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Prezidentas Paryžiuje 
kalbėjo apie 

grįžimą į Europą
Birželio 22-ąją Respublikos Pre

zidentas Algirdas Brazauskas su 
vienos dienos vizitu lankėsi Pary
žiuje. A. Brazauskas - pirmasis iš 
Baltijos valstybių vadovų pakvies
tas padaryti pranešimą Vakarų Są
jungos Parlamentinėje Asamblėjoje.

Sis vizitas į Paryžių, Vakarų 
Europos Sąjungos Parlamentinę 
Asamblėją, yra Respublikos Prezi
dento vizitų į tarptautines organi
zacijas tąsa, kelionės išvakarėse 
saki Eltai Prezidento patarėjas 
tarptautinės politikos klausimais, 
ambasadorius Justas Vincas Palec
kis. Kaip žinoma, Algirdas Bra
zauskas jau yra skaitęs svarbius 
pranešimus Jungtinėse Tautose, 
Europos Taryboje, UNESCO.

Pasak Justo Vinco Paleckio, Va
karų Europos Sąjunga šiuo metu yra 
permainų kelyje į europinę saugu
mo ir gynybos organizaciją, pagal 
Mastrichto susitarimus jai teks vis 
didesnis vaidmuo Europos Sąjun
goje. Šis vizitas įgyja dar didesnę 
reikšmę Lietuvai ką tik tapus Euro
pos Sąjungos asocijuota nare.

A Brazauskas Vakarų Europos 
Sąjungos Parlamentinėje Asamb
lėjoje angliškai padarė pranešimą 
'Lietuva Europos saugumo archi
tektūroje“. Šioje kalboje jis išdėstė 
požiūrį į įvairius Europos ir viso pa
saulio saugumo stiprinimo aspektus, 
Europos integraciją, kalbėjo apie 
Lietuvos grįžimo į Europą strategiją. 
Justas Vincas Paleckis pabrėžė, jog 
labai svarbu ir tai, kad po pranešimo 
Lietuvos Prezidentas atsakė į parla
mentams dominančius klausimus.

Tarptautinė gynybinė organizaci
ja - Vakarų Europos Sąjunga (VES) 
buvo įkurta 1948 metais. Šiuo metu 
tikrosios VES narės yra devynios 
Europos Sąjungos valstybės, kurios 
taip pat priklauso ir NATO: Prancū
zija, Didžioji Britanija, Vokietija, 
Olandija, Belgija, Liuksemburgas, 
Ispanija, Portugalija bei Italija. 
Artimiausiu metu tikrąja VES nare, 
ratifikavusi prisijungimo protokolą, 
turėtų tapti Graikija. Trys valstybės 
■ Islandija, Norvegija ir Turkija - 
yra asocijuotos VES narės, o Airija 
ir Danija turi organizacijoje stebė
tojų statusą. Devynioms Rytų Euro
pos valstybėms, tarp jų ir Lietuvai, 
Latvijai bei Estijai, praėjusiais me
tais buvo suteiktas ’’asocijuotų VES 
partnerių“ statusas.

VES yra vadinama NATO "Eu
ropos slenksčiu“. Europos Sąjungos 
valstybėms pasirašius Mastrichto 
sutartį, kurioje numatoma įgyven- 
dinti bendrą gynybos ir užsienio po

Mirė Lordas David Hedley Ennals
"Europos lietuvio“ redakciją pasiekė skaudi žinia iš Londono. 

1995 m. birželio 17 d. mirė žymus Didžiosios Britanijos politinis 
veikėjas, savo darbu ir veikla daug padėjęs Lietuvai atgaunant nepri
klausomybę, geras Lietuvos ir jos žmonių draugas, Britanijos-Lie- 
tuvos draugijos pirmininkas, Didžiosios Britanijos Lordų rūmų na
rys, Norwicho Lordas David Hedley Ennals.

Daugiau apie šį garbų žmogų skaitykite 8 psl.

litiką, VES tampa vis veiksmin
gesne, o ateityje gali tapti Europos 
Sąjungos gynybine sąjunga. VES 
būstinė yra Briuselyje. Aukščiausias 
VES organas yra Ministrų Taryba.

VES Parlamentinę Asamblėją, 
kurios būstinė yra Paryžiuje, sudaro 
108 nariai. Jie tuo pat metu yra val
stybinių parlamentinių delegacijų 
Europos Taryboje nariai. 1994 m. 
Lietuvos Seimo patvirtintoje dele
gacijoje VES Parlamentinėje Asam
blėjoje yra du Seimo nariai - Algir
das Saudargas ir Algirdas Gricius.

Kaip sakė Prezidento patarėjas, 
du kartus per metus vykstančiuose 
Vakarų Europos Sąjungos Parla
mentinės Asamblėjos posėdžiuose 
kviečiami kalbėti įvairių valstybių, 
jų Vyriausybių vadovai. Šioje sesijo
je, be Lietuvos Prezidento, prane
šimą buvo pakviestas padaryti Ispa
nijos Ministras Pirmininkas Felipe 
Gonzalez, o birželio 20-ąją jau kal
bėjo Turkijos premjerė Tansu Ciller.

Šio vizito programoje surengti 
oficialūs pietūs su VES ir jos Parla
mentinės Asamblėjos vadovais. 
Pasak Justo Vinco Paleckio, tai ge
ra galimybė pasikeisti nuomonėmis 
apie Lietuvos ir Vakarų Sąjungos, 
ES politiką, mūsų šaliai ypač aktu
alius klausimus - siekį tapti Europos 
Sąjungos tikrąja nare, galimybę 
įstoti į NATO.

Prezidentas lankėsi Lietuvos am
basadoje. Planuotas ir jo susitikimas 
su Paryžiaus 9-ojo kvartalo, kuriam 
priklausančiame Prancūzijos sosti
nės centre yra ir Lietuvos ambasada, 
meru. Šis nuoširdus Lietuvos bičiu
lis ir Nepriklausomybės rėmėjas 
lankėsi Lietuvoje per kruvinuosius 
sausio įvykius. Didžiulis mero nuo
pelnas, kad Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstybių ambasadoms buvo nemo
kamai suteiktos patalpos pačiame 
Paryžiaus centre, šalia merijos.

ELTA

ELR. Lietuvos Prezidentas ir aš- 
tuoni jį lydintys asmenys į Paryžių 
turėjo skristi lėktuvu ’’Jetstar“. Ta
čiau birželio 20 d., kai lėktuvas bu
vo parskraidintas iš Ženevos, kur. 
atliktas metinis jo aptarnavimas, 
paaiškėjo, kad abu dešinieji lėktuvo 
varikliai apgadinti. Prezidentui ir jo 
palydai buvo paruoštas ”Lietuvos 
avialinijų“ lėktuvas Tu-134A. Kaip 
’’Lietuvos rytui“ sakė Prezidento 
kanceliarijos vadovo pavaduotojas 
J. Malinauskas, skridimas šiuo lėk
tuvu kainuos pigiau, tačiau devy
niems žmonėms išlipti iš tokio dide-
lio lainerio esą nelabai gražu.

Londonas ir Vilnius, 1995 m. birželio 24-30 d.
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svajojusi įtapti rašytoja
Jau nebe pirmą vasarą Lietuvoje 

vieši lietuvių rašytoja ir dailininkė, 
1929-1939 m. Lietuvos ministro 
pirmininko Juozo Tūbelio ir Jadvy
gos Chodakauskaitės duktė Marija 
Tūbelytė. Ji sutiko papasakoti ”EL” 
skaitytojams apie savo gyvenimą 
užsienyje ir kūrybą

1940 metų birželio 18 d. šešio
likmetė Marytė kartu su motina J. 
Tūbeliene paliko Kauną ir iš Vo
kietijos uosto išplaukė į JAV. Ma
rija Tūbelytė Čikagos universitete 
studijavo menų istoriją, tapo menų 
magistre, paskui Niujorke baigė 
dailės studiją ’’Art students league”, 
kurioje sėmėsi mokslų apie 85 proc. 
garsiausių Amerikos dailininkų.

Ištekėjusi už JAV gyvenančio 
vokiečio Kurto Kuhlmanno, su ku
riuo kartu pragyventa jau beveik 50 
metų, Marija Tūbelytė daug laiko 
skirdavo tapybai. Jos vyras buvo 
pritapęs prie amerikoniškos atmos
feros, o ji pati - niekada, todėl įkal
bėjo vyrą išvažiuoti kur įdomiau. 
Jis, būdamas chemijos inžinierius, 
1967 m. pasirašė kontraktą dvejus 
metus dirbti Kinijoje, Taivanyje, ta
čiau gyvenimas Rytuose abiem taip 
patiko, kad pragyveno Kinijoje bei 
Japonijoje septyniolika su puse me
tų ir nenorėjo grįžti į JAV. Septyne
rius metus abu praleido Japonijos 
mieste Kobėje, kuri neseniai nuken
tėjo nuo žemės drebėjimo. Ponia 
Marija prisipažino, kad buvo neblo
gai pramokusi kinų ir japonų kalbų, 
nes tuo metu angliškai ten nedaug 
kas kalbėjo. Be to, ji gerai kalba 
prancūziškai, vokiškai, itališkai, 
ispaniškai, Niujorke, o vėliau ir Tai
vanyje iš rusų emigrantų išmoko ir 
rusiškai.

Septyniolika metų jai retai kada 
tekdavo kalbėti lietuviškai, daugiau
sia - su mažu sūnumi, tačiau jautė, 
kad kalba tebėra gyva jos širdyje. 
Kai vyras sulaukė pensininko am
žiaus, prieš dešimt metų jie grįžo 
gyventi į JAV. Ir dabar šeima gyve
na Sankt Pitersburge. Abu su vyru 
kasmet atvažiuoja atostogų į Lietu
vą. Apsilanko protėvių gimtinėje ir 
p. Marijos sūnus Margiris Petras bei 
anūkas Maika. Marijos vyras Kurtas 
neblogai supranta, kalba ir skaito 
lietuviškai, yra puikiai susipažinęs 
su Lietuvos istorija, nuolat bendrau
ja su Amerikos lietuviais.

Kalbėdama apie savo kūrybą, M. 
Tūbelytė prisipažino nuo vaikystės 
norėjusi būti rašytoja. Pirmąjį roma
ną ’’Viktutė” parašė būdama aštuo- 
nerių. Vaikystėje, sakė ponia Mari
ja, buvo labai nedrąsi, bet kai ma-

Birželio 23 d. Lietuvoje lankėsi 
JAV gynybos ministro pavaduoto
jas politikos klausimais Walter B. 
Slocombe. Jį lydėjo septynių žmo
nių delegacija. Tai pirmas tokio 
aukšto rango Pentagono pareigūno 
vizitas mūsų šalyje.

Svečius prie Būtingės pasienio 
kontrolės punkto pasitiko JAV am
basadorius, JAV gynybos atašė, 
JAV karo laivyno atašė, kiti amba
sados darbuotojai bei Lietuvos Res

Marija Tūbelytė per susitikimų su skaitytojais Vilniaus M. Mažvyde, 
nacionalinėje bibliotekoje. Arnoldo Baryso nuotr.

mos ’’salione“ susirinkusios Kauno 
ponios gerdavo arbatą, ji įsibrauda
vo ir skaitydavo viešnioms savo 
kūrinį. Tai buvo mažos mergaitės 
pasakojimas apie gyvenimą su antrą 
kartą ištekėjusia motina ir patėviu.

Nuvykus į Ameriką nebuvo lai
ko ir progų domėtis literatūra: iki 
1944-ųjų daugiausia gyveno seno
sios kartos emigrantų, kurie buvo ne 
per daug mokyti ir literatūra nesido
mėjo. Poetas P. Tysliava leido laik
raštį ”Lietuvių dienos”. ’’Siekiant 
rašytojo karjeros reikėjo rašyti ang
liškai, bet nesuamerikonėjau, neper- 
siėmiau amerikoniška dvasia, studi
javau meno istoriją ir apie jokius 
raštus negalvojau. Jei negyvenu 
Lietuvoje, sakydavau sau, tai nėra 
ko ir rašyti. Nežinojau, kaip bus 
toliau, galbūt niekados nebeteks 
gyventi Lietuvoje”, prisipažino 
rašytoja. Jei būtų gyvenusi Lietu
voje, jei nebūtų tekę bėgti, tai rašy
mas jai būtų tapęs vienintele gy
venimo prasme, galvoja M. Tūbe
lytė. Tapybos galėjo ir visai nebūti 
jos gyvenime, tačiau nors šitaip 
stengėsi išreikšti save, kai suprato, 
kad negali išsipildyti didžiausias 

Pentagono pareigūno vizitas
publikos krašto apsaugos ministeri
jos pareigūnai. Palangos ’’Baltijos“ 
poilsio namuose garbius svečius 
sutiko krašto apsaugos ministras L. 
Linkevičius, URM sekretorius A.’ 
Januška, kiti pareigūnai. Oficialių 
pokalbių metu JAV ir Lietuvos del
egacijos aptarė bendradarbiavimo 
saugumo srityje prioritetus bei sud
erino artėjančio paties JAV gynybos 
ministro W. Perio rudens vizito į 
Baltijos šalis programą. Po pietų 

noras- rašyti. Ji visą laiką norėjo 
kurti žodžiu, bet kol susiruošė, pra
ėjo 20 metų, paskui 20 metų lau
kė, kol 1994 m.Vilniaus ’’Vilties” 
spaustuvė išleido abu romanus. Pir
masis buvo ’’Svaigulys”, per 1968- 
1970 m. parašytas Taivanyje, M. 
Tūbelytės šeimai apsigyvenus ten 
pirmą kartą dviem su puse metams. 
Romano herojė, gyvendama tame 
krašte, viską stebi ir mato, kad tie 
žmonės visai kitokie negu jos 
kraštiečiai. Ir pats Taivanis - šalis, 
nepanaši j jokią kitą. Pasak ponios 
Marijos, jos vyras Kurtas vis kalbi
no rašyti dienorašti, tačiau ji pati 
nemėgo žodžio ”aš”, todėl nutarė 
rašyti romaną ir viską parodyti 
jdomiai gyvenančios, turtingos, 
ištekėjusios lietuvės moters akimis, 
per jos vidaus pasaulį. Smagiausia 
buvo kurti kitus knygos veikėjus - 
žmones, kurių iš tikrųjų gyvendama 
Taivanyje sutiko. Kai aplinkiniai 
kitataučiai sužinojo, kad Azijoje 
gyvenanti lietuvė lietuviškai kaž
ką rašo, kartais ironiškai pasitei
raudavo, kaip sekasi. Po dviejų su

Nukelta j 2 psl.

JAV gynybos ministro pavaduo
tojas politikos klausimais Walter B. 
Slocombe nuvyko į Klaipėdos jūrų 
uostą, kur apžiūrėjo Lietuvos karo 
laivus.

JAV ir Lietuvos delegacijos ap
silankė Klaipėdos uoste viešinčiame 
JAV karo laive ”USS Phillipine 
Sea“, kur juos pasitiko kontradmiro- 
las Joseph S. Mobley ir pirmo rango

Nukelta į 2 psl.
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kapitonas J. McTigue. Aukščiausi 
pareigūnai susipažino su karo laivu. 
”USS Phillipine Sea“ įvyko iškil
minga ceremonija - JAV gynybos 
atašė Lietuvoje pulkininkei Tiju 
Kerai buvo įteikti JAV ginkluotųjų 
pajėgų brigados generolo laipsnį 
patvirtinantys oficialūs dokumentai. 
Vakare W. B. Slocombe JAV karo 
lėktuvu išvyko iš Palangos.

Keliais sakiniais
□ Lietuva paminėjo 1941 m. birže
lio sukilimo 54-ąsias metines. Bir
želio 21 d. išplatintame Lietuvos 
premjero A. Sleževičiaus pareiški
me sakoma, kad sukilimas užima 
svarbią vietą mūsų valstybės istori
joje, nes įrodė mito apie ’’savano
rišką” stojimą į SSRS nepagrįstu
mą. Birželio 24 d. įvyko minėjimas 
Kauno karininkų ramovėje, šv. 
Mišios Šv. Arkangelo Mykolo 
(Įgulos) bažnyčioje, padėtos gėlės 
prie Sukilėlių paminklo Ramybės 
parke.
□ Europos Tarybai perduoti Žmo
gaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos ratifikavimo 
Lietuvos Seime dokumentai. Euro
pos Tarybos generaliniam sekreto
riui D. Tarschiui šios Konvencijos 
ir Konvencijos dėl pinigų plovimo 
ratifikavimo dokumentus perdavė 
nuolatinis Lietuvos atstovas, Euro
pos Tarybos ambasadorius A. Tau
rautas.
□ Lietuvos moterų partija pasiūlė 
sveikatos apsaugą paskelbti priori
tetine šalies ūkio vystymo šaka. Ji 
rekomenduoja suformuoti visuo

WMTOS ©UENOS
"Vėl Azijos pabėgėliai“

Taip pavadintas Dariaus Plungės ir 
Justo Ramonio straipsnis "Res
publikoje“ 06 20.

