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Europos slenkstis peržengtas

Kaip ir Kovo 
11-ąją Lietuvai 
atgimė viltis...

Nuo birželio 12-osios Lietuva, 
taip pat dar dvi Baltijos valstybės, 
tapo kandidatėmis į Europos Sąjun
gą. Pernai po referendumų prie 12 
ES ’’senbuvių“ prisijungė Austrija, 
Suomija ir Švedija. Norvegijos 
gyventojai nedidele balsų persvara 
atsisakė jungtis į Europos bendriją.

Dabar prasideda tiesus kelias į 
pačią Europos ekonominę organi
zaciją. Kandidatams skirtas perpus 
trumpesnis laikotarpis negu šešioms 
Rytų Europos šalims, ir galima ma
nyti, kad 2000-ieji bus susiliejimo 
su ES metai.

Lietuva turės pasiekti, kad jos 
infliacijos vidurkis neviršytų trijų 
Sąjungos narių mažiausių infliacijų 
vidurkio. Turint galvoje, kad gegu
žės mėnesi infliacija Lietuvoje su
darė 2,2 proc. (oficiali statistika), 
galima prognozuoti, kad Europos 
šalių lygį pasiekti bus sunku. Kita 
vertus, bankų ilgalaikės palūkanos 
turi sumažėti iki 2 proc. ES valsty
bių metinių palūkanų vidurkio, va
dinasi, šalies ekonomika turi tapti 
labai efektyvi. Lito svyravimas ne
gali viršyti 2,25 proc. Jau vien tik 
po lito ”pririšimo“ prie JAV dolerio 
mūsų nacionalinis pinigas nuvertėjo 
40-čia procentų...

Taigi, reikalavimai griežti, ir jų 
įvykdymas, kad taptume tikraisiais 
Europos Sąjungos nariais, dabar 
atrodo utopinė idėja. Gal todėl ne 
risi Lietuvoje džiaugsmingai sutin
ka Lietuvos veržimąsi į ES. Štai 
socialdemokratai mano, kad šituo 
keliu eidami nusmukdysime žemės 
ūkį, prarasime nacionalinį savitumą. 
Tautininkai galvoja, kad, stodami į 
ES, neišvengsime socialinio sprogi
mo: kils kainos, nedarbas.

Apžvalgininkai mano, kad tokios 
skeptiškos nuotaikos ateina iš Skan
dinavijos šalių, kurios pernai išgy
veno referendumų dėl stojimo į ES 
bumą. Tik Norvegija (beje, NATO 
nare) atmetė susiliejimo su ES idėją. 
Betgi Lietuva - ne Norvegija. Mes 
dar nesame ekonomiškai stiprūs ir 
savarankiški. Lietuva, kaip slenkstis 
- mindomas, alinamas didžiųjų šalių 
interesų sankirtos. Rusija stebi mūsų 
elgesį, laukdama, kada galės įtraukti 
mus į savo įtakos sferą.

ES priešininkų tėra koks 20 pro
centų. Kol kas jų argumentai silpni 
ir abstraktūs. O narystės ES ša
lininkų argumentai daro įspūdį. Štai 
dar vienas: ES šalys skirs stojan
čioms valstybėms per pereinamuo
sius 5 metus 6,7 milijardo ECU...

Vilionės patrauklios, skaičiai 
įspūdingi. Lietuvai gimė viltis.

Česlovas Iškauskas

Po ES asocijuotos sutarties pasirašymo Liuksemburge: Lietuvos ministras pirmininkas A. Šleževičius, 
jo kolegos latvis M. Gailis ir estas T. Vahi su ES prezidentu M. Barnier, ES komisijos prezidentu J. San- 
ter ir ES komisaru ryšiams su Rytų Europos šalimis H. Van den Broeck. EPA-ELTA nuotr.

Birželio 12 d., 13 vai. 33 min. 
Vidurio Europos laiku, Liuksem
burge pasirašyta Lietuvos ir Euro
pos Sąjungos (ES) asocijuotosios 
narystės sutartis, kuria pripažįsta
mas Lietuvos siekis tapti pilnateise 
ES nare.

Pasirašydamas dokumentą Lie
tuvos ministras pirmininkas A. Šle
ževičius sakė: ’’Stiprėjant ES inte
gracijos procesams ir nuosekliai in- 
tensyvėjant mūsų santykiams su 
Rusija, skatinant jos bendradarbia
vimą šiame regione, ’’euroskepti
kams“ kaimyninėje valstybėje gali
me įrodyti, kad Vakarai siūlo ne 
konkurenciją, o partnerystę ir ben
dradarbiavimą - tai turėtų būti pa
grindinė daugelio mūsų užduotis“. 
Taip pat premjeras teigė, jog Euro
pa, nepriimdama Baltijos šalių į 
Vidurio ir Rytų Europos draugiją, 
neturėtų ateities. ’’Lietuvos refor
mos ir Vyriausybės politika kuria
ma atsižvelgiant į strategiją, kuri 
buvo priimta per Europos Tarybos 
šalių susitikimą Esene, todėl būtina 
patenkinti sąlygas, pateikiamas

Vilties prezidento mirties metinės

Birželio 13 dieną sukako vie- 
neri metai nuo ambasadoriaus Sta

valstybėms, norinčioms tapti ES 
narėmis“, sakė A. Šleževičius. Sa
vo parašu asocijuotos narystės su
tartį patvirtino ir Europos Sąjungos 
(ES) komisijos užsienio reikalų ko
misaras H. Van den Broeck bei 
penkiolika ES priklausančių šalių 
užsienio reikalų ministrų. Šioje iš
kilmingoje ceremonijoje dalyvavo 
ir Užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius A. Januška bei nepa
prastasis ir įgaliotasis Lietuvos 
ambasadorius ES A. Venskus.

Pasirašyta asocijuotos narystės 
ES sutartis neįsigalioja iškart, nes 
pirmiausia ją turės ratifikuoti 15 ES 
valstybių (Vokietijos, Prancūzijos, 
Didžiosios Britanijos, Danijos, Šve
dijos, Suomijos, Nyderlandų, Belgi
jos, Italijos, Austrijos, Ispanijos, 
Graikijos, Portugalijos, Airijos bei 
Liuksemburgo) ir Lietuvos parla
mentai, patvirtinti Europos parla
mentas. Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos atstovų nuomone, tai 
gali trukti apie dvejus metus, kaip ir 
ratifikuojant Vyšehrado šalių pasira
šytas sutartis. Dokumento dalis, nu

sio Lozoraičio mirties.
Ši liūdna data prisiminta ir Lie

tuvos spaudoje: pasirodė keletas 
interviu su S. Lozoraičio žmona 
Daniela. Ji savo vyrą apibūdino 
kaip žmogų, norėjusį išvesti Lietu
vą iš stagnacijos ir vairuoti atgal į 
Europą. ’’Jei norite pastatyti pa
minklą Stasiui Lozoraičiui, staty
kite Lietuvą“, sakė Daniela Lozo
raitienė viename iš interviu.

Kaune, Petrašiūnuose, Kryžių 
kalnelyje, prie Vilties prezidentui 
skirto koplytstulpio buvo auko
jamos šv. Mišios.

Jungtinėse Valstijose, Putname, 
kur palaidotas Stasys Lozoraitis, taip 
pat buvo aukojamos šv. Mišios. Čia 
susirinko Danielos ir Stasio Lozo
raičių artimieji ir draugai - maždaug 
apie penkiolika asmenų. Skambant 
gedulingoms lietuviškoms gies
mėms, Nekalto šv. Marijos prasidė

matanti politini dialogą ir bend
radarbiavimą, įsigalioja jau pasi
rašius sutartį, o prekybą tvarkantis 
jos skyrius galioja nuo sausio 1- 
osios (Laisvosios prekybos sutartį 
su ES Lietuva pasirašė pernai bir
želį).

Sutartyje numatyta stiprinti po
litinį bendradarbiavimą. Kaip to įro
dymas - birželio 26-27 d. Kanuose 
rengiamas Europos Sąjungos aukš
čiausio lygio susitikimas, į kurį yra 
pakviestos ir Baltijos šalys.

Sutarties pasirašymo dieną per 
Lietuvos valstybinę televiziją kalbė
jęs Prezidentas sakė, kad ’’Europos 
keliui alternatyvos yra dvi: NVS 
kelias ir saviizoliacija. Abi mums 
nepriimtinos”. A. Brazauskas para
gino suvokti, kad ’’integracija į 
Europą pareikalaus iš Lietuvos 
atsisakyti dalies savo suvereniteto, 
kaip kad yra dabar ES - mūsų val
stybėje įsigalios daugelis šios orga
nizacijos įstatymų ir normų, o tai 
pareikalaus daug laiko ir jėgų”.

Nukelta į 3 psl.

jimo seserų kapelionas pašventino 
antkapinį paminklą. Tai kuklus mar
muro akmuo, ant kurio išraižytas tik 
nedidelis kryželis, vardas, pavardė ir 
gyvenimo metai - 1924-1994. Jis 
pakeis lietuvišką medinį kryžių. Šį 
kryžių Daniela Lozoraitienė parsiga
bens į Romą, o paskui atveš į Lietu
vą ir pastatys Kryžių kalne.

Lietuvės vienuolės kapą papuošė 
laukų gėlėmis, visų dalyvių vardu 
buvo padėtas vainikas.

Prie kapo kalbėjęs Lietuvos mi
sijos JTO spec, patarėjas, buvęs il
gametis jos vadovas A. Simutis' 
sakė, jog S. Lozoraistis, kaip ir visa 
jo šeima, atsidavimo ir pasiauko
jamo darbo Lietuvai simbolis. 
’’Kuklus ambasadoriaus kapas at
spindi jo asmenybę, o S. Lozoraičio 
darbų svarbą be išlygų liudys istori
ja“, - kalbėjo A. Simutis.

ELI

Birželio 14-oji - 
negyjanti 

žaizda
Birželio 14-oji visai Lietuvai pa

žymėta Gedulio ir Vilties ženklu. 
Būtent tą dieną prieš 54 metus paju
dėjo pirmieji ešelonai, vežantys Lie
tuvos sūnus ir dukras į tremtį, mirtį 
ir kančias.

Šiemet pažymint Gedulo ir Vil
ties dieną kiekviename Lietuvos 
mieste ir miestelyje buvo iškeltos 
valstybinės vėliavos su gedulo 
ženklu, bažnyčių varpų skambesys 
priminė tūkstančių negrįžusių tau
tiečių auką, kančią ir viltį.

Vilniuje, Nepriklausomybės aikš
tėje, birželio 14-osios rytą iškilmin
gai buvo pakelta Lietuvos valstybės 
vėliava. Ceremonijoje dalyvavo 
tremtiniai ir politiniai kaliniai, Pre
zidentas A. Brazauskas, Seimo ir 
Vyriausybės nariai. Valstybės vado
vai pagerbė tremties aukas prie me
morialo Naujosios Vilnios geležin
kelio stotyje. Visą dieną sostinėje 
skambėjo Nepriklausomybės kovų, 
savanorių, tremties, sielvarto dainos 
ir eilėraščiai.

Renginiai Kaune prasidėjo Vy- 
tautinės vėliavos pakėlimu Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus sodelyje. 
Atminimo dienos dalyviai padėjo 
gėles Kryžių kalnelyje prie VI forto, 
Amaliuose, Petrašiūnų kapinėse, 
Panemunėje, Linksmadvaryje, Alek
sote, prie buvusio sunkiųjų darbų 
kalėjimo ir prie geležinkelio stoties 
viaduko. Kauno Arkikatedroje bazi
likoje aukotos šv. Mišios. Vakare 
Karmelitų kapinėse atidengtas pa
minklas ’’Žuvome dėl Tėvynės”. 
Prieš vidurnaktį Rotušės aikštėje 
Kauno valstybinis choras, kamerinis 
orkestras ir solistai atliko W. A. 
Mocarto ’’Rekviem“.

Ypatingai lietuvių tautos geno
cido aukos pagerbtos Kauno Šv. 
Arkangelo Mykolo (įgulos) bažny
čioje. Ji pasirinkta neatsitiktinai, 
nes iš karininkų, lankiusių tą baž
nyčią, gyvų liko visai nedaug. Ge
dulingai bažnyčią papuošė JAV 
dailininkė 1. Skardytė-Kozel, Lie
tuvos dizainerė V. Zamalytė ir Šv. 
Arkangelo Mykolo bažnyčios rek
torius kun. R. Mikutavičius. Jo 
poezijos žodžiai išsiūti ant arnoto ir 
altoriaus dangos.

Minėjimui bažnyčioje sukurtos 
4 liturginės vėliavos: Lietuvos par
tizanų, politinių kalinių, tremtinių į 
Rytus, tremtinių į visą pasaulį. Jose 
atspaustos Lietuvos ir užsienio ar
chyvuose saugomų rankraščių, ku
riuos parašė tremties aukos, fak
similės. Bažnyčioje eksponuoja
mas Gedulo dienai išleistas lietuvių 
tremties ir įkalinimo vietų žemė
lapis. Joje sumontuota 18 metrų 
aukščio siena, kurioje sudėta 310 
nuotraukų iš KGB archyvo.

Šiauliuose tą dieną prie geležin
kelio stoties Kauno gatvėje padėta 
gėlių ir vainikų, Kryžių kalne 
aukotos šv. Mišios.

Gedulo ir Vilties dienai "Lietu
vos paštas” pusės milijono tiražu 
išleido naują pašto ženklą.

Straipsnius apie lietuvius 
tremtinius ir rezistentus skaity
kite 4 psl.
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Keliais sakiniais
□ Europos Komisija ketina įsteigti 
ES atstovybes Baltijos šalių sosti
nėse. Iki šiol už Baltijos valstybių 
ryšius su ES buvo atsakinga Švedi
joje esanti ES atstovybė.
□ Lietuvos Vidaus reikalų ministe
rija pirmąkart dalyvauja ES teisin
gumo ir vidaus reikalų ministrų po
sėdyje Liuksemburge. Jame svars
tyti vizų išdavimo, policijos ir mui
tinių bendradarbiavimo bei policijos 
mokymo, kovos su organizuotu nu
sikalstamumu ir nelegalia migracija 
bei kiti klausimai.
□ Lietuvoje viešėjo Danijos Kara
lystės URM pasekretorius Friis 
Ame Petersen. Svečias susitiko su 
Lietuvos Prezidento patarėju užsie
nio politikos klausimais J. Paleckiu, 
URM sekretoriumi A. Januška, Sei
mo Užsienio reikalų komiteto Euro
pos pakomitečio pirmininku A. 
Saudargu, aptarė pasirengimą birže
lio 26-27 d. Kanuose vyksiančiam

Karinė technika paruošta pratyboms.
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

Birželio 10-19 d. Lietuvos taikos 
palaikymo pajėgų rengimo centre 
Rukloje prasidėjo pirmąkart Lie
tuvoje organizuoti tarptautiniai pro
gramos ’’Partnerystė vardan taikos“ 
manevrai "Gintarinė viltis-95“. Pa
grindinis pratybų tikslas - pasirengti 
JTO taikos palaikymo misijai.

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD 
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais., laivais, 

užsako viešbučius.

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

Skrydžiai Austrijos oro linija - 
kaina £261.00 + mokesčiai.

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

(Skrendantieji šiuo skrydžiu turės vieną naktį 
permiegoti Helsinkyje.)

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

Bilieto kaina - £305.00 + mokesčiai.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:
Gunnel Travel Service LTD 

45 Woodthorpe Road 
HADLEIGH, Suffolk, IP7 5JB 

Tel 01473 828855 
Fax 01473 828866

ES viršūnių susitikimui, svarstė ES 
Baltosios knygos nuostatų vykdy
mą, suderino liepos 1 d. Vilniuje 
įvyksiančio Baltijos ir šiaurės vals
tybių premjerų susitikimo tematiką.
□ Režisierius E Zubavičius sukūrė 
filmą "Partizanės“. Tai trečiasis ir 
paskutinis ciklo, skirto Lietuvos 
pasipriešinimo sąjūdžiui, filmas, 
pasakojantis apie moteris, kovoju
sias už Tėvynės laisvę kartu su ki
tais Lietuvos partizanais.
□ Atidengti dar šeši masiniai 
NKVD aukų kapai. Vilniuje, Tusku
lėnų dvaro teritorijoje, birželio 13 d. 
atkasta 14,5 m x 2,7 m tranšėja, kur 
galėjo būti viena iš pirmųjų 1944- 
1947 metais NKVD Vilniuje sušau
dytų žmonių užkasimo vieta.Visos 
6 duobės užpiltos iki viršaus. Spėja
ma, kad kiekvienoje duobėje gali 
būti po 10-15 žmonių palaikų.
O Iš Čikagos atgabenti Prano Šu- 
laičio palaikai. Nepriklausomos 
Lietuvos Darbo rūmų ir jungtinių 
profsąjungų pirmininko, žmogaus, 
visą gyvenimą gynusio darbo ir

Pirmosios tarptautinės 
karių pratybos Rukloje

Krašto apsaugos ministras L. 
Linkevičius per oficialų atidarymą 
pavadino pratybas labai svarbiu po
litiniu įvykiu, nes kartu mokytis ka
rybos susirinko vienomis aktyviau
sių NATO partnerių laikomų valsty
bių Danijos, Lenkijos ir Lietuvos ka
riai. Atidarymo ceremonijoje da

EUROPOS LIETUVIS

žmonių interesus, teisės specialis
to, garbaus išeivio amžinąja poil
sio vieta tapo Petrašiūnų kapinės 
Kaune.
□ Vilniuje lankėsi JAV Virdžinijos 
valstijos gubernatoriaus G. Alen 
Žmona. Viešnios tikslas - užmegzti 
ryšius tarp Virdžinijos ir Lietuvos 
kultūros, prekybos ir turizmo sri
tyse. Susan Alen proseneliai 1908 
m. emigravo iš Lietuvos į JAV, o 
Ukmergėje iki šiol gyvena jos gimi
naičiai.
O Lietuvoje dėl karščių išsiplėtė 
epidemiologinių susirgimų židiniai. 
Tiesa, epidemija, pasak Vyriau
siojo valstybinio gydytojo higienis
to V. Butkevičiaus, realiai kol kas 
negresia. Prieš dvi savaites užfik
suoti septyni susirgimai vidurių šil
tine Linkuvos globos namuose, Pa
kruojo rajone, o Vilniuje padaugėjo 
susirgimų salmonelioze. Infekcinių 
ligų pavojų kelia mikrobiologiškai 
užteršti šuliniai, kokių Lietuvoje 
daugiau nei pusė, bei vandens tel
kiniai.

lyviai pagerbė Prezidentą A. Bra
zauską. Karius pasveikino kariuo
menės vadas generolas J. Andriške
vičius, užsienio valstybių karo atašė.

