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Susitikimas Kanuose 
viltis Lietuvai
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NATO generola$^pa$imeldė 
Kauno bažnyčioje

Lietuvos Respublikos delegacija, 
vadovaujama Prezidento A. Bra
zausko dalyvavo Kanuose dvi die
nas vykusiame viršūnių susitikime. 
Mieste, kurį spauda pavadino Di
džiosios Europos sostine, Festivalių 
rūmuose, susitiko 15 Europos Są
jungos (ES) valstybių vadovai ir de
vynių asocijuotų narių vadovai. Tarp 
jų, kaip ypatingi svečiai, buvo pa
kviesti ir Lietuvos, Latvijos bei Esti
jos prezidentai, dalyvavo Lenkijos, 
Vengrijos, Čekijos, Slovakijos, Slo
vėnijos bei Rumunijos vadovai.

Kanų susitikime buvo planuota 
tartis dėl užsienio pagalbos teikimo, 
visos Europos policijos - ’’Europo- 
lo“ konvencijos, vieningos valiutos 
ekiu įvedimo terminų ir ES sprendi
mų vykdymo mechanizmo pakeiti
mo. Susitikimui pirmininkavo Pran
cūzijos prezidentas J. Chiracas, kuris 
perdavė įgaliojimus nuo šiol pusme
čiui ES pirmininke tapusiai Ispanijai 
ir jos ministrui pirmininkui F. Gon- 
zalezui.

Po susitikimo ES valstybių vado
vai paskelbė apie gautą naują impul
są tolesnei bloko integracijai. Bai
giamajame pareiškime sakoma, kad 
padėti tvirti pamatai naujai Europos 
integracijos proceso pakopai. ES nu
matė, kaip toliau stiprins stabilumą 
ir taiką Europos žemyne. Nutarta 
vykdyti aiškią ir griežtą politiką 
Bosnijos atžvilgiu.

Kanų susitikimo dalyviai - ES 
narėmis esančių valstybių vadovai - 
svarbiu savo uždaviniu laiko kuo ge
riau rengti naujus potencialius ES 
narius, tai patvirtino ir asocijuotų na
rių dalyvavimas, rašoma baigiama
jame pareiškime. Dokumente numa
tyta daugiau dėmesio skirti Rytų Eu
ropos infrastruktūroms vystyti, pa
brėžiama, kad Baltijos šalys įvykdė 
visas būtinas sąlygas tapti asocijuo
tomis ES narėmis. Tačiau stojimo 
terminai liko neapibrėžti - nuo kele
lių iki keliolikos metų. Be to, asoci
juotoms narėms patariama pačioms 
ruoštis narystei ES, toliau vykdant 
rinkos reformas ir palaipsniui pri
imant įstatymus, kurie atitiktų na
rėms keliamus reikalavimus. Pran
cūzijos prezidento J. Chiraco many
mu, Lietuva įstos į ES po 5-6 metų.

Lietuvos spaudos agentūros pra
nešė, kad Kanuose, pokalbyje prie 
apskrito stalo, Lietuvos Prezidentas 
kalbėjo keturias minutes. Jis pasakė, 
kad Lietuva visada norėjo būti Euro
pos dalimi ir dabar tam yra palankus 
laikas ir sąlygos, tačiau reikės iš
spęsti dar daug problemų. Pasak 
Lietuvos Prezidento, ES plėtimas 
būtų naudingas visiems, nes taip iš
kėstų ir saugumo zona. A. Bra- 
zauskas pareiškė pageidavimą daly
vauti kitąmet vyksiančioje ES tarp
vyriausybinėje konferencijoje.

Grįžęs iš Kanų, birželio 28 d. 
Prezidentas A. Brazauskas surengė 
spaudos konferenciją, kurioje pra- 
nešė, kad Kanuose dalyvavo 10 aso
cijuotų ES narių vadovai. Pasak Lie
jos valstybės vadovo, susitikime 
galutinai susitarta dėl finansinės 
pagalbos dydžio Centrinės Europos 
i Baltijos šalims. Tai bus 8 mlnL 

tuksi JAV dolerių arba 6,693 

mlrd. ekiu, kuriuos teks padalinti 
maždaug 100 mln. gyventojų turin
čiam regionui. Kadangi Lietuvos 
gyventojai, pasakė A. Brazauskas, 
tame regione sudaro tik 4 proc., va
dinasi, iš beveik 9 milijardų dolerių 
gausime 4 proc. sumos. Šie pinigai 
bus investuoti per 5 metus. Prezi
dentas negalėjo pasakyti, kam jie 
bus panaudoti, bet patikino, kad ne
bus pravalgyti.

Lietuvos Prezidentas pabrėžė 
kalbėjęsis su Portugalijos 10 metų 
darbo Vyriausybėje patirtį turinčiu 
premjeru K. Silva. Jis informavo A. 
Brazauską apie savo šalies patirtį 
stojant į ES: prieš 10 metų Portuga
lija pasirašė asocijuotos narystės su
tartį ir jos ekonominis lygis buvo 
maždaug toks pat kaip dabar Lietu
vos. Lietuvos Prezidentas išsamiai 
informavo spaudos atstovus, kad per 
dviejų valandų darbinius pietus Ka
nuose kalbėta trimis klausimais. 
Pirmasis - tragiški Bosnijos įvykiai. 
Svarbiausią pranešimą ta tema per
skaitė Didžiosios Britanijos prem
jeras J. Majoras. Svarstytas ir ES 
santykių su Rusija klausimas. Lietu
vos Prezidentas prisipažino pasisa
kęs kaip kaimyninės valstybės vado
vas, kalbėjęs apie Kaliningrado sritį 
ir dėl šios kaimynystės Lietuvai iš
kylančias problemas. Trečioji darbi
nio pokalbio tema buvo Viduržemio 
jūros baseino šalių ekonominis vys
tymasis.

Atsakydamas į žurnalistų klausi
mus, Lietuvos Prezidentas pasakė, 
kad nuo mūsų pačių priklauso, kaip 
sureguliuosime savo veiklą, todėl jis 
pritarė specialaus Europos depata- 
mento arba netgi pritartų ministeri
jos, kuri rūpintųsi tik Lietuvos inte- 
gravimusi į ES, kūrimui. Santykius 
su Rusija A. Brazauskas pavadino 
nekritiškais, o daugmaž normaliais 
ir paragino visomis turimomis teisi
nėmis priemonėmis kovoti su dažnai 
pasitaikančiais neteisėtais Rusijos 
orlaivių skrydžiais - Lietuvos oro 
erdvės pažeidimais. Jis pasakė ES 
susitikimuose paaiškinęs, kaip Lie
tuva reguliuoja Kaliningrado srities 
gyventojų, transporto, kovinės tech
nikos judėjimą per savo teritoriją. 
Paklaustas apie Lietuvos sienų pa
žeidimus ir neteisėtus Latvijos bei . 
Rusijos specialistų atliekamus naf
tingų struktūrų tyrinėjimus Lietuvos 
ekonominėse zonose, A. Brazauskas 
pirmiausia pabrėžė, kad skaičiai, ne
va toji ginčytina naftinga zona verta 
6-8 milijardų JAV dolerių, yra žur
nalistų laužti iš piršto. To paskai
čiuoti kol kas niekas negali, tačiau 
Lietuva lygiagrečiai su kaimyninė
mis valstybėmis turi skirti kuo dau
giau lėšų ir pati labai rimtai imtis 
naftingų struktūrų tyrimo. Preziden
tas pasakė, kad Kanuose tik Vokie
tijos kancleris H. Kolis kalbėjo apie 
padėtį Čečėnijoje, bet sprendžiant 
dėl nuo 1995 m. sausio įšaldytos ES 
prekybinės sutarties su Rusija, nu
tarta, jog pastarieji teigiami poslin
kiai Čečėnijoje (derybos ir išeities 
ieškojimas) rodo esant viltį, kad 
konfliktas susireguliuos.

Ona Mickevičiūtė

’’Esu čia ir todėl, kad padėkočiau 
Lietuvai už jos puikų indėlį į taikos 
palaikymo misiją buvusioje Jugosla
vijoje”, pasakė vyriausiasis NATO 
pajėgų Europoje vadas generolas 
George'as A. Joulwanas, birželio 
26-28 d. lankydamasis Lietuvoje. 
Tokie aukšto rango didžiosios gy
nybinės organizacijos vadas Lietu
vos kariuomenės vado generolo Jo
no Andriškevičiaus kvietimu į mūsų 
valstybę atvyko pirmą kartą. Tuo 
pačiu JAV lėktuvu C-9 su NATO 
jungtinių pajėgų Europos valstybėse 
(SHAPE) emblema atskrido genero
lo žmona K. E. Jones ir 14 žmonių 
delegacija.