’’Penktadienį Gargždų policija 
gavo pranešimą, kad Klaipėdos 
rajone, Šernų kaime, prie Minijos 
upės įsikūrusioje poilsiavietėje 
"Žuvėdra“ yra apsistoję kelios de
šimtys nelegalių imigrantų. Nu
vykę policijos pareigūnai rado 71 
pabėgėlį - 8 kurdus ir 63 afganus.

Pasak policijos pareigūnų, pa
bėgėliai, o tarp jų yra 35 vaikai, jau 
prieš savaitę atvyko į Lietuvą. Už 
kiekvieną suaugusį bėglį vedliams 
buvo sumokėta po 2 tūkst., už vai
ką - po 1 tūkst. JAV dolerių. Dalis 
pabėgėlių išsvajotosios žemės link 
startavo iš Kijevo, dalis - iš Mins
ko. Suburti Baltarusijos sostinėje 
jie autobusu buvo atvežti iki Gar
dino, paskui pėsčiomis perėjo sie
ną ir pasislėpę dengtame sukveži- 
mio kėbule pasiekė Klaipėdą. Ap
sistojo ”Žuvėdros“ poilsio name
liuose. Policijos duomenimis, lauk
ta, kol vedliai jūra nugabens juos į 
Vokietiją arba į Švediją. Policija 
sulaikė ir keturis vedlius, kurie pa
talpinti į areštinę, jiems iškelta 
baudžiamoji byla.

O pabėgėliai, saugomi polici
jos, ir toliau laikomi poilsio name
liuose, nes, pasak pareigūnų, būtų 
nehumaniška moteris su maža
mečiais vaikais uždaryti į areštinę. 
Vieną moterį jau nuvežė į Klaipė
dą gimdyti. Tarp pabėgėlių yra 
žurnalistas iš laikraščio ’’Kurdistan 
Habat“, taip pat Afganistano KGB 
pulkininkas, mokslus baigęs Taš
kente, kitų spalvingų asmenybių.

NATO pratyboms Baltijos jūroje 
”US Baltops-95“ vadovavęs JAV 
karinio jūrų laivyno kontradmirolas 
Joseph S. Monbley flagmaniniu 
kreiseriu ”USS Phillipine Sea“ į 
Klaipėdą atplaukė birželio 22 d. 
Anksčiau atsiųstoje telegramoje jis 
gera) įvertino šiose pratybose daly
vavusios lietuvių fregatos ’’Že
maitis“ veiksmus Baltijos jūroje.

”USS Phillipine Sea“ įgula - 
364 jūrininkai. Keturių dienų vizito 

menei atstovaujančią ir sveikatos 
politikos strategijas vykdančią na
cionalinę sveikatos tarybą. Prezi
dentui A. Brazauskui įteiktame, 
jam, Seimui ir Vyriausybei adresuo
tame kreipimesi taip pat siūloma 
sumažinti Seimo narių skaičių, kad 
jis būtų ne mažesnis kaip 71 ir ne 
didesnis kaip 111.
□ Kylyje vyko Baltijos jūros valsty
bių parlamentarų susitikime. Jame 
dalyvavo Seimo pirmininkas Č. 
Juršėnas ir LDDP frakcijos seniūno 
pavaduotojas J. Karosas.
□ Vokietijoje vyko karinis politinis 
seminaras. Jame krašto apsaugos 
ministras L. Linkevičius perskaitė 
pranešimą ’’Lietuvos dalyvavimas 
’’Partnerystės vardan taikos” pro
gramoje”. Į Diuseldorfą jį pakvietė 
Vokietijos gynybos ministras V. 
Ruche.
□ Lietuvoje lankėsi Baltarusijos 
užsienio reikalų ministras V. Senko. 
Aptarti aktualūs dvišalių santykių 
klausimai.
□ Lietuvos medicinos įstaigoms 
bus nupirkta 100 greitosios pagal
bos automobilių kreditinėmis sąly
gomis. Pagal Lietuvos sveikatos 
ministro A. Vinkaus ir Pietų Ko
rėjos HYUNDAI korporacijos ge

Ar bus visi šie pabėgėliai depor
tuoti, dar nežinia. "Respublikos“ 
duomenimis, dauguma jų ketina 
prašytis politinio prieglobsčio čia, 
Lietuvoje, kad tik nereikėtų grįžti.“

"Poetas K, Bradūnas dar 
tikisi susigrąžinti savo 

tėvu žeme“
Ar atgaus poetas tėvų žemę? Tai 
svarstoma A. Vaškevičiaus straip
snyje "Lietuvos ryte“ 06 21.

Į Vilkaviškio rajono merą J. Ma- 
čį kreipėsi išeivijos poetas Kazys 
Bradūnas, prašydamas sugrąžinti 
jam tėvų žemę Vilkaviškio rajone, 
Kiršuose. Tai ne pirmas poeto ban
dymas - jis jau pernai buvo kreipę
sis į ankstesnę rajono valdžią, tačiau 
toji poetui padėti negalėjo.

Kiršų kaime K. Bradūnui pri
klauso 53 hektarai žemės. Pasak 
mero, dėl jos grąžinimo jokių prob
lemų nekyla, tačiau sodyba neišli
kusi - tik jos slenkstis. Poetui buvo 
pasiūlyta kita vieta, bet jis nesutiko, 
nes nori atsiimti žemę būtent ten, 
kur stovėjo sodyba.

’’Problema sudėtinga, nes namo 
vietoje šiandien stovi didelė karvių 
ferma, kuri buvo pastatyta maždaug 
už 1 milijoną rublių, - sakė meras. - 
Nuo praėjusių metų ferma yra ne
naudojama, ji tuščia“.

Dabartinis Vyriausybės atstovas 
Marijampolės regione E. Žemaitai
tis, prieš dešimtmetį dirbęs Vilka
viškio rajono vykdomojo komiteto 
pirmininku, sakė "Lietuvos rytui“ 
jog K. Bradūnui buvo pasiūlyta 
nusipirkti pastatą už 500 tūkstančių 
litų, tačiau tokių pinigų jis sakė 
neturįs. Tad problema neišspręsta.“ 

metu JAV jūrininkai Klaipėdoje 
surengė oficialų priėmimą 150 sve
čių, susitiko su miesto visuomene, 
smalsiausieji klaipėdiečiai galėjo 
susipažinti su naftos tanklaivių 
prieplaukoje prisišvartavusiu karo 
kreiseriu ”USS Phillipine Sea“ ir jo 
įgula. JAV jūrininkai aplankė Klai
pėdos ligonines, vaikų globos na
mus ir išdalino ten medikamentų, 
knygų, žaislų. Jie dalyvavo ir Joni
nių šventėje Melnragėje. ELI 

neralinio direktoriaus P. Kimo 
pasirašytą sutartį, automobiliai bus 
perkami už 1,5 mln. JAV dolerių 
kreditą ir atgabenti į Lietuvą iki 
rugsėjo mėnesio. Kreditą reikės 
grąžinti per 5 metus.
O Graikijos laivynas turės sumokėti 
20 tūkst. litų už Baltijos jūros ter
šimą Taip nutarė Lietuvos aplinkos 
apsaugos ministerijos Klaipėdos 
rajono departamentas, kadangi bir
želio 16-osios naktį Graikijos tan
klaivis ’’Mathraki” per aplaidumą į 
jūrą išleido daugiau kaip toną ma
zuto. Laivo kapitonas buvo nubaus
tas 6 tūkst Lt. bauda.
□ Naujas Stepono Dariaus vardu 
pavadintas Lietuvos lėktuvas. Tai 
’’Boeing 737-200”, kuris buvo nu
pirktas iš JAV kompanijos "Empire 
Capital Corporation” už 8,3 mili
jono JAV dolerių. Manoma, kad 
šimtui keleivių skirtas laineris skrai
dys į Frankfurtą, Amsterdamą, 
Paryžių, Londoną.
□ Tarptautinio baleto konkurso 
pirmąjį prizą laimėjo lietuvė. Tai 
Vilniaus baleto mokyklos auk
lėtinė, Lietuvos operos ir baleto 
teatro solistė Eglė Špokaitė, vy- 
reniųjų grupėje laimėjusi 8000 
JAV dolerių.

Rajono valdybos posėdyje priim
tas sprendimas prašyti iš Vyriau
sybės 100 tūkst. litų dotacijos, kad 
galėtų atsiskaityti su pajininkais. 
’’Įsigiję kompleksą, vėliau galėtume 
jį parduoti Kaziui Bradūnui, ir daug 
pigiau negu už pusę milijono litų“, 
teigia meras. Vyriausybės atstovas 
E. Žemaitaitis galimybę gauti 100 
tūkst. litų dotaciją įvertino gana 
skeptiškai.

Dar karta apie ivaikinima
"Respublikoje“ 06 19 Gabrielė 
Klepačiūtė straipsnyje "Keisis 
įvaikinimo tvarka“ supažindina su 
šiuo metu Seimo komitetuose 
svarstomu Santuokos ir šeimos 
kodekso pakeitimo bei papildymo 
projektu.

Būtinumą pateikti kai kurių 
straipsnių pataisas sąlygojo situaci
ja, nustatyta ištyrus masinės infor
macijos priemonių pateiktus faktus, 
kaip Jonavoje vos gimę vaikai buvo 
siūlomi už pinigus užsieniečiams.

Bylą tyrusi Seimo kontrolierė N. 
Šidagienė nustatė, jog iš 17 Jonavos 
ir Jonavos rajone užsieniečiams per 
1994 metus įvaikintų vaikų 3 įvai
kinti tiesiog iš ligoninės gimdymo 
skyriaus, nesulaukę net mėnesio 
amžiaus, o vienas - tik aštuonių die
nų. Sutikimas įvaikinti iš motinų iš
gautas praėjus vos trims keturioms 
dienoms po gimdymo, kai žinoma, 
jog motinos yra pogimdyviniame 
strese. Tokia situacija verčia nus
tatyti minimalų įvaikinamų vaikų 
amžių, leidžiantį motinoms rimčiau 
apsvarstyti savo sprendimą sutikti. 
Seime svarstomame projekte numa
tomas trijų mėnesių terminas.

Pasak N. Šidagienės, praktika 
rodo, jog dažnai apeinamas Santuo
kos ir šeimos kodekso reikalavimas 
teikti pirmenybę įsivaikinti Lietuvos

Dailininkė, svajojusi 
tapti rašytoja

Atkelta iš 1 psl.

puse metų Japonijoje apie 1970- 
uosius ėmė rašyti antrą romaną - 
’’Amalas”, kurį baigė vėl grįžusi į 
Taivanį. Jis sekėsi daug lengviau. 
"Nežinia, ar parašysiu dar ką nors. 
Dabar nutariau, kad gana tų roma
nų, nes jie atima labai daug laiko ir 
sveikatos, o kartais koks gabalas dar 
ima ir dingsta”, pasakė rašytoja. Ji 
papasakojo, kaip gyvenant Japoni
joje tarnaitė išmetė į atvažiavusią 
šiukšlių mašiną 20 romano rank
raščio lapų. Kai autorė susigriebė, 
mašina jau buvo nukakusi į kitą ra
jono galą. Teko ją vytis ir prašyti, 
kad vairuotojas paieškotų rankraš
čio. Kadangi japonai su svetimša
liais labai mandagūs, šiukšlininkas 
ilgai rausėsi mašinoje, bet surado 
lapus ir grąžino.

Ponia Marijos žodžiais, labiau
siai jai patiko rašyti noveles. Jas ir 
vaikystės prisiminimus apie tėvą 
Juozą Tūbelį ir dėdę Prezidentą An
taną Smetoną, motiną ir vaikystės 
drauges jai rašyti buvo lengviausia 
ir įdomiausia. Galbūt netrukus Lie
tuvoje bus išleista ir eilėraščių kny
ga. ’’Lietuvoje tiek daug gerų poetų, 
kad sunku su jais susilyginti, sunku 
ką nors nustebinti poezija”, mano 
viešnia iš Amerikos. Jos ’’Vaikystės 
prisiminimai” buvo paskelbti dali
mis 1986 m. "Dirvoje”, o "Drauge” 
buvo atspausdintos novelės. Skaity
tojams, kurie atpažino jos kūriniuo
se savo jaunystę Lietuvoje, viskas 
labai patiko, nes skambino "Dirvos” 
redaktorius V. Gedgaudas ir džiau
gėsi pasisekimu. Paskui už apysaką 

piliečiams. Tėvai duoda sutikimą 
įvaikinti konkretiems asmenims, 
dažniausiai užsieniečiams, kurie 
patikrinami labai skubotai. Seimo 
kontrolierės nuomone, vardinis suti
kimas gali būti duodamas tik vaiko 
tėvų giminaičiams. Kodekse, anot 
jos, nepagrįstai suvaržyta teisė se
neliams įvaikinti savo anūkus. Ypač 
tai nepriimtina dabar, kai padaugėjo 
nepilnamečių, net mažamečių gim
dymo atvejų. Iki šiol jų vaikus įvai
kindavo tėvai, šeima išaugindavo ir 
nepilnametę, ir jos kūdikį. Šiuo me
tu tokia galimybė iš šeimos atimta.

Lietuvoje nesukurta vieninga 
duomenų bazė apie vaikus, kuriuos 
galima įvaikinti, bei šeimas, norin
čias įsivaikinti. Pasak N. Šidagie
nės, tai sudaro prielaidas vaikų iš
vežimui į užsienį, aplenkiant norin
čias įsivaikinti šeimas Lietuvoje.

"Tele-3“ gresia perversmas
Apie sudėtingą televizijos stoties 
padėtį rašoma "Lietuvos ryte“ 06 21.

Pasak vienos verslo padėtį Lietu
voje tiriančios firmos, greičiausiai 
”Tele-3“ televizijos stotį nori pirkti 
gerai žinoma ’’naujųjų lietuviškųjų 
kapitalistų“ grupė, kuri prieš kiek 
laiko atvirai nagrinėjo galimybes 
perimti kitą privačią televizijos 
stotį. Neatmetama galimybė, kad 
perkant stotį būtų panaudotas ir 
Vakarų kapitalas.

Pasak šaltinių, šie ar kiti galimi 
”Tele-3“ pirkėjai į televizijos stotį 
žiūri kaip į verslą, o ne kaip į kokių 
nors idėjų ruporą.

Dėl finansinių sunkumų parda
vusi pusę stoties akcijų finansinei 
pramoninei bendrovei ’’Status“, 
”Tele-3“ įkūrėja Liucija Baškaus
kaitė toliau liko stoties vykdomąja 
direktore.

Išvykdama į užsienį, savo parei

’’Susitikimas“ ji gavo ’’Dirvos” ž#. 
nalo premiją.

Giliau su lietuvių literatu 
rašytoja susipažino 1975 m., h 
lankydama senelių namuose sunkį 
sergančią motiną, apie mėnesį gy. 
veno Putnamo moterų vienuolyne r 
turėjo galimybę perskaityti lietuvį 
ką jo biblioteką. Jai pasirodė, U 
lietuviška literatūra yra labai pesi
mistiška, niūri, tai panoro pati pan 
Syti ką nors frivoliška - lengvabū 
diška. Būtent tie jos norai paveikė 
vėliau sukurtą romaną ’’Amalas".

Ponia Marija prisipažino, kac 
tapyti daug lengviau negu rašyti, 
nors ir stovint visą dieną prie mol
berto, paskausta rankas ir kojas, fa 
paveikslus mielai priimdavo mest' 
galerijos, juos pirko lietuviai. Buvę 
mada remti lietuvius dailininku 
Amerikoje, tai tais paveikslais vk 
taip apsikrovė, juokiasi dailininkė i- 
rašytoja, kad nebeturi butuose vie
tos. Tiesa, Lietuvoje jos paveiksi, 
neturi jokios galerijos. Beje, paveik 
šiai nedidelio formato, ir ji pat 
pripažįsta, kad nemažą įtaką per E 
metų jai padaręs Rytų menas. Gy 
vendama Niujorke, prieš išvyką, 
Aziją M. Tūbelytė draugavo n 
prieš kelias dešimtis metų mina 
lietuvių dailininku Kiaulėmis 
daugybe kitų Amerikos dailininkų

M. Tūbelytė su poetu B. Bra 
džioniu, Ale Rūta, kurie gyvena La 
Andžele, susitikdavo retai, o Sank 
Pitersburge lietuvių literatų nėra

Ona MickeviUū
M. Tūbelytės prisiminimus apt 

jos tėvą J. Tūbelj ir dėdę A. StM 
ną skaitykite kitame ’EL“ numerį 

gas ji pavesdavo žmonėms, dir
bantiems televizijos stotyje.

Tačiau per paskutiniąją L. Baš- 
kauskaitės išvyką ’’Status“ pasis
tengė anuliuoti jos įgaliojimus, įs
kaitant parašo galiojimą banke, h 
sak šaltinių, kelias sutartis uždaro
sios akcinės bendrovės ”Tele-3‘ 
vardu pasirašė ’’Status“ atstovė

Liepos 17 d. numatyta sušaukt 
visuotinį UAB ”Tele-3“ susirinki
mą, kurio darbotvarkė numato, be 
bus atšaukiamas ir skiriamas ad- 
ministracijos vadovas, perrenkami 
valdyba, didinamas įstatinis kapita
las ir keičiami įstatai.

