
said she wanted to put 

towards the cost of
By JOHN CHAPMAN

šimtinė žmonių iš Lietuvos. Regulia
riai kursuojančiais autobusais, lėktu
vais, automobiliais atvyksta savais 
reikalais šimtai žmonių.

Nors Frankfurtas savo gyventojų 
skaičiumi tik šiek tiek didesnis negu 
Vilnius, bet savo svarba nesiskiria 
nuo kitų pasaulio metropolijų. Žmo
nes, kurie gyvena tokiuose miestuo
se, mažai kuo gali nustebinti, nes čia 
visko yra ir manoma, kad taip turi 
būti. Prieš keletą metų prasidėjus 
lietuvių “antplūdžiui“, mes, senbu
viai, buvome šiek tiek nustebinti, kad 
jie ne tokie idealūs, kaip kilę iš sama
notos bakūžės... Greitai atsikvošė
jome. Žmonės tokie pat, kaip ir mūsų 
kaimynai. Protingi, dumi, apsukrūs, 
lepšiai, sąžiningi darbininkai, tingi
niai. Yra ir vagių, apgavikų, razbai- 
nikų bei jų aukų. Trumpai sakant - 
nieko ypatingo lietuviško.

Nusikaltėlių buvo ir bus, o jeigu 
būtų kitaip, nereikėtų nei policininkų, 
nei teisininkų, nei kalėjimų... Gal tik 
vagystės tarp lietuvių tapo akivaiz
desnės, nes pagal seną tradiciją 
“kombinuoti“ žlugusiose valstybi
nėse firmose nebėra ko. Atsirado bu
vusiems “profesionalams“ nauja rin
ka Vakaruose...

—

EXCLUSIVE
Saulius'$ face soon

Roberto said “We can 
IncrwiM the circumference

Užuot per laikraščius moralizavus 
savo tautiečius, geriau Lietuvos val
dininkai imtųsi priemonių, kad vadi
namųjų nusikaltimų nebūtų.

Dėl vizų režimo nesilaikymo sė
dėti kalėjime dvidešimto amžiaus pa
baigoje juokinga (tik ne tam “nusi
kaltėliui“). Kodėl nesiimama rimtų 
priemonių, net Lietuvos prezidentui 
pažadėtų, kad būtų panaikintos įva
žiavimo vizos į Vokietiją lietuviams?

Kodėl nesiimama priemonių, kad 
lietuviai, taip kaip dabar lenkai, 
vengrai, bulgarai ir kiti, galėtų laiki
nai legaliai dirbti Vokietijoj, kol Lie
tuvoje nėra pakankamai darbo. Tada 
tie dabar vadinamieji “nusikaltėliai“ 
taptų rimtais darbininkais su visomis 
teisėmis.

Kodėl nesiima Lietuvos katalikų 
bei kitos bažnyčios pareigos rūpintis 
savais žmonėmis Vokietijoj? Dėl tų 
anksčiau minėtų priežasčių daug 
jaunų lietuvių Frankfurte yra pakliu
vę į sunkią padėtį. Manau, kad koks 
nors jaunas kunigas ar vienuolė (kaip 
savo laiku dek. Šarka ir tėvas Berna
tonis) surastų išeitį, kad tiems žmo
nėms nereikėtų sėsti “už grotų“ dėl 
lietuviškų biurokratų bukumo.

Romas Šileris

Pamestasis
Saulius pridūrė, kad jo mergina beveik paliko jį dėl jo 

“mažos“ problemos.
“Tai man sukeldavo sielvarto, - kalbėjo jis. - Aš esu 

gerai atrodantis jaunas vyras, bet negaliu patenkinti mo
ters, kurią myliu.“

“Atvykau į Didžiąją Britaniją prieš aštuonis mėne
sius ir dirbau įvairius atsitiktinius darbus restoranuose, 
kad galėčiau užsidirbti pinigų operacijai.