Per trijų dienų vizitą Sąjunginin
kų vadas susitiko su Lietuvos Prezi
dentu A. Brazausku, Ministru pirmi
ninku A. Šleževičiumi. Birželio 28 
d., iškart po susitikimo su svečiu iš 
NATO surengtoje spaudos konfe
rencijoje Prezidentas A. Brazauskas 
pranešė, kad svečias Lietuvos atžvil
giu nusiteikęs labai geranoriškai. 
Šiaurės Aljanso pajėgų Europoje va
das, kalbėdamasis su krašto apsau
gos ministru L. Linkevičiumi, teigė, 
kad Lietuva yra teisingai pasirinkusi 
savo gynybos politikos prioritetus. 
Jis ir kiti NATO vadovai teigiamai 
vertina Lietuvos bendradarbiavimą 
su šia organizacija ir mano, kad tarp 
šalių, pasirašiusių ’’Partnerystės var
dan taikos” programą, Lietuva pir
mauja. G. A. Joulwano nuomone, 
buvusios Varšuvos pakto šalys tu
rėtų pakeisti nuomonę apie NATO 
kaip apie agresyvią karinę organi
zaciją.

L. Linkevičius pranešė, kad in
formavo svečią apie Lietuvos kari
nio bendradarbiavimo su kaimyni
nėmis valstybėmis planus, apie tai, 
kaip ji toliau vystys savo gynybos 
sistemą ir integruosis į Vakarų Euro
pos saugumo struktūras.

Viešnagės metu Europos pajėgų 
vadas susitiko su NATO priklausan
čių valstybių, turinčių ambasadas 
Lietuvoje, amabasadoriais ir karo 
atašė, apžiūrėjo Vilnių, Trakus, 
Kauną, Klaipėdą ir Palangą. Pagal iš

Žmones vienija 
noras kalbėti 

lietuviškai
Birželio 28 d. Vilniaus universi

tete prasidėjo tradiciniai lituanisti
niai kursai, rengiami jau nuo 1970 
metų. Šiemet į juos susirinko 30 
žmonių iš 12 šalių. Pasak rengėjų, į 
kursus susirenka įvairaus amžiaus ir 
įvairių tautybių žmonės, kuriuos sie
ja vienas troškimas - išmokti lietuvių 
kalbą. Vieni ateina ieškodami savo 
lietuviškų šaknų, kiti, kaip antai sve
čias iš Japonijos, norėdami pamatyti 
pasaulį, o ypač šalį, neseniai atgavu
sią nepriklausomybę.

Keturios studijų savaitės kai
nuoja 400 JAV dolerių. Vilniaus 
universitetas išduoda lituanistinių 
kursų baigimo sertifikatus, pripažįs
tamus ir kitose aukštosiose. Per mė
nesį besimokantys lanko ne tik kal
bos, literatūros, etninės kultūros pa
skaitas, jiems yra rengiamos pažin
tinės ekskursijos. EU

G. A. Joulwanas Vilniaus aerouoste. Broniaus Valainio nuotr.

anksto sutartą programą jam buvo 
parodytas Vytauto Didžiojo karo 
muziejus, Nežinomojo kario kapas, 
Laisvės statula, prie kurių NATO 
karininkas ir jį lydinti delegacija pa
dėjo vainiką ir gėlių. Kaune svečiai 
aplankė įgulos bažnyčią, kur gene
rolas G. A. Joulwanas pasimeldė ir 
paliko atminimui NATO medalį. 
Lankydamasis Kauno atskirajame 
jėgerių batalione ir stebėdamas karių 
pratybas, svečias pripažino, kad 
technika ir ginklai batalione gerai 
prižiūrimi ir kad tai gero profesinio 
lygio ženklas. Pamatęs senus kaip 
labdarą Lietuvai kažkada dovanotus 
džipus ir 1960 m. sunkvežimį ’’Dod
ge”, generolas pasiteiravo, ar sunku 
gauti jiems detales. Jis prisipažino, 
kad būdamas jaunesnis ir pats daug 
laiko praleidęs ne tik tokiuose dži
puose, bet ir po jais.

Birželio 27 d. po pietų NATO ir 
Lietuvos karininkai apsilankė Ruk
los motorizuotoje pėstininkų briga
doje, kur kalbėtasi su bataliono vy
rais ir su L1TPLA-1 - pirmojo lietu

Lietuvos pilietybė suteikta dar 
dvidešimčiai žmonių

Dar dvidešimt žmonių tapo Lie
tuvos piliečiais - tiek prašymų pa
tenkino birželio mėn. posėdžiavusi 
šalies Prezidento A. Brazausko va
dovaujama pilietybės komisija.

Lietuvos pilietybę atgavo žymus 
JAV gyvenančios išeivijos veikėjas 
Algimantas Jurgis Kezys.

1928 m. gimęs A. Kezys dabar 
gyvena Čikagoje ir vadovauja šio 
miesto jaunimo centrui bei dėsto Či
kagos aukštesniojoje lituanistų mo
kykloje.

Šis
fotografas.

žpogus - taip pat ir aktyvus Lietuvoje, Baltarusijos jaunieji lietu- 
Prieš kelias savaites.’, viai, Rusijoje, Vokietijoje gyvenan-

Vilniaus ’’Vartų“ galerijoje buvo ati
daryta jo darbų paroda. A. Kezys yra 
išleidęs enciklopedinį lietuvių dailės 
katalogą.

Nutarta patenkinti ir JAV 1944 
metais gimusio Johno Aleno Stepo
naičio prašymą. Detroito univer- 

viško taikos palaikymo būrio, gavu
sio krikštą Jugoslavijoje, karinin
kais. Paskutinę viešnagės dieną, lan
kydamasis Klaipėdoje ir Palangoje, 
generolas G. A. Joulwanas apžiūrėjo 
Lietuvos karinių jūrų pajėgų laivus.

Per susitikimus su žurnalistais 
NATO generolas pranešė, kad norė
jo pats susipažinti su Lietuvos kari
nėmis struktūromis ir jų vadovais. 
Paklaustas apie tai, kaip gana pavo
jingą kaimyną turinti Lietuva turėtų 
didinti savo saugumą, generolas at
sakė, kad kiekviena šalis, iškilus 
pavojui, turi pati spręsti, kokiu keliu 
eiti. Jis tikisi, kad visos šio regiono 
šalys, dirbančios pagal "Partnerystės 
vardan taikos” programą, gali gy
venti taikoje ir santarvėje. Svečias 
paragino žvelgti į ateitį optimistiš
kai, plėtoti draugiškus santykius. Jis 
pridūrė, kad į Lietuvą atvyko ne tik 
išklausyti mūsų politikų ir kariškių 
nuomonės įvairiais karinio bendra
darbiavimo klausimais, bet ir pasi
mokyti iš lietuvių dirbti.

EU

sitete baigęs anglų kalbos studijas, 
1992 metais jis atvyko dėstyti į Vil
niaus aukštesniąją technikos mo
kyklą.

Lenkijoje, Ščecino vaivadijoje, 
gyvenantis Jonas Želepienis dauge
lį metų niekieno neprašytas saugojo 
ir prižiūrėjo ten stovintį paminklą 
S. Dariui ir S. Girėnui. Lietuvos pi
lietybė birželio 16-ąją suteikta ir 
jam.

Keletas Lenkijoje gyvenančių 
jaunų žmonių, kurie baigė mokslus 

tys aktyvūs tautiečiai taip pat tapo 
Lietuvos piliečiais.

Lietuvos prezidentas A. Bra
zauskas Lietuvos pilietybę išimties 
tvarka nuo 199 3 metų rudens yra 
suteikęs jau 280 Žmonių.

ELTA
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V. Adamkus Įteikė gamtosauginą premiją Keliais sakiniais

V. Adamkus įteikia premiją P. Kavaliauskui
Broniaus Valainio nuotr.

Aplinkos apsaugos ministerijoje 
birželio 26 d. įvyko daktaro Valdo 
Adamkaus premijos įteikimo cere
monija. Šiemet žinomo JAV gam
tosaugininko, mūsų tėvynainio Val
do Adamkaus diplomas ir premija 
paskirta Vilniaus universiteto profe
soriui Povilui Kavaliauskui.