Prezidentas A. Brazauskas ir jį 
lydintys asmenys apžiūrėjo pratybų 
dalyvių palapinių miestelį, geriamo
jo vandens saugyklas, transporto ga
ražą, stebėjimo postus, teiravosi, 
kaip kariai įsikūrę ir ar patenkinti 
gyvenimo sąlygomis. Užsieniečiai 
neturėjo jokių pretenzijų.

Mūsų šalis pratyboms skyrė 200 
tūkst. litų iš taikos palaikymo misi
jai numatytų lėšų. Manevruose daly
vauja Panevėžio Karaliaus Mindau
go ir Ruklos Didžiojo kunigaikščio 
Algirdo vardais pavadintų motode- 
santinių pėstininkų batalionų kariai, 
atvyko Lenkijos Olštyno 15-osios 
divizijos būrys ir Danijos karalystės 
"žydrieji šalmai”, parengti ir netru
kus išvyksiantys į Chorvatiją. Iš trijų 
valstybių karių buvo suformuota 
kovinė kuopa, pavadinta bendru 
DALIPBAT vardu, antrąją aptarna
vimo kuopą sudarė 170 žmonių: ry
šininkai, vairuotojai, medikai, virė
jai. Pratyboms vadovavo Lietuvos 
generalinio Štabo viršininkas pulki
ninkas V. Tutkus, bendrai tarptauti
nei kuopai - pirmosios Lietuvos tai
kos palaikymo misijos Chorvatijoje 
būrio vadas kapitonas A. Chrapko.

Manevrų teritorija paruošta pagal 
JTO priimtas taisykles, t.y. Rukloje 
visi pratyboms skirti įrenginiai ant
žeminiai, nes pagal taisykles terito
rijoje kasti negalima. "Gintarinės 
vilties-95“ scenarijus pasakoja apie 
tris valstybes, kurių istorija siekia 
penkioliktą amžių. Pagal legendą, 
tose valstybėse kilo etninis-religinis 
konfliktas, kadangi jose išpažįsta
mas ir islamas, ir krikščionybė. 
Konflikto zonoje taiką palaikyti tu
rėjo bendras Lenkijos, Lietuvos ir 
Danijos būrys.

Pratybos vyko dviem etapais: iš 
pradžių kariai teoriškai susipažino su 
regiono situacija, užduotimis, vėliau 
- stojo į postus, budėjo, patruliavo 
beveik 8 tūkst. hektarų poligono teri
torijoje, lydėjo svarbius krovinius, 
šaudė ir mokėsi naudoti prieštan
kines minas, žymėti minų laukus. 
Visi kariai turėjo savo atsigabentus 
ginklus, nacionalines ekipiruotes.

Dabar Ruklos poligone pradėta 
kurti Lietuvos taikos palaikymo pa
jėgų mokymo bazė, tačiau kariš
kiams paskirtos teritorijos ribos dar 
nenubrėžtos.

Ona Mickevičiūtė
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SWTYNIIOS ©HIENOS
Paneigė informaciją

"Svečiai įsitikino, kad informacija 
apie Tauragę Vokietijos spaudoje - 
neteisinga“ - taip pavadintas Al
vydo Putelio straipsnis "Lietuvos 
aide“ 06 07.

Tauragėn atvykusi Vokietijos 
Rydštato miesto senjorų delegacija 
nuo savo programos nukrypo ir 
panoro susitikti su rajono vadovais 
- meru K. Pauliumi, pavaduotoju 
D. Bredeliu, administratoriumi A. 
Paliūčių, savivaldybės skyrių va
dovais, nors šis susitikimas iš 
anksto nebuvo numatytas. O prie
žastis buvo paprasta. Likus ke
lioms dienoms iki Rydštato sen
jorų delegacijos kelionės į Taura
gę, Vokietijos spaudoje pasirodė 
straipsnių, neigiamai vertinančių 
Tauragės rajono Lauksargių glo
bos namų darbą, nesąžiningai nau
dojamą pagalbą jiems iš Vokieti
jos. Straipsniuose remtasi Lietuvos 
laikraščių informacija. Tad delega
cija norėjo įsitikinti pati. Dar prieš 
susitikimą su Tauragės rajono 
vadovybe Rydštato svečiai lankėsi 
Lauksargių senelių globos namuo
se, kalbėjosi su jų gyventojais. 
Delegacijos vadovas Heraldas 
Benzas Tauragės rajono vadovams 
išsakė savo ir grupės nuomonę. 
Senjorų įsitikinimu, publikacijos 
Vokietijos spaudoje tikrai neatitin
ka tikrovės. Tikrąją padėtį Lauk
sargiuose Heraldas Benzas teigė 
užfiksavęs videojuostoje ir grįžęs į 
Rydštatą ją parodys straipsnius 
rašiusiems žurnalistams.

Lietuvių padėtis Rusijoje

"Dienoje“ 06 09 spausdinamas 
Ievos Alšėnaitės straipsnis "Mask
voje kalbėta apie Rusijos lietuvių 
bėdas“.

Dvi dienas Maskvoje viešėjo 
trys Seimo Žmogaus ir piliečio tei
sių bei tautybių reikalų komiteto 
nariai. Parlamentarai lankėsi Ru
sijos Dūmoje, kur susitiko su jos 
pirmininko pavaduotoju, NVS rei
kalų ir ryšių su tautiečiais (šio 
komiteto atstovai į Lietuvą buvo 
atvykę gegužės mėnesį), Užsienio 
reikalų, Tautybių reikalų komitetų 
nariais. Taip pat kalbėtasi su Lietu
vos ambasados Maskvoje darbuo
tojais, lietuvių bendruomenės ats
tovais, lankytasi lietuviškoje "Šal
tinėlio“ mokykloje.

"Mano nuomone, nuo 1990 m. 
kovo 11 d. nė viena valdžia nesky
rė pakankamai dėmesio svetur gy
venantiems lietuviams“, - spaudos 
konferencijoje sakė V. Petrauskas. 
Pasak jo, dabartinėmis sąlygomis 
geriausia galimybė padėti tautie
čiams būtų kontaktai su oficialia tų 
valstybių, kuriose jie gyvena, val
džia. M. Stakvilevičius sakė susi
daręs įspūdį, jog dabartiniai Rusi
jos vadovai nori, kad mūsų valsty
bių santykiai būtų ne tik gerano
riški, bet ir konkretesni. Komiteto 
pirmininkas apgailestavo, jog lig 
šiol neturime politikos visos lietu
vių bendruomenės, gyvenančios 
Rusijoje, atžvilgiu.

Marijampolėje
"Lietuvos rytas“ 06 12 spausdina 
Loretos Juodzevičienės straipsnį 
"Liūtis Marijampolėje: potvynis, 
gaisrai ir dvi mirtys“.

Birželio 10 dienos popietę Ma
rijampolės rajone įsisiautėjo baisi 
audra. Lauke buvę žmonės puolė 
slėptis po pastogėmis, tačiau ne vi

siems pavyko apsisaugoti nuo įšė- 
lusios stichijos. Du Marijampolės 
rajono gyventojai žuvo, dar ke
liems padaryta materialinių nuos
tolių.

Žaibas trenkė į 33 metų Vidz
giriu kaimo gyventoją R. Venc- 
kūną, kai jis važiavo arkliu kinkytu 
vežimu. Kitas marijampolietis, 35 
metų V. Bučinskas, žuvo Želsvelės 
miške. Šiame miške buvę penki 
vyrai nuo liūties bandė pasislėpti 
traktoriaus kabinoje ir po priekabi 
I ją trenkęs žaibas užmušė V. Bu
činską, o kitą šalia buvusį vyriškį 
apdegino.

Iš viso tą popietę Marijampolės 
gaisrininkus šio miesto ir rajono 
gyventojai kvietėsi šešis kartus.

Gaisrininkams teko kovoti ne 
tik su ugnimi, bet ir su vandeniu.il 
užtvindytos Vytauto gatvės jie 
traukė autobusą, o iš gyventojų 
rūsių siurbė vandenį.

Marijampolės rajone žuvę žmo
nės nėra pirmosios žaibo aukos 
šiais metais. Plungės rajone, Že
maičių Kalvarijoje, žaibas užmuši 
87 metų P. Lukauską ir 64 metui 
Lukauskienę. Gegužės 25 dieną 
Pakruojo rajone, Rozalimo kaime, 
žaibas nutrenkė 34 metų penkių 
vaikų motiną A. Vaitiekūnienę. 
Primenama, jog pernai Lietuvoje 
nebuvo žaibo aukų.

I§ JAV sostinės - 
staigmena Vilniui

Taip vadinasi straipsnis "Lietuvos 
ryte“ 06 15.

"Nei Lietuvos Prezidento pata
rėjas užsienio politikos klausimais 
Justas Paleckis, nei Vyriausybės 
spaudos atstovas Vilius Kavaliaus
kas, nei Prezidento spaudos atsto
vas Nerijus Maliukevičius nieko 
nežinojo apie "Memorialo komu
nizmo aukoms atminti“ fondą Va
šingtone, į kurį neįtrauktas nė vie
nas lietuvis, nors į jį įeina ir Lat
vijos prezidentas G. Ulmanis, ii 
Estijos prezidentas L. Meri.

Jau daugiau kaip metai, kai su
manyta Vašingtone pastatyti me
morialą komunizmo aukoms at
minti. Amerikos spaudos duome
nimis, per palyginti trumpą laiką • 
nuo 1917 metų bolševikų revoliu
cijos Rusijoje iki 1987 metų-žuvo 
daugiau kaip 100 milijonų žmonių. 
(Turima omeny ne tik Rusijoje, bet 
ir Rytų Europoje, Kuboje, Vietna
me ir kitose šalyse žuvusieji).

Kaip rašo "The Washington Ti
mes“, į šį fondą pakviesti Latvijos 
prezidentas G. Ulmanis bei Estijos 
prezidentas L. Meri, taip pat Alba
nijos prezidentas S. Berisha, žy- '■ 
mūs Rusijos disidentai J. Bonner ii 
V. Bukovskis, daugybė kongreso 
narių, garsių politikos veikėjų, taip 
jų ir Z. Brzezinskis. Fondui taip 
pat priklauso JAV prezidentas B. 
Clintonas, Atstovų rūmų pirminin
kas N. Gringrichas, Senato daugu 
mos lyderis R. Dole'as.

Amerikos lietuvių spauda fonde 
pasigedo Lietuvos atstovų. Kaip 
rašo "Draugas“, sąraše nėra nei 
Prezidento A. Brazausko, nei prem
jero A. Šleževičiaus, nei Lietuvos 
ambasadoriaus JAV A. Eidinto. 
"Norėtume tikėti, kad "The Wa
shington Times“ tik per kažkokį 
nesusipratimą ar neapsižiūrėjime 
praleido Lietuvos atstovus, įsijun
gusius į šį kilnų ir visai žmonijai 
reikšmingą darbą. Jeigu tai ne 
praleidimas - mes turime teisę rei
kalauti labai greito ir labai įti
kinančio pasiaiškinimo“, - rašo 
"Draugas“. v
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Prezidentūroje

** Birželio 9 d. Tėvynės sąjungos 
pirmininko V. Landsbergio prašy
mu jį priėmė Prezidentas A. Bra
zauskas. Opozicijos vadovas per
davė Tėvynės sąjungos susirūpi- 
nimą-dėl Visagino miesto, esančio 
pačiame pasienyje, plėtimo i Balta
rusijos pusę, prašė atkreipti dėmesį i 
netvarką pasienio postuose su Ru
sija ties Nidos miestu ir Panemu
nėje.
** Prezidentas A. Brazauskas 
pateikė Seimui ratifikuoti 1989 m. 
lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų 
Vaikų teisių konvenciją.

Seime
** Birželio 8 d. Seime kalbą pa
sakė dvi dienas Lietuvoje viešėjęs 
Lenkijos Senato Maršalka Adamas 
Stružikas, atvykęs kartu su Lenki
jos delegacija. Svečias patikino, 
kad Lenkijos kelyje į Vakarų kari
nes ir politines organizacijas san
tykiai su kaimynais gali būti tik 
draugiški, "būtent taip bendradar
biaujama ir su kaimynine Lietuva”. 
A. Stružiko apsilankymo išvakarė
se Lietuvos lenkų sąjungos valdy
ba išplatino pareiškimą "Dėl Vil
niaus krašto žmonių nuosavybės ir 
tautinių teisių pažeidimų”. Doku
mente sakoma, kad plečiant Vil
niaus miesto ribas, bus pažeistos ir 
apribotos lenkų, gyvenančių sosti
nės priemiesčiuose, nuosavybės ir 
tautinės teisės. Pareiškimo autorių 
teigimu, 30 tūkst. hektarų plote ap
link sostinę tikriesiems savinin
kams dar negrąžinta nuosavybė, o 
tuo tarpu Seimas ketina išplėsti 
Vilniaus teritoriją dar apie 11 tūkst. 
hektarų. Apie šį Lenkų sąjungos 
pareiškimą A. Stružikas kalbėjo 
Seime, pabrėždamas, kad tai kelia 
stiprų lenkų susidomėjimą. Lietu
vos aukščiausiosios valdžios atsto
vai patikino Lenkijos Senato pirmi
ninką, jog Vilniaus miesto plėtimas 
’’neiššauks neigiamų padarinių šios 
teritorijos gyventojams”. Viešna
gės metu Lenkijos Senato Maršal
ka atskirai susitiko su LDDP frak
cijos atstovais, o vėliau - ir su opo
zicijos nariais. Opozicijos atstovai 
jam paaiškino, kad su nekilno
jamojo turto grąžinimo problema 
Lietuvoje susiduria visi, nepriklau
somai nuo tautybės, ir kad tautinių 
mažumų problemos, kurių, pasak 
opozicijos, nėra, čia keliamos pe
riodiškai ir dirbtinai.
'* Birželio 8 d. į parlamentarų klau
simus atsakė Lietuvos banko valdy
bos pirmininkas K. Ratkevičius. Jo 
nuomone, realiai lito vertę apskaiči
uoti labai sudėtinga arba net iš viso 
neįmanoma. Banko vadovas pateikė 
duomenų, kad nominali lito vertė 
per pirmąjį šių metų ketvirtį di
džiausių Lietuvos prekybos part
nerių Rytuose (Rusijos, Baltarusijos 
ir Ukrainos) valiutų atžvilgiu išaugo 
83 proc., o lyginant su didžiausių 
Vakarų partnerių (Vokietijos, Len
kijos, Latvijos ir Olandijos) valiu
tomis - sumažėjo 7 proc. Reali lito 
vertė, palyginti su Rytų valstybių va
liutomis, per tą laiką sumažėjo 6 
proc., o palyginti su tų pačių Vakarų 
valstybių valiutomis, sumažėjo 1,6 
proc. Reali lito vertė, pasak banki
ninko, per pirmuosius tris šių metų 
mėnesius sumažėjo tik 1,7 proc.

Birželio 12 d. Seime surengęs 
spaudos konferenciją Lietuvos 
Centro sąjungos pirmininkas R. 
Ozolas pasakė, kad ’’Lietuva Euro
pos Sąjungoje turi gyventi ne kaip 
vasalas”. Jo manymu, nors ir su
vokdama, kad mūsų laukia nema
lonumai, pereinant iš vienos sąjun
gos į kitą, Lietuva turi įsijungti į 
ES, nes mūsų šalies geopolitinė pa
dėtis neleidžia jai tapti kokios nors 

sąjungos nare. Prelegentas prisimi
nė, jog Prezidentas A. Brazauskas 
ragino stojant į ES atsisakyti ’’agre
syvaus tautiškumo”. R. Ozolo žo
džiais, ’’nedera kaltinti lietuvių ag
resyviu tautiškumu”, nes ’’tautišku
mas turįs būti mūsų siekis ir gyve
nimo norma”.