"Status“ viceprezidentas V. Bie
liauskas, komentuodamas ’Tek? 
padėtį, teigė, kad stotis ’’auga, gy
vuoja, tai yra pagrindinis dalykas, c 
likusieji - neesminiai“.

L. Baškauskaitė sakė, kad pa
dėtis kol kas "labai neaiški“ ir be 
jai nesant Lietuvoje ’’įvykę laba Į 
daug įvykių“. Ji teigė reikiami 
medžiagą perdavusi savo advob 
tams iš ’’Arthur Andersen &CoSc‘ 
kuriuos vertina kaip geriausiu-1 
Lietuvoje.

BNS žiniomis, ’’Status“ grup< 
siekia nušalinti L. Baškauskaite 
apkaltinusi ją pinigų eikvojimu)* 
užsienio komandiruotėms.

Tuo tarpu L. Baškauskaite b 
kas susilaiko nuo daugiau komet 
tarų, pabrėždama, jog ji nence 
komplikuoti visos situacijos.) 
patvirtino, kad pastarosiomis dk 
nomis intensyviai susitikinėja s 
įtakingais Lietuvos politikais ir b 
kurių Vakarų valstybių ambasi 
doriais, kurie ją ir anksčiau rėnr 
kai ”Tele-3“ buvo puolama dėl ai 
vaizdžių politinių motyvų. Ft 
klausta, ar ir dabartinėje situacija 
nėra politinių motyvų, L. Baška- 
kaitė pasakė, jog ’’dar neaišku“.
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Prezidentūroje
** Birželio 15 d. Prezidentas A. 
Brazauskas gavo daugelio Lietuvos 
miestų ir rajonų savivaldybių va
dovų kreipimąsį, kuriame prašoma 
nepasirašyti birželio 13 d. Seime 
priimto įstatymo ’’Dėl Lietuvos 
Respublikos žemės įstatymo pakei
timo ir papildymo”, kadangi juo tei
sė valdyti žemę atimama iš savival
dybių ir perduodama apskritims. Pa
sak laiško autorių, šitaip bus pažeis
tas vienas esminių savivaldos prin
cipų.

Tradiciniame pirmadienio inter
viu Lietuvos radijui A. Brazauskas 
paragino Lietuvos teisėsaugininkus 
nesitaikstyti su pažeidimais, geriau 
koordinuoti vidaus reikalų sistemos 
darbą. Be to, jis apgailestavo, kad 
per pavasario savivaldybių rinkimus 
miestų ir rajonų savivaldybėse 
išrinkti konservatoriai merai keičia 
miestų bei rajonų viršaičius naujais 
seniūnais. Dėl to, pasak Prezidento, 
Seimas susilaukia daug skundų, nes 
naujieji vadovai nepaiso žmonių 
pageidavimų. Visa tai, Prezidento 
manymu, reikėtų ištaisyti, nes kate
goriškai draudžiama atleisti darbuo- 

■ toją iš darbo už priklausymą kokiai 
nors partijai.
Seime
** Birželio 20 d. Seimo kancleris, 

| LDDP narys N. Germanas pateikė 
f Seimo pareiškimo projektą ’’Dėl 
i teroro akto Budionovske (Rusijos 

Federacija)”, kuriame rašoma, kad 
’’žiaurus teroristinis aktas, kurį įvyk
dė čečėnų kovotojai prieš taikius 
gyventojus, negali būti pateisintas 

i jokiais karo veiksmais, vykstančiais 
t Čečėnijoje”. Konservatorių, tauti- 
1 ninku ir demokratų frakcijos atsto- 
I vai Seime prieštaravo tokiai formu- 
< luotei, nes teroras Budionovske, pa

sak jų, yra tik atsakas j Rusijos te
rorizmą Čečėnijoje. N. Germanui 
netgi užduotas klausimas, ar jis 
nebijąs Vilniuje esančios čečėnų 
mafijos, bet projekto autorius atsakė 
nebijąs. Parlamentui nepritarus, pro
jektas perduotas svarstyti ir tobulinti 
Užsienio reikalų komitetui Seime.
** Birželio 21d. Seimo narys E. Ja
rašiūnas, paskirtas Seimo Laikino
sios tyrimo komisijos pirmininku 
aplinkybėms, susijusioms su Rusi
jos ginkluotės vežimu per Lietuvos 
teritoriją, ištirti, pateikė komisijos 
išdavas. Pareiškime rašoma, kad 
nuo Rusijos kariuomenės išvedimo 
iš Vokietijos laikų egzistuojančios 
tranzito taisyklės pasenusios, kad 
Rusija nuolat pažeidžia Lietuvos 

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 j rankas pinigines dovanas Lietuvoje.

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

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

fax 0181 402 9403.

oro erdvę (per 3 metus užfiksuota 
3018 nelegalių skrydžių per Lietuvą 
į Kaliningrado sritį ir iš jos), yra 
skolinga už oficialius skrydžius 29 
tūkst JAV dolerių. Komisijos nuo
mone, Lietuva turi teikti prioritetą 
Oro erdvės kontrolės sistemos kūri
mui. Antroje dokumento dalyje 
kalbama apie Rusijos ginkluotės ir 
kariškių pervežimą per Lietuvą karo 
veiksmams Čečėnijoje. Komisija 
siūlo įstatymu uždrausti gabenti per 
Lietuvą bet kokios valstybės kari
nius krovinius, griežtai nustatyti 
nacionalinės teisės aktais užsienio 
valstybių karo orlaivių skrydžių per 
Lietuvos oro erdvę tvarką, įvesti 
išankstinio apmokėjimo principą už 
tokius skrydžius, nustatyti Lietuvos 
pareigūnų baudžiamąją atsakomybę 
už leidimų išdavimo tvarkos pažei
dimus. Nutarta pradėti svarstyti šį 
projektą Seime.

Birželio 21 d. Seime svarstytas 
su Prezidento A Brazausko patai
somis gautas įstatymas ”Dėl piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį nekilno
jamąjį turtą atstatymo tvarkos ir są
lygų“. Prezidentas nepasirašė įstaty
mo, pagal kurį natūra savininkams 
turi būti grąžinami pastatai, jeigu jie 
nepertvarkyti į negyvenamąsias 
patalpas ir nėra perduoti kultūros 
arba švietimo įstaigoms, tačiau ne
grąžinami tada, kai namų nuo
mininkams nėra suteiktos kitos gy
venamosios patalpos. Prezidento 
dekrete nurodoma, kad šitaip susi
aurinamos savininkų galimybės 
atgauti turtą. Seimas nutarė svarstyti 
įstatymą su Prezidento pataisomis. 
Opozicijos vadovas V. Landsbergis 
pareiškė, kad žmonės klaidinami, 
nes buvusi ’’Aukščiausioji Taryba 
buvo priėmusi įstatymą, kuris aiš
kiai nustatė, jog nuomininkai negali 
būti iškeldinami - dešimt metų vals
tybė vykdo programą, sureguliuo
siančią tuos klausimus”.
Vyriausybėje

Birželio 16 d. pas naują energe
tikos ministrą A. K. Leščinską ap
silankė Ignalinos atominės elek
trinės darbininkų sąjungos, kuriai 
priklauso 400 žmonių, aststovai. Ji 
pateikė ministrui žinių apie korup
ciją elektrinėje, apie tiesą sakančių 
žmonių persekiojimą, ypač dide
lius Valstybinės mokesčių inspek
cijos ir Valstybės kontrolės depar
tamento mokesčius, siekiančius 
šimtus milijonų litų. Paminėtas ir 
finansinis skandalas dėl atominio 
kuro pirkimo per Maskvos komer
cinį banką.

Ona Mickevičiūtė

Divlomatiia

Į iškilmes 
ambasadorių 
atvežė karieta

”Man teko svarbi užduotis - to
liau stiprinti ryšius su viena iš pri
oritetinių šalių Kanada“, - sakė Lie
tuvos nepaprastasis ir įgaliotasis 
ambasadorius JAV bei Kanadoje 
Alfonsas Eidintas, Otavoje įteikda
mas skiriamuosius raštus Kanados 
generalgubernatoriui ir ginkluotųjų 
pajėgų vyriausiajam vadui Romeo 
Le Blancui.

Ambasadoriaus Kanadoje parei
goms A. Eidintas Lietuvos Prezi
dento A Brazausko dekretu paskir
tas birželio 2 dieną, bet jis ir toliau 
reziduos Vašingtone.

Iškilmingoje ceremonijoje, į 
kurią ambasadorius atvyko šešetu 
arklių pakinkyta karieta ir policijos 
garbės eskorto lydimas, A. Eidintas 
padėkojo už Lietuvai teikiamą pa
galbą ir pažymėjo, kad mūsų šalies 
žmonės nuo seno Kanadą mano 
esant ’’viena draugiškiausių šalių“. 
Prisimindamas abiejų tautų istoriją, 
diplomatas sakė, jog Kanada svetin
gai atvėrė duris karo audrų nu
blokštiems į tą šalį lietuviams, kurie 
po to daug nuveikė juos priglobu
sios valstybės labui.

Kanados generalgubernatorius 
Romeo Le Blancas pažymėjo, kad 
jo atstovaujama valstybė niekada 
nepripažino Lietuvos aneksijos ir 
pusę amžiaus trukusios okupacijos. 
Jis sakė, kad svarbų vaidmenį pa
laikant ryšius su Lietuva vaidino 
Kanadoje gyvenantys lietuviai, ku
rie darė tai, ko negalėjo padaryti tos 
šalies vyriausybė.

Lietuvai skirta daugiau kaip 7 
milijonai Kanados dolerių valdymo 
reformoms, sveikatos apsaugai, že
mės ūkiui bei kitoms sritims plėtoti. 
Kanados verslininkai investuoja į 
Lietuvos pramonę, pradedant žemės 
ūkiu ir baigiant baldų gamyba. Ka
nada labai vertina abiejų šalių suda
rytą sutartį dėl bendradarbiavimo 
branduolinės energijos srityje, nes 
šio dokumento tikslas - padidinti Ig
nalinos atominės elektrinės, kartu ir 
Lietuvos bei kaimyninių šalių sau
gumą, iškilmingoje ceremonijoje 
kalbėjo Romeo Le Blancas.

Jis taip pat priminė Kanados po
litinę paramą Lietuvai atkūrus ne
priklausomybę bei išvedant sovie
tinę kariuomenę.

Ambasadorius A. Eidintas apsi
lankė Kanados užsienio reikalų 
ministerijoje, kur buvo aptartos gali
mybės įsteigti Lietuvos ambasadą 
šioje šalyje.

♦ ♦♦
Birželio 15 d. Lietuvos Respub

likos nepaprastasis ir įgaliotasis 
ambasadorius Danijoje ir Islandijai 
Raimondas Jasinevičius įteikė ski
riamuosius raštus Islandijos prezi
dentei Vigdis Finnbogadottir.

Po ceremonijos įvykusiame po
kalbyje R. Jasinevičius išreiškė viltį, 
kad Islandija baigs ruoštis pasirašyti 
abiejų valstybių laisvosios prekybos 
sutartį, ir greitu laiku suteiks Lietu
vos piliečiams įvažiavimo be vizų į 
Islandiją statusą.

Olandijos prezidentė pastebėjo, 
kad nėra esminių kliūčių spręsti 
šiuos klausimus, o abiems šalims 
rūpimus reikalus bus galima smul
kiau aptarti Šiaurės ir Baltijos šalių 
premjerų susitikime Vilniuje liepos 
1 dieną.
• ♦♦♦

Latvijos prezidentui G. Ulmaniui 
Rygoje skiriamuosius raštus įteikė 
Lietuvos ambasadorius Latvijoje R. 
Karazija.

Birželio 14 d. Ministras Pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius priėmė 
Irano Islamo Respublikos ambasa
dorių Lietuvai Rėzą Astaneparastą.

Varšuvoje reziduojantis Irano 
ambasadorius Lietuvoje tarėsi dėl 
galimybių atnaujinti Vilniaus uni
versitete persų kalbos dėstymą, 
siūlė išplėsti Lietuvos žmonių turiz
mą į Iranui priklausančias Persų 
įlankos salas, kalbėjo apie keitimąsi 
informacija tarp Eltos ir jo šalies 
agentūrų. Ambasadorius domėjosi 
jo šalies kompanijų galimybe daly
vauti Būtingės terminalo statyboje, 
naftos pardavimo Lietuvai perspek
tyva. A. Šleževičiui perduotas kvie
timas apsilankyti Irano Islamo Res
publikoje.

♦ ♦♦
Baigdamas savo kadenciją, Bra

Japonijos ambasadorius T. Šuto įteikia skiriamuosius raštus Lietu
vos Prezidentui. Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Birželio 15 d. Prezidentui Algir
dui Brazauskui skiriamuosius raštus 
įteikė Kopenhagoje reziduojantis 
Japonijos ambasadorius Lietuvai 
Takaya Šuto.

Takaya Šuto pakeitė ambasado
rių Yoshio Karita, kurio įgaliojimai 
baigėsi prieš tris mėnesius. Antrasis 
Japonijos ambasadorius į Lietuvą 
atvyko su žmona Kazuko Šuto.

’’Japonijos vyriausybė nori išsau
goti ir plėtoti nuoširdžią draugystę 
ir gerus dvišalius santykius, kurie 
jau dabar egzistuoja tarp mūsų vals
tybių“, - teikdamas skiriamuosius 
raštus Prezidentui sakė Japonijos 
ambasadorius Lietuvai.

Japonija viena pirmųjų pripažino 
Lietuvą ir daug padėjo atkuriant bei 
stiprinant mūsų šalies nepriklau
somybę, - iškilmingoje ceremonijo
je sakė šalies vadovas. Jis taip pat 
pažymėjo, kad mūsų valstybes ski
riantys tūkstančiai kilometrų netruk
do Lietuvos žmonėms domėtis Te
kančios saulės šalimi. ’’Mes žavi
mės Japonijos pagarba tradicijoms, 
darbštumu, tautinės savasties išlai
kymu. Jūs sugebėjote tas vertingas 
savybes suderinti su moderniojo lai
ko reikalavimais, ekonomine pažan
ga, o tai - vertingas pavyzdys Lietu
vai“, - kalbėjo Prezidentas. Draugiš
kų Lietuvos it Japonijos santykių 
simboliu A. Brazauskas pavadino 
japoną humanistą Chijune Sugi
harą. ’Dirbdamas prieškario metais 
Japonijos konsulu Kaune, jis išgel
bėjo daugelį Lietuvos piliečių žy
dų“, - priminė A Brazauskas.

Lietuvos vadovas sakė, kad Lie
tuva į Japoniją žvelgia kaip į poten
cialiai labai svarbų ekonominį part
nerį. ”Mes tikimės didesnių investi
cijų iš jūsų šalies. Sieksime kuo 
intensyviau plėtoti dvišalius santyk
ius, skatinsime tiesioginę prekybą“, 
- kalbėjo A. Brazauskas.

Japonijos ambasadorius teigė, 
kad jam įspūdį paliko Lietuvos Vy
riausybės demokratizmo ir rinkos 

zilijos Federacinės Respublikos 
nepaprastasis ir įgaliotasis ambasa
dorius Lietuvai Luizas Antonio 
Jardimas Gagliardi birželio 15 d. 
susitiko su Prezidentu.

Skiriamuosius raštus mūsų šalies 
vadovui jis įteikė 1994 m. sausio 26 
d. Kopenhagoje rezidavęs ambasa
dorius taip pat susitiko su Adolfu 
Šleževičiumi, užsienio reikalų min
istru Povilu Gyliu ir kitais URM pa
reigūnais. Artimiausiu metu šis dip
lomatas užims Brazilijos nepapras
tojo ir įgaliotojo ambasadoriaus 
Turkijoje pareigas.

Brazilijoje gyvena apie 150 tūks
tančių lietuvių kilmės asmenų.

♦ ♦♦
Birželio 21 d. į mūsų šalį su at

sisveikinimo vizitu atvyko Nyder- 
lanų ambasadorius Lietuvai grafas 
Lamberas de Maršanas.

ekonomikos politika, taip pat besi
formuojantis Lietuvos - taikos ir sta
bilumo Baltijos regione simbolio - 
įvaizdis.

Pasakę kalbas, Lietuvos Prezi
dentas ir Japonijos ambasadorius 
apie 20 minučių dviese kalbėjosi už 
uždarų durų.

Ambasadorius taip pat susitiko 
su Ministru Pirmininku A. Šleževi
čiumi, užsienio reikalų ministru P. 
Gyliu. Penkių dienų vizito metu T. 
Šuto susitiko su Seimo pirmininku 
Č. Juršėnu, Lietuvos banko valdy
bos pirmininku K. Ratkevičiumi, 
finansų, žemės ūkio, krašto apsau
gos ir ekonomikos ministrais bei 
aplankė Kauną.