Garbingą apdovanojimą įteikęs

Atkurta Lietuvai pagražinti draugija
Vilniuje įvyko Lietuvai pagra

žinti draugijos, veikusios 1921-1940 
metais, atkuriamoji konferencija. Jo
je dalyvavo kultūros darbuotojai, ra
šytojai, žurnalistai, miškininkai, ūki
ninkai. Konferencija vyko sostinės 
Meno darbuotojų rūmuose. Lietuvai 
pagražinti draugija buvo įkurta J. 
Tumo-Vaižganto 1921 m., o už
drausta 1940 m. Draugijos tikslas 
buvo puošti, gražinti mūsų kraštą - 
sodinti miškus, kurti parkus, išlaiky
ti istorines vietoves. Savo siekimus 
ši organizacija stengėsi platinti jau
nimo tarpe, ypač tarp moksleivių.

Lietuvos gamtos mylėtojai nutarė 
prieškarinę draugiją atkurti. Konfe
rencijos metu išrinkta centro val
dyba ir revizijos komisija. Valdybos 
pirmininku išrinktas Vilniaus Arki
katedros klebonas monsinjoras Ka
zimieras Vasiliauskas.

V. Adamkus pažymėjo, kad jį šis ži
nomas mokslininkas pelnė už akty
vią aplinkosauginę veiklą ir darbus, 
kuriant bei plėtojant ekologinę kraš
totvarką. Pagal P. Kavaliausko bei 
jo sukurtos ir vadovautos Vilniaus 
universiteto kraštotvarkos grupės 
mokslinių projektinių darbų reko
mendacijas iš esmės reformuotas bei 

Konferencijos dalyviai istorikė Meilė Lukšienė, miškininkas Juozas 
Dingelis ir monsiąjoras Kazimieras Vasiliauskas.

Mariaus Baranausko nuotr.

išplėstas Lietuvos saugomų terito
rijų tinklas. Profesorius daug dirba 
siekdamas pagerinti mūsų saugomų 
teritorijų realaus tvarkymo organiza
vimą, ypač kuriant valstybinius val
dymo modelius. Mokslininką taip 
pat jaudina Vilniaus senamiesčio ir 
Kuršių nerijos urbanizavimo klausi
mai.

Sveikinimo kalboje V. Adamkus 
taip pat pabrėžė, kad nors nepriklau
somoje Lietuvoje smarkiai pasikeitė 
visuomenės požiūris į gamtos turtų 
tausojimą, tačiau mūsų šalies gam
tosaugininkai savo darbe tebejaučia 
karo ir ilgametės okupacijos ekono
minio ir ekologinio nusiaubimo pa
darinius. Kita vertus, yra vilties, kad 
sukurtos valstybinės institucijos, 
ekologinis jaunosios kartos auklėji
mas padės išvengti ekologinės ka
tastrofos, bus sėkmingiau sprendžia
mos gamtosauginės problemos.

Be to, specialiu diplomu pažymė
tas darbas tema ’’Kuršių nerijos na
cionalinio parko planavimo sche
ma“. Jo vadovas - profesorius Vla
das Stauskas.

ELTA

♦ Lietuvos vyriausybinė delegaci
ja, vadovaujama premjero A. Šle
ževičiaus, su trijų dienų darbo vizi
tu lankėsi Graikijoje. Susitikime su 
Graikijos pramonės ministru aptar
tos abiejų valstybių bendradarbia
vimo ES sistemoje galimybės. Lie
tuvos ir Graikijos vyriausybės pasi
rašė sutartį dėl ekonominio, pra
moninio ir technologinio bendra
darbiavimo. Joje nurodoma, kad 
abiejų valstybių bendradarbiavi
mas bus ypač aktyvus plėtojant 
pramonę, laivų statybą ir remontą, 
žemės ūkį, statybą ir projektavimą, 
taip pat transportą, bankininkystę, 
turizmą, paslaugų sferą. A. Šleže
vičius Graikijos parlamente susi
tiko su jo pirmininku A. Kaklama- 
niu. A. Šleževičių priėmė Graikijos 
prezidentas K. Stefanopulas.
♦ Anykščiuose vyko Amerikos lie
tuvių kultūrino sambūrio "Santara- 
Šviesa“ metinė konferencija. Tai 
jau 42-asis suvažiavimas. Šiemet, 
skirtingai nuo ankstesnių Lietuvoje 
vykusių dviejų konferencijų, nena
grinėta literatūros tema. Renginio 
dalyviai gilinosi į naujosios lietuvių 
muzikos tendencijas, susipažino su 
Atgimimo architektūra, analizavo 
7-ojo dešimtmečio fotografijos rai
dą, nagrinėjo teisės, ekonomikos, 
sociologijos, politologijos būklę 
dabartinėje Lietuvoje. Pabrėžta, jog 
šalyje trūksta specialistų, norinčių 
ir galinčių tyrinėti šiandieną. Pasak 
rengėjų, trečiąsyk Lietuvoje vykęs 
renginys savo misiją atliko - pasėjo 
idėjų sėklą, o ji kada nors subran
dins ir vaisius.
♦ Lietuva su firma "Bitor Europe “ 
(antros pagal dydį pasaulyje naftos 
bendrovės "Petroleum De Vene
suela“ dukterinė bendrovė Euro
poje) pasirašė sutartį dėl orilmul- 
siono tiekimo mūsų šaliai. Per pir
muosius trejus metus Lietuva leng
vatinėmis sąlygomis pirks iki 300 
tūkst. tonų orilmulsiono. Manoma, 
kad tai padės sutaupyti šaliai kelis 
mln. JAV dolerių. Jeigu kuras pasi
teisins Lietuvoje, antrasis sutarties 
etapas numatytas po 15 metų. Ame
rikos gamtosaugininkas Valdas 
Adamkus parašė A. Šleževičiui laiš

ką, kuriame abejojama, ar tikslinu 
eksperimentuoti su šiuo ekologių 
kenksmingu kuru. Premjeras mh 
atsakyme paaiškino Vyriausytį 
požiūrį ir pagrindė sprendimą jį. 
vežti kuro bandomajam naudojimu
♦ Pagal PHARE programų Lieto 
gaus 500 tūkst. ekiu. Šią sumą I® 
metinėje sesijoje Briuselyje pash 
rė Tarptautinė muitinių organize 
ja. Pinigai bus panaudoti siet» 
perėjimo punktų darbui gerinti.
♦ Iš Prancūzijos atgabenta vata 
siunta Labdaros siunta įvertini; 
apie 1 mln. dolerių. Ją surinko Ton 
aukštosios komercijos mokykla 
studentai, priklausantys asociacija. 
’’Vaistininkai be sienų“.
♦ Kaune lankėsi Jungtinės Didb, 
sios Britanijos ir Šiaurės Airija 
karalystės ambasadorius T. Macu 
nas. Susitikimuose su miesto men 
aptartos Didžiosios Britanijos ver
slininkų galimybės investuoti kap j 
talą į turizmo vystymo program 
Kaune.
♦ Telšiuose pagerbti 1941-^ 
birželį Rainių miškely nukanki’, 
žmonės. Pagerbimas prasidėjo m 
nėjimu prie Telšių kalėjimo, vėliu, 
įvyko eisena į kapines, kur pasiml 
sta už nužudytuosius, Rainių ka 
kinių koplyčioje šv. Mišias aukojt 
Žemaičių vyskupas A. Vaičius.
♦ Virgriuose, netoli Seinų, nt 
konferencija "Lenkijos lietuvių hi 
tūra - perspektyvos ir pavojai". 
surengė Lenkijos kultūros ir metu 
ministerija bei Lenkijos lietuvi, 
bendruomenė.
♦ Venesuelos piliečiams neberti 
kia vizų į Lietuvą. Vyriausybė nuli 
rė panaikinti vizų režimą Venesut 
los piliečiams, atvykstantiems 
Lietuvą ir būnantiems joje iki J 
dienų per metus arba vykstante 
per šalį tranzitu.
♦ Akredituotas naujas Rusijos hm. 
atašė. Juo tapo 48 metų pirm 
rango kapitojas Jurijus Pavlovu 
tarnavęs Rusijos Šiaurės laivytt 
vyriausios kadrų valdybos skyriui 
viršininku, apdovanotas 10 muk 
lių. Dvejus metus Lietuvoje dirbę; 
buvęs Rusijos karo atašė N. Piw 
varčiukas atsisveikindamas patik 
no, kad Rusijos kariuomenė Lieti.1 
vai grėsmės nekelia.