Birželio 13 d. Seimas pritarė nu
tarimui "Dėl Būtingės naftos termi
nalo projekto finansavimo”, kuriuo 
Vyriausybei suteikta teisė prisiimti 
80 milijonų JAV dolerių turtinius 
įsipareigojimus, suteikiant Vyriau
sybės garantiją JAV EXIM bankui. 
Buvęs ekonomikos ministras J. Ve
selka įtikinėjo Seimo narius, kad tai 
bus bankrotui pasmerktas statinys, o 
siekiant to išvengti, reikia Būtingės 
akcijų paketą parduoti Rusijai, nes 
tai automatiškai garantuotų naftos 
tranzitą ir eksportą pro šį terminalą . 
’’Veto principai” turėtų apsaugoti 
Lietuvą nuo negerų Rusijos ketini
mų, teigė prelegentas. Seimo narys 
kritikavo ir tai, kad EXIM banko 
kreditas 5 mln. dolerių brangesnis 
nei būtų imant iš banko Europoje, 
be to, amerikiečiai nieko neprarastų, 
jei terminalas bankrutuotų. Nutarus, 
kad projekto daugiau atidėlioti ne
įmanoma, 81 Seimo narys balsavo 
už šį nutarimą, 2 buvo ’’prieš”, 2 - 
susilaikė. Nutarimas iš tikrųjų šiek 
tiek pavėlavo, nes birželio 9 d. iškil
mingai pradėta Būtingės naftos ter
minalo statyba, kurią Lietuva gali 
finansuoti tik 40 proc., todėl ir teks 
imti JAV banko kreditą.
** Birželio 15 d. ”EL” gavo Tėvy
nės sąjungos (Lietuvos konservato
rių) pirmininko V. Landsbergio pa
reiškimą ’’Dėl SSRS invazijos ir 
Lietuvos okupacijos metinių”. 
’’Prieš 55-erius metus Sovietų są
jungos kariuomenė peržengė Lietu
vos sieną, praliejo kraują, okupavo 
mūsų valstybę. Ši diena turi būti 
prisimenama kaip SSRS ir Vokieti
jos suplanuoto karo prieš kaimynus 
veiksmas, nors Lietuva iš karto gin
klu nesipriešino”, rašoma pareiški
me. ”Tarp nusikalstamų vieksmų, 
kuriuos okupuotoje Lietuvoje vykdė 
SSRS valdžia, buvo ir genocido 
pobūdžio masiniai žmogaus teisių 
pažeidimai: žudynės, smurtinis 
gyvenimo būdo ir turto naikinimas, 
sistemingi ir ypatingai nežmoniški 
trėmimai iš Lietuvos į tolimus, 
atšiaurius SSRS regionus. Dabartinė 
Rusija kol kas dar neatsiliepė į 
pasiūlymus suvokti bent jau huma
niškai nuspalvintą jos priedermę - 
padėti grįžti į Lietuvą kadaise smur
tu ištremtiesiems ir jų palikuonims. 
Penkiasdešimt penktosios invazijos 
metinės būtų tinkama proga, kad ir 
Lietuvos valdžia, ir tarptautinė ben
drija Rusijai tą vėl primintų’’,'ragina 
opozicijos vadovas.

**• Birželio 9 d. užsienio reikalų 
ministro P. Gylio vadovaujama Lie
tuvos delegacija dalyvavo Rygoje 
vykusiame Baltijos šalių užsienio 
reikalų ministrų susitikime. Jame 
ministrai pasirašė trišalę sutartį dėl 
bevizio režimo. Lietuvos ir Latvijos 
ministrai pasirašė vyriausybių susi
tarimus dėl valstybės sienos perėji
mo punktų ir dėl bendro keleivių 
tikrinimo juose.

Birželio 13-14 d. du Užsienio 
reikalų ministerijos Ekonominių 
ryšių departamento atstovai Euro
pos laisvosios prekybos asociacijos 
(EFTA) šalių ministrų susitikime 
Norvegijos mieste Bergene pradėjo 
derybas dėl laisvosios prekybos 
sutarčių su EFTA pasirašymo. Par
sigabentą sutartį Lietuva svarstys 
beveik iki šių metų pabaigos, nes 
derybos dėl pasirašymo prasidės 
vėlai rudenį.

Ona Mickevičiūtė

Europos slenkstis peržengtas

Atkelta iš 1 psl.

Birželio 12 d. Seimo rūmuose 
surengtoje spaudos konferencijoje 
opozicijos lyderis V. Landsbergis 
sutarties pasirašymą pavadino 
’’svarbiu pasiekimu bei Lietuvos 
integracijos į Europos struktūras 
etapu”. Jis perskaitė pareiškimą, 
kuriame sakoma, kad sutarties pasi
rašymas - "bendras pasiekimas, ku
ris įpareigoja Lietuvos įstatymų 
leidėjus demokratiniams poslin
kiams ne vien ekonomikos srityje. 
Deja, valdančioji LDD partija yra 
pasirengusi iš karto po sutarties pa
sirašymo įgyvendinti keletą įstaty
minių užmačių, varžančių informa-' 
cijos laisvę, ir netgi priimti Nepa
prastosios padėties įstatymą, pagal 
kurį itin lengvai galėtų būti atimtos 
visos pagrindinės konstitucinės lais
vės. Tai kelias į policinę valstybę, 
nesuderinamas su Lietuvos 1990 
metais pasirinkta europinės demo
kratijos kryptimi”. Pareiškime opo
zicijos lyderis teigia, jog ekonomiš
kai Lietuvai suartėti su Europa la
biausiai trukdo korupcija. Todėl V. 
Landsbergis ragino valdančiąją par
tiją ’’leisti Seime priimti anksčiau 
atmestą antikorupcinį Valstybės 
pareigūnų turto ir pajamų deklaravi
mo įstatymą“.

Sutarties pasirašymo dieną Pre
zidentas surengė priešpiečius ES 
valstybių ambasadoriams Lietu
voje. A. Brazauskas padėkojo vi
soms Europos Sąjungos šalims ir 
jų ambasadoriams, aktyviai rėmu- 
siems Lietuvos siekius. Prezidentas 
susitikime kalbėjo, jog ’’situaciją, 
kai iš Vidurio ir Rytų Europos val
stybių kokiu nors būdu būtų iš
skirtos trys Baltijos valstybės, Ru

Kelyje į ES laukia ekonominiai sunkumai
Lietuvos krikščionių demokratų 

partija kartu su K. Adenauer fondu 
Vilniaus Universitete surengė kon
ferenciją "Europos sutartį pasitin
kant - integracijos ekonominiai as
pektai”. Asocijuotos sutarties su Eu
ropos Sąjunga (ES) pasirašymo iš
vakarėse tai buvo vienintelis stam
bus ir išsamus renginys, kuriame 
siekta kuo nuodugniau aptarti Lietu
vos ekonominės integracijos į ES 
būklę, reikalavimus ir perspektyvas 
bei paskleisti žinias visuomenėje, 
kadangi ne visi jos sluoksniai gerai 
supranta jungimosi į suvienytos Eu
ropos struktūras svarbą, tikslą ir pa
sekmes. Šalia džiūgavimų iš kai 
kurių politikų lūpų pasigirsta ir 
minčių, kad tai bus tolygu įstojimui į 
Sovietų sąjungą, gąsdinama sunkio
mis konkurencijos sąlygomis.

Renginyje dalyvavo Vokietijos 
Bundestago deputatas ir Užsienio 
reikalų komiteto narys Kersten Wet
zel su septyniais šalies verslininkais, 
K. Adenauer fondo atstovas Baltijos 
šalims, įvairių Lietuvos politinių 
partijų atstovai, ministerijų specialis
tai, Lietuvos banko atstovai.

Konferencijoje išnagrinėtas ban
kų, finansų sistemos, energetikos, 
transporto, ryšių, pramonės, žemės 
ūkio įsiliejimas į ES rinką, tačiau 
nedaug buvo kalbėta apie konkre
čius veiksmus visose Lietuvos ūkio 
srityse, siekiant narystės ES.

Ekonomikos ministerijos Makro
ekonominės politikos departamento 
direktorius G. Miškinis pabrėžė, jog 
mažos valstybės ekonomika dau
giausia priklauso nuo prekybos, to
dėl neatidėliotinai reikėtų nustatyti 
prioritetines prekes ir jas remti. To
kiomis žemės ūkyje galėtų būti 

sija greičiausiai traktuotų sau nau
dinga linkme“. O tai, Prezidento 
nuomone, reikštų Baltijos valstybių 
pralaimėjimą.

Birželio 13 dieną Lietuvos Vy
riausybės rūmuose surengtas iškil
mingas Europos (Asociacijos) sutar
ties pasirašymo minėjimas. Iškil
mingą premjero kalbą Europos su
tarties pasirašymo proga perskaitė 
valdymo reformų ir savivaldybių 
reikalų ministras M. Stankevičius. 
Ministras pirmininkas A. Šleževi
čius iškilmingame posėdyje nedaly
vavo, nes dėl pilotų streiko nespėjo 
grįžti į Lietuvą. ’’Mes nuo pat ne
priklausomybės atkūrimo suvokė- 
me^ kad kelias į Europą šiandieninė
je Lietuvoje neturi alternatyvos. Tai 
ypač svarbu pareikšt^ šiandien, nes 
po 1992 m. rinkimų buvo daug gąs
dinimų, kad valdžion išrinkta partija 
pasuks atgal, sustabdys visas refor
mas, demokratijos plėtą“, - teigiama 
premjero kalboje.

M. Stankevičius pacitavo Liuk
semburge birželio 12 d. Prancūzijos 
užsienio reikalų ministro pasakytus 
žodžius: "Europos Sąjunga kreipia 
ypatingą dėmesį santykiams su 
Baltijos valstybėmis, su visu Balti
jos jūros regionu. Šios sutarties pa
sirašymas įtraukė Baltijos valstybes 
į grupę valstybių, siekiančių tapti 
Europos Sąjungos narėmis, padarė 
jas lygiomis su kitomis asocijuo
tomis šalimis. Po ilgų išsiskyrimo 
metų mes galime švęsti Baltijos 
valstybių sugrįžimą į Europos šei
mą”.

Užsienio ambasadorių vardu su
sirinkusius pasveikino dabar ES 
prezidentaujančios Prancūzijos ats
tovas - šalies ambasadorius Lietu
voje P. de Suremain ir pasakė, kad 

mėsa, pienas, linai ir rapso aliejus, 
teigė G. Miškinis. Pasak pranešėjo, 
valstybė turėtų skatinti vartotojus 
pirkti vietinės gamybos prekes. 
Daugelio nuomone, konkurencija su 
Vakarų produkcija labiausiai atsi
lieps žemės ūkiui. O tokioms pra
monės šakoms, kaip, pavyzdžiui, 
lengvosios pramonės, kurios jau 
dabar yra radusios kelius į Vakarus, 
neva, būgštauti neverta. Pasak "Lie
tuvos ryto“, niekas taip pat negalėjo 
atsakyti į konferencijos dalyvių 
klausimus apie konkrečius poten
cialiems ES nariams keliamus rei
kalavimus aplinkosaugos ir sociali
nės apsaugos srityse.

Lietuvos banko tarpautinių eko
nominių ryšių departamento direkto
rius S. Kropas, kalbėjęs apie bankų 
ir finansų integravimosi problemas, 
pirmiausia pabrėžė, kad Tarptautinių 
valiutų fondo ir kitų tarptautinių 
organizacijų ataskaitose Lietuva jau 
nebepriskiriama buvusios SSRS val
stybėms, ir palankiai įvertino kapita
lo judėjimo Lietuvoje sąlygas.

Vieno iš renginio organizatorių, 
Seimo užsienio reikalų komiteto 
Europos pakomitečio pirmininko, 
Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos valdybos pirmininko pa
vaduotojo Algirdo Saudargo “EL” 
pasakytais žodžiais, konferencija 
surengta prieš pirmąjį Lietuvos 
žingsį, o ne prieš paskutinį, kaip kad- 
sakė kai kurie konferencijoje da
lyvavę politikai. Žengus pirmąjį 
žingsnį - pasirašius Asocijuotos 
narystės sutartį, būtina numatyti ir 
tolesnio darbo planus, siekiant tikro
sios narystės. Krikščionių demo
kratų partijos valdybos vicepirmi
ninkas tikisi, kad iki rinkimų, su

tai laiminga diena Lietuvai, kuri vėl 
pradeda vaidinti savo vaidmenį 
Europoje.

Iškilmingą metaforų kupiną kal
bą pasakė poetas J. Marcinkevičius. 
Poetas priminė senovės graikų mitą 
apie Europos pagrobimą ir pajuoka
vo: "Koks nors mūsų tautietis, aršus 
europocentristas, galėtų rūsčiai pas
merkti Dzeusą, kad jis neatgabeno 
gražuolės čia, kur, kaip po daugelio 
amžių pasirodė, ir yra tikrasis Euro
pos centras. Iš tikrųjų tąsyk Europa 
būtų prasidėjusi nuo mūsų, ir mums 
šiandien nereikėtų eiti į ją”. Poetas 
išvedė istorinę paralelę. Jam dabar
tinis Lietuvos žingsnis į Europą 
priminė Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Gedimino laiškus, rašytus 
apie 1323-uosius ir siųstus Vakarų 
valstybių karaliams. Juose valstybės 
valdovas siūlė puikias sąlygas už
sienio pirkliams, amatininkams, 
verslininkams, tačiau atsako ir sve
čių nesulaukė. Tokias sąlygas Lie
tuva pasižada sudaryti svečiams ir 
dabar. "Pasirašyta sutartis, be abejo
nės, sutvirtina mūsų ekonominį ir 
politinį saugumą, įveda mus į Euro
pos problematiką, skatina mūsų 
kūno ir dvasios augimą. Toks buvo 
pagrindinis visos mūsų istorijos 
rūpestis ir siekis. Vadinasi, galima 
tarti, kad Gedimino laiškai pagaliau 
pasiekė Europą. Po 670 metų!”

EU

darant tokius tolimesnius planus, jo 
partija pirmaus tarp kitų. Žvelgiant į 
Lietuvos ūkį ir numatant jo vystymo 
perpektyvas, turint priekyje tikslą - 
Europos Sąjungą, reikia siekti, kad 
sunkumai tame kelyje būtų įveikti 
su kuo mažesniais nuostuoliais, kuo 
neskausmingiau, kalbėjo A. Saudar
gas. Kai kurių politikų įsijungimo į 
ES proceso lyginimas su įstojimu į 
Sovietų sąjungą, nepagrįstas, ka
dangi integravimasis į ES nėra 
spendžiamas priverstiniu būdu. ’Tai 
ne okupacija, bet integracija“, sakė 
A. Saudargas.

Krikščionių demokratų partijos 
narys Albertas Šimėnas ”EL“ tei
gė, kad konferencija nebuvo popu
listinis renginys. Ėjimo į ES pro
cesas gali būti greitesnis arba lė
tesnis, tačiau integravimosi nega
lima pasukti į kitą pusę, t.y., atgal, 
nes Lietuva labai aiškiai pasirinko 
vieną vienintelę kryptį - į Europą. 
O dabar jau atsidūrė kandidačių į 
ES sąraše. ’Tai gera perspektyva, 
nors patys Lietuvos politikai ir 
žurnalistai ją kartais piešia juo
dai“, teigė A. Šimėnas.
Nauji įstatymai ir 
laisva rinka

Savaitę prieš ES sutarties pasi
rašymą Liuksemburge vyko ES, 
Rytų bei Vidurio Europos šalių eko
nomikos ministrų pasitarimas, ku
riame buvo aptartos vieningos rin
kos galimybės. Pasitarime dalyvavo 
ir Lietuvos ekonomikos ministras 
A. Vasiliauskas.

ELTA pateikė A. Vasiliausko 
komentarą apie Liuksemburge įvy
kusią Europos ministrų diskusiją:

Nukelta į 4 psl.
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Į Lietuvą sugrįžta
V

Gedulo ir vilties diena visiems bendra
K. Škirpos palaikai

Birželio 15-ąją, Lietuvos sovie
tinės okupacijos 55-ųjų metinių 
dieną, į Tėvynę parvežti vieno ak
tyviausių kovotojų už jos neprik
lausomybę, pirmojo Lietuvos sa
vanorio, Steigiamojo Seimo nario, 
Generalinio štabo pulkininko, Vy
čio Kryžiaus kavalieriaus Kazio 
Škirpos ir pernai mirusios jo žmo
nos Bronės Neniškytės-Škirpienės 
palaikai. Urnas iš Vašingtono at
lydėjo jų sūnus Kazys Kęstutis

Nuo Biržų kilusio Kazio Škir
pos gimimo 100 metų sukako šie
met vasario mėnesį, o priverstinėje 
tremtyje JAV žymus Lietuvos dip
lomatas mirė beveik prieš šešiolika 
metų.

K. Škirpa buvo Lietuvos aktyvis
tų fronto įkūrėjas, 1941 metų sukili
mo organizatorius ir rengėjas, Laiki
nosios Lietuvos vyriausybės vado
vas. Diplomatas 1937-aisiais atsto
vavo Lietuvai Tautų Sąjungoje Že-

nevoje, 1938 metais buvo nepapras
tuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju mi
nistru Varšuvoje, poto dirbo diplo
matu Vokietijoje iki pat Lietuvos 
atstovybės uždarymo.

K. Škirpa, niekada nepripažinęs 
okupacinio režimo, prieš Liaudies 
Seimą protestavo atvira telegrama. 
Už tai specialiu sprendimu iš jo bu
vo atimta Lietuvos pilietybė.

Kazio Škirpos ir jo žmonos pa
laikai birželio 15-ąją buvo pašarvoti 
Kauno Vytauto Didžiojo karo mu
ziejaus didžiojoje salėje. Muziejaus 
ginklų kolekcija, sudaranti jo aukso 
fondą, įsigyta būtent K. Škirpos dė
ka, jam dirbant karo atašė Vokieti
joje 1928-1937 metais.

Birželio 16-ąją diplomato Kazio 
Škirpos ir jo žmonos Bronės Škir- 
pienės atminimas pagerbtas šv. Mi- 
šiomis Šv. Arkangelo Mykolo (įgu
los) bažnyčioje, iš čia urnos su 
tremtinių palaikais buvo palydėtos į 
Petrašiūnų kapines.

Kelyje į ES laukia 
ekonominiai sunkumai
Atkelta iš 3 psl.