Pinigai, kuriuos gavau iš ponios Barbaros, reiškia, 
kad reikalai pajudėjo į priekį. ”

93 metų ponia Barbara yra princesės Dianos netikra 
senelė, ir jos turtas siekia apie 20 milijonų svarų ster
lingų. Ją su Sauliumi supažindino radijo žurnalistas. Ji 
pasakė: “Man pagailo to jauno žmogaus ir aš pamaniau, 
jog tai jaudinantis atvejis. Bet tikiuosi, kad po to, kai 
žmonės perskaitys šią istoriją, mano adresu nepradės 
plūsti laiškai, kuriuose bus maldaujama padėti“.

Saulius atvyko į Jungtinę Karalystę po to, kai per, 
BBC World Service išgirdo apie revoliucingą operaciją, 
kainuojančią 2000 svarų sterlingų.

Harley gatvės plastikos chirurgai Roberto ir Maurizio
Viel tikisi, jog greitai galės Sauliui grąžinti gyvenimo 
džiaugsmą.

Roberto sako: “Mes galime padidinti varpos apimtį 
vienu coliu (1 colis - 2,5 cm) ir jos ilgumą puse colio. 
Tai daroma įšvirkščiant riebalus, paimtus iš paciento 
šonų ir sėdmenų. Ši operacija nėra tuštybė, kaip kas nors 
gali pamanyti. Tiesiog žmogui su maža varpa kyla daug 
psichologinių problemų.“

Daktarai tvirtina, kad ši operacija Sauliui suteiks 
“normalias“ proporcijas.

Gydytojai sako, jog vidutiniškas bejėgės varpos ilgis 
yra 9 centimetrai, o jos apimtis - 8 cm.

Ponia Barbara, kuri taip pat buvo susitikusi su gydy
tojais, tiki, jog operacija pavyks. Ji sako, jog viskas, kas 
padeda jaunam žmogui pasijusti savimi pasitikinčiu, yra 
sveikintina.

Saulius turės palaukti tris savaites po operacijos, kad 
įsitikintų, jog jo prietaisas veikia kaip reikiant.

Iki tol jis taupo ir tiesiog stengiasi nenuleisti nosies.
’’News of the World“

Sportas

’’Aurabank“ tęsia kelionę
”EL“ jau rašė apie lietuvius, jach

ta “Aurabank“ pasiryžusius apiplauk
ti klastingąjį Horno kyšulį. Rudens 
audros Šiaurės jūroje šiek tiek pri
stabdė jų kelionę. Vengdami nepatei
sinamos rizikos buriuotojai prisi
švartavo Vest Teršelingo saloje Šiau
rės Olandijoje. Jachtos savininko J. 
Limanto porininkas Ž. Vasiliauskas 
pasijuto blogai ir negalėjo tęsti ke
lionės. Jis grįžo į Vilnių. J. Eimantui 
pagelbėti sutiko kaunietis L. Ivanaus
kas - ilgametis Lietuvos buriavimo 
rinktinės narys ir daugkartinis šalies 
čempionatų nugalėtojas, dalyvavęs 
jachtos “Lietuva“ plaukime apie pa
saulį. Pagal ankstesnį planą jis turėjo 
prisijungti prie “Aurabank“ jachtos 
įgulos Buenos Airėse. Dabar L. Iva
nauskas atskrido į Londoną, kur jį 
pasitiko iš Olandijos vienas atplaukęs 
J. Eimantas. Prieš savaitę naujos su
dėties “Aurabank“ įgula vėl pakėlė 
bures. Ji jau turėtų būti įveikusi La 
Manšo sąsiaurį, perkirtusi audringą 
Biskajos įlanką ir jau pasiekusi Por
tugalijos pakrantes. Prieš kelionę per 
Atlanto vandenyną buriuotojai dar 
sykį stabtelės Kanarų salose. Apie tai 
pranešė “Lietuvos rytas“.