SEPTYNIOS DIENOS
Joninių šventės atgarsiui
Respublikos spaudoje daug dėme
sio skiriama Vilniaus Žaliojo tilto 
pagerbimui. ’’Respublikoje" 06 24 
Gedimino Malaškevičiaus straip
snyje "Mokestis ant Žaliojo tilto“ 
rašoma:

12 vai. buvo pagerbtas ir pagar
bintas, išpuoštas beržo šakelėm se
niausias Vilniuje Žaliasis tiltas, ži
nomas nuo XVI amžiaus.

Nuo 12 iki 19 vai. iš įvažiuo-

Mariaus Baranausko nuotr.

jančių į Vilnių per Žaliąjį tiltą buvo 
renkamas tilto mokestis. Nuo veži
mo (automobilio) su priekaba arba 
pakrauto prekėmis - 2 litai, o nuo 
vienkinkio (automobilio be prieka
bos) -1 litas. Tokį įsaką 1536 metais 
pasirašė didysis kunigaikštis Žygi
mantas Senasis, o 1995 metais jam 
analogišką - Vilniaus miesto meras 
A. Vidūnas. Aukos bus skirtos Šv. 
Jokūbo ligoninei.

Nuotaikinga vakaronė su rate
liais, šokiais, dainomis ir fejerver
kais, prasidėjusi Jaunimo teatro Di
džiajame kieme, peraugo į eitynes 
Žaliojo tilto link. Prie upės dainavo 
ansambliai “Ūla“, “Radasta“, Neri
mi buvo plukdomi vainikai. Likus 
pusvalandžiui iki pusiaunakčio, vy
ko ugnies ir fejerverkų spektaklis.

’’Lietuvos ryte“ 06 26 rašoma, 
kad iš viso mokesčio ant Žaliojo tilto 
buvo surinkta apie 2 tūkstančius litų, 
o ’’Lietuvos aide“ pažymima, kad 
daugelis vairuotojų lėkė pro šalį ne
sustodami.

Tikrų? w.kę.m
Apie roko legendos gerbėjų surengtą 
aukcioną Vilniuje rašo Ramunė Sot
varienė "Lietuvos ryte“ 06 24.

Ketvirtadienį Vilniuje, ’’Lango“ 
galerijos patalpose, Saulius Paukštys 

ir Saulius Pilinkus surengė dailės 
kūrinių aukcioną, kurio lėšos bus 
skirtos avangardinio roko kompozi
toriaus ir atlikėjo Franko Zappa'os 
paminklui Vilniuje.

“Tai buvo tikras aukcionas, ka
dangi daugiau kaip pusės parduotų 
darbų kainos padidėjo. Du Lietuvoje 
dirbantys užsienio diplomatai varžy
damiesi pusantro karto padidino de
koratyvios skrynios ir keramikos 
šachmatų kainą“, - “Lietuvos rytui“ 
sakė galerijos savininkas menoty
rininkas Saulius Pilinkus.

Iš viso parduota dailės kūrinių 
daugiau kaip už 8 tūkst litų.

Radijo stotis ”M-1“, pasak akci
jos rengėjų, pažadėjo dovanoti dau
giau kaip pusę lėšų, reikalingų su
kurti ir pastatyti paminklui, kuris 
kainuos mažiausiai 12 tūkst litų. S. 
Pilinkaus apskaičiavimu, dar stinga 
2 tūkst litų.

Ar yra Lietuvoje 
teisingumas?

"Lietuvos aide“ 06 20 spausdinamas 
Prano Abelkk) straipsnis "Protesto 
akcija, gynusį politinį kalinį ir tremtinį, 
kurio neapgynė teismas“.

Sekmadienį Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Garliavos sky
riaus taryba, Kauno krašto invalidų 
ir pensininkų sąjungos, Garliavos 
krikščionių demokratų kuopos ir Tė
vynės sąjungos (LK) Garliavos gru
pės valdybos nariai, visuomenė pi

ketavo prie garliaviečio S. Taškaus 
kaimyno A. Veito statomo triaukš
čio namo Biliūno gatvėje. Gynė S. 
Taškų - ieškovą civilinėje byloje Nr. 
2-15/95. A. Veitas šioje byloje buvo 
atsakovas. Pasak akcijos organiza
torių, “dėl tebesitęsiančių teisėjos V. 
Gudynienės procedūrinių pažeidimų 
atsakovai suįžūlėjo ir ieškovui pa
darė sunkų kūno sužalojimą“, dėl 
kurio 75-metis S. Taškus beveik mė
nuo gydomas ligoninėje.

Protesto akcijos dalyviai laikė 
plakatus: “Lietuvoje dar ne viskas už 
pinigus nuperkama“, “Teisingumo 
ministre, kodėl teismas gina tik 
turtingus?’ ir kt Politkalinių ir trem
tinių, krikščionių demokratų, kon
servatorių atstovai teigė, kad šian
dien teismuose dedasi nesuprantami 
dalykai, nors reformos ir vyko. Juk 
“einam į demokratinę Lietuvą, o jos 
pagrindą sudaro teisingumas, kurio 
dar nėra“. Priminę, kad neginamas 
ne tik neturtingasis, bet ir žmogus, 
kovojęs už Lietuvos laisvę, sakė, jog 
viena išeitis - viešai skelbti kiekvie
ną neteisingą teisėjo sprendimą.

Piketo dalyvių balsavimu priim
tame kreipimesi į LR teisingumo 
ministrą J. Prapiestį (nuorašas per
duotas Lietuvos žmogaus teisių gy
nimo komiteto pirmininkui A. Dum
čiui) teigiama, kad nagrinėjant bylą 
buvo viešai šmeižiamas ieškovas S. 
Taškus, pažeista teismo procedūra 
bei ieškovo interesai, ir reikalaujama 
iki liepos 20 dienos atleisti iš darbo 

rajono teisėją V. Gudynienę be ta- 
sės eiti šias pareigas. Kitame kiti 
pimesi į Kauno rajono vyriausiąjį 
prokurorą prašoma sekti baudžia 
mąją bylą dėl politinio kalinio i 
tremtinio sumušimo.

"Padegta vaikyste“
Taip vadinasi straipsnis "Respubi 
koje“ 06 29.

Birželio 16-ąją Panevėžyje dii 
go dvylikametis laikraščių pairta- 
vėjas Paulius Vaitkevičius. Many- > 
ta, kad vaikas galėjo nuskęsti. Ma
ma vylėsi, kad sūnų pagrobė reke
tininkai. Tačiau po savaitės paiie 
me Panevėžio centre, apleistoje 
universalinės parduotuvės statybvi
etėje, žaidę vaikai aptiko apdegusi 
berniuko lavoną. Tai ir buvo prie! 
savaitę dingęs dvylikametis laii- 
raščių pardavėjas. Motina sūnyk 
pažino tik iš dantų ir basučių. U 
vono tyrimą atlikusio medicinos 
eksperto V. Matuliono nuomone 
Paulius buvo padegtas dar gyvas 
Jis atsidūrė liepsnojančio fakele 
viduje. Apsinuodijęs anglies vien
deginiu, ištikstas šoko nuo skaus
mo ir karščio, jis ir nebegalėjo ilsi 
gelbėti. Nusikaltimo motyvai ko 
kas neaiškūs.

Savaitės pradžioje Panevifr 
policija sulaikė asmenį, įtariami 
žmogžudyste. Jis - nepilname® 
Lieka ir kitų įtariamųjų asmctft 
Bylos tyrimas laikomas paslaptimi
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Seime
Birželio 22 d. svarstytas Seimo 

VI sesijos pratęsimo projektas, ta
čiau tik birželio 27 balsuojant nutar
ta, kad sesija bus pratęsta iki liepos 5 
d. Lenkų frakcijos atstovas Z. Seme- 
novičius pateikė įstatymo dėl pilie
čių nuosavybės teisių į išlikusį nekil
nojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir 
sąlygų papildymo projektą. Jis pa
teiktas Prezidento dekretu, tačiau va
dovo pataisos nesusilaukė nei 
LDDP, nei opozicijos atstovų prita
rimo. LDDP atstovai kalbėjo, kad 
nesuprantamas ir Prezidento teigi
nys, jog ’’neįvertinta nuosavybės tei
sių atkūrimo susitarimu su religine 
bendrija galimybė, numatyta Lietu
vos Konstitucijoje“, nes joje tokia 
galimybė neaptariama. Balsavimu 
nutarta įstatymą svarstyti toliau.