T. Šuto gimė 1940 metais Saita
nia prefektūroje. 1962 metais baigė 
Tokijo universitetą, kur studijavo 
tarptautinius santykius. Tais pačiais 
metais pradėjo dirbti užsienio rei
kalų ministerijoje. 1979-1982 me
tais dirbo patarėju Japonijos amba
sadoje Egipte. Grįžęs į Tokiją, tęsė 
darbą užsienio reikalų ministerijoje. 
1988-1990-aisias T. Šuto atstovavo 
Japonijai Ekonominio bendradar
biavimo ir vystymo organizacijoje. 
Nuo 1990 metų dirbo Japonijos už
sienio reikalų ministerijoje ir vado
vavo ekonominių ryšių, mokslo ir 
technologijų, vėliau - Vidurio Rytų 
bei Afrikos padaliniams. 1993-ai- 
siais T. Šuto buvo paskirtas Japoni
jos ambasadoriumi Danijoje.

T. Šuto vedęs. Šeimoje - trys 
vaikai. Žmona Kazuko Šuto lydi 
ambasadorių viešnagės Lietuvoje 
metu.

♦ ♦♦
Birželio 17 d. Vilniuje, ’’Naru

čio“ viešbutyje, įvyko Japonijos 
informacijos centro atidarymas.

Japonijos informacijos centras 
bus Lietuvos ir Japonijos asociaci
jos padalinys.

ELTA. ELI
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Lietuva - 
perpektyvi šalis turizmui

Europos sutartys - signalas Rusijai

Valstybinėje įmonėje "Lietuvos 
geležinkeliai“ vyko Europos ge
ležinkelių sąjungų asociacijos 
(UEEIV) "Balt Rail 2000“ darbo 
grupės posėdis, kuriame dalyvavo 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenki
jos, Rusijos ir Vokietijos geležinke
lių, Vokietijos turistinių firmų ir 
UEEIV generalinis sekretorius Jo
zefas Windsingeris.

Darbo grupės atstovai apsvarstė 
J. Windsingerio pristatytą projektą 
"Balt Rail 2000“. Šis projektas - ko
lektyvinis daugelio šalių, jų nacio
nalinių geležinkelių bei turizmo in
dustrijos pastangų rezultatas.

Pasak kalbėjusiųjų, Lietuva tu
ristams įdomi šalis, turinti palyginti 
gerai išplėtotą transporto sistemą. 
Iki nepriklausomybės atkūrimo tu
rizmas Lietuvoje tenkindavo buvu
sios Sovietų sąjungos poreikius ir 
tik pavieniai Vakarų pasaulio at
stovai retkarčiais užklysdavo pas 
mus. Dabar iš ten atvykstantys žmo
nės domisi vien komercija. Masiš
kai priimti turistus iš Vakarų Lietu
va dar nepasirengusi daugeliu at
žvilgiu, nors jų šalyje vis daugėja. 
Daugelis turistų naudojasi oro, auto
mobilių bei jūrų transporto pas
laugomis, o mažiausiai - geležinke
liais. Tad geležinkeliams būtina pri
traukti savo pusėn Vakarų turistus, 
užtikrinant jiems geras kelionės są
lygas ir puikų servisą. Tam sėkmin
gai gali pasitarnauti UEEIV siūlo
mas "Balt Rail 2000“ projektas. Jį 
numatyta įgyvendinti per 5 metus.

Šiuo projektu siekiama sukurti 
didžiulį ir pastovų keleivių srautą iš 
Vokietijos ir kitų Vakarų Europos 
šalių per Lenkiją, Lietuvą, Latviją ir 
Estiją į Skandinavijos šalis ir atgal, 
užsukant į Kaliningradą ir Sankt Pe
terburgą. Kelionė po Baltijos šalių 
didžiuosius miestus vyktų dieną. 
Dėl to sudaromi specialūs dieniniai 
turistinių traukinių eismo grafikai. 
Artimiausiu metu numatoma atlikti 
Lietuvos geležinkelių restruktūriza
ciją. Keleivių pervežimu rūpinsis 
savarankiškas dalinys - Keleivių 
biznio grupė.

Rengiantis įgyvendinti "Balt 
Rail 2000“ projektą, reikia atlikti 

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD 
parūpina.bilietus kelionėms 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 informadjos kreiptis;
Gunnel Travel Service LTD 

45 Woodthorpe Road 
HADLEIGH, Suffolk, IP7 5JB 

Tel 01473 828855 
Fax 01473 828866

geležinkelio linijų, kuriomis važiuos 
tarptautiniai keleiviniai traukiniai, 
infrastruktūros modenizavimą, už
tikrinant saugų eismą 120 km/h 
greičiu. Teks rekonstruoti 6,5 km 
kelio, suremontuoti 99 km kelio, 
įrengti 12 pervažų, pakeisti 80 m til
tų perdangų ir suremontuoti 590 m 
ilgio metalinį tiltą per Dubysą. Kol 
bus įgyvendintas "Balt Rail 2000“ 
projektas, valstybių sienų kirtimas 
turėtų supaprastėti. Jau šių metų va
saros eismo grafike gerokai sutrum
pintas traukinių stovėjimo laikas 
kertant Lietuvos sienas.

"Balt Rail 2000“ darbo grupė 
numatė pagrindinius geležinkelio 
maršrutus užsienio turistams: Tali- 
nas-Ryga-Kaunas-Šeštokai-Var- 
šuva-Berlynas, Talinas-Sankt Peter
burgas, Vilnius-Klaipėda, Ryga- 
Šiauliai-Kaliningradas-Gdanskas- 
Berlynas, Vilnius-Kaunas-Kalinin- 
gradas. Numatyta iki 2000 m. įre
gistruoti reguliarų geležinkelių judė
jimą aukščiau minėtuose maršrutuo
se ir į juos įsiliejančiose linijose.

Beje, vadovaujantis šiuo projek
tu nuo gegužės 28 d. atidarytas mar
šrutas Vilnius-Kaunas-Kaliningra- 
das-Vilnius ir iš Klaipėdos paleistas 
dar vienas greitasis traukinys ’Pajū
ris“, kelionėje teužtrunkantis 5 
valandas. Baltarusijos ir Lietuvos 
pasieniuose sutrumpintas pasų kon
trolės ir muitinės dokumentų sut
varkymo laikas.

A. Januškis 
******

Jūrų agentūra "Krantas Ship
ping“ atidarė naują susisiekimo lini
ją Klaipėda-Kopenhaga. Iki šiol 
minėta agentūra aptarnaudavo dvi 
linijas: Klaipėda-Kylis (Vokietija, 
keltai "Kaunas“, "Vilnius“ gabena 
keleivius ir krovinius) bei Klaipėda- 
Ahus (Švedija, keltas "Šiauliai“).

Į Danijos uostą keltas "Šiauliai“ 
išplauks penktadienį, o grįš sekma
dienį. Jo talpa 33 treileriai arba 60 
lengvųjų mašinų. Keltu į Kopenha
gą bus galima gabenti ir konteine
rius, kuriuos iš šio uosto galima 
transportuoti į bet kurią pasaulio 
valstybę.

EU

’’Lietuvos rytas" persispausdino 
įtakingo JAV dienraščio "The Wall 
Street Journal" redakcinį straipsnį 
apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos ar
tėjimą prie Europos Sąjungos ir jų 
įstojimo tikrosiomis narėmis per
spektyvas. Manome, jog tai bus 
įdomu ir ”EL" skaitytojams.

Galima pasveikinti Estiją, Latvi
ją ir Lietuvą, taip pat ir ES. Baltijos 
šalys pasirašė Europos sutartis ir 
tapo naujausiomis pretendentėmis 
įstoti į ES. Reikia tikėtis, kad Bal
tijos šalių sutartys netolimoje ateity
je bus traktuojamos kaip pirmas 
žingsnis į tikrąją narystę, o ne kaip 
jos pakaitalas.

Besidomintys žino, kad Baltijos 
šalys yra pakeliui į klestinčią ir 
konkurencinę ekonomiką. Tai vals
tybės, kuriose žemės ūkiui skiriama 
nedaug subsidijų, o kartais nėra ir 
prekybos barjerų. Tarp jų pirmauja 
Estija, kurios ekonomikos augimas 
palyginti didelis, o valiuta stabili.

Baltijos valstybės - turtingo 
Šiaurės Europos regiono narės. 
Ateityje jos galėtų prisijungti prie 
nedidelės ES narių grupės, kuri Są
jungai duoda daugiau negu iš jos 
ima. Todėl yra daug argumentų, kad 
Baltijos šalys ilgai nelaukiant būtų 
priimtos į ES - bent jau kartu su Vy- 
šehrado šalimis. Be potencialaus 
indėlio, įgyvendinant ES finansinį 
solidarumą, šių šalių narystė suteik
tų ES reikalingą impulsą grįžti prie 
esminių vertybių. Geriau anksčiau, 
o ne vėliau. Padidėjus konkurenci
jai, europiečiai galės pajusti, kaip 
pagerėjo jų vidaus rinkos veikla.

Šios Europos sutartys - tai taip 
pat galingas signalas Rusijai. Jomis

Finansų pasaulyje.

Privatus ’’Aurabankas“ turi problemų
"Aurabanko“ valdybos pirminin

kas A. Karalius "Lietuvos rytui“ sa
kė, jog banką ištiko likvidumo kri
zė. Pasak jo didžiausios problemos 
prasidėjo tada, kai iš banko ėmė eiti 
klientai. Savo sąskaitas iš "Aura
banko“ į kitus jau perkėlė kelios mi
nisterijos, Valstybinė mokesčių ins
pekcija, parodų centras "Litexpo“, 
taip ketina pasielgti "Sodra“.

"Litimpx bankas“ ir Lietuvos ak
cinis inovacinis bankas buvo pareiš
kę norą pirkti po 35 proc. "Aura

Bankų-dvynių 
programa

"Vilniaus banko“ vadovai pasira
šė sutartį su Olandijos banku ABN 
AMRO. Šia sutartimi pradedama va
dinama bankų-dvynių programa, 
truksianti dvejus metus.

Nuo šiol šių bankų darbuotojai, 
kaip lygiaverčiai partneriai, nagrinės 
"Vilniaus banko“ veiklą, ieškos 
efektyvinių būdų spręsti strateginius 
ir kasdieninius uždavinius. Olandijos 
banko specialistai dirbs "Vilniaus 
banke“, mokydami banko darbuo
tojus ir kartu tobulindami banko val
dymą, finansinių operacijų atlikimą.

Olandijos bankas pagal dydį yra 
6 Europoje ir 18 pasaulyje, turi savo 
atstovybes arba filialus 60 pasaulio 
šalių, aktytviai dirba Rytų Europoje.

Programos iniciatoriai - Pasaulio 
Bankas ir ES PHARE programa. 
Projekto vertė maždaug 1 mln. JAV 
dolerių. "Vilniaus bankas“ tapo pir
muoju banku Lietuvoje ir Baltijos 
valstybėse, kuriame pradėta bankų- 
dvynių proghrama. ABN AMRO 
bankas, įkurtas dar 1824 m., partne
rystei buvo atrinktas konkurso būdu.

EU 

pareiškiama, kad Baltijos valstybės 
negali būti laikomos vieta, kurioje 
Kremlius gali toliau netrukdomas 
tęsti savo manipuliacijas.

Baltijos šalių priartinimas prie 
ES, su jomis pasirašius sutartis, taip 
pat reiškia, jog primityvios Rusijos 
pastangos sudaryti įspūdį, kad 
Baltijos valstybėse blogai elgiamasi 
su etniniais rusais, visiškai žlugo. 
Padėtį tyrosios tarptautinės organi
zacijos žmogaus teisių pažeidimų 
nerado. Estija, pavyzdžiui, teikia 
finansinę paramą demobilizuotiems 
sovietų armijos kareiviams, iki šiol 
gyvenantiems jos teritorijoje, kad jie 
galėtų grįžti į Rusiją.

Nors ir būdamos nebetoli grįži
mo į Europą, Baltijos šalys viduje 
dar nėra visiškai laisvos. Vokietija 
prisiėmė advokato vaidmenį dėl ES 
plėtimosi į rytus, tačiau tarp Vokie
tijos politinio elito yra įtakingų as
menų, kurie mano, jog ES plėtima
sis į rytus neturėtų apimti Baltijos 
valstybių. Jų logika ta, kad į ES ne
gali būti leista stoti valstybėms, ku
rios nėra realios kandidatės tapti 
NATO narėmis.

Tačiau šio argumento trūkumas 
yra tai, kad neseniai į ES įstojusios 
šalys Austrija ir Švedija nėra NATO 
narės ir nenori į ją įstoti. Po 1994 
metų plėtimosi iš tiesų nėra priežas
čių reikalauti, kad narystė NATO 
būtų priėmimo į ES sąlyga.

Aišku, kad Vokietija turi galvoje 
sklandų bendros ES užsienio ir 
saugumo politikos įgyvendinimą, o 
tai būtų daug lengviau pasiekti, jei 
visos narės priklausytų toms pa
čioms saugumo organizacijoms. Ta
čiau nereikėtų būti pernelyg didel

banko“ akcijų. Banko gelbėjimui 
ketinta skirti 14 mln. litų, tačiau pa
aiškėjo, jog tokios sumos tikrai ne
pakaks. Pasak kai kurių šių bankų 
tarnautojų, paaiškėjus naujoms ap
linkybėms "Aurabanko“ akcijos ne
bus perkamos.

Vyriausybė po kelias dienas tru
kusių svarstymų ryžosi gelbėti ban
ką ir pirkti jo akcijas, nes tai, pasak 
finansų ministro "ne koks eilinis 
bankas“ - jame sąskaitas turėjo dau
gelis valstybinių įmonių. 

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

kose nuo 1995 m. birželio 23 d. nustatyti oficialūs lito ir kai kurių už
sienio valiutų santykiai (litai už valiutos vienetą):

Anglijos svarai sterlingų 6.4360 Lenkijos zlotai 1.7094
Australijos doleriai 2.8942 Prancūzijos frankai 0.8245
ECU 5.3278 100 Rusijos rublių 0.0871
Estijos kronos 0.3595 Šveicarijos frankai 3.4898
Latvijos latai 7.8431 Vokietijos markės 2.8849

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

"Vilniaus bankas“ pranešė ”EL“ redakcijai, kad birželio 22 dieną 
šiame banke nustatytos tokios užsienio pinigų pirkimo ir pardavimo 
kainos: JAV doleriai perkami ir parduodami po 4,00 Lt (komisinis 
mokestis - 0,75%), Vokietijos markės perkamos po 2,82 Lt už vieni 
parduodamos po 2,92 Lt, Anglijos svarai sterlingai - atitinkamai 6,35 
Lt ir 6,68 Lt, Prancūzijos frankai - 0,77 Lt ir 0,84 Lt, Šveicarijos 
frankai - 3,30 Lt ir 3,49 Lt, Latvijos latai - 7,54 Lt ir 8,00 Lt.

iems optimistams dėl to, kad ES 
kada nors pradės įgyvendinti bendrą 
užsienio ir saugumo politiką. Kai 
kyla nesutarimų tarp ES narių dėl 
tokių tragiškų problemų, kaip, pa- 
vyzdžiui, dėl padėties Bosnijoje, 
neįtikėtina, kad užsienio politika 
greitai galėtų tapti bendra. Maža to, 
savęs kankinimas tokiomis pastan
gomis gali pakenkti bendradarbiav
imui, kuris jau davė puikių rezultatų 
kuriant bendrą rinką.

Didžiausia argumento dėl narys
tės NATO ir ES sutapimo ateityje 
problema yra tai, kad juo Rusijos 
keliama grėsmė numanoma, tačiau 
atsisakoma pripažinti, jog ji egzis
tuoja. Baltijos šalys pernelyg pažei
džiamos, kad taptų NATO narėmis, 
todėl ir atsiranda argumentas, kad 
NATO į šį regioną negali plėstis.

Iš tiesų toks mąstymas trumpa
regiškas. Daug lengviau užkirsti 
kelią krizei negu ją spręsti. Kaip 
įrodo Vakarų Vokietijos pavyzdys 
šaltojo karo metu, net valstybes, ku
rios atsiduria dviejų priešiškų blokų 
sandūroje, įmanoma padaryti sau
gias. Politikos veikėjai save apgau
dinėja, jei mano, kad būsima krizė 
Baltijos regione nepaveiks Europos 
saugumo.

Ne per daug entuziastingai dėl 
Baltijos šalių narystės ES nusitei
kusių Vakarų politikų paskutinis ar
gumentas yra tas, kad Vakarų orga
nizacijos turėtų išvengti veiksmų, 
kurie suerzintų Rusiją. Tačiau kaip 
rodo naujausia istorija, geras Vaka
rų elgesys sąlygoja ir net skatina 
blogą Rytų elgseną. Todėl ES sutar
tys su Baltijos šalimis turėtų būti 
pirmasis žingsnis į tikrąją narystę.

Neseniai bankroto byla iškeltai 
Kooperacijos bankui. Tai jau šeštasis 
Lietuvos bankas, kuriam iškelta ban
kroto byla. Kiek anksčiau tokios by
los iškeltos Kauno "Apus“, "Sekun
dės“ bankams, Panevėžio "Ateities“ 
bankui, "Nidos“ ir Kredito banku 
Vilniuje. "Lietūkis“ ir "Žemės ban
kas“ likvidavosi patys. Lietuvos ban
kas sustabdė "Ekspres“ banko tary
bos įgaliojimus, nušalino valdybą i 
paskyrė laikiną administratorių.