- Pagrindinis ekonomikos mi
nistrų darbotvarkės klausimas, dėl 
kurio nuomonę išsakė kiekvienos 
šalies atstovas, buvo vadinamosios 
Baltosios knygos svarstymas. Ši 
knyga - tai Europos Sąjungos komi
sijos parengtas dokumentas. Jame 
pateiktas visų ES įstatymų, kuriais 
re^iamentuojami vieningos rinkos 
veikimo principai, aprašymas. Vie
ninga Europos rinka - tokia rinka, 
kurioje neribojamas prekių, paslau
gų, kapitalo ir žmonių judėjimas.

Baltoji knyga yra viršesnis doku
mentas už nacionalinius įstatymus, 
be to, Europos Sąjunga dar turi ant
rinę juridinę sistemą - įstatymų bei 
teisės normų rinkinį, kuris veikia 
šios bendrijos šalyse. Baltoji knyga 
iš esmės skirta asocijuotiesiems ES 
nariams - Bulgarijai, Vengrijai, Ru
munijai, Čekijai, Slovakijai, Lenki
jai, taip pat trims Baltijos valsty
bėms, kurios rengiasi tapti ES na
rėmis. Mums ji bus žinynas, kuriuo 
privalėsime naudotis ir kartu rengti 
savo programą, nes šalims suteikia
ma laisvė nustatyti įstatymų bei

normų prioritetus, jų įgyvendinimo 
būdus. I

Ekonomikos ministrai pabrėžė, j 
jog reikia kuo mažiau atvykstančių 
ekspertų - kiekviena į ES besijun
gianti šalis turi parengti savo spe
cialistus.

Lietuvos laukia didžiulis darbas. į 
Per šešerius pereinamojo laikotarpio I 
metus turėsime išnagrinėti visus į 
įstatymus ir juos harmonizuoti pagal I 
ES reikalavimus. Dalį įstatymų rei
kės priimti iš naujo, kitus taisyti, 
pavyzdžiui, Akcinių bendrovių, 1 
Bankroto, Užsienio investicijų ir I 
pan. Pagaliau ir Seimas turės dirbti 
kvalifikuočiau - įstatymą svarstyti ir 
priimti tik tada, kai jo variantas ati
tiks ES juridines normas.

Šiuo metu įsijungti į ES sudaryta 
vyriausybinė komisija, kuriai vado
vauja premjeras, kiekviena ministe
rija turi už tai atsakingą pareigūną, 
be to, ministerijoms pavesta sufor
muoti darbo grupę, steigiamas di
delis departamentas Užsienio rei
kalų ministerijoje. Daugiausia dar
bo, be abejo, turės juristai, kurie 
specializuosis ES teisės srityje.

i ELI

Gedulo ir Vilties dienos išva
karėse ”EL” korespondentė susi- i 
tiko su Lietuvos politinių kalinių ir 1 
tremtinių sąjungos (LPKTS) pre
zidentu Baliu Gajausku. Jis sutiko 
papasakoti, kaip gyvena 80 000 
Sąjungos narių pažymėjimus tu
rinčių žmonių.

Sąjunga įregistruota 1991 m. 
birželio 25 d., Seime Politinių kali- : 
nių ir tremtinių laisvės frakcija turi : 
5 atstovus. 1

Sąjunga nėra turtinga, jos nere- < 
mia valstybė. Politiniai kaliniai ir 
tremtiniai - daugiausia seni ligoti i
žmonės, invalidai, gaunantys nedi- ;
deles pensijas ir pašalpas, neturintys i 
jokių lengvatų. Iš Vyriausybės fon
do, kuriam vadovauja Vyriausybės 
patarėjas išeivijos reikalams S. 
Stungurys, LPKTS norėtų pašalpų 
visiems savo Sąjungos nariams ir 
kad tos pašalpos nebūtų naudoja
mos politiniams tikslams. Lietuvos 
politinių kalinių sąjungos Kauno 
skyriaus pirmininkas A. Padleckis 
ataskaitiniame susirinkime Vyriau
sybės pašalpas pavadino ’’trisdešim- 
čia sidabrinių” ir pasakė: ’’Mes ne
galime tų žmonių smerkti, bet turim 

i įsisąmoninti, kur šitas papirkinėji
mas veda”.

LPKTS norėtų savo nariams pa
dėti pinigais, iškovoti jiems leng- 

į vatas, tačiau Seime neturi daugu
mos ir nors per porą metų Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių laisvės 
frakcija parlamentui pateikė 19 siū- 

| lymų, įstatymų pataisų ir pareiški
mų, kaip pakeisti esamą tremtinių 

I padėtį, dažniausiai iš anksto būdavo 
1 aišku, kad nieko nelaimės, kalbėjo 

'1 B. Gajauskas.
Kiti politinių kalinių ir tremtinių 

| bei jų vaikų, vaikaičių sunkumai: 
žemės, nekilnojamojo turto ir pilie
tybės atgavimas. Turtą (jei toks išli-

kęs) jie atgauna bendra tvarka, jei 1 
turi dokumentus. Lietuvos piliety
bės atgavimo įstatymas yra tikrai i 
netobulas, todėl grįžusiems iš Sibi
ro, iš kitų buvusios Sovietų sąjun
gos vietų lietuviams LPKTS sten
giasi padėti tapti Lietuvos piliečiais. 
Tremtiniams ir jų vaikams bei anū
kams, gimusiems ir ilgai gyvenu
siems Rusijoje, dažniausiai būna 
sunku pildyti sudėtingas anketas 
lietuviškai, laikyti lietuvių kalbos ] 
egzaminą. i

Niekas nesirūpina ir tų žmonių 
sveikata, nors LPKTS priklauso net- 1 
gi kelios dešimtys 1889, 1900 me
tais ir kiek vėliau gimusių žmonių, 
kurie prarado sveikatą lageriuose, 
kasyklose, Sibiro šiaurinių miestų 
statybose. Sveikesni ir aktyvesni 
Sąjungos nariai lanko senus žmones 
ir pagal išgales rūpinasi jais.

Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos prezidentas B. Gajauskas 
parodė 1898 metais gimusios, 
dabar Domeikavoje netoli Kauno 
įsikūrusiosios J. Černiauskienės 
(ligotos, nevaikštančios), kuri gy
vena su 25 metus lageriuose pralei
dusiu invalidu sūnumi, dokumen
tus. Ši šeima verčiasi ypač sunkiai, 
todėl kai LPKTS gavo iš JAV, 
Clevelande, gyvenančios lietuvės 
300 JAV dolerių, kuriuos ši mote
ris paprašė išdalinti tremtiniams, 
pora dešimčių dolerių pirmiausia 
buvo skirta Černiauskų šeimai. Po 
20 dolerių išmokėta dar 45 sunkiai 
besiverčiantiems tremtiniams ir 
politkaliniams, o tai įrodantys do
kumentai bus nusiųsti į JAV rė
mėjai.

Be socialinės veiklos, LPKTS 
! nuo 1988 metų dalyvauja politinėje 

veikloje, rinkimuose, referendu
muose, rūpinasi istorinės tiesos at
kūrimu: leidžia žurnalą ’’Laisvės

kovų archyvas” ( išėjo 14 numerių), 
laikraštį ’Tremtinys”, knygas apie 
tremtį, lagerius, ginkluotą pasiprie
šinimą ( išleista 14 knygų), kaupia 
dokumentus, atsiminimus, įvairiau
sią archyvinę medžiagą, remia 
tremtinių chorus, apmoka jų kelio
nes, nors verčiasi tik iš labdaros ir 
rėmėjų lėšų.

Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga atstato senuosius paminklus 
partizanams, kuria ir stato naujus, 
rūpinasi partizanų kapais, ieško 
represuotų žmonių ir partizanų 
kapų, perlaidoja palaikus, mokyk
lose vaikams pasakoja apie sunkią 
tremtinio dalią.

LPKTS palaiko ryšius su užsie
nyje, daugiausia - Australijoje, JAV, 
Didžiojoje Britanijoje gyvenančiais 
lietuviais. Deja, su Londono lietu
viais ryšiai susilpnėjo, nes keli 
žmonės, su kuriais buvo bendradar
biauta, jau grįžo gyventi į Lietuvą. 
Politinių kalinių ir tremtinių sąjun
ga, pasak jos prezidento B. Ga
jausko, nori bendrauti su visa lietu
vių išeivija ir Rytuose, ir Vaka
ruose, padėti jai išlaikyti lietuvy^, 
o prireikus - ir grįžti į Tėvynę.

Vyresniojo amžiaus žmonės, 
pasitraukę iš šalies dėl okupacijos, 
prisimena birželio 14-ąją, kurią da
bar Lietuvoje minime kaip Gedulo 
ir Vilties dieną, nes daug ką matė 
savo akimis - tad ir Vakaruose yra 
žmonių, kuriems tos baisios dienos 
tvirtai įsirėžusios į atmintį. Ją pami
nėti reikėtų visiems drauge - nes toji 
skausmo diena visiems bendra, sakė 
Lietuvos politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos prezidentas B. Ga
jauskas, nuo 1948-ųjų iki 1988-ųjų 
beveik 40 metų su nedidele per
traukėle praleidęs lageriuose it 
tremtyje.

Ona Mickeviiiūli

Kritusiems už Tėvynės laisvę

Vaistai į Lietuvą
Priimame užsakymus ir siunčiame į Lietuvą visų 
rūšių visame pasaulyje gaminamų vaistų.
Siunčiame ir tokių vaistų, kurių be gydytojo recepto 
negalima pirkti. Mums receptas nereikalingas, jei 
vaistų pavadinimas yra žinomas.
Taip pat pristatome Lietuvoje ir kitur rašomąsias ma
šinėles su lietuvišku šriftu.
Elektroninė "Optima“ rašomoji mašinėlė su 
lietuvišku šriftu, su pristatymo išlaidomis kainuoja 
150.00 sv., doleriais - 230.00. Rašomoji juostelė, 
cartridge - 4.00 sv., doleriais - 6.00. Klaidų atitaisy
mo juostelės (5) - 7.00 sv., doleriais -10.00.
Pristatome į rankas pinigines dovanas Lietuvoje.

Baltic Managment Company.
(Z. Juras & A.Juras).

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB 
England, telef. 0181 460 2592, 

fax 0181 402 9403.

Debeikiuose šventinamas paminklas žuvusiems partizanams.
VL Žemaičio nuotr. 

kaimo, norėdami įamžinti brolio 
Broniaus, kurio kapo vieta iki šiol 
nežinoma, ir jo bendražygių atmini
mą. Kazys Rožanskas, šiuo metu 
gyvenantis Čikagoje, skyrė lėšas, o 
statybos darbus organizavo jo brolis 
Povilas Rožanskas, gyvenantis 
Klaipėdoje.

Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis 
pilnutėlėje Debeikių bažnyčioje, į 
kurią susirinko ne tik debeikiečiai, 
bet ir aplinkinių kaimų gyventojai 
bei svečiai iš Anykščių.

Po šv. Mišių prie paminklo buvo 
pagerbtas žuvusiųjų atminimas. 
Kalbėjo Debeikių seniūnas Vaidutis 
Bekeris, fundatoriaus brolis P. Ro
žanskas. Debeikių vidurinės mo
kyklos istorijos mokytoja Jūratė 
Musteikienė apžvelgė tų metų De
beikių istorinius įvykius. Kalbėjo 
Anykščių rajono meras Saulius Ne-

Jau praėjo 50 metų nuo pratiza- 
ninės kovos pradžios Lietuvoje, bet 
dar iki šiol nepasakyta visa tiesa 
apie šį laikotarpi, dar nesurasti visi 
žuvusiųjų kapai, ne visiems pastaty
ti atminimo ženklai.

Neseniai Anykščių rajone, De
beikių miestelyje, minint didžiųjų 
trėmimų į Sibirą 47-ąsias ir 50-ąsias 
partizaninės kovos metines, buvo 
atidengtas paminklas partizanams, 
1944-1954 m. žuvusiems už Lietu
vos laisvę. Jis pastatytas miestelio 
centre, kur pokario metais gulėdavo 
numesti partizanų kūnai. Paminklas 
vaizduoja lietuvaitę, nešančią ąžuo
lo lapų vainiką kritusiųjų atmini
mui. Skulptūros šonuose iškaltos 46 
žuvusiųjų debeikiečių rezistentų pa
vardės.

Paminklą pastatė broliai Kazys ir 
Povilas Rožanskai, kilę iš Sterkiškių

fas, paminklo autorius skulptorius 
Regimantas Midvikis, Lietuvos ka
riuomenės vadas generolas Jonas 
Andriškevičius, Seimo narys Anta
nas Stasiškis, istorikas Romas Batū
ra, debeikietė gydytoja Milda Luk
šaitė, kiti svečiai.

Šventėje dalyvavo Anykščių sa
vanoriai bei S. Dariaus ir S. Girėno 
vardo šaulių kuopa. Savanoriai pa
gerbė žuvusiųjų atminimą saliuto 
salvėmis.

Paminklą pašventino Užpalių 
parapijos klebonas Edmundas Rin
kevičius dalyvaujant Debeikių kle
bonui Vincentui Stankevičiui bei 
Svėdasų klebonui Vladui Raba- 
šauskui.

Po to iškilmės ir koncertas tęsėsi 
Debeikių kultūros namuose. Daina
vo Anykščių tremtinių choras, Bui
vydiškių folklorinis ansamblis, De
beikių kultūros namų etnografinis 
ansamblis. Kalbėjo Genocido mu
ziejaus direktorius Gintaras Vaičiū
nas, rašantis knygą apie partizanini 
judėjimą Aukštaitijoje. Anykščiuo
se jis vienas iš pirmųjų Sąjūdžio 
pradžioje ėmė rinkti istorinę me
džiagą apie žuvusius, nukankintus 
rezistentus. Tai padaryti nelengva, 
nes dalis tų įvykių liudininkų jau 
iškeliavo Anapilin, o kiti dar bijo 
atskleisti tų kovų detales, nes tebėra 
įbauginti.

Debeikiečiai partizanų, jų gimi
nių, tremtinių vardu nuoširdžiai 
dėkojo savo kraštiečiams Kaziui ir 
Povilui Rožanskams už aukų • 
Debeikių krašto partizanų atminimo 
įamžinimą.

Irena Andruka&tN
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Mančesterio lietuvių 
katalikų 

bendruomenė

Mančesterio lietuvių bendruo
meninis gyvenimas prasidėjo apie 
1885 metus, kai vieni bėgo iš Lietu
vos nuo karinės tarnybos caro armi
joje, kiti - ieškodami geresnio gy
venimo užjūryje. Dažnai tautiečiai, 
Anglijoje užsidirbę pinigų, keliau
davo toliau. Bet dalis lietuvių liko. 
Pradžioje jie palaikė glaudžius san
tykius su lenkais ir rusais, kuriais 
laivo vadinami gudai ir ukrainiečiai, 
daugiausia katalikai.

Nuo 1884 m. Mančesterio lietu
vių, lenkų ir rusų katalikų dvasinius 
reikalus aptarnavo jėzuitas Kalusz, 
1887 m. iš Olandijos atvyko kun. 
Jakob Linden, vėliau - Jozef Lass- 
berg. 1903 m. iš Gliwico atvyko 
kun. J. A. Foltinas (jo tautybė ne
aiški, bet jis kalbėjo lenkiškai), 
1904 m. jis atidarė bendrą lenkų, 
lietuvių ir rusų Šv. Kazimiero baž
nyčią Oldham Road, kuri buvo įsi
gyta bendromis lenkų, lietuvių ir ru
sų emigrantų pastangomis, ji išsi
laikė iki 1935 m.

Katalikai bendrai meldėsi įsigy
toje Šv. Wilchelminos koplyčioje. 
Kai 1919 m. lietuviai su lenkais 
susipyko dėl Vilniaus, jų santykiai 
nutrūko. 1935 m. lietuvių ir lenkų 
dvasinius reikalus aptarnavo iš Kau
no atsiųsti prel. J. Ladyga, kun. V. 
Slavinas, K Gečas, vėliau kun. llys, 
Staškūnas. Jie pagerino lietuvių- 
lenkų santykius. Nuo 1947 m. iki 
1953 m. lietuvius aptarnavo kun. J. 
Kuzmickis, kun. J. Steponaitis. Lie
tuviai meldėsi Notre Dame koply
čioje ir St. Mary's bažnyčioje 
Eales, o dabar Eccles ir St Chad's 
bažnyčioje Cheetham Hill Road 
Mančestery. Nuo 1953 m. lietuvių 
dvasinius reikalus aptarnauja kanau
ninkas V. Kamaitis. Eccles St. Ma
ry's bažnyčioje lietuviškos pamal
dos laikomos kas mėnesį antrą 
sekmadieni, St. Chad's bažnyčioje 
kiekvieno mėnesio paskutinį sek
madienį. Ten atliekamos ir gedulin
gos pamaldos.

Mančesteryje yra įsisteigusi Lie
tuvių katalikų bendrija. Jos valdybą 
sudaro: kan. V. Kamaitis, A. Pod
voiskis (sekretorius), nariai A. Jaki
mavičius, J. Šablevičius, V. Byla ir 
P. V. Virbickai. Bendrija rūpinasi 
šalpa ir prisideda prie Mančesterio 
lietuvių organizacinės veiklos, Iš
vežtųjų minėjimo. Kasmet surengia 
Šv. Kazimiero minėjimą.