Birželio 27 d. Seime ratifikuota 
Lietuvos Vyriausybės ir Europos 
Ekonominės Bendrijos (EEB) Pa
grindinė sutartis bei Lietuvos Vy
riausybės ir EEB Finansinis memo
randumas. PHARE programa laiko
ma pagrindiniu tiltu integruojantis į 
ES. Europos Tarybos susitikime 
Esene buvo numatyta asocijuotų ES 
narių paruošimo integruotis į ES 
strategija, kurios pagrindinis įgyven
dinimo įrankis bus PHARE progra
ma. Sutartis su EEB buvo pasirašyta 
1991 m., kai ES dar vadinosi šitaip. 
Abu ratifikuoti dokumentai tiesio
giai susiję su PHARE programa. Ra
tifikavimas reikš, kad už PHARE 
programos pinigus Lietuvoje įsigija- 
mos prekės ir paslaugos nebus ap
mokestinamos pridėtinės vertės mo
kesčiu. Šis mokesčių sistemos pa
keitimas tapo Lietuvos teisinės siste
mos dalimi. Finansinį memorandu
mą Lietuvos Vyriausybė su EEB 
Komisija nuo 1992 m. sudarinėja 
kasmet: sudaro programą, kurioje 
nurodo, kokioms sritims reikalinga 
parama, ir pateikia ją ES Komisijai. 
Pagal PHARE programą nuo 1991 
iki 1995 m. gavome 123 milijonus 
ekiu, kurie skirti transportui, energe
tikai, aplinkosaugai ir žemės ūkiui.

Birželio 27 d. Seime patvirtintas 
valstybės tarnautojų A lygio sąrašas. 
Tai valdininkai, kurie bus keičiami, 
keičiantis valdančiosioms partijoms. 
I jį įtrauktas Seimo atstovas spaudai, 
Seimo pirmininko patarėjas, pirmi
ninko pavaduotojo ir kanclerio pa
dėjėjai ir frakcijų referentai, Prezi
dentūros kanceliarijos vadovas ir jo 
pavaduotojas, Prezidento atstovas 
spaudai, valstybės vadovo adjutan
tas, vyresnysis referentas, patarėjas 
ir referentas. Iš Vyriausybėje dirban
čių valdininkų įtrauktas Ministro 
pirmininko padėjėjas ir sekretoriato 
vadovas, Vyriausybės ryšių su Sei
mu ir spauda vadovai bei valstybės 
konsultantas. Visi jie turi palikti sa
vo darbą tada, kai pasibaigia tiesio
ginių jų vadovų įgaliojimai. Opozi
cijos manymu, tai valdančiosios par
tijos žaidimas, nes šis sąrašas yra per 
siauras; po rinkimų bus keičiama 
mažiau negu šimtas valdininkų, o 
kiti 20 tūkst liks savo vietose. Kon
servatorius K. Skrebys ’’Laisvosios 
Europos” radijui pasakė, kad į sąra
šą neįtraukta pakankamai daug 
aukštų pareigūnų, kurie yra savaran
kiški politikai: ministerijų sekreto
riai, apskričių valdytojai, Vyriausy
bės atstovai apskrityse, Vyriausybės 
patarėjai, premjero patarėjai. Pasak 
jo, turėtų būti du arba netgi trys šim
tai keičiamų valdininkų. Prelegento 
manymu, atėjusios į valdžią kitos 
politinės jėgos būtinai pakeis šį nu- / 
tarimą, dabar įtvirtinti politikai bus 
pakeisti. Seimo narys S. Pečeliūnas 
pastebėjo, kad pagal Baudžiamąjį 
kodeksą už piktnaudžiavimą tarny
bine padėtimi gali būti baudžiami tik 
A lygio valdininkai.

Birželio 27 <L į Seimo narių klau
simus atsakė krašto apsaugos minis

tras L. Linkevičius. Parlamentarams 
pasidomėjus, kiek kainavo Lietuvos 
karių ’’klajonės po Chorvatiją” ir 
kiek išleidžiama užsienio svečių pri
ėmimams Krašto apsaugos ministe
rijoje, ministras apsakė, kad vizitai - 
didžiausias Lietuvos valstybės pri
pažinimas ir neišmatuojama politinė 
nauda. Pasak prelegento, Taikos pa
laikymo misijos karių dviejų būrių 
išlaikymas buvusioje Jugoslavijoje 
Lietuvai kainavęs 1 460 tūkst. litų, 
tačiau įdėtos lėšos grįš iš JTO. Opo
zicijos paklaustas, ministras pasakė, 
kad gaunamų iš biudžeto lėšų užten
ka tik palaikyti kariuomenės egzis
tavimą, tačiau nėra ką skirti progra
moms, pavyzdžiui, oro erdvės kont
rolei stiprinti. Jis pripažino, kad mi
nisterija gavo tik 7 proc. iš Sovietų 
kariuomenės paveldėto turto, tačiau 
turimomis jėgomis nepavyko išsau
goti ir jo.

Birželio 28 <L Seime vaidiniu 
balsavimu (50 - už, 21 - prieš, 9 - su
silaikė) priimtas Lietuvos ekonomi
nių zonų pagrindų įstatymas, kuris 
numato išskirtines sąlygas šioje zo
noje funkcionuojantiems ūkio sub
jektams, kurie mokė«s 50 proc. su
mažintą žemės nuomos mokestį.

Vyriausybėje
Birželio 22 d. Užsienio reikalų 

ministerijos (URM) sekretorius A. 
Januška susitiko su Ukrainos URM 
Europos ir Amerikos teritorinio di
rektorato direktoriumi J. Bogajevs- 
kiu, kuris perdavė ministrui P. Gy
liui laišką, kuriame Lietuva sveiki
nama pasirašiusi asocijuotos narys
tės ES sutartį.

Birželio 23 d. užsienio reikalų 
ministras P. Gylys - Baltijos bendra
darbiavimo ministras, susitiko su 
Lietuvos atstovais 1994 m. įkurtos 
Baltijos Ministrų Tarybos (BMT) 
vyresniųjų pareigūnų komitetuose. Į 
19 šių komitetų įeina visų ministeri
jų ir žinybų atstovai. Su jais minis
tras aptarė Lietuvos pirmininkavimą 
BMT nuo liepos 1 d. ir birželio 30 d. 
rengiamą Baltijos ministrų pirmi
ninkų susitikimą. Jo metu pasirašyta 
Baltijos šalių trišalė sutartis dėl as
menų, neteisėtai esančių valstybėje, 
grąžinimo. Ji papildys Baltijos šalių 
sutartį dėl kelionių per jas be vizų.

Birželio 26 d. Vyriausybė nutarė 
iš Nacionalinės žemės ūkio veiklos 
programos lėšų skirti 10 mln. litų, 
kuriuos pasitelkus Lietuvos mėsos 
pramonės įmonės bus skatinamos 
didinti kiaulienos gamybą, gerinti 
jos kokybę, kad būtų išsaugotas 
kiaulienos perteklius, skirtas užsie
nio rinkai.

Birželio 26-28 d. Vištytyje, Vil
kaviškio rajone, vyko Lietuvos ir 
Rusijos valstybinių komisijų valsty
binei sienai delimituoti ir demarkuo
ti bei ekonominei zonai Baltijos jū
roje nustatyti derybos. Lietuvos del
egacijai vadovavo URM sekretorius 
R. Šidlauskas. Tai 11-as derybų raun
das. Jame tikslinti sausumos sienos 
ginčytini taškai Kuršių nerijoje greta 
Kaliningrado srities, aiškintasi Ru
sijos planai dėl ginčijamo objekto 
Baltijos jūroje ir naftos telkinio D-6 
eksploatavimo. Birželio 26 d. išpla
tintame ir atsiųstame į ”EL” pareiš
kime Tėvynės sąjungos pirmininkas 
V. Landsbergis vienašalius Rusijos 
veiksmus ginčytinoje teritorijoje - 
numatomą naftos telkinio eksploata
vimą kartu su Vokietijos firmomis - 
pavadino iššūkiu Lietuvos Vyriau
sybei, kuri ’’anksčiau nusileidinėda- 
vo Rusijos reikalavimams“. Rusijos 
naftos ir dujų gavybos įmonės ’’Ka
liningrad Nord Fienteg Gas” vado
vas pranešė, kad nors Lietuva ir pro
testuoja prieš bet kokius Rusijos 
veiksmus jūroje, nenustačius valsty
binės jūros sienos, D-6 telkinio mo
nitoringas ir tyrimai tęsiami.