EU

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

Birželio 17 d. Nidoje baigėsi 
tradicinis Lietuvos muzikos žvaigž
džių festivalis "Nida-95“, kurį su
rengė A Valinsko firma ir Lietuvos 
televizija.

Keliolika metų viename gražiau
sių Lietuvos kurortų buvo rengia
mas lietuviškos estrados festivalis 
"Neringos vėtrungės“. Prieš du me
tus šį renginį organizatoriai taip nu
stekeno, kad festivalį žūtbūt reikėjo 
imtis daryti kitiems. "Kiti“ tai buvo 
Arūnas Valinskas.

Pasidomėjus ungurių gyvenimu 
paaiškėjo, kad vasarą jie iš visų Lie
tuvos upių ir ežerų susirenka į ma
rias, pasišneka ir plaukia į Sargaso 
jūrą. Žodžiu, organizuoja vasaros 
stovyklą. Organizatoriai įžvelgė pa
našumą tarp ungurių ir Lietuvos 
muzikantų gyvenimo ir 1994 m. su
kvietė į pirmąjį festivalį "Nida“.

Vytautas Kernagis ir Neda Malunavičiutė.

Iki pasimatymo, Nida!

Šiemet, birželio 16-ąją, sostinės 
Katedros aikštėje praeiviai stebėjo 
linksmai šurmuliuojančią minią - 
muzikantų ir žurnalistų palydėtuves 
į festivalį "Nida-95“. Po trankių 
’Trimito“ orkestro maršų, policijos 
eskorto lydimas dviaukštis auto
busas pasuko pajūrio link.

Nidos prieplaukoje festivalio 
atlikėjus pasitiko minia poilsiautojų. 
Arūnas Valinskas dalyvius apdalijo 
specialiais festivalio pinigais - 1, 2, 
4,75, 6,25 ir 10 "benų“ vertės bank
notais, kuriuose, panašiuose į litus 
puikavosi Veronikos Povilionienės, 
Stasio Povilaičio, Vytauto Kerna
gio, Stepo Januškos, Gyčio Paškevi
čiaus ir Ovidijaus Vyšniausko 
portretai.

Pirmąjį vakarą Nidos prieplau
koje įvyko baigiamasis Lietuvos TV 
dainų konkurso "Muzikinis viešbu

tis“ koncertas. Vilija Grigonytė atra
do net 17 žinomų ir dar tik prade
dančių dainų atlikėjų. Šis gausus 
pulkas koncertavo ir ”Nidos-95“ 
žiūrovams. Rudenį bus paskelbti 
konkurso nugalėtojai, o jau dabar 
aišku, kad žiuri geriausiai įvertino 
praėjusio festivalio himną, dainą 
"Nidai“, atliekamą net aštuonių dai
nininkų, Laimio Vilkončiaus trio, 
Gyčio Paškevičiaus, Nedos Malūna- 
vičiūtės ir jaunojo talento, vienuo
likmečio vilniečio Dimos Šavrovo 
atliktus kūrinius.

Kitą rytą festivalio dalyviai ir 
žurnalistai sulaukė keisto A. Va
linsko pasiūlymo: "Dalyvaukite 
orientacinėse alaus varžybose!“ Jų 
dalyviai gavo Nidos planą su pažy
mėtais 5 taškais, kuriuose teks iš
gerti po bokalą alaus. 13 ištvermin
giausių, papuoštų oranžinėmis lie
menėmis, taip ir bėgiojo - nuo vieno 
alaus bokalo iki kito. Po pietų Kur
šių marių pakrantėje įvyko žvejų 
varžybos. Nors grupės BIX lyderis 
Saulius Urbonavičius ir ištraukė 
šešias neblogas žuveles, tačiau nu
galėjo profesionalai - Lietuvos spor
tinės žūklės komandos nariai.

Vakare gal tūkstantis poilsiau
tojų ir Nidos gyventojų vėl apspito 
festivalio sceną prieplaukoje - prasi
dėjo didysis "Nidos-95“ koncertas. 
Jį stebėjo ir pas šeimą, atostogau
jančią Nidoje, atvykęs Prezidentas 
Algirdas Brazauskas. Šalies vado
vas, jo žmonai Julija ir giminaičiai 
ramiai gurkšnojo kokteilius ir 
"Coca-Cola“, tačiau plodami neatsi
liko nuo energingiausių žiūrovų.

Linksma buvo ir žiūrovams, ir 

Koncertas patiko ir Prezidentui, ir jo žmonai Julijai.

dalyviams. Vieni negalėjo atsigėrėti 
barzdą nusiskutusiu ir gerokai atjau
nėjusiu Virgiu Stakėnu, kiti - plau
kus nusikirpusiais "Rojaus tūzų“ 
muzikantais, treti - itin elegantiškai 
pasirėdžiusia dainininke Eurika 
Masyte. Jau po iškilmingų festivalio 
fanfarų publika pradėjo šėlti - Vy
tautas Kernagis visus pavergė savo 
hitu "Kalifornija“, Gytis Paškevi
čius daina "Šiam pasauly“, nuo jų 
neatsiliko Veronika Povilionienė su 
"Vairu“, šaunusis Povilo Meškėlos, 
Marijaus Mikutavičiaus ir Sigito 
Meilaus trio, Ovidijus Vyšniauskas, 
smagieji Keistuolių teatro aktoriai, 
priminę, kaip skamba "Status Quo“, 
"The Beatles“, Rod Stewart šlage
riai, Džordana Butkutė, kaip visada 
privertusi klykti paauglių būrelius.

Norėjosi, kad šis koncertas tęstų
si amžinybę, tačiau atėjo laikas, kai 
buvo paskelbti nugalėtojai. Festiva
lio prizai krištoliniai unguriai atite
ko Gyčiui Paškevičiui - už geriausią 
dainą "Šiam pasauly“ ir geriausiems 
atlikėjams - Veronikai Povilionienei 
bei grupei "Vairas“. Iki ryto netilo 
diskotekos garsai prieplaukoje ir 
improvizuotas, atrodė, niekada nesi
baigsiantis "Nidos-95“ dalyvių kon
certas kavinėje ’Taip. Ne“.

Su ašaromis atsisveikino vieni su 
kitais, visiems buvo gaila "Nidos- 
95“. Tai buvo tikros, šiltos, nepa
kartojamos draugų dienos kurorte, į 
kurį ir kitais metais pakvies garsusis 
šūkis iš filmo "Mažoji išpažintis“: 
"Benai, plaukiam į Nidą. Sako - ten 
labai gražu!“

Laimonas Igonis 
Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.

Sugrįžimai
VILNIUS

Radvilų rūmai (Vilniaus g.
22, nuo 12 iki 18 vai.)
Nuolatinė ekspozicija. Dakta
rės G. Kazokienės (Austra
lija) Lietuvai dovanoti rinki
niai:
Australijos ir Okeanijos saly
nų genčių dievai ir apeigų 
atributika;
Australijos lietuvių dailė
Nacionalinė galerija (Stu
dentų g. 8, nuo 11 iki 18 vai.)
Nuolatinė ekspozicija. V. Ka- 
šubos (JAV) skulptūros, pie
šiniai - dovanotų Lietuvai kū
rinių paroda.
Naujausių laikų istorijos 
sektorius (Studentų g. 8)
J. Čechavičiaus fotoparoda 
"Lietuviai perkeltųjų asmenų 
(DP) stovyklose Vokietijoje 
1945-1950 m.“

KAUNAS
M. Žilinsko dailės galerija 
(Nepriklausomybės a. 12).

Juozas Bagdonas (JAV). Kū
rybos paroda. J. Bagdonas 
padovanojo Lietuvai 133 sa
vo tapybos darbus.
Paveikslų galerija (K. Done
laičio g. 16, nuo 12 iki 18 
vai.)
Nuo gegužės 26 d. M. B. 
Stankūnienės (JAV) kūrybos 
paroda.
’’Fujifilm“ galerija (Rotušės 
a. 1)
Algimantas Kezys (JAV). 
Fotografijos.
Vytauto Didžiojo karo mu
ziejus (K. Donelaičio g. 64).
Paroda "Felikso Vaitkaus 
skrydžiui per Atlantą - 60“.
Maironio lietuvių literatū
ros muziejus (Rotušės a. 13)
Paroda "Lietuvių literatūra iš
eivijoje 1944-1950 m.“

******

Lietuvius, atvykusius iš už
sienio, gali sudominti ir daug 
kitų kultūrinių renginių, pa
rodų, apie kuriuos rašoma 
kituose leidiniuose.

Bunda Dzūkijos kraštas Ir dėstytojai mokosi

Alytuje, Dainų slėnyje, baigėsi 
tris dienas trukęs pirmasis Dzūkijos 
kultūros kongresas. Jame dalyvavo 
meno kolektyvai iš visų Dzūkijos 
regiono bei Trakų, Šalčininkų, Vil
niaus rajonų. Pagrindinis kongreso 
renginys, sutraukęs daugiausia žiū
rovų, buvo antroji Dzūkijos dainų 
šventė (pirmoji šventė vyko 1926 
m.) ir ją pratęsusi jaunimo muzikos 
naktis, kurios metu skambėjo V. 
Babravičiaus, R. Naidzinavičiaus 
dainos, grojo pop ir roko grupės.

Kongreso metu Alytaus krašto
tyros muziejuje, Moksleivių kū
rybos centre bei kitose salėse veikė 
net šešios šiuolaikinio meno, dailės, 
fotografijos, tautinio meno parodos, 
įvyko viena mokslinė konferencija. 
Ta proga išleista keletas leidinių: 
knyga "Dzūkijos kultūros kongre
sas“, pasakojanti apie šio krašto 
praeitį, papročius ir kultūrą, poezi
jos rinktinė ’Tėkmė“, kurioje sutal

pinta trisdešimties alytiškių kūryba, 
miesto tarybos leidinys ’’Alytus. 
Savivaldos link“. V. Staniono foto- 
albumo "Dzūkija“ kongreso svečiai 
taip ir neišvydo. Mat jis taupumo 
sumetimais buvo spausdinamas 
Honkonge - fotoalbumo nespėta 
pargabenti.

Kaip buvo pastebėta spaudos 
konferencijoje, daugumos žmonių į 
kongreso renginius įtraukti nepavy
ko. Rašytoja E. Liegutė sakė, jog 
didesnis dzūkų sąjūdis turėtų prasi
dėti po jo.

Pirmasis kongresas buvo uni
versalus renginys, kurio metu ma
žai kalbėta, bet labai daug rodyta, 
"Lietuvos rytui“ sakė organizacinio 
komiteto narys, socialinių mokslų 
daktaras V. Čaplikas. Šiuo renginiu 
siekta išjudinti visą Dzūkijos kraš
tą ir parodyti, ką gali ši nedidelė 
etninė bendruomenė.

EU

Praėjusią savaitę Prancūzijos 
Ambasados kultūros centre susirin
ko prancūzų kalbos dėstytojai iš 
Lietuvos aukštųjų mokyklų. Peda
gogas iš Prancūzijos Michel Barbier 
čia veda užsiėmimus jau ne pirmą 
kartą. Tikriausiai atvėrę auditorijos 
duris tikitės išvysti tvarkingai eilė
mis susėdusius klausytojus, sutelku
sius dėmesį į garsų pedagogą, ir ty
liai prasmukti kur nors į galinę eilę. 
Bet greičiausiai pateksite į baisiausią 
triukšmą, kuriame veltui stengsitės 
atrasti Mišelį. "Savo užduoties pasi
sekimą vertinu pagal decibelų lygį, 
- sako jis. - Kuo didesnis triukšmas 
klasėje, tuo labiau pavykusi pamo
ka“. Paaiškinimas paprastas: jei mo
kaisi kalbą, turi kalbėti per pamoką. 
Klasė suskirstoma į grupes, kurios 
kartu atlieka tą patį pratimą, bet 
viena kitai netrukdo, nes kiekviena 
įsijaučia į savo vaidmenį. Savaitę 
trukusiame seminare dėstytojai bu

vo supažindinti su komunikatyviniu 
kalbos dėstymo metodu ir turėjo 
galimybę patirti jo privalumus patys 
atlikdami užduotis kaip mokiniai. 
Tai seminaras, kuris kalbos moky
mąsi paverčia linksmu laiko pralei
dimu dėka to nematomo darbo, kurį 
mokytojas atlieka prieš pamoką, 
parinkdamas sudominti galinčias 
temas, žaidimus, pritaikydamas 
autentišką žurnalų, įrašų medžiagą 
prie besimokančiųjų lygio.

Rūta Beltytė

Atitaisymas
”EL“ Nr. 25 straipsnyje "Prancū

zų šeimos džiaugiasi, galėdamos 
priimti lietuvius“ padaryta klaida. 
Knygą apie Lietuvą "La viedra“ pa
rašė Perigoro-Lietuvos asociacijos 
prezidentė, rašytoja Genevieve Ca- 
rion-Machwitz. Atsiprašome skaity
tojų ir rašytojos.

ELR

Tiltas tarp 
Vokietijos ir 

Lietuvos - muzika
Vilniuje ir Kaune koncertavo 

jaunas smuikininkas Martynas 
Švėgžda von Bekker, dabar studi
juojantis Vokietijoje, ir pianistė 
Aglika Angelova.

Martynas smuikuoja nuo penkių 
metų, su pagyrimu baigė M. K. 
Čiurlionio mokyklą, vėliau mokėsi 
Vilniaus konservatorijoje pas R. 
Katilių. Po pustrečių metų gabus 
smuikininkas išvyko į Hamburgo 
aukštąją muzikos mokyklą, kurioje 
dabar baigia aspirantūrą. Jo dėstyto
jas prof. Lubochy yra artimas kom
pozitoriaus H. Schnitkės draugas. 
M. Švėgžda daug koncertuoja, daly
vauja konkursuose. Jau kurį laiką jis 
groja kartu su bulgare pianiste A. 
Angelova. Martynas Švėgžda von 
Bekkeris teigia, jog jam visada ma
lonu koncertuoti Lietuvoje.

EU
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Atsiusta pamintti
Mažosios Lietuvos 
praeitis ir šiandiena

Neseniai pasirodė 1000 egzem
pliorių tiražu išleista Mažosios 
Lietuvos fondo (MLF), kurio cen
trai įsikūrę Monrealyje ir Čikagoje, 
IV knyga "Mažosios Lietuvos poli
tinė ir diplomatinė istorija”. Jos lei
dėjai - Mokslo ir enciklopedijų lei
dykla. Istorinę monografiją parašė 
1944 m. iš Mažosios Lietuvos pasi
traukęs didelės erudicijos istorijos 
tyrinėtojas, nors ir neprofesionalus 
istorikas Martynas Brakas, gimęs 
1907 m. ir nemažą tos žemės istori
jos dalį patyręs gimtajame Klaipė
dos krašte. Šiuo metu knygos auto
rius gyvena JAV. Ilgiau nei dešimtį 
metų M. Brakas buvo Lietuvos lais
vės komiteto nariu, 1954-1983 m. - 
Mažosios Lietuvos rezistencinio 
sąjūdžio (MLRS) pirmininku, nuo 
1983-ųjų, VLIK'ui persikėlus iš 
Vokietijos į JAV ir MLRS tapus jo 
dalimi, komitete rūpinosi Mažosios 
Lietuvos politiniais klausimais.

Pratarmėje Mažosios Lietuvos 
fondo pirmininkas, knygos sudary
tojas Vilius Pėteraitis rašo: "Nagri
nėjamoji tema - Mažosios Lietuvos 
klausimas JAV diplomatijoje - Lie
tuvos skaitytojams bus naujiena, nes 
ji Lietuvoje niekada nenagrinėta, o 
lietuviškoji to krašto praeitis oku
pantų buvo nutylima”. Todėl MLF, 
skatinantis viso pasaulio Mažosios 
Lietuvos lietuvius domėtis bei rū
pintis savo krašto kultūriniu ir istori
niu palikimu, rinkti ir skelbti me
džiagą apie lietuvininkų kraštą, kal
bą, istoriją, raštiją, tautosaką, net ir 
neturėdamas autoriaus rankraščio 
originalo, sugebėjo išleisti itin reika
lingą ir naudingą istoriją.

Mažosios Lietuvos rezistencinio 
sąjūdžio pirmininkas Algis A. Regis 
įžangoje trumpai išvardina šimtme
čių slinktyje nedidelio lietuvininkų 
kampelio patirtus tragiškus Istorijos 
smūgius. "Leidyklos žodyje” huma
nitarinių mokslų daktaras, knygos 
redaktorius Antanas Balašaitis pa
brėžia ir knygos politinę reikšmę. 
Veikale pateiktos papildomos žinios 
apie Europos geopolitinės padėties 
pasikeitimus pastaruoju metu, trum
pas turinys, išvados ir apibendrini
mai anglų bei vokiečių kalbomis.