Kauno ’’Žalgiris“ nugalėjo 
Vloclaveko ”WTK-Nobiles“

Spalio 26 d. Kaune Europos tau
rės turnyro trečiojo rato pirmąsias 
rungtynes žaidė Kauno “Žalgiris“ ir 
Vloclaveko ”WTK-Nobiles“ (Lenki
ja). Susitikimas pasibaigė žalgiriečių 
pergale 99:88. Rungtynių pabaigoje 
kauniečiai pirmavo 16 taškų persva
ra, bet jos išsaugoti nesugebėjo. “Žal
giriui“ taškus pelnė D. Henrie - 31, 
G. Einikis - 22, T. Stumbrys - 15, K. 
Šeštokas - 14, M. Colemanas - 12, D. 
Lukminas - 5.

”WTK-Nobiles“ komanda dvie
jose pastaruosiuose Lenkijos čempio
natuose yra iškovojusi sidabro me
dalius, šį sezoną pradėjo penkiomis 
pergalėmis. Europos taurės turnyro 
antrajame rate žaisdami su Ovaro 
“Ovarense“ (Portugalija) klubu lenkų 
krepšininkai laimėjo 17 taškų skirtu
mu, prieš tai išvykoje pralaimėję 15 
taškų. Tąkart tokio skirtumo užteko 
bendrai pergalei. Ar užteks “Žalgi
riui“ pelnytų Kaune taškų, paaiškės 
lapkričio 1 d., kai Vloclaveke, Lenki
joje, bus žaidžiamos atsakomosios 
rungtynės.

LKL čempionato akimirkos
Artėja prie pabaigos Lietuvos 

krepšinio lygos antrojo čempionato 
pirmasis ratas. Po dvi pergales pelnė 
ne tik praėjusio LKL čempionato 
prizininkai Kauno “Žalgiris“ (nugalė
jęs Šilutės “Šilutę“ 93:76), “Atletas“ 
(102:82 įveikęs Plungės “Olimpą“) ir 
Vilniaus “Statyba“ (laimėjusi prieš 
Kauno NECA 87:73), bet ir Klaipė
dos “Neptūnas“, tik prieš savaitę pel
nęs savo pirmąją pergalę prieš Pa

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

kose nuo 1994 m. spalio 28 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio 
valiutų santykius:

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 6.5460
100 Armėnijos dramų 1.0851
Australijos doleriai 2.9694
Austrijos šilingai 0.3802
100 Azerbaidžano manatų 0.1951 
1000 Baltarusijos rublių 0.5554
Belgijos frankai 0.1301
Čekijos kronos 0.1466
Danijos kronos 0.6852
ECU 5.1022
Estijos kronos 0.3335
100 Ispanijos pesetų 3.2171
100 Italijos lirų 0.2621
100 Japonijos jenų 4.1280
Kanados doleriai 2.9675
Kirgizijos somai 0.3774
100 Kazachijos tengių 8.1301

Latvijos latai 7.4627
1000 Lenkijos zlotų 0.1732
Moldovos lėjos 0.9410
Norvegijos kronos 0.6157
Olandijos guldenai 2.3868
Prancūzijos frankai 0.7821
100 Rusijos rublių 0.1309
SDR 5.9633
Singapūro doleriai 2.7192
Suomijos markės 0.8818
Švedijos kronos 0.5650
Šveicarijos frankai 3.2062
10000 Ukrainos karbovancų 0.4302 
Uzbekij os sumai 0.1818
100 Vengrijos forintai 3.7924
Vokietijos markės 2.6760

Litus į bazinę valiutą ir bazinę valiutą į litus bankai keičia patvirtintu 
oficialiu kursu - 0.25 JAV dolerio už 1 litą, imdami ne didesnį nei Lietuvos 
banko nustatytą atlyginimą už keitimo operacijas. Kitas valiutas bankai 
perka ir parduoda pačių bankų nustatytomis kainomis.

nevėžio “Lietkabelį“ 81:73, o šį kartą 
nugalėjęs LKL naujokus Šiaulių 
“Šiaulius“. Panevėžyje vykusiose 
rungtynėse Vilniaus “Sakalai“ 91:84 
nugalėjo vietos “Lietkabelį“.