Ona Mickevičiūtė

Grasinimas nusižudyti 
nepakeis pabėgėlių likimo

”EL“ jau buvo rašyta apie 72 
afganistaniečių ir kurdų pabėgė
lius, birželio 16 d. sulaikytus Klai
pėdos rajone. Žmogaus ir piliečių 
teisių bei tautybių apsaugos komi
teto pirmininkas M. Stakvilevičius 
gavo pabėgėlių raštą, adresuotą 
Lietuvos parlamentui, kuriame jie 
teigia nusižudysią, jei valdžia ne
priims dėl jų jokio sprendimo ir 
bandys išsiųsti. Tačiau, pasak M. 
Stakvilevičiaus, jų neišgelbės ir 
šiomis dienomis priimamas Pabė
gėlių įstatymas, jei jie nepasakys, 
kaip pateko į mūsų šalį. Parla
mentaras pripažino, jog pabėgėlių, 
dabar gyvenančių "Žuvėdroje“, 
padėtis beviltiška tačiau sunku pa
sakyti, ar jie ryšis savižudybei. Jis 
sakė, jog tokios problemos Seime, 
frakcijose, dažnai sprendžiamos 
paskubomis, formaliai, "pamirš
tant žmogiškumą“. Suprantama, 
šių žmonių negalima siųsti į Afga
nistaną - tai būtų mirties nuospren
dis, teigė parlamentaras. Jis tikisi, 
jog atsiras valstybė, kuri galėtų 
juos priimti. Ir greičiausiai tai bus 
Rusija. Nepatvirtintomis žiniomis, 
gautomis laikraštį ruošiant spau
dai, pabėgėliai jau buvo išsiųsti į 
Baltarusiją.

Redakcijos korespondentė prieš 
savaitę lankėsi Šernuose esančiuo
se "Žuvėdros“ poilsio namuose, 
kuriuose buvo įsikūrę afganistanie
čiai ir kurdai.

Tuos namus sunku pavadinti po
ilsiaviete: mediniai namai be elekt
ros, nešildomi, nėra jokio vandens, 
net lauke nematyti gamtiniams rei
kalams skirtų pastatų. Afganistanie
čius ir kurdus saugo keli policininkai 
ir kareiviai. Pabėgėliai - gana jauni 
vyrai ir moterys, kurių veiduose ma
tosi rūstaus likimo ir trejus metus 
trunkančių klajonių pėdsakai. Dau
guma jų kalba rusiškai, kai kurie - 
angliškai.

’’Norime rasti šalį, kurioje nebūtų 
karo, nesproginėtų raketos ir nešau
dytų ’’stingeriai“. Pabėgome iš savo 
tėvynių ne siekdami geresnio gyve
nimo, o dėl savo vaikų ir moterų - 
norime, kad bent jie turėtų taikų ir 
ramų gyvenimą, gautų išsilavinimą 
ir galėtų po to, pasikeitus sąlygoms, 
grįžti į tėvynę,“ kalbėjo pabėgėliai.

Kurdus ir afganistaniečius sau
gantys policininkai teigė, jog šie 
žmonės labai skiriasi nuo tų, kuriuos 
anksčiau yra tekę saugoti. Pasak vie
no tvarkos saugotojo, ”ne tas inte
lekto lygis“. Daugiau kaip pusė jų 
turi aukštąjį išsilavinimą, grupėje 
yra gydytojų, inžinierių, mokytojų, 
kurdų socialistinės demokratinės 
partijos vadovas, laikraščio ’’Kurdi
stan Habat“ žurnalistas, Afganistano 
slaptosios tarnybos pulkininkas, bai
gęs mokslus Taškente, du buvusios 
Afganistano socialistinės respubli
kos ministrai. Kaip teigia šie žmo
nės, viehintelis jų nusikaltimas yra 
tai, jog prie ankstesnės socialistinės 
santvarkos Afganistane jie užėmė 
aukštus postus. ’’Kodėl visi kreipia 
dėmesį į karą Bosnijoje? Todėl, jog 
ji yra Europoje. O karas Afganistane 
ir padėtis Kurdistane niekam nerū
pi,“ teigė pabėgėliai. Nemažai žmo
nių iš šios nelegalių migrantų grupės 
po santvarkos pasikeitimo gimtoje 
šalyje yra kalėję, buvo kankinami. 
Jie įsitikinę, jog grįžus jų laukia mir
ties bausmė.

’’Mes norime, kad "Raudonasis 
Kryžius“ pasirūpintų mūsų vaikais. 
Jie serga skirtingomis ligomis, o 
gydytojai jiems duoda vienodus 
vaistus“, pasakojo buvęs Afganista
no jaunimo sąjungos sekretorius,

Radę laikiną prieglobsti ’’Žuvėdroje“.

baigęs partinę mokyklą Maskvoje, 
Nurij Karimula. 27 grupės nariai su
sirgo ir buvo išvežti į ligoninę. Nėš
čia moteris, kurią jau buvo išvežę į 
Klaipėdos ligoninę gimdyti, po mė
nesio turėtų tikrai pagimdyti. Ji yra 
buvusio Afganistano užsienio reika
lų ministro marti. I Lietuvą moteris 
atvyko su motina. Buvusi aukšto 
Afganistano pareigūno marti angliš
kai pasakojo, jog pasimetė su vyru, 
ir nežino, kur jis dabar - Irane ar Pa
kistane.

Tačiau visi užsieniečiai sutiko, 
jog nors jų gyvenimo sąlygos ir yra 
nelengvos, policija su jais elgiasi la
bai gerai. Jų turėti pinigai (įvairių 
šaltinių teigimu, nuo 1000 iki 5000 
JAV dolerių, pabėgėliai sako, jog to
kią sumą sukaupti jiems padėjo gi
minės Švedijoje ir Belgijoje) kon
fiskuoti, už šias lėšas užsieniečiai 
maitinami. Kaip tik tądien, kai žur
nalistė lankėsi Šernuose, pabėgė
liams buvo išskirta 300 dolerių, jų 
atstovai vyko į Klaipėdą pirkti pro
duktų. Patys migrantai sakė, jog 
maisto jiems kol kas užtenka tiek, 
kad nemirtų, nes jų grupė didelė, be 
to, neaišku kiek juos čia laikys.

Į klausimą, ar jie nemano, jog 
Rusija, Afganistane itin aktyviai vi
somis įmanomomis priemonėmis 
propagavusi socializmą bei privedu- 
si šiuos žmones iki tokios situacijos, 
turėtų juos priimti, pabėgėliai atsa
kė, jog ten jie niekam nereikalingi, ir 
grįžti į tą šalį, kurioje demokratija 
net nekvepia, jie nenorį. ’’Mes gyve
nome Rusijoje du metus. Užsidirbti 
pinigus buvome priversti prekyba 
turguje. Ten ir patyrėme ’’demokra
tiją“: ryte užpuldavo reketas, o vaka
re omonininkai atimdavo paskuti
nius grašius“. Šie žmonės tvirtina, 
jog jiems nėra kelio atgal į Rusiją, 
Baltarusiją ar Ukrainą, juo labiau į 
tėvynę. ’’Jeigu Jūs (Lietuvos parla
mentas - E. U f nepriimsite dėl mūsų 
jokio sprendimo, mes iš pradžių 
skelbsime bado streiką, o jei ir tai 
nepadės - nusižudysime“, teigia af
ganistaniečių ir kurdų migrantai sa
vo pareiškime Lietuvos parlamentui.

Keturių žmonių delegacija lankė
si Jungtinių Tautų vystymo progra
mos Lietuvoje atstovybėje ir kalbėjo 
su programos koordinatoriumi Mi
chael P. Rymek. Prieš apsilankymą 
atstovybė buvo gavusi šių žmonių 
laišką, tačiau lieka neaišku, iš kur jie 
sužinojo jos adresą. Nelegalių mig
rantų atstovus po vizito pas JT parei
gūną buvo areštavusi policija ir jie 
pasirašė pasižadėjimą neišvykti iš 
Šėmų.