Mostono kapinėse yra du lietu
vių skyriai: vienas prie lietuvių 700 
metų nuo Lietuvos krikšto pamin
klinio kryžiaus, kur palaidota 54 
žmonės, ir kitas arti prie Aušros 
Vartų paminklo. Sutalpins 80. Dar 
yra 30 laisvų vietų. Aplink yra pa
laidota daug senosios emigracijos 
lietuvių, kurių kūnai ilsisi ir kitose 
kapinėse: Eccles-Patricroft, Ager- 
croft, Blackley, Stokporte, Boltone, 
Rochdalėje ir kitur. Minimos vie
tovės yra prijungtos prie Mančeste
rio ir sudaro Greater Mančesterį. 
Bendrai naujosios emigracijos kar
tos mirusių lietuvių yra apie 240.

Senoji emigracija išmirė, jauni
mas asimiliavosi. Naujosios emi
gracijos lietuvių dar yra daug, bet 
jie išsimėtę po plačią Mančesterio 
apylinkę. Po pamaldų St. Chad's 
bažnyčioje susirenkame į Mančeste
rio lietuvių klubą, kuris visus pavai
šina užkandžiais, ir pabendraujame. 
Kitais atvejais susieiname per mi
nėjimus, šventes ir kitas progas.

Lietuvis kunigas ir lietuviškos 
pamaldos Mančesterio lietuviams 
buvo, yra ir bus dvasinis ramstis, 
išlaikęs mus vienybėje iki šio laiko 
per 50 išeivijos metų.

A. Podvoiskis

Po ilgesnės pertraukos 1995 me
tų birželio 3 dieną įvyko Lietuvių 
katalikų bendrijos visuotinis suva
žiavimas Tėvų Marijonų vadovauja
mame lietuvių Aušros vartų Marijos 
Židinyje, Nottinghame.

Suvažiavimas prasidėjo šv. Mi- 
šiomis už mirusius Bendrijos narius, 
jas atnašavo Londono lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas dr. 
Jonas Sakevičius MIC.

Suvažiavimą atidarė Židinio ve
dėjas kun. dr. Steponas Matulis 
MIC, sveikindamas susirinkusius 
aptarti lietuvių-katalikų reikalus 
Didžiojoje Britanijoje.

Darbotvarkės pravedimui buvo 
sudarytas darbo prezidiumas. Jam 
pirmininkavo B. Vaitkevičius, sek
retoriavo - S. Kasparas. Mandatų 
komisija: A. Petkevičius ir E. Vai
norienė. Rezoliucijų: kun. dr. Jonas 
Sakevičius MIC, Stasys Jezerskis, 
kun. dr. Steponas Matulis MIC.

Žodžiu suvažiavimą sveikino 
Škotijos Šv. Kazimiero bendrijos 
kasininkas Allan A. Poutney-Pau- 
tienius ir Birminghamo skyriaus pir
mininkas Stasys Jezerskis, Derby 
skyriaus pirmininkas Česlovas Sir
vydas. Raštu - Europos skautų ra
jono vardu Juozas Maslauskas, kan. 
Valentinas Kamaitis, Mančesterio 
Katalikų bendrijos sekretorius Ar
kadijus Podvoiskis, Pranas Vencai- 
tis - Stoke-on-Trent, J. Poviliūnas - 
Coventry. A. Gravas ir M. Galva- 
nauskienė - Gloucester, A. Kaspare- 
vičius - Leamington Spa, A. K. Vil- 
konis-Staffs. Vyskupas Baltakis 
sveikinime išeivijai palinkėjo Di
džiosios Britanijos lietuviams dar
bingo Bendrijos suvažiavimo, o po 
jo - darbingos lietuviškos, katalikiš
kos veiklos visuose Bendrijos sky
riuose.

Praeito suvažiavimo, įvykusio 
1987 metų liepos 18 dieną Notting
hame, protokolas buvo priimtas be 
skaitymo, nes jis susideda net iš 12 
puslapių ir jo priedų.

Bendrijos centro valdybos pirmi
ninkės G. Kaminskienės atsiųstą 
pranešimą perskaitė valdybos sekre
torius kun. dr. S. Matulis MIC. Jos 
labai glaustas ir trumpas pranešimas 
buvo priimtas plojimais, pranešėjai 
nedalyvaujant nebuvo galima už
duoti klausimų.

Bendrijos fondo ir sekretoriato 
pranešimą perskaitė sekretorius 
kun. dr. S. Matulis MIC. Jam kaip 
sekretoriui teko palaikyti visą susi
rašinėjimą su skyriais, įvairiomis 
organizacijomis įvairiuose kraštuo
se. Apie Bendrijos fondą jis sakė: 
pajamų turėta 4818 svarų, išlaidų - 
3869 svarų. Bendrijos fondas banko 
sąskaitoje turi 8389 svarus.

Bendrijos revizijos komisijos 
vardu S. Jezerskis pranešė, kad 
Bendrijos kasa ir fondas vedami 
teisingai.

Pranešimai iš skyrių
Pranešimus pradėjo Derby bend

rijos naujasis vadovas Česlovas Sir
vydas. Anot pranešėjo, Derby dar 
esą nemažai lietuvių, bet paskutinė
se pamaldose dalyvavo mažiau ne
gu 10 žmonių. Č. Sirvydo nuomone, 
reikalinga veiklesnė vietinės Bend
rijos valdyba.

Č. Sirvydas, pavaduodamas Ve
roniką Montvilaitę, Nottinghamo 
skyriaus vardu nusiskundė, kad vie

Didžiosios Britanijos 
lietuvių katalikų bendrijos 

suvažiavimas
tinė valdyba nieko nedirba - ji yra 
darbinga ir nemažai žmonių dar 
susirenka dalyvauti pamaldose ir 
kituose parengimuose. Užbaigda
mas pranešimą Č. Sirvydas per
skaitė savo du naujus eilėraščius.

Mansfieldo skyriaus atstovai sa
kė, kad būdami Nottinghamo pa
šonėje, dirba kartu su Nottinghamu.

Birminghamo atstovas S. Jezers
kis, darydamas savo pranešimą, 
kalbėjo, kad būtina turėti veiklesnių 
žmonių vietinės Bendrijos valdy
bose, kurios palaikytų glaudesnius 
ryšius su vietiniais lietuviais.

Wolverhamptono atstovas A. 
Petkevičius išsakė nuogąstavimus, 
kad Wolverhamptone dar yra daug 
lietuvių, bet jaunimas nenori drau
gauti su senesniais žmonėmis. Anot 
A. Petkevičiaus, vietinė Bendrija 
darosi kaskart neveiklesnė. Suvažia
vime dalyvavo A. G. Ivanauskai iš 
Birminghamo. Jie pasisakė, kad 
Wolverhamptonas gali būti veikles
nis - reikia perrinkti vietinę valdy
bą, kuri glaudžiau palaikys ryšius su 
žmonėmis.

Londono lietuviškosios parapijos 
vardu pranešimą padarė S. Kaspa
ras. Jis sakė, kad Londonas daug 
kuo skiriasi nuo kitų Didžiosios Bri
tanijos vietovių. Čia yra Šv. Kazi
miero šventovė - bažnyčia ir parapi
ja, kuri yra Westminsterio arkivys
kupijos dalis ir, be to, registruota 
Tower Hamlets miesto organizacijų 
sąrašuose. Ji įsteigta 1894 metais, 
daugiau nei prieš šimtą metų. Se
nesnieji iškeliauja amžinybėn, bet jų 
vieton atvyksta naujosios išeivijos. 
Juos reikia priimti į savo tarpą, nes 
jie yra jaunesni žmonės, o mums la
bai reikalinga gera ir gabi jaunes
nioji generacija, kalbėjo S. Kas
paras.

Škotijos skyriaus pranešėjas 
Allan Poutney-Pautienius savo pra
nešimą skaitė angliškai - jis gerai su
pranta lietuviškai, bet lengviau kalba 
angliškai. Jis sakė esąs kasininkas 
kapeliono komitete, kuris susideda iš 
devynių asmenų. Komitetas sten
giasi išlaikyti kartu lietuvišką ben
driją, rengia šokius, loterijas, tokiu 
būdu gaudamas užtektinai pinigų sa
vo kapeliono kun. McAndrew-And- 
riušio išlaikymui. Dabartiniu metu 
Bendrija turi 93 narius, 51 iš jų mo
ka Bendrijos nario mokestį. Todėl 
jos metinės pajamos yra apie 2500

Sveikinimas Didžiosios Britanijos lietuvių katalikų 
bendrijos suvažiavimui

Mieli suvažiavimo dalyviai
Su džiaugsmu sveikiname Jus 

visus atvykusius į šį Bendrijos 
suvažiavimą ir linkime sėkmės 
rimtai ir nuoširdžiai apsvarstyti 
Bendrijos gyvavimą, jos veiklą, 
pasidžiaugti jos atliktais darbais ir 
nustatyti ateities gaires šių dienų 
šviesoje.

Malonu prisiminti, kad Lietu
vių Katalikų Bendrija čia, tremty
je, buvo uoli kovotoja dėl Lietuvos 
laisvės ir niekad nenustojo tikėti 
jos prisikėlimu. Savo veikloje gar
bingai atliko savo uždavinį nuolat 
primindama savo tautos broliams 
tvirtai laikytis atsivežtų iš Tėvynės 
lietuviškos doros papročių ir eiti 
tik vienu keliu - Lietuvos keliu. 

svarų. Be to, priminė pranešėjas, 
kasmet bendrija mažėja. "Blogiau
sia, kad prarandame mūsų jaunąją 
generaciją, kuri nueina į škotiškas 
parapijas. Anksčiau minėtu būdu 
surenkamų pinigų neužtenka. Mes 
per Lithuanian-Scotish klubą atran
dame paramą, visi klubo valdybos 
nariai klube dirba veltui“, kalbėjo A. 
Poutney-Pautienius.

Po savo pranešimd jis perskaitė 
negalinčio dalyvauti suvažiavime 
kun. Juozo McAndrew-Andriušio 
pranešimą.

Kanauninkas Valentinas Kamai
tis pranešime kalbėjo apie paramą 
lietuviškoms katalikiškoms institu
cijoms užsienyje: "Stengiamės pa
remti mūsų institucijas, kasmet pa- 
siunčiame 1000 svarų kunigų semi
narijai Romoje, 1000 dolerių lietu
vių katalikų religinei šalpai Romoje 
ir dar vieniems ar kitiems iškrenta 
po keliolika svarų labdarai".

Paskutinis pranešimas buvo kun. 
dr. S. Matulio MIC apie "Šaltinio" 
perkėlimą į Lietuvą ir kodėl taip pa
daryti reikėjo. Pirmiausiai jis sakė, 
kad jam sveikata ir darbas toliau re
daguoti laikraščio nebeleido. Kitas 
perkėlimo aspektas - manyta, kad 
leidimas Lietuvoje bus pigesnis ir 
laikraštis turės daugiau skaitytojų 
bei tarnaus lietuvių katalikams.

Po šio pranešimo prasidėjo pasi
sakymai, diskusijos. Smarkokai pa
sisakyta dėl pačios Bendrijos orga
nizacinės struktūros, nes daugel vie
tovių nėra susiorganizavusios taip, 
kad kasmet turėtų savo metinius 
susirinkimus ir išrinktų valdybą.

Pačios šauniausios buvo diskusi
jos dėl "šaltinio“ perkėlimo į Lietu
vą. Daugumas pasisakė, kad "šalti
nis“, perkeltas į Panevėžį, pasidarė 
svetimas, leidžiamas su didelėmis 
pertraukomis, pasikeitė turinys ir t.t. 
O "Šaltinio“ kalendorius visiškai 
sugadintas. Diskusijos išsiplėtė taip 
siaubingai, kad buvo prisimintas ir 
"Europos lietuvis“. Žmonės kalbėjo, 
kad reikia uždaryti abu laikraščius, 
o vietoj jų leisti mažą "Biuletenį“. 
S. Kasparas sakė, kad "Šaltinio“ 
perkėlimas į Lietuvą nevykęs, ir 
atiduodant jį redaguoti nepatyru
siam žmogui galima "Šaltinį“ nu
marinti, nes jojau dabar spausdina
ma tik virš tūkstančio. Didžiosios 
Britanijos skaitytojų skaičius labai 
sumažėjo. Perkeliant jį į Lietuvą

Mūsų mieli kunigėliai kartu su 
mumis savo maldose niekad nepa
miršo minėti mūsų Tėvynės vardo. 
Širdį virpinančiais pamokslais jie 
nukeldavo mus pas Sibiro taigose 
vargstančius mūsų brolius trem
tinius ir KGB tardymo kamerose 
šiurpias kančias kenčiančius mūsų 
artimuosius. Niekad nepamiršo pri
siminti ir tuos šimtus nevardintų že
mės kauburėlių Lietuvos pamiškėse, 
kur ilsisi mūsų laisvės kovotojai - 
partizanai, kurių niekas nedrįso ten 
aplankyti, nes piktos akys sekė 
kiekvieną lietuvio žingsnį.

Mes apraudodavom jų baisią 
kančią ir mirtį. Mes balsiai meldė
mės - Dangau, neatmesk jų aukos, 
sudėtos prie amžinybės vartų, 

reikėjo leidinį perorganizuoti į 
dvisavaitinį ar mėnesinį laikraštį, 
pasirūpinti, kaip padaryti jį tokį, 
koks "šaltinis“ buvo prieškario 
metais - vienas iš populiariausių 
laikraščių Lietuvoje. S. Kasparas 
sakė, kad "Šaltinis" iš Didžiosios 
Britanijos tikriesiems jo savinin
kams Lietuvos Marijonams buvo 
perleistas be jokių sąlygų, "šalti
nio" metrika sako: Leidžia Lietuvos 
Marijonai, prie Panevėžio šv. Tre
jybės bažnyčios, redaktorius kun. 
dr. Petras Kavaliauskas.

įsiliepsnojusias diskusijas suva
žiavimo pirmininkas nutraukė, pra
sidėjo vykdomųjų organų rinkimai. 
Pirmininku išrinktas S. B. Vaitke
vičius, vicepirmininke - E. Vaino
rienė, sekretoriumi perrinktas kun. 
dr. S. Matulis MIC, kasininku - V. 
Bielevičius, auditoriais - S. Jezers
kis, A. Ivanauskas.

Rezoliucijų komisija pateikė 
šiuos pasiūlymus:

1. "Biuletenio“ leidimo reikalus 
pavesti Bendrijos valdybai, gerai 
išnagrinėti, ar vertąjį leisti

2. Atgaivinti maldas už Lietuvą 
Didžiojoje Britanijoje, kad Lietuva 
atsigautų moraliai ir dvasiškai.

3. Lietuviškosiose kolonijose 
seneliai - kolonijų veteranai turi būti 
aptarnaujami vietinės Bendrijos 
valdybos žmonių, padedant ir ki
tiems.

4. Pašalpos teikiamos įvairiems 
objektams ir projektams, kurie atro
dys Centro valdybos nuožiūra rei
kalingi. Sprendimas bus priimamas 
visos valdybos bendru nutarimu. 
Bendrijos garbės nariais pakeliami 
Antanas Petkevičius ir Birutė šval- 
kienė.

5. Suvažiavimas, įvertindamas 
redakcijos pastangas, nori, kad "Šal
tinis" būtų populiarus, būtų spausdi- 
namas-leidžiamas kas du mėnesiai 
ir laiku pasiektų savo skaitytojus.

Norime, kad "Šaltinio“ kalendo
rius būtų išleidžiamas toks, koks 
anksčiau būdavo leidžiamas Didžio
joje Britanijoje.

Šalia suvažiavimo surengta paro
da "Šaltinis“ 1961-1993 metais 
Didžiojoje Britanijoje“.

Per suvažiavimo užkandžius bu
vo palinkėta naujai Bendrijos centro 
valdybai darbingų metų atnaujinant 
ją ateities gyvenimui.

S. Kasparas

duok Lietuvai laisvę.
Mūsų religinė tautinė spauda 

šiame krašte - "Šaltinis“ "Žibin
tas“ ir "Išeivių draugas" - buvo 
mums kelrodžiu ir nuolat primin
davo savo tautos broliams nepa
klysti tarp svetimųjų, bet savo 
kelionės švyturiu visuomet laikyti 
Tėvynės prisiminimą.

Sakau, garbė Didžiosios Brita
nijos Lietuvių Katalikų Bendrijai, 
garbė mūsų dvasios vadams ir 
savo pareigas uoliai atliekantiems 
Bendrijos rinktiesiems vadovams.

Linkime visiems maloniai pa
bendrauti ir savo nutarimais duoti 
gražių vilčių Bendrijos ateičiai.

Kazimieras ir Angelė ViOconud 
ii Shejjeldo
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’’Galvojome, kad laisvė 
bus amžina“...

Jūratės Laučiūtės pokalbis su 
Georgijum Urušadze,

autorium knygos "Atrinktos vietos iš 
susirašinėjimo su priešais.

Septynios dienos valdžios užkulisiuose“

EUROPOS LIETUVIS 1995 m. birželio 17-23 d. Nr. 25

Turtinga lietuviškosios knygos panorama

- Jūs atėjot į žurnalistiką jau 
įsisiūbavus perestroikaL Kurie jos 
įvykiai suvaidino lemiamą vaid
menį jūsų gyvenime?