Šiuo metu LKL antrojo čempio
nato turnyro lentelės viršuje - keturi 
pajėgiausi klubai: Kauno “Žalgiris“ 
(7 pergalės iš 7), Kauno “Atletas“ (6 
iš 7), Vilniaus “Statyba“ (5 iš 7) ir 
Kauno “Lavera“ (4 iš 7). LKL čem
pionato naujokai Šiaulių “Šiauliai“ 
savo pergalėmis kol kas neatsilieka 
nuo “Laveros“. Tačiau jų dar laukia 
susitikimai su LKL naujokais “Saka
lais“ bei abiem čempionato favoritais 
Kauno “Žalgiriu“ ir “Atletu“.

Pakeistas Kauno “Žalgirio“ klubo 
antrasis treneris. Vietoj Jurijaus Fio
dorovo šias pareigas užėmė 32 metų 
gynėjas Algirdas Brazys, jau daug 
metų žaidžiąs šioje komandoje.

O susirinkusiems stebėti Vilniaus 
“Statybos“ ir Plungės “Olimpo“ žai
dimo nemažas siurprizas buvo tai, 
jog abi komandos buvo su “Staty
bos“ marškinėliais. Pasirodo spalio 
21 d. po rungtynių su Kauno “Atle
tu“ iš “Olimpo“ krepšininkų autobu
so buvo pavogti šios komandos na
riams JAV piliečiui P. Jones, A. Vaš
kini, M. Pranckevičiui, G. Ramonui 
ir komandos treneriui E. Žiliui pri
klausantys sportiniai krepšiai. Juose 
buvo komandos dokumentai bei įvai
rūs daiktai. Nuostolis - 10900 litų.

Beje, per praėjusį turą rungtynių 
metu net dviejose aikštės šeimininkų 
salėse žiūrovai sukėlė incidentus, už 
kuriuos šios komandos buvo nubaus
tos piniginėmis baudomis. Panevėžy
je per vietos “Lietkabelio“ ir sostinės 
“Sakalų“ rungtynes aistruoliai iš tri
būnos metė plastmasinį butelį su van
deniu. Rungtynės buvo nutrauktos 
kelioms minutėms, o “Lietkabeliui“ 
šis gerbėjų išpuolis kainavo 2000 litų 
baudos. “Statybos“ klubas nubaustas 
1500 litų už tai, kad salė nebuvo pa
ruošta rungtynėms - neveikė mikro
fonas, 30 sek. laikrodis, o taip pat už 
chuliganišką žiūrovų elgesį “Olim
po“ žaidėjų atžvilgiu - žiūrovai neap
siribojo vien negražiais šūkiais, bet ir 
apspjaudė amerikietį P. Jones. “La
veros“ klubas nubaustas 100 litų 
bauda už techniškai netvarkingą salę- 
per rungtynes su Kauno NECA ne
veikė laikrodis.

Normandijos maratone 
užfiksuotas Lietuvos 

rekordas
Spalio 23 d. Prancūzijoje, Reimse, 

vyko tradicinis Normandijos mara
tonas. Bėgikė iš Lietuvos Stefanija 
Statkuvienė, 42 km 195 metrų distan
ciją įveikusi per 2 vai. 32 min. 22 
sek., tapo maratono nugalėtoja bei 
naujojo Lietuvos rekordo autore. 
Šiuo metu S. Statkuvienė atstovauja 
Belgijos miesto Romso bėgimo klu
bui “Assa“. Dabar jai priklauso trys 
Lietuvos ilgų nuotolių bėgimo rekor
dai: maratono, pusės maratono (1 vai. 
11 min. 44 sek.) bei 10 km (32 min. 
31,35 sek.).

Londone gyvenantis Kazys Makūnas "EL“ redakcijai 
Vilniuje atsiuntė Didžiojoje Britanijoje leidžiamo sa
vaitraščio ’’News of the World“ šių metų spalio 16-osios 
numerį, atkreipdamas dėmesį į vieną straipsnelį. Kai kurie 
mūsų skaitytojai dėl moralinių ir kitų motyvų gali kritiškai 
įvertinti tokį dėmesį šiam rašiniui Britanijos savaitraštyje, 
nors jis ir apie mūsų tautietį. Bet, kaip sakoma, toks gyveni
mas, ir jeigu užsimerksi, jis kitoks netaps...