Monografiją sudaro trys dalys: 
"Mažosios Lietuvos politinė istori
ja”, ’’Jungtinės Amerikos Valstybės 
ir Mažoji Lietuva”, ’’Šiauriniai Ryt
prūsiai po 1945 metų”. Leidinyje 
aprašomi krašto įvykiai nuo XIII a. 
iki XX a. devintojo dešimtmečio, 
tačiau I dalyje apžvelgiama ir anks
tesnioji Prūsų Lietuvos istorija. 
Daugiausia dėmesio skiriama XX 
a., jo karams bei po jų vykusiems 
Mažosios Lietuvos likimo poky
čiams. Tai II, didžioji, dalis, kuri 
pirmą kartą buvo išspausdinta 1986 
m. ’’Aiduose”. III dalyje - M. Brako 
išnagrinėta Karaliaučiaus srities pa
dėtis pagal 1978-1979 m. Marburgo 
leidinyje "Dokumentation Mittel- 
europa” atspausdintą P. Worster 
straipsnį. Tačiau pastaruoju metu 
padėčiai pasikeitus, III dalis papil
dyta Lietuvos kraštotyrininko Vy
tauto Šilo surinktais naujais duome
nimis.

Ypač daug vietos knygoje skirta 
Rusijai priklausančios Kaliningrado 
srities atsiradimui po Antrojo pasau
linio karo ir likimui 150 tūkstančių 
žmonių. Sovietų sąjungos oficialios 
statistikos 1977 m. duomenimis 
Rusijos Kaliningrado srityje gyveno 
785 tūkst. rusakalbių. 1989 m. 
žiniomis, Kaliningrado srityje 
gyveno 900 tūkst žmonių, lietuviais 
užsirašė apie 19 tūkst. Skyriuje 
’’Potsdamo konferencija ir Mažo

sios Lietuvos tragedija” būtent ir 
nagrinėjami įvykiai (1945 m. liepos 
17- rugpjūčio 2 dienų konferencija), 
kurių meni buvo išdalintos svetimos 
žemės. Konferencijoje Sovietų są
junga buvo parengusi tik vienos pa
straipos tekstą, pagal kurį Sovietų 
sąjungos ’’vakarinė siena turėtų eiti 
nuo Baltijos jūros... rytų link iki Lie
tuvos SSR, Lenkijos respublikos ir 
buvusių Rytprūsių sienos sankry
žos”. Britanijos atstovai siūlė kito
kią formuluotę, kur toji SSRS ’’sie
na turėtų laikinai eiti iki Lietuvos". 
"Iš teksto matyti, kad šiaurinė ru
sams perleidžiamos srities siena net 
neminima”, rašo M. Brakas. Jis ci
tuoja ir JAV prezidento H. Truman 
laiškus ir memuarus: "Rusija netu
rėjo jokios kitos programos kaip tik 
pasiimti laisvąją Europos dalį”.

Veikale išsamiai aprašytos JAV 
ir kitose Vakarų šalyse veikusios ir 
veikiančios lietuvių organizaci
jos: Amerikos Lietuvių Taryba, 
VLIK'as, Mažosios Lietuvos Tary
ba, kurios daug jėgų skyrė ir skiria 
kovai dėl Mažosios Lietuvos ir jos 
istoriniams gyventojams padarytos 
skriaudos atitaisymo.

Primename, kad Potsdamo kon
ferencijos priedai numatė, jog Kali
ningrado sritį Sovietų sąjungai leista 
administruoti 50 metų. Tai buvo pa
tvirtinta 1945 metais, vadinasi, tas 
laikas jau pasibaigė, nebėra ir 
SSRS, bet Kaliningrado srities gy
venime bent jau iš Lietuvos nema
tyti jokių pasikeitimų.

Leidinys gausiai iliustruotas isto
rinėmis nuotraukomis, žemėlapiais, 
schemomis.

Prisiminta 
Kremliaus klasta
Prieš pat Gedulo ir Vilties dieną 

pasirodė nauja ’’Kardo” leidyklos 
knyga, pavadina ”Kremliaus klasta 
(1939 10 10-1940 06 15)”. Leidinį 
spaudai parengė ’’Kardo” žurnalo 
vyriausiasis redaktorius, dimisijos 
kapitonas Antanas Martinionis.

Istorinėje knygoje skelbiami Lie
tuvos plačiajai visuomenei mažai ži
nomi faktai. Pirmoje, trumpesnėje, 
dalyje, pavadintoje "Tikėjimas ir 
viltis”, A. Martinionis pasakoja apie 
savo susitikimus su Lietuvos diplo
matu Juozu Urbšiu (1896-1991), 
kuris 1939-1940 m. buvo Lietuvos 
užsienio reikalų ministru. Skyriuje 
pateikti J. Urbšio prisiminimai apie 
"Lietuvos valdžios vyrų naivumą ir 
patiklumą, tikėjimą gražiais, bet ap
gaulę ir niekšybę slepiančiais 
Kremliaus nusikaltėlių žodžiais ir 
pažadais”.

Antroji dalis - ’’Klasta”. Tai 
1943 m. ’’Ateities” laikraštyje skelb
tas straipsnis, kuris, pasak tų metų 
redakcijos pastabos, buvo ’’gautas 
per p. dr. B.T. Dirmeikį” (pasku
tinysis "Lietuvos aido“ redaktorius - 
O.M.). Straipsnio autorius nežino
mas, tačiau J. Urbšys, 1989 m. at
sakydamas į A. Martinionio laišką, 
yra parašęs: ’’Spėlioti, kad tas 
straipsnis buvo parašytas dr. L. Nat
kevičiaus, galima, nes tikrai tiktai jis 
galėjo tą reikalą karo metu taip 
detaliai aprašyti (...). Reikėtų dar 
patyrinėti, ar nebuvo kokio tikro dr. 
B. T. Dirmeikio, kuris pagal L. Nat
kevičiaus pasakojimą galėjo visą tai 
surašyti”. A. Martinionis patikslina, 
kad dr. L Natkevičius pasirašydavo 
Natkaus pavarde.

Knygos gale - šiuolaikinių istori
kų hab. dr. L. Truskos ir dr. A. Sur- 
gailio apibendrinimai. Pasak L. 
Truskos, ”1940 m. vasarą Lietuvoje 
nebuvo politinių jėgų, galėjusių ves
ti tautą į kovą dėl nepriklausomy
bės gynimo”.

Ona Mickevičiūtė
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Likimu vingiai

Ši antraštė kilo tarsi savaime, kai 
Tremtinių grįžimo fondo valdybos 
pirmininko kabinete netikėtai susi
pažinau su būreliu jaunatviškai 
smagių moterų. Užbėgau visai kitu 
reikalu, o pakliuvau lyg ir į tuos me
tus, apie kuriuos mokykloje istorijos 
vadovėliuose nebuvo rašoma. O ir 
šiandien dar ne viskas nuosekliai iš
dėstyta, ne viskas išsakyta, tremties 
archyvuose dar esama daugybė ne
atverstų puslapių, kuriuose, gaila, ne 
viena eilutė ištrinta, ne viena iš
braukta, ne viena negrabia rašysena 
ištaisyta. O čia štai prieš akis - visas 
trijų lietuvaičių jaunystės dieno
raštis... Aldutės, Elenutės, Laimu
tės... O tarp jų visai nekasdieniškai 
įsiterpia ir 1882 metais gimusios 
motutės gyvenimas, kuris sugriūva 
tą lemtingąją 1941 m. birželio 14- 
ąją. Kokias godas godojo šešiasde- 
šimtmetė motutė, palinkusi ties ran- 
kdarbėliu su adata rankoje? Neži
nau, nežinau, bet tie smulkutėlyčiai 
spalvotų siūlų dygsneliai, tie plonu- 
tėlyčiai nėrinėliai byloja apie meilę 
tam, kuriam turėjo būti skirta toji 
šiandien jau laiko gerokai sugraužta 
ir išblukinta nosinaitė, išsaugota 
mylimos martelės Aldutės.

Tai ji pasakos, kaip anyta 1949 
m. slapta parsigaus į Lietuvą, tikė
damasi čia rasti ramybės salą, gal 
dėl to, kad buvo pats pavasario gra
žumas. O jau gruodį pikta lemtis vėl 
grąžins į ten, iš kur buvo pabėgusi. 
Anuomet pabėgėliai iš tremties 
buvo baudžiami pagal 82 straipsnį, 
o tai reiškė - treji metai lagerio.

- Laimė, kad aš gavau tuos trejus 
metus, - sako Aldona Tamariūnaitė- 
Raščiuvienė, - nes galėjo būti dvide
šimt penkeri...

Per tuos tremties metus Laimutė 
Akstinaitė tapo net balerina. Šian
dien visa tai panašu į smagų pokštą, 
o tada... Tada Laimutė gyveno su 
broliu Gediminu jaukiuose namuose 
Kaune, Žaliakalnyje, mokėsi gim
nazijoje. Buvo tėvelis, buvo mama, 
kol vieną dieną viskas griuvo, nors 
švietė saulė, nors nebūta jokios blo
gio nuojautos. Paskui viskas vyko 
tiksliai pagal visiems mums senokai 
žinomą scenarijų. Tremtis, pabėgi
mas iš tremties, kalėjimas, įpusėti 

"*abitūros egzaminai, vėl etapas po 
etapo atgal į nežinią. Bet jaunystė 
tuo ir nuostabi, kad net kalėjime 
pokštauja, dainuoja, siunčia į kame
ras šalimais vaikinams sveikinimus, 
kuria dainas... O, čia nepralenkiama 
buvo Aldutė! Jos sukurto kameros 
himno priedainyje įamžinti visų 
trijų draugių slapyvardžiai: Elenutės 
- Aušra, Laimutės - Šypsena ir pa
čios Aldutės - Žiežirba.

- Kalėjime mes išmokome dalin
tis pusiau viską, kai pačios nieko 
neturėjome. Tik į karcerį viena už 
kitą stengdavomės pralįsti - nepasi-

"Leiskit į Tėvynę!” - taip pava
dinta trečioji Lietuvos politinių kali
nių ir tremtinių dainų bei poezijos 
šventė, įvykusi birželio 17 d. Pane
vėžyje, Skaistakalnio parke.

Pakalnėje netoli upės juodavo 
plakatai, kuriuose buvo surašytos 
trėmimų vietos: Abezė, Pečiora, 
Vorkuta, Surgutas, o iš visos Lietu
vos susirinkę kalėjimų bei lagerių 
baisumus patyrę žmonės traukė dai
nas, dalinosi prisiminimais. Ketu
riasdešimt penki chorai šventės da

Ne kančią, o meilę ir viltį 
viens kitam dalinkim

Laimutė Akstinaitė 1950 m. pava
sarį - lagerio balerina.

dalindavom, - prisimena Laimutė 
Akstinaitė. - Ir jokių ašarų, jokios 
nevilties.

- O kaip su tuo baletu? - klausiu, 
vartydama josios rankų darbo albu
mėlį, kuriame daug scenos vaizdų, 
daug laimingų šokėjų, tik parašai po 
nuotraukom byloja, jog čia įamžin
tos keistos šventės.

Pasirodo, ir lageryje vykdavo 
’’kulturnoprosvetitelnaja rabota“, 
kas lietuviškai būtų - kultūrinis la
vinimas. Taigi, atėjo metas kalinių 
šokiui ir dainai. Tokia lagerio val
džios valia. O iš kur tų šokėjų, iš kur 
tų dainininkų ištraukti? Išsikviečia 
koks lagerio viršininkas tave ir sako 
- šoksi! Mėgini atsikalbinėti, o tavęs 
tiesiai klausia: gal norėtum 58 
straipsnio, kitaip sakant, trejus me
tus išmainyti į dvidešimt penkerius? 
Laimutė nieko mainyti nenorėjo, bet 
nesutriko: reikia būti balerina - bū
siu, tik duokit man marlės suknelei. 
Davė, išėjo trumpa, bet užtektinai 
raukta. Su ta suknele, su gėlių vaini
ku ant galvos devyniolikmetė mer
gaitė iš Kauno žavėjo visus. Vėliau, 
jau ilga suknele, šoko net Carmen, 
išdidžią viliokę, kuri nepasidrovėjo 
sviesti lagerio viršininkui nuo sce
nos rožę, pirma apdairiai paklau
susi, kur sėdi ’’glavniausias“.

Žinoma, dabar galėtume prikišti 
nuolat besišypsančiai Laimutei, jog 
tie šokiai buvo tikra šventvagystė, 
gal net skaudžiau galėtume pasa
kyti. Bet kaip tik tie šokiai ir išgel
bėjo ją.

Prie Volgos kaliniai statė elek
trinę, iš baržų siauručiu liepteliu į 
krantą nešdavo pusės centnerio ce
mento maišus. Kaip jaučiai užsinėrę 
jungą per pečius.

- Nepatikėsite, - sako Laimutė 
Akstinaitė, - pavojingiausia čia bu
vo ne svoris, nors žmonės buvo iš
sekę. Ar gali keturiasdešimt kilo
gramų sverianti moteris panešti 
dešimt kilogramų už save sunkesnį 
maišą? Net iš pažiūros tvirtesni 

Išdainuotas skausmas
lyviams padainavo ne tik tremtinių, 
partizanų, savanorių, bet ir senųjų 
lietuvių liaudies dainų. Šventės me
no vadovas - R. Vaičekonis, garbės 
meno vadovas - A. Paulavičius.

Susirinkusius pasveikino Lietu
vos politinių kalinių ir tremtinių są
jungos prezidentas B. Gajauskas, 
vyskupas P. A. Baltakis, Panevėžio 
miesto meras T. Josas. Kreipdama
sis į tremtinius, politkalinius ir sve
čius, Tėvynės sąjungos pirmininkas 
prof. V. Landsbergis pasakė, kad

1995 m. birželio 24-30 d. Nr. 26 (2363}

vyrai neįveikdavo liepto, krisdavo 
su visu maišu į vandenį ir... Čia 
svarbu buvo išlaikyti pusiausvyrą, 
O aš mokėjau ir ant vienos kojos 
pastovėti, ir apsisukti.

Štai ką reiškia scenos patirtis! 
Negana to, jei lagerio valdžiai patik
davo koncertas, gaudavo keletą die
nų pailsėti, o tada jau siuvinėdavo, 
megzdavo, nerdavo, segdavo albu
mėlius, rašydavo sveikinimus, atmi
nimus... Štai šitokių darbelių paro
dėlė ir buvo surengta Tremtinių gį. 
žimo fondo patalpose, minint Gedu
lo ir vilties dieną. Tarp tų rankdar- 
bėlių buvo du eksponatai, kurie 
ypač jaudino. Tai Aldutės Tamariū- 
naitės kalėjimo kamerikoje iš duo
nos gumulėlių suvertas rožančius ir 
balto metalo medalis su Aušros 
Vartų Madonos atvaizdu, lydėjęs 
visur ir visada, su nedidelėmis išly
gomis, nuo pat 1940 metų, kai iš 
Kaišiadorių pirmą kartą atvažiavus 
į Vilnių čia nusipirko tą medalį ir 
tik namuose aptiko išgraviruotą dai
lininko monogramą A.T. Gal tai bu
vo lemties ženklas, gal stebuklas?

Čia susitiko vienos lemties žmo
nės, galintys žemėlapyje ant sienos 
parodyti nueitus kelius, susitiko pa
sidžiaugti buvimu kartu. Negirdėjau 
skundų dėl išgyventų metų, patirtų 
kančių, nepriteklių. Negirdėjau pik
tų žodžių, nepasitenkinimo, nevil
ties. Jų širdys nesudiržudios, jų akys 
spinduliuoja šviesa ir vieninteliu 
troškimu dirbti - Dievui, Tėvynei ir 
Artimui! Ar ne todėl po trisdešim
ties darbo metų M. K. Čiurlionio 
meno mokykoje, kur dėstė matema
tiką, Laimutė Akstinaitė, dorai ne
spėjusi pajusti esanti pensininkė, vii 
nuėjo į mokyklą. Tik šį kartą ją pa
kvietė buvęs josios mokinys j 
Pavilnio lietuviškąją mokyklą, - kad 
atgaivintų skautiją, tikėjimo dva
sią... Tikriausiai Liudas Augaitis 
prisimena mokytoją Laimutę ir kaip 
puikią matematikę, ir kaip puikią 
auklėtoją. Taigi Pavilnio lietuviš
koje mokykloje renkasi vienmin
čiai!

Vienminčiai, likimo broliai it 
sesės rinkosi ir į Menininkų rūmų 
Baltąją salę, kur nuskambėjo pasku
tinis Gedulo ir Vilties dienos akor
das. Čia vyko Tremtinių grįžimo 
fondo valdybos pirmininko Vytauto 
Cinausko poezijos vakaras, čia buvo 
skaitomos eilės iš naujausios jo kny
gos ’’Tai kaip, sūnau, ten Lietu
voj...“ Gražinos Didelytės iliustruo- 
ta vos šimto puslapių knygelė, anot ’ 
redaktorės Janinos Riškutės, yra 
tarsi kvietimas santarvei, tarsi 
prašymas atleisti už būtas ir nebūtas 
nuodėmes, tarsi reiklumo sau ir at
laidumo kitiems išraiška, susimąsty
mo pilnatvė ir atsakomybės jausmas 
už save, už kitus, už Tėvynę...