JT pareigūnas, kalbėdamas su 
”EL“ korespondente, pavadino šiuos 
žmones ne pabėgėliais, bet siekian

čiais šio statuso. Pagal tarptautinės 
teisės normas, pabėgėlio statuso ga
lima siekti toje šalyje, kurios sieną 
žmogus kirto pirmiausia emigravęs 
iš savo tėvynės, o Klaipėdoje sulai
kytieji porą metų, kai kurie iš jų - 
keletą mėnesių, jau gyveno Mas
kvoje. Todėl sunku tikėtis, kad šie 
konkretūs migrantai gautų pabėgėlio 
statusą Lietuvoje. Pasak JT parei
gūno, deportacijos procedūra turėtų 
prasidėti po 2-4 savaičių. ”JT orga
nizacija įsikištų į šį procesą tik tuo
met, jei minėti asmenys būtų de
portuojami atgal į tėvynę, kur jų gy
vybėms grėstų pavojus“, sakė JT 
vystymo programos Lietuvoje koor
dinatorius M. P. Rymek. ’’Vieninte
lis, kuo galėjome padėti šiems žmo
nėms, tai užtikrinti juos, jog JT žmo
gaus teisių komisija pabėgėlių klau
simais apsvarstys jų padėtį. Ko
misijos būstinė yra Stokholme, į jos 
veiklos sferą įeina ir Baltijos šalys. 
Taip pat susisiekėme su Lietuvos 
"Raudonojo Kryžiaus“ draugija, kad 
ji ištirtų, kokiose sąlygose gyvena 
minėti žmonės“.

Ši nelegalių migrantų grupė buvo 
trečias atvejis, kai Klaipėdos rajone 
sulaikyta didelė pabėgėlių grupė. O 
birželio 21-osios rytą sulaikytas iš 
Klaipėdos uosto Švedijos link iš
plaukęs laivas su uždažytais skiria
maisiais ženklais ir Lietuvos vėliava. 
Katerį užfiksavo pasienio policijos 
darbuotojai, kurie jau turėjo infor
maciją apie ketinimus išgabenti iš 
uosto grupę pabėgėlių. Po ilgų ’’tarp
tautinių“ gaudynių, į kurias įsitraukė 
Švedijos pakrančių apsaugos tarny
bos, lenkų, švedų, rusų laivai bei 
lietuvių fregata "Žemaitis“, paslap
tingas laivas buvo areštuotas neutra
liuose vandenyse 40 jūrmylių nuo 
Gotlando salos. Juo į Klaipėdą atga
benti 32 vyrai, 18 moterų, 24 vaikai.

Erika Umbrasaitė 
******
Lietuvoje lankėsi Jungtinių Tau

tų vyriausiojo pabėgėlių komisaro 
(JTVPK) atstovas spaudai Šiaurės ir 
Baltijos šalyse Odas Iglebakas. 
JTVPK atstovybė buvo įkurta 1951 
m. Ženevoje. Jos padaliniai veikia 
Maskvoje, Bonoje, Berlyne, Romo
je, Paryžiuje, Londone, o 1986 m. 
Stokholme atidaryta atstovybė Šiau
rės šalims. Prieš ketverius metus ši 
būstinė ėmė globoti ir Baltijos šalis. 
JTVPK gina pabėgėlių, kurių šiuo 
metu pasaulyje yra apie 29 mln., tei
ses tarptautiniu mastu ir teikia jiems 
paramą - rūpinasi buitimi, darbu, 
mokslu, gyvenamąja vieta. Nu
spręsti, kurie iš atvykusiųjų tikrieji 
pabėgėliai, o kurie - nelegalūs mig
rantai, atstovybės darbuotojams pa
deda tam tikra apklausa.
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Pagalba vaikų miesteliui - 
iš Italijos

Dantų gydymas - su šypsena 
ir be skausmo

Vatikano radijo lietuviškų laidų 
studijoje apsilankė Lietuvos Respub
likos ambasadorius prie Šventojo 
Sosto Kazys Lozoraitis, grįžęs iš 
Šiaurės Italijos Bassano mieste. Pa
prašėme jo papasakoti apie šitos ke
lionės tikslą.

Gegužės 28-30 dienomis, drauge 
su Lietuvos ambasadoriumi Italijoje 
ponu Podagėliu buvau nuvykęs į 
Bassano miestą prie Paduvos, šiau
rės Italijoje, kur mus pakvietė šiame 
mieste neseniai įsikūręs ’’Pro Fami- 
lia“ - Pagalbos šeimai komitetas. Vi
zito tikslas buvo susipažinti su šio 
komiteto iniciatyva, suteikti gana 
stambią finansinę paramą "Vaiko 
Tėviškės namų“ miestelio Marijam
polėje statybai.

Monsinjoro Vytauto Kazlausko 
rūpesčiu įkurtas pagalbos fondas 
"Vaikų Tėviškės namai“ jau yra pra
dėjęs miestelio Marijampolėje staty
bos darbus, tačiau darbams tęsti ir 
užbaigti dar reikia nemažai lėšų, ku
rių trūksta. Susidomėjęs šia iniciaty
va, būrelis žmonių Bassano mieste 
su Lietuvos garbės konsulu Veneto 
regione Amberto Bertoldi priešakyje 
sudarė "Pro Famialia“ vardu pasi
vadinusi komitetą "Vaiko Tėviškės 
namų“ miestelio statybos projektui 
finansuoti.

Į šio projekto finansavimo akciją 
įsijungė Veneto regione veikianti 
NICO prekybos bendrovė, kuri įsi
pareigojo nuo š. m. birželio 1 dienos 
per vienerius metus parduodamų 
prekių pelno vieną procentą skirti 

vaikų miestelio Marijampolėje sta
tybai. Tuo būdu turėtų būti sudarytas 
gana stambus fondas. Su Lietuvos 
ambasadoriumi Italijoje nuvykome į 
Bassano siekdami arčiau susipažinti 
su "Pro Familia“ komiteto ir NICO 
bendrovės iniciatyva, moraliai ją 
paremti ir jos iniciatoriams pareikšti 
padėką.

Bassano mieste buvome nepa
prastai šiltai priimti. Mane tiesiog 
nustebino žmonių nuoširdumas, o 
ypač jų palankumas mūsų kraštui ir 
troškimas padėti Lietuvai. Bassano 
žmonės yra puikiai susipažinę su 
Lietuvos praeities ir dabarties prob
lemomis, kai kurie jų yra buvę Lie
tuvoje ir pamilę mūsų kraštą.

Vizito metu įvyko keli oficialūs 
susitikimai. Ambasadorių Podagėlį 
ir mane oficialiai priėmė Bassano 
miesto meras su savo bendradar
biais. Buvo malonu matyti merijoje 
Lietuvos trispalvę. Meras, mus pa
sveikinęs, tarp kita ko pasakė, jog 
palankumą Lietuvai tenka reikšti ne 
žodžiais, o konkrečiais darbais, so
lidarumo veiksmais. Dėl to jis paža
dėjo visokeriopai paremti komiteto 
"Pro Familia“ iniciatyvą. Dėkoda
mas merui pasakiau, kad lietuviai 
su žavesiu ir pasigėrėjimu žvelgia į 
Italiją, su kuria nuo amžių mus jun
gia bendra civilizacija, kultūra, tra
dicijos, bendras tikėjimas. Išreiš
kiau viltį, kad mūsų vizitas Bassano 
mieste pasitarnaus tampresnių eko
nominių, prekybinių bei kultūrinių 
ryšių užmezgimui su Bassano mies
tu ir Veneto regionu, pagarsėjusiais 

kultūros vertybėmis ir pažangia 
pramone, {vyko susitikimai su vie
tos laikraščių ir televizijos kore
spondentais, kuriems teko papasa
koti apie Lietuvą, jos ekonomines 
problemas, užsienio politikos gai
res. Ypač pabrėžiau Lietuvos sieki
mą integruotis į Vakarų Europos 
Uniją, vystyti gerus santykius su 
kaimyninėmis ir kitomis šalimis, 
stiprinti taiką, stabilumą ir saugu
mą Baltijos regione.

Aplankėme NICO bendrovę, kur 
jos prezidentas mus detaliai painfor
mavo apie bendrovės birželio 1 d. 
pradedamą solidarumo Lietuvai ak
ciją. Šiam tikslui bendrovė parengė 
daug informacinės medžiagos, kuri 
bus dalinama bendrovės klientams. 
Tikimasi, kad parama Lietuvai bus 
geru pavyzdžiu mūsų krašte vystyti 
šeimyninį verslą. Bendrovė NICO 
yra įkūrusi mokyklą "Etika ir eko
nomika“. Tad buvo pasiūlyta pasi
naudoti šios mokyklos paslaugomis 
šeimyniniam verslui Lietuvoje pro
paguoti ir platinti etikos principus 
ekonomikoje. Bus sudarytos sąlygos 
jauniesiems lietuviams verslinin
kams stažuotis mokykloje "Etika ir 
ekonomika“. Bassano miesto ir Ve
neto regiono spauda, televizija, pa
skelbė pranešimus apie mūsų vizitą, 
supažindino visuomenę su komiteto 
"Pro Familia“ ir NICO bendrovės 
iniciatyva padėti beglobiams Lietu
vos vaikams.