Skelbiame visą John Chapman pasakojimą, susilaikyda
mi nuo komentarų.

Ponia Barbara perka didelį daiktą 
kenčiančiam dėl beviltiškos 

meilės lietuviui
Romanų karalienė ponia Barbara Cartland užmoka už 

jauno žmogaus operaciją, kurios metu bus pailginta jo varpa.
Bestselerių autorės širdis suminkštėjo, kai ji išgirdo indų 

plovėjo Sauliaus Norvilo liūdną istoriją apie jo menką vy
riškumą.
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DBLS Sodybos skyrius ruošia 

Kalėdų vakarienę ir šokius 
gruodžio 3 d., šeštadienį, 7.30 p.m.

Skambės muzika (akordeono ir gitaros), 
įėjimas su bilietais (kaina £13). 

Bus ir loterija. Bilietai parduodami sodyboje.
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“EUROPOS LIETUVIO”
KALENDORIUS

1995 m. sieninis, kasdien nuplėšiamais lapeliais 
kalendorius yra graži dovana visiems.

364 psl. prirašyti apie mokslą, literatūrą, lituanistiką 
ir šiaip įdomumus, suteiks malonaus pasiskaitymo. 
Dienos sužymėtos ryškiais skaičiais.

Sieninio kalendoriaus kaina su persiuntimu £7.50, 
’’Europos lietuvio“ skaitytojams - £5.

1995 m. ”EL“ kalendorių užsisakyti galima:
”EL“ Administracija, 2 Ladbroke Gardens, 
London W11 2PT, England.

LONDONE
IGNAS GINEIKIS 

GRIŽO LIETUVON
Londono lietuviškos bendruo

menės narys Ignas Gineikis 1994 
metų spalio 19 dieną apleido Lon
doną, kur ilgus metus gyveno, ir 
išvyko į gimtinę Lietuvą. Apsigy
vens pas gimines Palangoje. Ignas 
Gineikis gyvendamas Londone, 
kaip specialus stalius dirbo baldų 
pramonėje. Daug padėdavo Londo
no Švento Kazimiero parapijai at
likdamas kai kuriuos kambarių re
montus be jokio atlyginimo.

Linkime Ignui laimingų pensi
ninko dienų po gimtos Lietuvos pa
dange.

SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO FUTBOLAS

Hackney-Layton lygoje spalio 2 
dieną Dickie Davis taurės trečia
jame ture susitiko ’’Victoria Park 
Rangers“ ir ’’Lithuanian Victoria“ 
komandos. Nugalėjo ’’Lithuanian 
Victoria“ 6:1.

Spalio 9 dieną žaistas trečiosios 
divizijos susitikimas. ’’Lithuanian 
Victoria“ nusileido ’’Highbury Park“ 
1:4.

LIETUVIU 
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.

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

Artimiausia požeminė stotis - 
Bathnal Green centrine linija.

Autobusai iš miesto centro: 
26, 48, 55.

PAMALDOS
Brad fonde - lapkričio 6 d., 12.30 

vai.
Nottinghame - lapkričio 6 d., 

11.15 vai., Židinyje. Po jų lankome 
lietuviškas kapines Wilford Hill.

Eccles - lapkričio 13 d., 12.15 vai.

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE
Gautos šios aukos:
100 svarų - Vladė Sližienė iš 

Derby. Nuoširdi, nuolatinė fondo rė
mėja didesnėmis aukomis. 10 svarų 
- Laimutis Švalkus - Northampton.

Spalio 10 dieną išvežta į Lietu
vos respublikinę tuberkuliozinę vai
kų sanatoriją ’’Pušelė“ vaistų siunta 
(72 kilogramų). Sanatorija yra Val
kininkuose, Varėnos rajone. Jai va
dovauja dr. A. Audickas.

Fondo vadovybė lieka nuošir
džiai dėkinga visiems aukotojams 
ir prašo neužmiršti fondo, toliau 
remti savo aukomis. Siųsti šiuo 
adresu:

British-Lithuanian Relief
Fund for Children in Lithuania
21 The Oval, London E2 9DT.