Salomėja Čičiškint

Europoje nedaug yra tautų, kurių 
dainos skirtos ne pramogai, ne kon
certams, nes ’’tokia mūsų tautos 
prigimtis - išdainuoti visą skausmą 
meilę tėvynei ir jos ilgesį”.

Dainų ir poezijos šventėje skam
bėjo ir eilės. Savo poeziją perskaitė 
ir viešnia iš Australijos L. Šimkutė

Poetės D. Glemžaitės, žuvusios 
1949 m. kartu su partizanais, arti
miesiems buvo įteikta premija ui, 
pasipriešinimo metų poeziją.

Eli
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”EL“ Nr. 12 buvo rašyta, jog dvylikametei Rasai Galkytei skubiai 
reikalinga širdies operacija, kuri bus atlikta Harefield ligoninėje 
Londone. Mergaitė, turinti įgimtą širdies ydą, kartu su mama kovo 20 d. 
atvyko į ligoninę, kur po atliktų tyrimų profesorius Yacoub atliko 
sėkmingą operaciją. Po trijų savaičių Rasa grįio namo besišypsanti ir 
sveika. ”EL“ susitiko su Rasa ir jos mama Elvyra Galkiene, kurios 
papasakojo apie savo laimę, gimusią iš didelės nelaimės.

Mergaitės mama pokalbio pra
džioje atsiprašė, jog negalės išvar
dinti visų geradarių: vieni jų nenori, 
kad jų pavardės būtų skelbiamos, o 
kitų padėjusiųjų tiek daug, jog ilgai 
tektų juos vardinti. Todėl neradus 
savojo vardo ji prašo neįsižeisti ir 
suprasti, jog ne viešai išreikšta 
padėka, o širdy nešiojamas dė
kingumas yra svarbiausia.

Nors Lietuvoje dirba garsūs kar
diochirurgai ir ši medicinos sritis yra 
labai išvystyta, Rasai vis dėlto pri
reikė pagalbos užsienyje. Taip pa
sielgti patarė profesorius Sirvydis, 
kuris susisiekė su savo kolega profe
soriumi Yacoub, darančiu tokias 
operacijas jau trisdešimt metų. Mat 
Lietuvoje tėra atliktos kelios tokios 
operacijos, todėl rizika labai didelė. 
Juolab dabar, kai ligoninėse nuolat 
trūksta elementariausių dalykų, 
ryžtis tokiai operacijai dar sunkiau. 
Rasos mama su širdgėla kalbėjo, jog 
prieš pat išvykstant į Angliją ji 
sužinojo, kad už ligoninės skolas 
biudžetui nutrauktas vaistų tiekimas 
kardiochirurgijos klinikai ir visos 
planinės operacijos atidėtos. E. 
Galkienės nuomone, tai nežmoniš
ka. ’’Kas tuomet valstybei yra verty
bė, jei ne žmogus?“, klausia mama, 
gydytojų ir gerų žmonių pagalba iš
gelbėjusi savo vaikui gyvybę.

’’Seniai žinojome, jog Rasai pri
reiks operacijos, tačiau tikėjomės, 
jog ją darys kuomet dukra bus suau
gusi. Tačiau per pastaruosius metus 
taip nusilpo jos širdelė, jog teko ryž
tis tuojau pat. Laimei, tą nevilties 
akimirką atsirado žmonės, kurie 
artimo meilės vedini apsupo savo 
rūpesčiu ir globa“, pasakoja mama.

’Prieš operaciją gydytojai papa
sakojo apie komplikacijas, kokių 
galima tikėtis, tačiau aš jais pasiti
kėjau. Kaip tik tuo metu, kai mes su 
Rasa gulėjome Harefieldo ligoninė
je, ji šventė 15 metų sukaktį, kai 
šioje ligoninėje buvo persodinta 
žmogaus širdis. Jis gyvena iki da
bar. Profesorius Yacoub, kuris mus 
operavo, organizuoja kardiochirur
gų konferencijas visame pasaulyje. 
Ir mūsų profesorius Sirvydis daly
vauja jose ir iš tikrųjų turi daug pa
tirties, žinių, bet neturi sąlygų tai 
pritaikyti“, kalbėjo Elvyra Galkienė.

Rasa sako niekada nesijautus! 
esanti kitokia nei sveiki vaikai - ji

Gyvenimas - tai malda
Atviras laiškas žmonėms, padėjusioms Rasai sugrįžti j sveiką gyvenimą

Tu atėjai, mažute į pasaulį. Atėjai 
j mano rankas, į mano širdį, atėjai į 
mano gyvenimą pavadindama mane 
Mama, apdovanodama ir įpareigo
dama. Atėjai drauge su dvyne sesute 
ir užpildėte mano ir tėvelio būtį pras
mingu ėjimu į ateitį. Ateidama atsi
nešei savo kryžių, kuris tapo ir ma
nuoju. Nesveika širdis. Nerimas ir 
laukimas, sielvartas ir viltis... Dvyli
ka metų ėjimo į pražūtį arba prisikė
limą. Ir diena, kai, rodos, laikrodžiai 
sustoja. Mes nebeturime pasirinki
mo. Sunki, sudėtinga operacija arba 
mirtis. Klaiki kančia po savo vaiko 
kryžiumi ir tikėjimas, tikėjimas neiš
matuojama Viešpaties meile.

Sunku įsivaizduoti, kad kančioje 
gali būti laimingu, bet taip būna.

Viskas, ką lemta patirti,
yra ne veltui

žaidė, bėgiojo, šoko (nors ir ne visa
da tai buvo galima, primena mama), 
mokėsi groti pianinu, dainavo ’’Lie
paitėse“. Tik kartais, kai jos dvynė 
sesuo visa tai darydavo, o Rasai su
šlubuodavo širdelė, mergaitė nuliūs
davo. Bet tuomet mama nuraminda
vo, sakydama, pagalvok apie ne
vaikštančius vaikus - jie labai norėtų 
perbėgti per kambarį, bet to negali ir 
niekada negalės. Galbūt Rasai padė
jo ir tai, jog ji jau dvejus metus lan
ko mamos vadovaujamą integruotą 
’’Versmės“ mokyklą. Joje kartu mo
kosi sveiki ir fizinės ar intelektuali
nės negalios ištikti vaikai. Bendrau
dami jie mokosi vienas iš kito: svei
kasis - atjausti kitą nelaimėje, o vai
kas su negalia - nesijausti kitokiu 
nei visi, būti savarankišku, prisitai
kyti prie visuomenės.

”lš pradžių jaudinausi, jog nemo
kėsiu deramai prižiūrėti vaiko po to
kios operacijos. Tačiau greitai su
pratau, jog esu čia reikalinga tik 
kaip moralinė parama: prie kiekvie
no vaiko reanimacijoje yra medici
nos seselė, kuri ir rūpinasi juo“, pa
sakojo mama. Pirmąjį kartą Rasa 
nubudo po devynių valandų: tuomet 
ji dar negalėjo kvėpuoti savo plau
čiais, buvo apraizgyta įvairiausiais 
laideliais. Bet tai truko neilgai. 
’’Atsibudus man buvo labai gera - 
nesitikėjau, kad Dievulis mane taip 
apdovanos“, pasakoja mergaitė.

Saugumo jausmą ligoninėje su
stiprina ne tik tai, jog šalia yra ma
ma. Pati ligoninė nėra tokia niūri, 
kaip esame įpratę, stengiamasi da
ryti viską, kad nebūtų jokio streso, 
jokios baimės. Harefield ligoninės 
vaikų skyriaus sienos išpieštos Dis
nėjaus filmukų herojais, seselės ir 
gydytojai nedėvi baltų chalatų, o turi 
specialią uniformą, procedūrinio 
kambario lubos išpieštos, kad vai
kas, gulėdamas ant nugaros, galėtų 
nukreipti mintis nagrinėdamas pie
šinius, net kraujas iš venos imamas 
pirma nuskausminus. Rasai ligoni
nėje buvo suteikia galimybė užsiimti 
mėgiama veikla ir negalvoti apie 
operaciją: į palatą buvo atnešta pie
štukų piešimui ir videoaparatūra.

Po penkių dienų motina su dukra 
išėjo iš ligoninės ir apsigyveno 
Gruzdžių šeimoje, kuri prieš dvejus 
metus įsikūrė Londone. Dvi savaites 
mergaitė ne tik intensyviai sveiko,

Taip būna, kai tavo kryžių padeda 
nešti daug mylinčių rankų, kai tavo 
virpančios širdies ritmu plaka daug 
širdžių, kai tavo skausmo ašaros iš
džiūsta nuo tave supančių žmonių 
šilumos. Jei reiktų surašyti vardus 
padėjusių ištirpti kančiai, kažin ar 
tai būtų įmanoma.

Mielasis mūsų gelbėtoju, paau
kojęs savo santaupas už vaiko gy
vybę ir panoręs likti nežinomu. Mū
sų meilė ir maldos už Jus gyvens 
mumyse tol, kol gyvensime ir mes. 
Nuostabieji Lietuvos žmonės, padė
ję surasti kelią pas Londono kardio
chirurgus, kunigas Gintaras, lydėjęs 
mudvi ilgu, sunku keliu į svetimą, 
visiškai svetimą šalį, į nežinią. 
Seselės vienuolės, operacijos dieną

bet ir turėjo jėgų domėtis Londonu: 
pabuvojo Liliputų miestelyje, Natū
ralios gamtos, Madam Tiuso vaški
nių figūrų muziejuose, Vindzoro pi
lyje. Nepaprastą įspūdį Rasai ir jos 
mamai paliko Vestminsterio kate
droje vykusios Velykinės mišios, 
kurias kanceliabravo 300 kunigų. 
Tiek daug visko pamačiusi Rasa te
galėjo pasakyti: ’’Čia tai bent atosto
gos“. Klausydamasi jos pasakojimo 
pamaniau, jog šiam vaikui suteikta 
dar viena likimo dovana - optimiz
mo jausmas.

Rasa, visada pasižymėjusi žingei
dumu ir energija, sakė norinti būti 
mokytoja. Pirmąsias anglų kalbos 
pamokas jai jau teko duoti mamai 
prieš vykstant į Londoną: tuomet 
mokė mamą kalbėti angliškai. Nuo 
kitų metų ji pradės mokytis ir vokie
čių kalbos, taip pat svajoja išmokti 
groti smuiku.

Pasak E. Galkienės, ši operacija 
Rasai svarbi ne tik todėl, kad ji iš
gelbėjo mergaitei gyvybę. Mama ti
kisi, jog Rasa visam gyvenimui įsi
mins, ką reiškia žmonių gerumas, 
galintis padaryti stebuklą, ir stengis 
deramai išnaudoti savo gyvenimą, į 
kurį buvo sugrąžinta.

Pasaulinėje praktikoje sergantys 
vaikai iš kitų valstybių važiuoja į 
šalį, kurioje gali sulaukti pagalbos ir 
išgyti. Deja, Lietuvoje retas kuris 
gali pasinaudoti šia galimybe. 
Tačiau kaip sako prof. Sirvydis, 
’’nereikia visada laikyti ištiestos 
rankos, pirmiausia galvokime, ką 
patys galime padaryti ir visas jėgas 
skirkime tam“. Kai ištinka nelaimė 
ir žmonės negali padėti, gali padėti 
Dievas, sako Rasos mama. "Reikia 
tik pasitikėti ir melstis. Yra posakis, 
jog nelaimė - tai laimės atvirkščioji 
pusė. Viskas, ką bepatirtum gyven
ime, yra ne veltui“.

Erika Umbrasaitė

išklūpojusios maldoje nuo ankstyvo 
ryto iki vėlyvos nakties. "Versmės“ 
mokyklos vaikai ir mokytojai, su
klupę prie Marijos kojų. Ir Jūs - 
Londono lietuviai, nuostabūs nepa
žįstamieji, neleidę nusiristi nė vienai 
skausmo ašarai, pajusti vienatvės ir 
nevilties kančią. Brangieji, Jūsų 
gyvenimas - tai nuostabi malda. 
Malda, padėjusi tau, mažute, po 
sunkios, sudėtingos operacijos, tru
kusios penkias valandas, devynias 
valandas išbuvusiai pilnoje anestezi
joje, penktą valandą apkabinti sese
les ir gydytojus ir visiškai pasveiku
siai išeiti iš ligoninės į sveiką 
gyvenimą.

Ačiū Jums, nuostabieji žmonės.
Elvyra Galkienė

Sportas
Lietuviai nugalėjo 

Europos čempionus
Birželio 21 d. 19.30 min. buvo 

paskelbta, jog prasidėjo 29-asis 
Europos vyrų krepšinio čempio
natas. Mūsų šalies rinktinei jis 
prasidėjo kiek anksčiau: 13 vai. 30 
min. Lietuva susitiko su pernai 
metų Europos čempione Vokieti
jos rinktine. Šios rungtynės buvo 
ypač svarbios, nes jas laimėjus pa
daugėtų patekimo į ketvirtfinalį 
galimybių.

Lietuvos komanda pirmavo 
visą laiką ir rungtynes laimėjo 
82:96 (45:54). Puikiai žaidė duetai 
- Sabonis ir Marčiulionis, Einikis 
ir Marčiulionis, pasižymėjo Karni
šovas, Kurtinaitis.

Lietuvis lakūnas 
sužavėjo prancūzus

Birželio 11-18 d. Prancūzijoje, 
Buržė aerouoste, kur vyko 41-asis 
Paryžiaus aviacijos ir kosmonau
tikos salonas, įvyko šių metų akro
batinio skraidymo pasaulio taurės 
pirmojo etapo varžybos. Tarp dvy
likos geriausių pasaulio lakūnų 
dalyvavo ir vilnietis Jurgis Kairys, 
geriausias 1994 m. pasaulio aukš
tojo pilotažo meistras.

Nors ir buvo pranašauta pirmoji 
vieta, J. Kairys užėmė antrąją. Pir
mąją ir trečiąją vietas pelnė pran
cūzai.

Kaip pažymi "Lietuvos rytas“, 
vienas nesusipratimas galėjo ypač 
skaudžiai pakenkti vilniečiui lakū
nui. Iki šiol galiojo taisyklė, kad 
programa gali trukti 4 min. ir 10 
sek. J. Kairio programos parengtos 
taip, jog, nerizikuodamas gauti 
baudos taškų jis 4-5 sekundėm vir
šija 4 min. ribą. Kai kurie lakūnai, 
tarp jų ir lietuvis, tik atsitiktinai 
prieš pat varžybas sužinojo, jog 
nuo šiol pilotas, viršijęs 4 min. 
ribą, diskvalifikuojamas.

Pasaulio taurės varžybų dalyviai 
kasdien dalyvavo didžiojoje Salo
no skraidymų programoje. Pasak 
’’Lietuvos ryto“, iš pokalbių su 
lakūnais bei varžybų organizato
riais buvo aišku, kad J. Kairys pa
gal reitingą įrašytas pirmuoju nu
meriu. Tai jis patvirtino ir savo pa
sirodymu, kuris išsiskyrė sudėtin
gumu ir kompozicijos grožiu.

J. Kairys skrido priešpaskutinis. 
Publika buvo per dieną nuvargusi 
bei gana abejinga, tačiau Lietuvos 
lakūno skrydis sukėlė žiūrovų plo
jimus, rašoma dienraštyje. Lakūno 
pasirodymui nesukliudė net tai, jog 
per neapdairumą buvo paleistas 
kitos dienos programai skirtgas 
muzikos įrašas - nei žiūrovai, nei 
teisėjai nesuprato, kad J. Kairys 
buvo priverstas akimirksniu taisyti 
savo programą. Kaip teigia pats 
lakūnas, iš netikėtumo jam net 
rankos nutirpo. Kai kiek vėliau J. 
Kairys apie nesusipratimą papasa
kojo varžybų direktoriui, šis tik 
rankomis skėstelėjo: ’’Pasitaiko! 
Bet tu skraidai puikiai!“, rašoma 
"Lietuvos ryte“.

Olimpinę mylią {veikė 
Ir žmonės su negalia

Praėjusį savaitgalį Lietuvoje 
šeštąkart vyko Olimpinės dienos 
renginiai.

Simbolinę olimpinę mylią - 
1988 metrus (šis skaičius atitinka 
Lietuvos tautinio olimpinio komite
to atkūrimo metus) Vingio parke 
įveikė per 500 bėgikų. Vyriausias 
buvo 83 m. profesorius J. Karnavi- 
čius, jau antrąkart dalyvaujantis to
kiame renginyje, bėgimo debiu- 
tantė, Kalgario (1988 m.) žiemos 
olimpinių žaidynių slidinėjimo čem
pionė ir bronzos medalininkė V. 

Vencienė. į bėgimą susirinko ir kaip 
niekada daug žmonių su negalia. 36 
sporto klubo "Draugystė“ ir reabili
tacijos stovyklos atstovai invalidų 
vežimėliais olimpinę mylią įveikė 
savo jėgomis arba su palyda.

Lietuvių krep&lnlnkės - 
penktos

Čekijos mieste Bmo paaiškėjo 
25-ojo Europos moterų krepšinio 
čempionato nugalėtojos. Ukraina, 
finale nugalėjusi Italiją, tapo Euro
pos čempione.