- Rašyti pradėjau dar mokykloje. 
Besiruošiant pirmajam abitūros 
egzaminui, kaip tik įvyko SSSR 
Liaudies deputatų suvažiavimo ati
darymas. Ir mokytoja pasiūlė mums 
visiems pasižiūrėti televizorių, kas 
ir kaip ten vyksta. Man pasidarė 
įdomu. Tuo metu aš jau buvau 
’’Smienos“ (Leningrado komjauni
mo laikraštis) korespondentu, ir 
man atėjo į galvą mintis, kad teikia 
vakarais skambinti telefonu į Mask
vą liaudies deputatams ir paklausi
nėti jų apie šį bei tą, kas būtų įdomu 
skaitytojams. Redakcijai mano idėja 
patiko. Tuoj paskelbėm kontaktinį 
telefoną, trys žmonės sėdo prie 
darbo, na, ir pradėjo mums skam
binti žmonės, siūlydami klausimus. 
Taip mes dirbom kelis mėnesius, 
apklausėm daugybę deputatų, nuo 
A. Sobčiako (dabartinio Peterburgo 
mero - J. L) iki akademiko A. Sa
charovo. O prieš tai aš jau buvau 
spėjęs paimti interviu iš B. Jelcino, 
kai tik jį išrinko liaudies deputatu. 
Savo aštuonioliktąjį gimtadienį 
atšvenčiau Maskvoje, kur tą pačią 
dieną įvyko Rusijos Federacijos 
deputatų suvažiavimo atidarymas. 
Ten ir pradėjau savo pažintį su val
džios užkulisiais, kuri tęsėsi iki 
1993 metų spalio 4 d. Dar tada, per 
egzaminus mokykloje, kai stebėjau 
televizoriaus ekrane deputatų suva
žiavimą, pagalvojau, kad įdomu 
būtų pačiam atsidurti toje salėje...

Beje, Georgijus, patekęs į bet 
kokią vyriausybinę įstaigą pirmiau
sia ištyrinėdavo jos bufetus ir val
gyklas, o įspūdžiais pasidalindavo 
su skaitytojais. Yra ladinarinių nu
krypimų ir jo knygoje. O tada alka
niems, besikamuojantiems bega
linėse eilėse prie maisto produktų 
Rusijos skaitytojams panaši infor
macija sukeldavo didžiulį susido
mėjimą Rašė, žinomą ne vien apie 
uždarus valdžios bufetus... 1991- 
1992 m. Georgijus buvo pripažintas 
geriausiu metų Rusijos parlamento 
Žurnalistu...

Prisimindamas įdomesnius savo 
gyvenimo įvykius, Georgijus atkrei
pė dėmesį į visą eilę sutapimų. Pvz., 
pirmieji jo profesionalūs žingsniai 
Žurnalistikoje sutapo su mokyklos 
baigimą o pirmoji knyga kartu tapo 
jo universitetinio diplominio darbo 
dalimi: dar pora savaičių - ir 
Georgijus taps diplomuotu žurnalis
tu. Po 1993 m. spalio įvykių Mask
voje už "pravaikštą“ (o "pravaikš- 
čiojo“ jis, vykdydamas savo žurna
listinę pareigą - apšaudomuose rū
muose rinkdamas informaciją apie 
"Baltųjų rūmų“ šturmą...) jis buvo 
atleistas iš darbo Peterburgo televiz
ijoje. Ir tą pačią - spalio 11 d. buvo 
paskelbtas įsakas, kuriuo Georgijus 
kartu su būriu kitų žurnalistų buvo 
apdovanotas medaliu ”Už RF Kons
titucinės santvarkos gynimą “! Tuo 
medaliu buvo apdovanojami žmo
nės, 1991 m. rugpjūčio pučo metu 
gynę Rusijos parlamentą kartu su B. 
Jelciną

- Jūsų knygoje nemaža vietos 
skiriama įvykiams, tiesiogiai susi
jus iems su Lietuva. Kada gi užsi-

V. Sutulovo nuotr.

mezgė ryšiai su Lietuva?
- Kaip dabar prisimenu! 1989 m. 

Dvorcovaja aikštėje (aikštė prieš 
buvusius carų rūmus Peterburge - J. 
L.), ant sunkvežimio, kuris buvo 
tribūna kažkokiame demokratų mi
tinge. Ten mes su jumis ir susipa
žinome... O 1990 m. ’’Smiena“ įgy
vendino kitą mano idėją: laikraštyje 
buvo įvestas naujas skyrius "FAX 
įpareigotas pareikšti“, kuriame 
glausta forma buvo talpinami prane
šimai iš viso pasaulio, ir ypač daž
nai - iš Lietuvos, kuri tada drebino 
SSRS pamatus. Po 1990 m. kovo 
11 d. nuvažiavau į Vilnių, ir po to 
dar ne kartą važiavau. Ėmiau inter
viu iš K. Prunskienės, R. Ozolo, V. 
Landsbergio. Kai sausio 12-ąją jūs 
išvažiavote į Vilnių (Georgijus turi 
galvoje 1991 m. sausio 12 d., kai aš 
su būriu Rusijos ir Leningrado de
putatų išskubėjau į Vilnių, norėda
ma savo akimis pamatyti, kas ten 
darosi. - J. L), mudu su Saša Gorž- 
kovu sėdome prie kontaktinio tele
fono. Mums daug skambino iš Lie
tuvos, ypač iš Kauno, ir patys mes 
skambinome. Aš apie 12 nakties 
paskambinau Algidrui Brazauskui į 
vasarnami, klausiau, kas darosi 
Vilniuje, o jis atsakė, kad viskas 
ramu, ir jokių tankų nėra!!! O kai 
jau kraujas prasiliejo, apie ketvirtą 
valandą ryto pavyko prisiskambinti 
Vytautui Landsbergiui ir viską su
žinojome. Jau sausio pabaigoje mes 
kartu su jumis ir Saša Goržkovu 
važiavome į Vilnių (tada švietimo ir 
kultūros ministras Darius Kuolys 
buvo sukvietęs į Vilnių Estijos, 
Latvijos, Maskvos ir Peterburgo 
inteligentus į Intelektualų forumą 
sausio įvykiams aptarti... - J. L). Ir 
dar prisimenu, ir knygoje yra tas 
epizodas, kaip jūs tų pačių metų 
birželio trečios naktį mane išvertėte 
iš lovos savo skambučiu ir pasakėt, 
kad Vilniuje vėl važinėja tankai. 
Tuoj paskambinau B. Jelcino 
padėjėjui, žinoma, ir jį iš miego 
prikėliau, perdaviau jūsų informaci
ją. O rytą tas padėjėjas paskambino 
man pats, padėkojo už informaciją 
ir pranešė, jog ’’Borisas Nikolaje- 
vičius ėmėsi priemonių“. Paskutinį 
kartą buvau Lietuvoje 1992 metų 
pabaigoje, per rinkimus į Seimą. 
Daugiau Vilniuje buvoti nebeteko. 
Nebėra priežasčių, kurios priverstų 
staigia šokti, susikrauti krepšį ir 
važiuoti...

- O dabar prisipažinkite, ar tu-

Jau dvi savaites Vilniuje, Nacio
nalinėje Martyno Mažvydo biblio
tekoje, veikia parodą skirta "Va
gos“ leidyklos 50-mečiui.

Be abejo, net labai erdvi bib
liotekos salė ir jos talpios lentynos 
negalėjo pateikti žiūrovui visų tų 12 
800 leidinių, kuriuos per pusę šimt
mečio išleido leidykla. Čia parody
tos tik visų svarbiausios, visų reikš
mingiausios ir turbūt visų dailiau
sios knygos.

Pirmąją savo knygą - J. Janonio 
’’Raštus“- Lietuvos valstybinės gro
žinės literatūros leidykla išleido vos 
atgrumenus karo kanonadoms. Po
kario sunkumai nesukliudė jau per 
pirmuosius leidyklos gyvavimo me
tus (leidykla įkurta 1944 m. balan
džio 9 d.) išleisti 44 pavadinimų 
knygas 314 tūkstančių egzempliorių 
tiražu.

1949 m. leidykla persikėlė į 
Vilnių. Gausėjo knygų pavadinimų, 
sparčiai augo tiražai. Pavyzdžiui, 
1962 m. 260 knygų jau buvo išleista 
3 130 000 egz. tiražu, o 1982 m. 
360 knygų tiražas jau viršijo 4 mili
jonus. Žinoma, ne visos tos knygos 
buvo vienodai vertingos.

Kam įdomi senoji lituanistika, 
tas sustos prie dvidešimt septynių 
’’Lituanistinės bibliotekos“ serijos 
tomų, pradedant Mykolo Lietuvio 
’’Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų 
papročius“, pažymėtus 1966 m., ir 
baigiant jubiliejiniu S. Daukanto 
’’Istorijos žemaitiškos“ I tomu. Ap
skritai šitam didžiajam mūsų vyrui, 
’’vargo pelei“, šioje serijoje skirti 
net 5 tomai, kurie išrikiuoti šalia A. 
Baranausko, M. Valančiaus, V. Pie
tario, M. Mažvydo, M. Husoviano, 
P. Ruigio, A. Tatarės, A. Vijūko- 
Kojelavičiaus rinktinių raštų, “Lie
tuvos metraščio“, P. Duisburgiečio 
’’Prūsijos žemės kronikos“, studijos 
’’Lietuvininkai“, ’’Lietuvių didakti
nės prozos“ rinktinės ir kitų Lietu
vos raštijai, istorijai ir kultūrai reika
lingų knygų. Tą seriją savotiškai pa
pildo senosios lietuvių poezijai skir
tos ’’Versmės“. Justino Marcinke
vičiaus kitados sumanytos ir pasiū
lytos serijos išėjo irgi 27 knygos.

Be abejo, ypatingą parodos lan
kytojų dėmesį patrauks ’’Pasaulinės 
literatūros bibliotekos“, šios funda
mentalios Lietuvos knygų leidėjų 
brandą liudijančios serijos 60 tomų. 
Pamenu, kaip krimtosi knygų mylė- 

rėjot praeity tokių momentų, dėl 
kurių šiandien apgailestauja!?

- Apgailestauju, netgi kankinuo
si dėl vieno dalyko: kai mūsų Ko
misiją 1991 metų pučo priežastims 
tirti (šitos komisijos sudėty Georgi
jus, kaip ekspertas, ir susipažino su 
tais dokumentais, kurie pateko į jo 
knygą - J. L) įleido į slaptuosius ar
chyvus, mes neapskaičiavome, jog 
mūsų laikas bus toks trumpas: nuo 
1991 rugsėjo 27 d. iki 1992 m. sau
sio pabaigos. Dirbome nedovanoti
nai lėtai, neskubėdami. Galvojome, 
kad ta laisvė bus amžina, ir susi
griebėme per vėlai. Komisija buvo 
likviduota R. Chasbulatovo įsaky
mu. Sakė, kad į mūsų tyrimų re
zultatus bus atsižvelgta, bet iš tiesų 
to nebuvo... Yra tik štai - mano kny
ga, o kiti mūsų komisijos nariai - 
profesoriai - savąsias versijas dar 
teberašo.

- Jūsų knygos pagrindiniu 
veikėju galima laikyti Michailą 
Gorbačiovą. Kaip jūs jį vertinate 
šiandien?

- Gorbačiovui pavyko įeiti į is
toriją, kas nepavyko Jelcinui. Ir įėjo 
jis ne vien kruvinaisiais įvykiais. 
Gorbačiovas veikė, lyg žaistų šach
matais, nenumanydamas, jog ir pats 
yra šachmatų figūra kažkokio kito 

tojai ir skaitytojai, 1984 m. sužinoję, 
kad bibliotekos knygos bus leidžia
mos tik... 90 000 egz. tiražu. Norin
čių šias knygas turėti buvo apie pus
antro šimto tūkstančių - žmonės 
naktimis stovėdavo eilėse, norėdami 
jas užsiprenumeruoti. Tiesa, pasta
raisiais metais ’’Pasaulinės biblio
tekos“ serija įstrigo. Leidinys labai 
brangus, leidykla priversta mažinti 
jo tiražą, tačiau pernai ir šiemet vėl 
išėjo 3 knygos, o pakeliui dar kele
tas. Viso sumanyta išleisti 120 tomų.

Vadinamojo atšilimo laikotarpiu, 
drąsių ir pasišventusių žmonių pas
tangomis ir rūpesčiu buvo priminta 
Lietuvai, kad ne tik prie Nemuno 
krantų kuriama gimtoji literatūra, 
kad yra labai žymių lietuvių rašy
tojų nemažiau reikšmingos knygos, 
sukurtos toli nuo tėvynės, kurių au
toriai yra talentingi tautiečiai, nepa
norėję tarnauti "socialistiniam rea
lizmui“ ir okupantui, rašantys eilė
raščius, romanus, apysakas, dramas, 
žadinančius lietuvišką dvasią, ke
liančius kovai už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. Pasirodė pirmo
sios lietuvių egzodo literatūros kny
gos. Taip Lietuva vėl "atgavo“ V. 
Krėvę ir I. Šeinių, M. Katiliškį ir A. 
Mackų, V. Šlaitą ir S. Santvarą, J. 
Baltrušaitį, J. Meką ir kitus. Tiesa, 
gerokai apipešiotus, išgrynintus, 
tarybiškai suredaguotus.

Po Atgimimo išeivijos rašytojų 
knygos pradėtos leisti masiškai, 
nors gal ir ne visada apgalvotai. 
"Vaga“ dar 1989 metais pradėjo 
leisti "Aukštupių“ seriją, kurion 
turėjo būti sukaupti geriausi lietuvių 
romanai. Iki 1992 metų išėjo 7 kny
gos, tarp kurių keturios - M. Kati
liškio "Užuovėja. Išėjusiems ne
grįžti“, J. Jankaus trijų romanų 
knyga, P. Orintaitės "Paslėpta žaiz
da“ ir Alės Rūtos ’Trumpa diena“ - 
priklauso išeivijos rašytojų plunks
nai. "Vagos“ spėta išleisti ir puoš
nius pilnos, gerai paruoštos J. Ais
čio, K. Bradūno, A. Nykos-Niliūno, 
H. Nagio, L. Andriekaus, K. Grikai- 
tytės, J. Švebaitės, V. Bogutaitės, A. 
Maceinos ir kitų išeivijos poetų 
rinktinės.

Reikšmingas taip pat po Atgimi
mo pradėtos leisti ’Tremties archy
vo“ knygos. M. Garbačiauskienė, 
A. Miškinis, A. Poška, L. Damb
rauskas, J. Šukys, praėję Gulago 
pragarą, tremties ir kančių golgotą, 

žaidėjo rankose. Jis, be abejo, yra 
neeilinė asmenybė, bet nusižaidė iki 
politinės katastrofos. Bet jis neka
riavo Rusijos teritorijoje, nepanau
dojo jėgos nė prieš vieną iš valdžios 
šakų. Gorbačiovas ir Jelcinas buvo 
ir tebėra pačios stipriausios figūros 
toje pačioje šachmatų lentoje. Jei 
žaidimas vyks pagal taisykles, tai 
prezidento rinkimus gali laimėti 
Gorbačiovas. Tačiau galutiniai re
zultatai priklausys ne nuo jų pačių, 
bet nuo jų komandų, visų tų merų, 
gubernatorių, direktorių, laikraščių 
redaktorių, kurie juos atves prie 
rinkimų. Man nepriimtina ta ko
manda, kuri dabar diktuoja taisyk
les, nes tai - nesąžininga komanda. 
Gorbačiovas savo aplinkai kelia di
desnius reikalavimus, jis turi dau
giau moralinių slenksčių, todėl ne
prisileidžia prie savęs tokių žmonių, 
kokius prisileidžia Jelcinas. Manau, 
jei Jelcinas suvoktų, ką darąs, tai 
pats nesiektų pergalės klastočių ke
liu. Bet jo komanda panaudos visas 
priemones, kad išliktų valdžioje kar
tu su juo. O jei Jelcinas pralaimės, 
aš būsiu pirmasis žurnalistas, kuris 
paims iš jo interviu (Georgijus buvo 
pirmasis žurnalistas, kuris prisi
skambino Gorbačiovui į Forosą, kai 
jį ten buvo izoliavę pučistai - J. L). 

papasakojo savo nueitas skau$n»t 
pažeminimo odisėjas, o poetai ant 
logijon ’Tremtinio Lietuva“ sudįj 
visą nelaisvės ir vergijos metų jį 
vartą, godas ir viltis, išreikštus p# 
tiniu žodžiu.

Įdomi ir vertinga P. Galaunės * 
manytoji serija "Lietuvių liaudį 
menas“, kurios ligi 1992 metų iš^ 
18 tomų. O kur dar 31 "Poezijos^ 
vasario“ almanacho knyga, daiij 
metų į literatūrą naujus talentui 
vedusi "Pirmosios knygos“ seriji’ 
Juk iki 1988 m. kone kasdien iį 
davo po vieną knygą.

Nelengvu metu "Vaga“, pernai 
virtusi uždarąja akcine bendrove, 
pergrupavusi jėgas ir prisitaikant; 
prie naujų rinkos sąlygų, švenčia 
savo pusės amžiaus jubiliejų. Jai, 
nelengva konkuruoti su ta masi« 
daugiau kaip 600 leidyklų produkci 
ja, kuri užplūdo Lietuvos knygų 
rinką. Vis dėlto, labai jau minorinį 
gaidų iš leidyklos vadovų bent jas 
parodos atidarymo dieną neteko 
girdėti. Jie per daug nesigyrė, bet 
vistik šį tą įdomaus ir vertingo 
žadėjo.

******

Savotiška jubiliejinių iškilmių 
tąsa buvo ir Lietuvos dailės muzie- 
juje įvykęs vieno naujausių ”Vi 
gos“ leidinių - reprezentacinio ato
mo "Senoji Lietuvos grafika“ pris- 
tatymas. Tai prašmatni, dosniai Im 
lifikuota informacine medžiaga r- 
rūpinta Lietuvos XVI-XIXa. grafi
kos istorija, išleista 5000 egzemp
liorių tiražu.

Petras KeidA

Sugrįžimai
VILNIUS

Radvilų rūmai (Vilniaus g. U 
nuo 12 iki 18 vai.)