Stasys Kasparas

ZIGMAS JURAS
VYKSTA Į LIETUVĄ

Zigmas Juras, gyvenantis 11 
London Lane, Bromley, Kent, BRI 
4HB, tel. 081 460 2592, vyksta į 
Lietuvą. Dėl įvairių reikalų su
tvarkymo Lietuvoje prašome kreip
tis iki lapkričio 15 dienos.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š.m. spalio 6 d. po sunkios ligos mirė

Rėdą E. Daunoraitė-Goodbody.
Liūdesy liko vyras, vaikai, motina, seserys ir jų šeimos. 

Palaidota spalio 13-tąją, Emsworth, Hampshire, Anglijoje.
Ilsėkis ramybėje per anksti mus palikusi ir iškeliavusi į 

amžinybę.
Dainora Šovienė
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Vatikano radijas primena, 
kad...

...kiekvieną sekmadienį 10 vai. 45 min. 
(Lietuvos laiku) Vatikano radijo koplyčioje 
prasideda Šv. Mišios lietuvių kalba. Mišių 
transliacija Lietuvoje girdima 31 ir 25 met
rų bangomis - 9500 ir 11740 kHz dažniais.

Vatikano radijo lietuviškųjų laidų redakcijos 
tel. 698 83482, fax 39-6-698 84565.
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Vykstantiems į užsienį "EL" pataria gerai apsidrausti, kas padės išvengti ligos ar 
kitos nelaimės atveju susidariusių išlaidų, ir linki geros bei atmintinos kelionės!

BRADFORDE
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS BRADFORDE

Lapkričio 19 d., šeštadienį, 5 vai. 
p. p. Vyties klubo salėje rengiamas 
Lietuvos kariuomenės šventės minė
jimas.

Programoje: p. St. Kasparo (iš 
Londono) paskaita.

Bus ir meninė programėlė.
Po minėjimo - arbatėlė visiems 

dalyviams.
Prašome visus vietinius ir apy

linkės lietuvius dalyvauti.
Lietuvių klubo "Vytis“ ir 

DBLS Bradfordo skyriaus valdyba

f
S'KTC'B'KITĖS

.Condone ir ViCniuje
- CeidZiamame

'EWtfXPOS

Lietuvos Ambasada 
Londone

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8 7BP

Tel.: 071-938 2481 
071-938 4556

Fax: 071-938 3329

Britų piliečiams vizos nerei
kalingos. Turintiems Travel 
Document arba Certificate of 
Identity vizos išduodamos: 
pirmadieniais ir penktadie
niais nuo 10 iki 13 vai., tre
čiadieniais nuo 14 iki 17 vai.

PARDUODAMI 
BUTAI

Vilniaus miesto centre 4-rių 
kambarių, reikalingas remontas, 
saugus (Ref. 41). Kaina $70000 
arba £47000.

Geras 500 m2 namas Kaune, 
geroje vietoje. Yra visi patogu
mai, garažas, sklypas.

❖
Vilniaus mieto centre 2-jų 

kambarių butas su visais patogu
mais, saugus. (Ref. 42). Kaina 
$35000 arba £24000.

•>

NUOMA
Trisdešimčiai metų nuomoja

ma pusė namo Aukštadvaryje 
(50 km nuo Vilniaus, 45 m2, yra 
14 a žemės). Kaina 10000 Lt 
metams.

❖

Kreiptis:
"Europos lietuvio“ 

redakcija, 
A. Strazdelio 1, 

2001 Vilnius.
Tel. 61 18 79.

PASAULYJE
Vyskupų Sinodo 

konferencija
Popiežius Jonas Paulius II spalio 

2-ąją šv. Petro bazilikoje aukotomis 
iškilmingomis Mišiomis atidarė 
Vyskupų Sinodo asamblėją, visą 
spalio mėnesį svarstysiančią vienuo
lystės misijos Bažnyčios ir pasaulyje 
klausimus. Sinodo darbai, kalbėjo 
Popiežius kreipdamasis į tikinčiųjų 
minią, be jokios abejonės pagyvins 
vienuolystę ir vienuolijas, padės jų 
nariams uoliau gyventi savo pašauki
me ir pasitarnaus visai Bažnyčiai, pri
artėjusiai prie trečiojo krikščioniškos 
istorijos tūkstantmečio slenksčio.