Lietuvos krepšininkės, pirmą 
kartą po ilgos kelių dešimtmečių 
pertraukos dalyvavusios Europos 
čempionate, užėmė penktąją vietą.

Tomas Pūkštys pirmauja
Lietuvoje išaugęs ir į JAV emi

gravęs Tomas Pūkštys birželio 17 
d. laimėjo JAV atrankos varžybas į 
šių metų pasaulio lengvosios atleti
kos čempionatą, praneša "Lietuvos 
rytas“.

Jis numertė įrankį 81,48 m ir 
užėmė pirmąją vietą, gerokai pra
lenkęs artimiausius varžovus.

Nelė Žilinskienė - antra
Madride vykusiose tarptauti

nėse lengvosios atletikos varžy
bose antrą vietą užėmė šuolininkė 
į aukštį Nelė Žilinskienė. Lietuvos 
sportininkė įveikė 1,85 m.

EIJ

Pasaulinis taikos bėgimas 
neaplenkė Kuršėnų

Šių metų balandžio 15 d. Niu
jorke, Medison-Aveniu prie JTO 
būstinės prasidėjo Pasaulinis taikos 
bėgimas "Peace Run“. Šio bėgimo 
atidarymo metu buvo uždegtas Tai
kos fakelas. Iš čia jo ugnis išnešioja
ma po visus žemės kampelius. Bė
gimo maršrutai sudaro apie 60 000 
km, praeidami pro 80 pasaulio šalių.

Šių metų bėgimo trasa kaip tik 
ir ėjo pro Kuršėnų miestą. Kuršėnų 
miesto sportininkai bėgikų laukė ir 
sutiko juos prie Šiaulių rajono ri
bos. Šiame tarptautiniame bėgime 
dalyvavo keturiolika sportininkų iš 
Estijos, Latvijos, Suomijos ir Lie
tuvos.

Rajono sportininkai, sutikę tarp
tautinio bėgimo dalyvius, perėmė 
degantį fakelą, prisijungė prie 
grupės ir lydėjo iki miesto ribos 
pabaigos. Kuršėnų seniūnas, pasiti
kęs bėgikus prie miesto ribos, V. 
Jakutis bėgikus pasveikino ir įteikė 
tradicinį lietuviškos duonos ke
paliuką bei žiupsnelį druskos. Pa
saulinio bėgimo dalyvius Kuršė
nuose sutiko miesto vaikų sporto 
mokyklos auklėtiniai. Bėgikai sus
toję sugiedojo Pasaulinio bėgimo 
himną.

I kuršėniečius kreipėsi šalies 
bėgimo mėgėjų asociacijos prezi
dentas R. Bernotas ir paaiškino šio 
bėgimo tikslus ir užduotis. ’’Kuršė
nuose mes pamatėme tikrą lietu
višką vaišingumą bei nuoširdumą. 
Ne vienam bėgimo dalyviui šis 
jūsų nuoširdumas išspaudė padė
kos ašarą“, - kalbėjo R. Bernotas.

Šio bėgimo įkvėpėjas yra Šri 
Činmojus, Meditacijų centro "Už 
taiką ir harmoniją pasaulyje“ prie 
Suvienytų Nacijų organziacijos va
dovas. Pasaulinis taikos bėgimas 
nesiekia jokių politinių tikslų, bet 
nori tą gimstantį tikėjimą žmonių 
brolybe ir meile paversti apčiuo
piamu ir konkrečiu įvykiu, kurį 
kiekvienas galėtų išgyventi. Kiek
vienas dalyvaujantis Šame bėgime 
įsitraukia į suartėjimo, brolybės 
apeigą. "Peace Run“ suteikia tokią 
galimybę ir tokia jo prasmė - "Že- 
mė-Namai - Vienybė“.

Romualdas Makauskas
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LONDONE
KRITIKUOTI LABAI 

LENGVA, 
O DIRBTI SUNKU

Nustebino S. Kasparo kritika 
"Pastabos organizatoriams“ dėl 
Vytauto Kernagio viešnagės Lietu
vių Sodyboje gegužės 29 d. Šios 
dienos pasekmės buvo diskutuotos 
DBLS ir LNB direktorių valdybos 
susirinkime birželio 11 d., kuriame 
kaip direktorius dalyvavo ir S. Kas
paras, bet nepranešė niekam, kad 
organizatoriai užsitarnaus pastabų 
spaudoje.

Jo laisva kritika įvairiais klausi
mais ir temomis yra žinoma išeivi
jos spaudoje. Kritikuoti labai leng
va, o dirbti, ypatingai šiais laikais, 
yra labai sunku. Verta pasakyti, kad 
faktai "pagražinti“ ir S. Kasparo 
elgesys prieš svečio koncertą - ne- 
pavyzdingas.

Iškelti smulkmenas spaudoje to
kiu metu, kada DBLS ir LNB laukia 
dideli darbai ir uždaviniai gyvenime, 
yra nereikšminga ir netikslinga.

Mirus Didžiosios Britani
jos politiniam veikėjui, Brita- 
nijos-Lietuvos draugijos pir
mininkui

Lordui Ennals 
reiškiame gilią užuojautą ve
lionio šeimai ir artimiesiems.

Lietuvos Respublikos 
ambasada I condone

Britanijos-Lietuvos drau
gija liūdi dėl didelio Lietuvos 
draugo, Britanijos-Lietuvow 
draugijos pirmininko 

Lordo Ennals 
mirties ir reiškia gilią užuo
jautą jo šeimai ir artimie
siems.

PAMALDOS
Nottinghame - liepos 9 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Derbyje - liepos 15 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Nottinghame - liepos 16 d., 

11.15 vai., Židinyje

Šių metų visuotinis DBLS ir 
LNB suvažiavimas buvo audringas, 
nors nepadarė jokių sprendimų dėl 
mūsų bendrovės silpnėjančios finan
sinės būklės, o apie ateitį visai ne
buvo kalbėta.

Suvažiavimo atstovai dėl 
pateiktų rezoliucijų susimaišė tiek, 
kad, siekdama sustabdyti ginčus, 
visa buvusi valdyba atsistatydino. 
Ne visi buvo perrinkti ir pasirodė 
naujų veidų valdyboje. Sustatyti dar
bo planą, pertvarkyti administraci
nius darbus ir paruošti biznio planą 
yra milžiniškas darbas, reikalaujantis 
profesionalaus personalo, o iš direk
torių - draugiško sugyvenimo.

O kur mes einame? Nuo pačių 
pirmų dienų direktorių valdyboje 
ginčijamasi viešai ir užnugaryje dėl 
asmeniškų skriaudų, padarytų ka
daise. Dabartinė padėtis yra tokia, 
kad kai kurie direktoriai neturi jokių 
pareigų arba labai mažai, o kiti turi 
išsijuosę dirbti už du ar tris. 
Atlyginimo už šį darbą negauname. 
Tenka leisti savo asmenines lėšas ir 
brangų laiką sprendžiant įvairias 
kylančias problemas. O kam mes 
dirbame? Ateičiai? Mūsų visuo
menė, kuri sukūrė veiklos rėmus 
šitame krašte ir pirko turtą, jau yra 
įžengusi į gilų brandos amžių. Jau
nimo į mūsų eiles iki šios dienos 
sėkmingai nesugebėjome įtraukti. 
Kodėl? Verta paskaityti A. Blinstru- 
bo mintis dabartiniam jaunimo biu
letenyje "Lynes“. Ten yra labai aiš
kiai ir teisingai išdėstytos mūsų 
veiklos problemos.

REIKALINGOS KNYGOS
"Europos lietuvio“ redakcijai Vilniuje skubiai 

reikalinga Juozo Kapočiaus ’’Lietuvių enciklo
pedija“ (trisdešimt šeši tomai). Už pervežimą 
užsimokėsime patys.

Taip pat reikalingi Nidos Knygų klubo leidinių 
komplektai. Juos jteiktume Lietuvos bibliotekoms.

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

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

Po Sausio 13-O6»O8 ordino įteikimo Lordas D. H. Ennals (dešinėje) su 
sūnumi ir D.Britanįjos ambasadoriumi M. Peart Lietuvos Seime.

D. H. Ennals gimė 1922 m. 
rugpjūčio 19 d. verslininko šeimo
je. Ennalsų šeima pasižymėjo poli
tiniu aktyvumu ir radikalumu. Tad 
nieko stebėtino, jog tokioje aplin
koje augęs David Hedley Ennals 
kaip ir du jo broliai pasirinko akty
vaus visuomeninio gyvenimo ke
lią. Vyresnysis jo brolis John tapo 
Jungtinių Tautų Organizacijos ge
neraliniu direkotriumi ir Jungtinės 
Karalystės tarnybos imigracijos 
klausimais direktoriumi, jaunesny
sis, Martin, - generaliniu sekretori
umi žinojome žmogaus teisių gy
nimo organizacijoje ’’Amnesty 
International“.

Antrojo pasaulinio karo metu 
D. H. Ennals tarnavo Karališkame 
šarvuočių dalinyje. 1944 m. buvo 
sužeistas Normandijoje ir pateko į 
nelaisvę. Nuo 1947 m. D. H. 
Ennals pradėjo savo karjerą JTO, 
kur išdirbo 10 metų. Šešiolika me
tų jis išbuvo Didžiosios Britanijos 
parlamento nariu. Septintajame ir 
aštuntajame dešimmetyje David 
Ennals taip pat buvo parlamento 
ministro pavaduotojas kariuome
nės reikalams, valstybės ministras 
sveikatos ir visuomenės apsaugos 
departamente, valstybės ministas 
užsienio ir britų tautų sandraugos 
departamente.

9 dešimtmetyje Lordas Ennals

Jeigu norime išsaugoti mūsų 
turtą ir veiklą Britanijoje, tai nesis- 
mulkinkime nereikšmingoje kritiko
je, bet suraskime vietą sugebančiam 
jaunimui dirbti mūsų ir jų ateičiai.

Vida Gasperienė 
LNB Sodybos direktorė ir 

DBLS kultūrinių reikalų vedėja

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.

Kviečiame visus -tautiečius ap
silankyti.

Klubo valdyba 

buvo vienas įtakingiausių leibo
ristų partijos narių, aktyviai dirbo 
parlamentinėse ir visuomeninėse 
organizacijose Nuo 1988 m. jis 
buvo parlamentinės grupės Tibetui 
remti prezidentas. Lordas Ennals 
yra buvęs Ockenden organizacijos 
pirmininku, kuri 1975 m. gelbėjo 
Vietnamo vaikus. Pats Lordas 
buvo neformaliai įsisūnijęs našlaitį 
vietnamietį, kuris 1993 m. žuvo 
armijoje.

D. H. Ennals buvo geras Lie
tuvos ir jos žmonių bičiulis, palai
kė mūsų šalies nepriklausomybės 
siekį, dalyvaudavo ir kalbėdavo 
mitinguose už Lietuvos laisvę. Jis 
buvo vienas iš Britanijos-Lietu- 
vos draugijos įkūrėjų ir pirmi
ninkų. 1993 m. birželį Lordas 
Ennals lankėsi Lietuvoje. Jam 
buvo įteiktas Sausio 13-osios me
dalis. Viešnagės metu Lordas D. 
Ennals susitiko su Prezidentu, 
Seimo opocizijos lyderiu V. Lan
dsbergiu, Vilniaus universiteto, 
verslų mokyklos dėstytojais, Sei
mo Tibeto draugų grupės nariais.

Lordas Ennals yra parašęs 
keletą publikacijų: ’’Jungtinių 
Tautų stiprinimas“ (1957), "Vidu
rio Europos leidiniai“ (1958), 
"Jungtinių Tautų išbandymas“ 
(1962) ir "Be atminties“ (1970).

ELJ

IŠVEŽTŲJŲ 
MINĖJIMAS

Birželio 17 d. Mančesterio lietu
vių soc. klubas surengė Išvežtųjų 
minėjimą, kuriame dalyvavo vietos 
ir apylinkės lietuviai bei du svečiai 
iš Lietuvos. Dalyvavo daugiau nei 
buvo tikėtasi.

Minėjimą atidarė ir pravedė 
klubo pirmininkas A. Podvoiskis. 
Paskaitą skaitė VI. Bernatavičius.

Prelegentas savo nors ir neilgoje 
paskaitoje, remdamasis istoriniais 
daviniais, vaizdžiai nusako oku
pantų didelės lietuvių tautos dalies 
išvežimus ir iš to išėjusias pasėkas, 
kurios ir dabar atsiliepia

Išvežtieji, dėl to žuvę ir kentėję, 
buvo pagerbti tylos minute.

Tai progai du eilėraščius paskai
tė A. Bruzgys. Minėjimas užbaigtas 
sugiedant Lietuvos himną.

Po minėjimo žmonės iki vėlu
mos bendravo ir žmonėjosi prie vai
šių stalo ir bare.

A. P-kis
BRADFORDE

Bradfordo lietuvių "Vyties“ klu
bo valdyba š. m. liepos 2 d., sek
madienį, 330 vai. 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

PASAULYJE
Eutanazįjos įstatymas 

nukreiptas prieš 
silpnuosius

Šiaurinėje Australijos dalyje 
prieš mėnesį buvo priimtas eutanaz- 
įjos įstatymas, visiškai įteisinęs šią 
praktiką. Įstatymą kritikavo ir jo 
priėmimui absoliučiai nepritarė ne 
tik katalikų Bažnyčia, bet ir angli
konai, bei Australijos medikų aso
ciacija. Neseniai vykusioje Australi
jos medikų asociacijos konferenci- 
joje buvo priimta rezoliucija, kurio
je sakoma, jog sąmoningai numa
rinti pacientą, kad ir jam pačiam 
prašant, yra neetiška. Australijos 
anglikonų Bažnyčia tvirtina, jog 
naujasis įstatymas neigia žmogaus 
gyvybės vertybę ir yra bandymas 
gailestingumo darbus ligonio atžvil
giu pakeisti žmogžudyste. Doku
mente sakoma, kad naujasis įstaty
mas, nors ir pridengtas asmens 
apsisprendimo teisės kauke, pir
miausia nukreiptas prieš silpnino- 
sius visuomenės sluoksnius - ligo
nius ir senyvo amžiaus sulaukusius 
žmones. Bažnyčia ragina kitas 
Australijos valstijas nesekti šiaurie
čių pavyzdžiu.

Žmogaus teisių 
pažeidimai Rumunijoje

Žmogaus teises ginanti tarptau
tinė organizacija "Amnesty Interna
tional“ Londone paskelbė raportą, 
kuriame iškeliami Žmogaus ir pilie
tinių teisių pažeidimai Rumunijoje, 
Teigiama, jog praėjus penkeriems 
metams po komunistinio diktato
riaus Nicolae Ceausescu režimo 
Žlugimo krašte ir toliau sunkiai pa
žeidžiamos eilinių piliečių teisės. 
Nors Rumunijos vyriausybė ne 
kartą Europos Tarybai ir visai tarp
tautinei bendruomenei yra užtikri
nusi apie savo nusistatymą gerbti 
žmogaus teises, krašte tebevaržoma 
įsitikinimų reiškimo laisvė, kalini
mo įstaigose paplitusi kalinių kanki
nimo praktika. Raporte Rumunijos 
vyriausybė raginama sudaryti spe
cialią komisiją, kuri peržiūrėtų Šuo 
metu Rumunijoje galiojančius įsta
tymus ir parengtų jų pataisas pagal 
tarptautines konvencijas.

Splito bažnyčios varpai 
jau nebeskambės

Viena žymiausių pasaulio varpų 
liejyklų yra Paduvoje. Tai Popiežini 
Daciano Colbachini varpų liejykla 
Ji įkurta 1745 m.

Nežiūrint įvairiausių moderniza
cijų, liečiančių parengiamuosius 
darbus ir, žinoma, administraciją, 
pats varpų liejimo procesas lieka 
toks, koks jis buvo šimtmečiais, 
Varpai yra liedinami iš vario it 
alavo. Varpo forma daroma iš molio 
su šiaudų, plaukų ir arklio mėšlo 
priemaiša, o papuošimų bei smulkią 
detalių forma išmodeliuojama vaš
ke. Išlietas varpas Šlifuojamas ran
komis, paskui derinamas jo skam
besys. Anksčiau buvo manoma, jog 
varpo "balsą“ pagerina aukso prie
maiša, bet tas tikėjimas nepasi
tvirtino, - sako firmos vadovas.

Dabar didžiausi Colbachini lie
jyklos užsakovai yra iš Venesuelos 
ir kitų Pietų Amerikos šalių. Tačiau 
nemažai varpų iškeliauja į Afriką. 
Japoniją, Tailandą, Graikiją, Kiniją- 
Iki karo daug varpų buvo nulieta 
buvusios Jugoslavijos bažnyčioms. 
Paskutinis užsakymas Splito švento
jo Petro bažnyčiai buvo baigtas 
porą mėnesių prieš karo pradžią, 
Splito bažnyčios varpų dabar jau 
nebėra - jie sudaužyti.

Vatikano radijo lietuviškų laidu 
redakcijos žinios
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