Nuolatinė ekspozicija. Daktare 
G. Kazokienės (Australija) 
Lietuvai dovanoti rinkiniai:

Australijos ir Okeanijos salynų 
genčių dievai ir apeigų atribut- 
ka;

Australijos lietuvių dailė

Nacionalinė galerija (Studentų 
g. 8, nuo 11 iki 18 vai.)

Nuolatinė ekspozicija. V. Kal
bos (JAV) skulptūros, piešiniai 
- dovanotų Lietuvai kūrinių pa
roda.
Naujausiu laikų istorijos sek
torius (Studentų g. 8)
J. Čechavičiaus fotoparoda 
"Lietuviai perkeltųjų asmenų 
(DP) stovyklose Vokietijoje 
1945-1950 m.“

KAUNAS
.Paveikslų galerija (K. Done 
laičio g. 16, nuo 12 iki 18 vai.) 

Nuo gegužės 26 d. M. B. Stan
kūnienės (JAV) kūrybos paroda. 

’’Fujifilm“ galerija (Rotušės 
a. 1)
Algimantas Kezys (JAV). Foto
grafijos.

Vytauto Didžiojo karo nulo
jus (K. Donelaičio g. 64).
Paroda "Felikso Vaitkaus so
džiui per Atlantą - 60“.
Maironio lietuvių literatūros 
muziejus (Rotušės a. 13) 
Paroda "Lietuvių 1 iteratūra iš
eivijoje 1944-1950 m.

******

Lietuvius, atvykusius iš užsieni 
gali sudominti ir daug kitų hiH- 
rinių renginių, parodą apie bi
riuos rašoma kituose leidiniuose
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Prancūzų šeimos džiaugiasi, galėdamos priimti lietuvius Sartas
Lietuvos rinktinė minima

Iš viešnagės Prancūzijoje, ku
rią jau trečią kartą organizavo 
Prancūzijos ambasada Lietuvoje, 
grįžo Lietuvos moksleivių ir stu
dentų grupės. Ambasados lingvis
tikos atašė Claudine Bascoulergue 
sukvietė grupių vadovus į susitiki
mą Prancūzų kultūros centre.

Lietuvaičiai nustebino 
prancūzus

Pasakodamos įspūdžius įvairių 
Lietuvos mokyklų, kuriose dėstoma 
prancūzų kalba, mokytojos pabrėž
davo daugelį metų dirbusios, žino
damos apie Prancūziją tik iš nuo
traukų, knygų, o dabar praktiškai 
įsitikino, jog Prancūzija - tikras ste
buklas žemėje. Kupiškio 2-osios vi
durinės mokyklos mokytoja sakėsi 
parsivežusi tiek vaizdinės medžia
gos, jog dabar jos kabinetas virto 
maža Prancūzijos kopija.

Moksleiviai kartu su savo bend
raamžiais prancūzais lankė pamo
kas. Kaip pasakojo mokytojos, 
mūsiškiai nustebino prancūzus savo 
intelektu ir prancūzų kalbos mokėji
mu: vienam mokiniui iš Šiaulių net 
buvo pasiūlyta metus mokytis Saint 
Germen koledže Prancūzijoje.

Pasibaigus pamokoms, prasidė
davo pramogos. Moksleiviai, pri
klausomai nuo regiono, kuriame 
viešėjo, aplankė to krašto įžymybes: 
pabuvojo sūrių gamykloje, sraigių 
fenmoje, Eurodisneilende, pramoga
vo su vienmečiais dviračių žygyje 
ar piknike, galėjo grožėtis Luaros 
slėnio pilimis, miestais. Tuo metu 
vyko Prancūzijos prezidento rinki
mai, tad Elzase viešėjusios trys 
lietuvių moksleivių grupės turėjo 
progos apsilankyti rinkiminėse apy
gardose, viena mokytoja net sudaly
vavo rinkiminėje politinėje demon
stracijoje. Pasak jos, prancūzai labai 
patenkinti savo naujuoju prezidentu 
Jacque Chirac. Uteniškiai turėjo 
progos ne tik aplankyti Europos 
muziejų, bet ir papietauti Europos 
parlamento valgykloje. Palangos 1- 
osios mokyklos moksleiviai pabu
vojo ne tik Kalė, Paryžiuje, Dižone 
ir Strasbūre, bet buvo keltu nu
plaukę į Angliją.

Prancūzijos ambasadorius Lietu
voje Philippe de Suremain, įvertin
damas kelionę, sakė: "Žinau, kad 
prancūzų šeimos džiaugiasi, galėda
mos priimti lietuvius, kurie labai 
gražiai atstovauja Lietuvai, "kaip 
tikri Lietuvos ambadoriai“.

Lietuvaičiai Prancūzijoje susi-

Koncerto Zalcburge akimirkos

Šiais metais berniukų chorui 
"Rytas“ sukako penkeri metai. Ta 
proga mažieji dainorėliai koncerta
vo Vilniaus Baroko salėje, kur po 
koncerto buvo parodytas filmas 
apie neseniai įvykusią viešnagę 
Zalcburge. Apie jaunuosius choris

Vilniaus universiteto studentai kartu su prancūzais prie Perigeux 
miesto katedros.

laukė nemažo spaudos dėmesio: be
veik visos grupės parsivežė laikraš
čių iškarpų, kuriuose rašoma apie 
lietuvaičių viešnagę, Šiaulių mo
kyklos mokytoja davė net du inter
viu vietiniam radijui. Pasisekimą 
turėjo ir lietuvių surengti koncertai 
bei pasirodymai, o ypač tie, kurių 
metu lietuviai mokė prancūzus dai
nuoti... prancūziškas dainas. Lietu
vaičiai kvietė prancūzus atvažiuoti į 
Lietuvą, bet paaiškėjo, jog ir jiems 
nėra lengva be rėmėjų išvykti j to
kią kelionę.

Būta kelionėje ir romantiškų 
meilės istorijų: kelias alytiškes jų 
vienmečiai prancūzai net įsimylėjo. 
I tai Ph. de Suremain atsakė, jog la
bai jau pavojinga leisti lietuvaites į 
tokias keliones, nes jos savo grožiu 
užkariauja visų širdis.

Susitikimai Marselyje
Alytaus Volungės vidurinės mo

kyklos moksleiviai Marselyje sutiko 
lietuvių kilmės žmonių, kilusių iš 
Alytaus krašto. Tai du broliai Ba- 
ciuškos Andre ir Paul, jau nemo
kantys lietuviškai, bet jaučiantys 
sentimentų protėvių kraštui. Jie yra 
Provanso-Lietuvos asociacijos įkū
rėjai. Broliai išvystė plačią labda
ringą veiklą. Alytiškiai sutiko ir 
Vladzę Finaud, dažnai vadinamą 
Pietų Prancūzijos ambasadore. Nors 
šiai moteriai jau 70 metų, ji vis dar 
energinga ir veikli. V. Finaud, karo 
metais buvo išvežta į Vokietiją kaip 

tus ”EL“ papasakojo choro meno 
vadovė Irena Šumauskaitė-Visoc- 
kienė.

Per penkerius savo gyvavimo 
metus choras koncertavo daugelyje 
Lietuvos miestų. Jaunųjų dainorėlių 
balsai skambėjo ne vienoje bažny- 

vertėja. Ji dažnai atvyksta į gimtąjį 
Alytų, susirašinėja su minėtos mo
kyklos atstovais. V. Finaud ypač 
daug yra nuveikusi medicinos srity
je: jos dėka Prancūzijoje keletai 
Lietuvos vaikų namų auklėtinių yra 
atliktos sudėtingos operacijos, po 
kurių vaikai kelis mėnesius gyveno 
Marselyje šeimose.

”La viedra“ - 
knyga apie Lietuvą

13 Vilniaus universiteto stu
dentų, studijuojančių prancūzų kal
bą, ir jų vadovės viešėjo Perigore. 
Šiam kraštui būdingi XIV a. mieste
liai, kur senųjų pastatų stilius išlai
kytas ir naujos architektūros stati
niuose. Ten, anot grupės vadovės 
Rūtos Beltytės, jautiesi kaip mu
ziejuje po atviru dangum. Pasak jos, 
studentai iš pradžių kiek nusivylė, 
išvydę, jog juos pasitinka garbaus 
amžiaus prancūzai. Bet vėliau lietu
vaičiai su susižavėjimu pasakojo 
apie savo šeimininkus, mat daugu
ma pateko pas rašytojus, dailininkus 
ar šiaip įdomius žmones, su kuriais 
pokalbiai užsitęsdavo iki vėlyvos 
nakties. Kaip pasakojo R. Beitytė, 
Prancūzijoje įprasta, jog inteligentai 
ir meno žmonės, ieškodami ramy
bės, veržiasi iš triukšmingo Pary
žiaus į tykius provincijos miestelius 
šalies pietuose. Turbūt todėl ir pro
vincijos kultūrinis gyvenimas nė 
kiek nenusileidžia didmiesčiams: 
lietuviai studentai turėjo progos ap

čioje, berniukai koncertavo įvairiuo
se renginiuose, minėjimuose, šven
tėse.

Kelionė į Austriją - tai antroji 
"Ryto“ išvyka į svečias šalis. Pir
moji kelionė į Reino miestą Vokie
tijoje buvo savotiškas egzaminas 
jauniesiems dainininkams.

Viešnagę Zalcburge surengė 
Lietuvos švietimo ir mokslo minis
terija, Lietuvos-Austrijos draugija 
kartu su Zalcburgo žemės mokyklų 
taryba. Choro viešnagė į Zalcburgo 
žemę yra neatsitiktinė. Jau 25-erius 
metus draugauja du miestai - Vil
nius ir Zalcburgas.

Pirmasis berniukų pasirodymas 
Austrijoje buvo šv. mišių metu 
Pranciškonų bažnyčioje. Chorą visų 
nuostabai lietuviškai pristatė tikras 
austras. Pasirodo, jis yra viešėjęs 
Lietuvoje ir šiek tiek pramokęs liet
uvių kalbos. Beje, pamokslą jam 
parašė mergina iš Lietuvos, Zalc
burge studijuojanti teologiją.

Šiuo metu Austrijoje yra 16 lie
tuvių, kurie čia studijuoja. Choro 
vadovei teko bendrauti su Lietuvos 
operos ir baleto teatro dirigentu D.

silankyti knygų šventėje, daugybėje 
parodų, menininkų dirbtuvėse, ki
tuose kultūriniuose renginiuose.

Šiame krašte Lietuvos vardas - 
ne naujiena. Mat Perigono-Lietuvos 
asociacijos viceprezidentės C. Du- 
couret vyro šeimos šaknys - Lietu
voje, Drabšiūnuose. C. Ducounet la
bai domisi mūsų kraštu, yra para
šiusi knygą apie Lietuvą per savo 
vyro Makvic šeimos istoriją. Kny
gos pavadinimas prancūziškai lie
tuviškas - "La viedra“. Autorei labai 
patiko, nors ir netaisyklingas, bet 
labai šiltas žodis "viedra“, kurį ji 
supranta kaip sėmimo simbolį, o 
semti galima žinias, patyrimą, 
meilę...

Ponia C. Ducourdt įvairiomis 
progomis stengiasi kalbėti apie 
Lietuvą, jos žmones, istoriją, prista
to mūsų šalį kaip aukštos kultūros 
kraštą. Todėl lietuvių studentų ne
stebino, jog niekas jų neklausinėjo 
pačių elementariausių dalykų apie 
Lietuvą - mat prieš jiems atvykstant 
atitinkama dirva jau buvo paruošta.

Kas labiausiai stebino lietu
vaičius Prancūzijoje? Prancūzai, 
pasak vadovės Laimos Savickaitės, 
labai romantiški ir šilti žmonės, 
daug laiko skiriantys savo dvasi
niams poreikiams. Dažnas laisvalai
kiu tapo arba rašo. Būtinas prancūzo 
namų atributas - gyvūnas. Beveik 
kiekvienuose namuose yra šuo ir 
katė, o kai kur net po keletą gyvūnų. 
Kiek neįprasta lietuviams buvo 
prancūziška virtuvė ir vyno varto
jimo tradicijos. Vadovės papasakojo 
vieną atsitikimą, kuris dabar net 
kelia juoką, bet tuomet galėjo ir 
tragiškai baigtis. Po kelių parų ke
lionės autobusu į Perigorą atvyku
sioms studentams buvo suruoštos 
vaišės. Lietuvaičiai kaip įpratę atsi- 
rėžė storą riekę kumpio ir ėmė val
gyti. Bet tuomet ir prasidėjo proble
mos: kumpis ėmė pats slinkti go
muriu, o valgantysis pradėjo sprin
gti. Kai galų gale pavyko atsikratyti 
to "slenkančio“ kumpio, lietuvaičiai 
sužiuro, kaip prancūzai jį valgo. Pa
sirodo, jog tokio kumpio prancūzai 
atsipjauna labai mažą gabalėlį ir 
pasigardžiuodami jį valgo. Nema
žiau drąsos lietuviams prireikė no
rint paragauti austrių. O vyno atsi
gerta artimiausiems pusei metų. 
Kaip sakė vadovės, lietuvaičiai 
beveik nuolat vaikščiojo lengvai 
apgirtę, nes buvo nepratę po kiek
vieno valgymo išgerti stiklą vyno.

Erika Umbrasaitė

Samėnu, kuris šiuo metu gyvena 
Zalcburge.

Choro programa buvo gana įvai
ri: berniukai grojo skudučiais, lumz
deliais, dainavo lietuvių liaudies 
dainas su soliste, austrų liaudies dai
nas vokiečių kalba, ištraukas iš W. 
A. Mozarto operų, bažnyčiose mi
šias giedojo lotyniškai. Austrai buvo 
nustebinti jaunųjų dainorėlių ištver
me, mokėjimu įsiminti tiek daug 
teksto užsienio kalba.

Koncertų gausa nesutrukdė ap
lankyti W. A. Mozarto, Gamtos mu
ziejus, Zalcburgo tvirtovę. Kadangi 
buvo Velykų savaitė, į Zalcburgą 
suvažiavo daug vaikų iš įvairių 
kraštų. "Ryto“ berniukai su užsie
niečiais žaidė futbolą ir netgi 
susikalbėjo angliškai.

Choro vadovė, paklausta, kokie 
"Ryto“ ateities planai, pasakė, kad 
norėtų nuvykti į Angliją, kur kasmet 
vyksta chorų festivaliai. "Po Zalc
burgo mes jau nebijotume koncer
tuoti, - pridūrė chormeisterė. - Ke
lionės - tai didžiulė paskata berniu
kams dar geriau dainuoti“.

Gražina Abomvičiūtė

tarp favoritų
"FIBA Basketball" leidinio bir

želio numerio 6 puslapiai skirti Eu
ropos vyrų krepšinio čempionatui 
Atėnuose. Jame gausu prognozių, 
žaidėjų ir trenerių pasisakymų. Tei
giama, jog keturių olimpinių vietų 
Europai yra per mažai, juolab dabar 
- subyrėjus SSSR ir Jugoslavijai. 
Rašoma, kad svarbiausios bus ket
virtfinalio rungtynės. Pralaimėjimas 
jose komandoms taps graikiška 
tragedija, o laimėjusios jau galės 
užsisakyti bilietus į Atlantą.

Pasak Vokietijos rinktinės vyr. 
trenerio, tai bus kiečiausias Europos 
čempionatas istorijoje. Jis mano, jog 
Atėnuose pirmaus Jugoslavija, Kroa
tija ir Rusija.

Graikai nepamiršta, kad 1987 m. 
jie laimėjo Europos auksą, todėl ti
kisi, jog neliks tuščiomis ir šiemet.

Kroatijos rinktinės vyr. treneris 
tarp favoričių - Jugoslavijos, Kroati
jos ir Rusijos - mini ir Lietuvą.

Ispanijos treneris čempionato 
medalius skiria Jugoslavijai, Kroati
jai ir Lietuvai, tačiau nenurodo, ko
kia tvarka šalys išsirikiuos ant gar
bės pakylos. Pasak jo, ypač atkaklus 
mūšis bus dėl ketvirtosios vietos. I 
ją pretenduoja ir ispanai.

Leidinyje cituojamas ir Arvydas 
Sabonis, vadinamas "grėsmingu 
Lietuvos vidurio puolėju“. Krepši
ninkas sako: 'Turiu prisipažinti, kad 
po labai sunkaus Ispanijos sezono 
perspektyva žaisti nacionalinėje rink
tinėje mane gąsdino. Bet tai yra vie
nas iš paskutiniųjų mano kartos šan
sų ir mes jo nepraleisime. Pirmiau
sia norėčiau, kad užsitikrintume 
vietą Atlantos žaidynėse, o paskui 
jau bus galima siekti ir vieno iš me
dalių. Manau, kad kartu su Jugo
slavija, Kroatija ir Rusija esame tarp 
favoritų“.

"FIBA Basketball" spausdina 
komandų preliminarias paraiškas, 
kuriose yra po 20-24 žaidėjus kiek
vienoje rinktinėje. Be Lietuvos ko
mandoje jau esančių krepšininkų, 
LKF paraiškoje įrašyti - Z. llgaus- 
kas, R.Vaišvila, D. Adomaitis, A. 
Pazdrazdis, K. Šeštokas, V. Praške
vičius ir JAV Pardju universitete 
studijuojantis P. Gilvydis (206 cm). 
| Europos čempionatą Atėnuose 
vyks tik dvylika krepšininkų.

Lietuvos krepšininkų 
pergalė Malagoje

Malagoje (Ispanija) tarptautinį 
krepšinio turnyrą laimėjo Lietuvos 
vyrų rinktinė, šešių taškų skirtumu 
įveikusi Ispanijos komandą. Pusfi
nalyje lietuviai buvo nugalėję ru
sus 87:84, o ispanai - italus 75:70.