Vyskupų Sinodo asamblėjos dar
buose dalyvauja du Lietuvos Bažny
čios atstovai: Sinodo narys - Kauno 
arkivyskupo augziliaras vyskupas 
Sigitas Tamkevičius ir klausytoja 
sesuo Adelė Petraškaitė, priklausanti 
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidė
jimo kongregacijai.

Katalikų teisininkų 
kongresas

Lugane, Šveicarijoje, įvyko Euro
pos katalikų teisininkų kongresas, te
ma: ’’Šeima prie trečiojo tūkstantme
čio slenksčio“. Kaip pareiškė vienas 
šio kongreso rengėjų, tarptautinės 
katalikų teisininkų sąjungos generali
nis sekretorius italas profesorius 
Giuseppe della Torre, pagrindinis šio 
forumo tikslas buvo suformuluoti 
konkrečius pasiūlymus įstatymų lei
dėjams ir paraginti tobulinti šeimoms 
aktualias teisines normas. Pasak jo, 
šiuo metu daug diskusijų kelia sparti 
medicinos pažanga ir jos sukurtos 
naujos gyvybės pradėjimo technolo
gijos bei visa didžiulė genetikos sri
tis. Vienas pagrindinių dalykų, ku
riems daugiausia dėmesio skirta Lu
gano susitikime, ir buvo bandymas 
nustatyti juridines gaires bei Sufor
muluoti projektus įstatymų, kurie 
ateityje galėtų reguliuoti genetikos ir 
naujosios medicinos sritis.

Atominės jėgainės visur 
pavojingos

Vienoje įvyko Tarptautinės atomi
nės energijos agentūros 38-oji gene
ralinė konferencija. Jos metu buvo 
parengta vadinamoji branduolinių 
įrenginių saugumo konvencija. Iki 
šiandien ją jau pasirašė 40 valstybių. 
Konvencija įsigalios tuomet, kai ją 
ratifikuos bent dvidešimties pasira
šiusių valstybių parlamentai.

Vykstant konferencijai, tarptautinė 
gamtosaugos organizacija ’’Green
peace“ paskelbė raportą apie pa
saulyje veikiančių atominių jėgainių 
avarijas, įvykusias nuo 1988 metų 
pradžios iki 1993-ųjų pabaigos. Šiuo 
metu pasaulyje veikia 416 branduoli
nių jėgainių. ’’Greenpeace“ duome
nimis, per pastarąjį laiko tarpą įvyko 
net 6 tūkstančiai atominių jėgainių 
avarijų ir mažų darbo sutrikimų. 
Pranešimas baigiamas išvada, kad 
šiuo metu pasaulyje nėra nė vienos 
visiškai saugios atominės elektrinės. 
Sprendžiant pagal avarijų ir mažų 
sugedimų proporcijas, vienodai pa
vojingos yra ir Rytų, ir Vakarų 
kraštuose veikiančios jėgainės.

Gina čigonų teises
Europos Tarybos generalinio sek

retoriaus pavaduotojas Peter Leup- 
recht apkaltino Bulgariją, Rumuniją 
ir buvusios Jugoslavijos Federaciją, 
tai yra Serbiją su Juodkalnija, čigonų 
persekiojimu. Civilizuoti Europos 
kraštai turi reaguoti į sistemingus či
gonų persekiojimus minėtose trijose 
valstybėse, kalbėjo Peter Leuprecht 
Varšuvoje vykstančiame Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo Kon
ferencijos surengtame suvažiavime. 
Jis buvo skirtas čigonų teisių apsau
gojimui Europoje. Suvažiavime daly
vavo 350 mokslininkų, parlamentarų 
ir diplomatų bei 69 Europos čigonų 
organizacijų atstovai.

Vatikano radijo lietuviškų 
laidų redakcijos žinios
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