Lietuvių tenisininko 
pergalės Vokietijoje

Pajėgiausias Lietuvos tenisinin
kas 22 metų klaipėdietis Rolandas 
Muraška po žiemą patirtos kojos 
operacijos pasaulio tenisininkų kla
sifikacijos sąrašuose nusmuko be
veik 100 laiptelių, dabar jis - 600 
vietoje. Vokietijoje tenisininko rei
tingas pakilo - jis dabar yra 47-as. 
Lietuvis Vokietijoje žaidžia antrus 
metus, rašo "Respublika“.

Birželio pradžioje R. Muraška 
dalyvavo Varštaino Grand Prix tur
nyre Vilingene. Tarp 32 tenisininkų 
lietuvis buvo pajėgiausias. Finale jis 
susitiko su Rusijos tenisininku A. 
Merinovu (280 vieta) ir nugalėjo jį.

Tarptautiniame Aidenbacho tur
nyre pusfinalyje R. Muraška vėl 
susitiko su savo varžovu iš Rusijos 
A. Merinovu. Dvikovą R. Muraška 
laimėjo. Finale vokietis A. Kribelis 
(48 vieta Vokietijoje) įveikė Lietu
vos tenisininką.
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LONDONE
AtA POETO VLADO 

ŠLAITO LAIDOTUVĖS
Niūrią, lietingą birželio 12 dieną 

įvyko poeto Vlado Šlaito laidotuvės.
Velionio žemiškų palaikų karstą 

prie lietuvių Švento Kazimiero šven
tovės durų pasitiko parapijos klebo
nas kun. Jonas Sakevičius MIC, at
lydėjęs karstą prie altoriaus. Pradė
jęs šv. Mišias pamokslu, kun. Jonas 
Sakevičius MIC kelioliką kartų cita
vo velionio poeto eilėraščius.

Šv. Mišioms pasibaigus Justinas 
Černius perskaitė negalėjusio daly
vauti laidotuvėse rašytojo Kazio Ba
rono atsisveikinimo žodį.

Vladas Šlaitas 1991 m.

PAMALDOS
Nottinghame - birželio 18 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Nottinghame - birželio 25 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Nottinghame - liepos 2 d.,

11.15 vai.. Židinyje.
Manchesteryje - birželio 25 d., 

12.30 vai.
Bradforde - liepos 2 d., 12.30 vai.
Eccles - liepos 9 d., 12.15 vai.

PASITRAUKĖ "EL“ 
REDAKTORIUS

Nuo 1995 m. birželio 14 d. iš 
pareigų pasitraukė ”EL“ redaktorius 
Mindaugas Milieška. Jį laikinai 
pavaduos ”EL“ redakcijos darbuo
toja Erika Umbrasaitė.

ELI

Velionis poetas palaidotas Šven
to Patriko kapinėse, lietuviškame 
skyriuje. Pamaldose ir kapinėse 
dalyvavo mažas būrelis jo poezijos 
gerbėjų.

S. Kasparas

K. BARĖNO 
ATSISVEIKINIMO ŽODIS

Susirinkome, seserys ir broliai, 
atsisveikinti su Vladu Šlaitu, pasa
kyti jam paskutinį kartą sudiev, nes 
jis išeina, atsiskiria nuo mūsų, kurie 
dar pasiliekame. Daugiau su juo jau 
niekada čia nebesusitiksime. Jeigu 
kas skaitė jo eilėraščius, tai bus 
pastebėjęs, kad brangiausios jam 
vietos buvo Žemaitkiemis, kuriame 
augo, ir Ukmergė, kurioje jis mokė
si. Tos brangios vietos toli, ir jis am
žinu miegu bus priverstas miegoti 
ne ten, o čia, Londone, kuriame yra 
praleidęs nemažai savo vienišo 
gyvenimo metų.

Jo gyvenimas daug kuo panašus 
buvo į daugelio mūsų. Atplėštas 
nuo tėvynės, įvilktas į uniformą, 
praėjo ilgą kelią - nuo Ukmergės 
beveik iki Maskvos, o paskui atgal į 
Vakarus - į vokiečių žemę, kurioje 
sulaukė karo pabaigos. Likusią di
džiąją savo gyvenimo dalį praleido 
Britanijoje, užsidirbdamas duoną 
Škotijos šiaurėje pagalbiniu dar
bininku plieno fabrike, paskui Ecc
les tekstilės fabriko ir ligoninės dar
bininku, pagaliau Londone ligoni
nės, o paskui ilgėliau lietuviškos 
spaustuvės darbininku, kol ligos pri
vertė pasitraukti iš visų darbų.

Tiesa, daugiau kaip prieš 30 metų 
Vladas buvo pakviestas redaguoti 
Vokietijoje leidžiamos lietuviškos 
“Eltos“, bet prie to darbo neužsibu
vo. Vladas Šlaitas juk buvo poetas 
ir, matyt, toks, kuris nemėgsta, kad 
kasdieninis darbas užimtų jo galvą. 
Kasdieniniam darbui jam buvo skir
tos rankos, o galva praversdavo lyg 

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

atsarginis priimtuvas poezijai kurti. 
Poezija, žinoma, ne kasdien aplan
kydavo jį, bet jai priimti jis visada 
turėdavo kokių nors redagavimų 
neišvargintą galvą. Kurti poeziją 
turbūt buvo pagrindinis Vlado rū
pestis. Vokietijoje, Neustadte, gy
vendamas jis naktį po lova pasidė
davo popieriaus ir pieštuką, kad ga
lėtų užrašyti eilėraštį, jeigu jis ateis 
prabudusiam ar neužmigusiam.

Taip, šiandien laidojam svetimoj 
žemėj žmogų ir poetą Vladą Šlaitą, 
paliekantį skaitytojams net 9 poezi
jos rinkinius. Pradėjo jis savo poetinį 
kelią eilėraščiais, kuriuose pra
skambėjo visuomeniniai ir sociali
niai motyvai: raudonu rašalu užlie
tos lygumos, namų netekimo skaus
mas, batsiuvo ir vandens nešėjos 
gyvenimas. Vėliau tokiais dalykais 
jis nesidomėjo, ir jo poezija pasidarė 
amžina išpažintis, nusakanti jo ti
kėjimą ir meilę, jo romantiškus atsi
minimus ir kartais rūstų savęs pla
kimą už nuodėmes. Ir ta jo poezija 
susilaukė didelio dėmesio Lietuvos 
universitetuose. Vilniaus universi
tete jau buvo parašytas vienas diplo
minis darbas apie jį ir jo poeziją, o 
Vytauto Didžiojo universitete Kaune 
dabar rašoma daktarinė disertacija.

Taigi sakome ačiū Vladui už poe
ziją ir mūsų sudiev jam. Kai visiškai 
aptemo akys ir jis nebepajėgė nei 
skaityti, nei rašyti, tai yra sakęs, kad 
prašo Dievulį greičiau pasiimti jį. 
Tas jo troškimas išsipildė ir šiandien 
atsisveikiname su juo, tikėdami, kad 
ramu jam bus gulėti ir svetur. 
Kapinėse ir čia medžiai ošia, o gal 
kada nors atskris paukštis iš 
Žemaitkiemio ar Ukmergės ir pa- 
čiulbės poetui lietuvišką giesmelę.

DERBY
DERBŠYRO LORDO, 

KARALIENĖS ATSTOVO, 
PULKININKO PETER 

HILTON LAIDOTUVĖS
Pernai birželio mėnesį Alton 

Manor vietovėje prie Wirksword, 
Derbšyre, pulkininko P. Hilton 75- 
to gimtadienio ir pasitraukimo iš 
Karalienės atstovo pareigų proga 
susirinko daug kariškių ir įvairių 
tautybių atstovų, jų tarpe V. Gaspe- 
rienė, H. Gasperas, atstovaujantys 
DBLS, bei A. Tirevičius nuo DBLS 
Derby skyriaus ir J. Maslauskas (da
lyvavo ir J. Zokas). Tuomet teko 
gyvu žodžiu pasveikinti pulk. P. 
Hilton ir išreikšti padėką už jo pa
lankumą kitataučiams, už lankymą
si jų (tame tarpe ir DBLS Derby 
skyriaus) įvairiausiuose parengi
muose ypač Vasario 16-osios ir Ka
riuomenės minėjimų progomis. 
Dažnai matydavome aukšto rango 
garbingą svečią pulk. P. Hilton su 
Lady Hilton mūsų ratelyje. Jo daly
vavimas lietuviams teikdavo pasidi
džiavimą ir džiaugsmą. Jo sveikini
mai, šilti, nuoširdūs linkėjimo žo
džiai, teikė stiprybės ir lūkesčių su
laukti laisvės ir nepriklausomybės 
Lietuvai. Pulk. P. Hilton išeivijai 
reiškė meilę ir pagarbą, kad ji nepa
miršta savo kalbos, tradicijų ir tauti
nių bei valstybinių švenčių.

Karalienės apsilankymo Derbšy
re metu pulkininkas buvo paaukš
tintas - jam suteiktas Lord Lieute
nant Col. Sir Peter High Sherif for 
Derbyshire titulas.

Po metų, dėl amžiaus pasitraukęs 
iš karališkų pareigų, kuriose išbuvo 
16 metų, ir išėjęs į pensiją, pulki
ninkas neilgai galėjo džiaugtis savo 
gyvenimu: dėl sveikatos būklės bu
vo patekęs į ligoninę. (J. Levinskas 
bendrai pasirašytoje kortelėje DBLS 
skyriaus vardu linkėjo pulk P. Hil

ton skubiai pasveikti). Grįžus iš li
goninės į namus gegužės 30 d. sus
tojo plakusi pulk. P. Hilton širdis, 
nusviro galva amžinam poilsiui. 
Liūdesy liko žmona Lady Winifesd, 
sūnus Andrew su šeima ir anūkas, 
kuris jo buvusiame pulke tarnauja 
kariškoje tarnyboje.

Paskutinis atsisveikinimas su 
pulk. P. Hilton įvyko birželio 9-tą 
Derby katedroje. Dalyvavo daugiau 
kaip tūkstantis jaunų ir vyresnio am
žiaus asmenų, aukšto rango kariš
kių, keturiolika dvasiškių ir įvairių 
tautybių atstovų. DBLS Derby sky
riui ir lietuviams atstovavo G. Zin- 
kienė, R. Popikienė ir A. Tirevičius. 
G. Zinkienė ir R. Popikienė buvo 
apsirengusios tautiniais drabužiais, 
Br. Zinkius ir J. Maslauskas unifor
muoti atstovavo Lietuvių skautų są
jungai.

Pulk. P. Hilton karstą dengė Ang
lijos vėliava. Karstą į katedrą nešė 
šeši pulk. P. Hilton pulko dalinio ka
riškiai, tarp jų ir pulkininko anūkas. 
Karstas buvo pastatytas prie alto
riaus. Iš abiejų jo pusių buvo britų 
karinių dalinių vėliavos. Po maldų 
Derby katedros vyskupas Peter Da
wes savo žodyje iškėlė pulkininko 
nuopelnus, pažymėdamas, kad jis 
buvo karo didvyris (du sykius su
žeistas), Derbšyro Lordas, Karalie
nės atstovas, visų gerbiamas, myli
mas, laukiamas - kartais jis per vieną 
dieną aplankydavo įvairių organiza
cijų parengimus net aštuoniose vie
tovėse. Per metus pulkininkas, ap
silankęs įvairiose vietovėse, kalbėjo 
1700 kartų. Vyskupas toliau teigė, 
kad pulk. P. Hilton tarnavo ir dirbo 
Dievui, Tėvynei ir žmonijai, tai liu
dija ir šiandieninis atsisveikinimas 
bei gausus derbiškių dalyvavimas.

Po iškilmingų pamaldų pagal 
karišką tradiciją aidint trimitams 
karstas buvo išneštas iš katedros į 
amžiną poilsio vietą šeimos kapinė
se Idridgehay. Velionio karstą lydė
jo dvasiškiai, kariškiai, artimieji, 
draugai.

Pulk. P. Hilton garbei ir atmini
mui numatyta išleisti knygą. Derby 
miesto savivaldybės knygoje laido
tuvių dalyviai paliko savo pavardes, 
pažymėdami, kokiai organizacijai 
atstovavo.

Karalienės ir Karaliaus Philip 
atsiųstą užuojautos raštą Lady Hil
ton ir šeimai perskaitė kun. Michael 
Mann, Karališko britų legiono kape
lionas, pažymėjęs: ’’Peter Hilton ati
davė savo gyvenimą Dievui, karei
viams ir Derbšyrui.“

Liūdi derbiškiai ir Derbyje gyve
nantys lietuviai, netekę pulk. P. Hil
ton - talentingos ir nuoširdžios as
menybės išeiviams.

J. Maslauskas 
Š. m. birželio mėn. 25 (L (sekma
dienį) DBLS Derby skyrius ren
gia "Išvežtųjų minėjimą“. Jis 
prasidės ukrainiečių klubo patal
pose, 27 Charnwood Str. Derby, 2 
vaL p. p.

Minėjimo metu bus parodytas 
videofilmas apie lietuvių tremtinių 
tragediją Sibiro taigose bei Lietu
vos atgimimą 1990 m. Visus vietos 
bei apylinkės tautiečius ir svečius 
maloniai kviečiame į minėjimą 
gausiai apsilankyti, kur visi bendrai 
prisiminsime šį lietuvių tautos 
tragišką įvykį ir pagerbsime aukas.

DBLS Derby skyriaus valdyba

MANČESTERYJE
KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Liepos 2 d., sekmadienį, 4 vai. 
p. p. ML Soc. klubo valdyba šau

kia pusmetinį narių susirinkimą. 
Jame Valdyba ir Revizijos komisi
ja pateiks pranešimus, bus nagri
nėjami svarbūs klubo reikalai.

Kvorumui nesusirinkus minėtą 
valandą, susirinkimas bus atidėtas 
vieną valandą, o po to prasidės, ne
atsižvelgiant į susirinkusių skaičių.

Narius prašome būtinai daly
vauti.

Klubo valdyba

NOTTINGHAME
JONINĖS IR PETRINĖS
Nottingham© moterų draugija 

birželio 24 d., 18.30 vai., Latvių 
klube, L A. Standhill Rd., Carlton 
Hill, Nottingham, kviečia lietuvius j 
Joninių ir Petrinių šventę.

įėjimas 5 svarai asmeniui. Užsi
rašyti iki birželio 20 dienos. Skam
binkite 9-505686.

Kviečiame visus tautiečius ap
silankyti.

Moterų draugijos valdyba

BRADFORDE
Bradford© lietuvių ’’Vyties“ klu

bo valdyba š. m. liepos 2 d., sek
madienį, 330 vaL klubo patalpose 
kviečia į pusmetinį narių susirinki
mą. Klubo valdyba ir Revizijos ko
misija padarys pranešimus ir bus 
svarstomi kiti klubo reikalai. Narius 
prašome gausiai dalyvauti.

” Vyties“ klubo valdyba

AUKOS
SKAUTŲ STOVYKLAI
Bradford© lietuvių klubo ’’Vytis“ 

pirmininkas ir LSS garbės narys p. 
V. Gurevičius atsiuntė ’’Vyties“ 
klubo valdybos skirtą 40 svarų auką 
skautų stovyklai, taip pat 57 svaras 
aukų, surinktų iš skautiškos idėjos 
rėmėjų.

Aukotojai: V. Gurevičius 20 sva
rų; O. Markroft - 13 svarų; po 5 sva
rus - K. M. Kaktavičiai, A. I. Gei
džiūnai; po 2 svarus - A. Silnic- 
kienė, R. Karalius, S. Vaicekauskie
nė; po 1 svarą - P. Pucevičius, S. 
Sasnauskas, T. Grablienė, G. Anu
žienė, A. Dutkevičienė, I. Allsopp, 
J. Pickles, Miss K. P.

Bradford© klubo ’’Vytis“ valdy
bai, visiems mieliems skautiškos 
idėjos rėmėjams už dosnias aukas 
nuoširdžiai dėkojame.

Broliškas-skautiškas ačiū broliui 
V. Gurevičiui už aukas ir mielus 
sveikinimus stovyklautojams.

v. s. J. Maslauskas

PADĖKOS
Vieną padėką Britų-1 sėtuvių 

pagalbos fondas vaikams Lietuvo
je gavo iš ’’SOS agentūra - Visos 
Lietuvos vaikai“. Pirmininkė E 
Kubilienė dėkoja už keturis siunti
nius, kuriuos gavo iš fondo. "La
bai Jums ačiū, visiems, visiems, 
kurie aukojote, suruošėte siuntą, 
rūpinotės jos persiuntimu“.

Fondui dėkoja ir Vilniaus vai
kų tuberkuliozės stacionaro pa
cientai. Dr. G. Lebeduikienė rašo: 
’’Gerbiamieji geradariai Didžiojoje 
Britanijoje, nuoširdžiausiai dėko
jame už gautus jūsų siuntinius 
mūsų stacionarui. Padėka visiems 
aukotojams, kurie įgalina vaiką 
fondą mus remti vaistais ir kitais 
reikmenimis.

’’Europos lietuvio“ redakciją 
pasiekė redaktoriui adresuotas 
laiškas: ’’Norime nuoširdžiai padė
koti Britų-lietuvių vaikų fondui ui 
labdarą, kurią gavome gegužės 
mėnesį. Ši labdara pradžiugino 
vaikus ir palengvino mamų dalią.

’’Vilniaus šeimyna",
2-ojo Naujosios Vilnios 

psichoneurologinio skyriais 
vaikai ir personalas.'
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