Vatikano lietuviškų programų 
redakcija

Daktaras TJXMyers demonstruoja naują įrangą.

I Vilniaus universitetinę stomato
logijos kliniką atsiųsta naujausia 
stomatologijos technika - kinetinė 
kietųjų danties audinių bekontaktė 
apdorojimo sistema KCP 2000 ir 
odontologinis lazeris "Puls Mastei“.

šią prieš kelerius metus JAV iš
rastą brangią aparatūrą (KCP įranga 
kainuoja 100 tūkst. litų, lazeris - 200 
tūkst. litų) į Lietuvą atlydėjo JAV 
Odontologijos lazerio instituto mo
kymo skyriaus vadovas daktaras 
Terry D. Myers ir "Euromedica“ fir
mos vadovaujantis partneris JAV 
lietuvis Romas Bričkus. Jo iniciaty
va ir buvo gauta ši įranga. Pasirašyta 
sutartis, kad visus metus klinikos 
gydytojai dirbs su šia aparatūra ir 
darys tyrimus, kurių rezultatais nau
dosis firma "American Dental Tech
nologies“, atsiuntusi sistemas.

Daktaras T. D. Myers Lietuvos 
stomatologams skaitė paskaitą apie 
odontologinį lazerį ir kinetinę apdo

rojimo sistemą, moki 
dirbti su šiomis siste
momis. Pacientą 
gydomas su KCP 
tema, nejaučia skai* 
mo, jam nebereikš) 
leisti nuskausmins 
mųjų vaistų, nes p. 
žeistas danties pavir
šius apdorojamas labė 
smulkiomis ir greitai 
judančiomis aliumj. 
nio oksido dalelėmis, 
Prietaisas neliečia 
danties, o aliuminio 
oksidas, pasak medi
kų, seniai naudojam 

nekenksminga organizmui medžia
ga, išsiurbiamas vakuumu. Tautiečio 
Romo Bričkaus nuomone, gydant su 
šia aparatūra, dantis "sutaupomas* 
nes gręžiant su įprastu grąžtu dantis 
visiškai sugadinamas jau po keliq 
procedūrų. Vilniaus universitetinį 
stomatologinėje klinikoje KCP sis 
tema bus gydomi vaikai ir nėščios 
moterys. Po metų klinika planuoji 
įsigyti pažangią techniką ir mokyti 
ja dirbti kitų šalių stomatologus.

T. D. Myers sakė, jog pasirink
dama partnerį šiam projektui "Euro- 
medica“ ieškojo stiprios bazės, ku
rioje vyktų tiek praktinis darbas, tiek 
mokymas, o Vilniaus universitetinė 
stomalogijos klinika būtent tokia.

Lietuva, po Danijos, JAV ir Vo
kietijos, tapo ketvirtąja Europoje ši- 
limi, turinčia naujausią bekontaktį 
sistemą, ir viena pirmųjų Rytų Erno 
poje, turinčia odontologinį lazerį.

Rūta Bendinskdli

"Aurabanko“ skolas apmokės 
mokesčių mokėtojai?

Jau rašėme apie "Aurabanką“ iš
tikusią finansinę krizę ir tai, kad Vy
riausybė nusprendė nupirkti bankru
tuojantį banką su visomis jo skolo
mis, siekiančiomis 88 mln. litų, pa
aiškindama, kad šiame banke są
skaitas turėjo nemažai valstybinių 
įmonių. Kaip teigia apžvalgininkas 
R. Valatka, valstybė, gelbėdama ke
lių mokesčių mokėtojų pinigus, įki
šo ranką į visų mokesčių mokėtojų 
kišenę. Kiekvienam Lietuvos žmo
gui teks po 15-20 litų "Aurabanko“ 
skolų, o kadangi mokančių mokes
čius Lietuvoje yra keliskart mažiau 
negu gyvųjų, todėl nesunku apskai
čiuoti, kad kiekvienam iš jų tai kai
nuos apvalią sumą, tvirtina R. Valat
ka. Pasak apžvalgininko, "Auraban
ko“ akcijų paketą valdžiusi "Luo
kės“ grupė per metus iš banko iš
siurbė apie 40 mln. litų paskolų, taip 
pat ji įsigijo 40 proc. Vilniaus banko 
- vieno didžiausių šalyje - akcijų. Be 
to, ši grupė valdo keletą fabrikų, res
tauruoja viešbutį, turi restoranų ir ki
tokio turto. Taigi mokesčių mokėto
jai finansuos "Luokės“ veiklą, tei
giama R. Valatkos straipsnyje "Luo
kės žygis prieš bankų sistemą ir Lie
tuvą“. Bankų bankrotai po truputį 
klibina bankų sistemos pagrindus. 
"Sužlugdei bankų sitemą - šalies 
ūkiui ir valstybei iškyla grėsmė. To
dėl klausimas, kas yra toji paslaptin
goji "Luokė“, iš kur kilęs jos kapita
las, jau seniai turėtų dominti ne tik 
spaudą“, rašo R. Valatka. Teisėsau
ga jau susidomėjo "Luokės“ veikla - 
iškelta byla dėl lėšų iššvaistymo 
"Aurabanke“, formuojama tardymo 
operatyvinė grupė, atliekamos kra
tos, ieškoma dokumentų. Pagal lėšų 
dydį tai išskirtinė byla.

Birželio 28 d. Prezidento kabi
nete posėdžiavo premjeras A. Šleže

vičius, generalinis prokuroras V. Ni
kitinas, vidaus reikalų ir finansų mi
nistrai, Valstybės kontrolierius V. 
Kundrotas, Lietuvos banko valdy
bos pirmininkas K. Ratkevičius bei 
šio banko Bankų priežiūros departa
mento direktorė L. Čemaitė. Aptar
tos galimybės, kaip sugriežtinti ban
kų kontrolę ir sustiprinti Lietuvos 
banko priežiūrą komerciniams ban
kams, sutarta, kad reikia imtis visų 
priemonių, kad bankų bankrotai ne
pasikartotų. Pasak premjero, "Aura

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

kose nuo 1995 m. birželio 30 d. nustatyti oficialūs lito ir kai kurių už
sienio valiutų santykiai (litai už valiutos vienetą):

Anglijos svarai sterlingų 6.3218 Lenkijos zlotai 1.7047
Australijos doleriai 2.8622 Prancūzijos frankai 0.8187
ECU 5.2924 100 Rusijos rublių 0.0881
Estijos kronos 0.3606 Šveicarijos frankai 3.4587
Latvijos latai 7.8278 Vokietijos markės 2.8684

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 30 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 2,83 Lt už vieną, 
parduodamos po 2,93 Lt, Anglijos svarai sterlingai - atitinkamai 6,27 
Lt ir 6,59 Lt, Prancūzijos frankai - 0,77 Lt ir 0,85 Lt, Šveicarijos 
frankai - 3,32 Lt ir 3,51 Lt, Latvijos latai - 7,54 Lt ir 8,00 Lt.

banke“ yra valstybinių įmonių są
skaitos, kuriose - apie 50 mln. litų, o 
"už viso to stovi dešimtys ir šimtai 
tūkstančių tų įstaigų darbuotojų liki
mai“. A. Brazauskas "Panoramai“ 
sakė, kad atsakomybėn turi būti pa
traukti visi kalti.

"Aurabanko“ laikinąja adminis
tratore paskirta J. Sakalauskienė. 
Banko klientai, kurie neturi pretenz
ijų dėl banko paslaugų kokybės, ra
ginami pagalvoti, ar verta pervesti 
savo sąskaitas į kitus bankus.

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 įteiktume Lietuvos bibliotekoms.

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

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.

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD 
■ parūpina kilis t už. keliangms lėkcu.yai§^ 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 -t- 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 -t- mokesčiai.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis;
Gunnel Travel Service LTD 

45 Woodthorpe Road 
HADLEIGH, Suffolk, IP7 5JB 

Tel 01473 828855 
Fax 01473 828866
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Kalbėdamasi su ”EL” korespon
dente, Marija Tūbelytė pasidalino 
prisiminimais apie artimuosius - sa
vo tėvą J. Tūbelį, motiną Jadvygą 
Chodakauskaitę, jos sesers vyrą A. 
Smetoną

Tėvas ir dėdė visą laiką buvo 
pasišventę Lietuvai. Prezidentas A. 
Smetona pasitraukė iš Lietuvos į 
Vokietiją birželio 15-osios naktį. Jei 
tėvas būtų gyvenęs, jis nebūtų bėgęs 
kartu su dėde Antanu, mano M. Tū
belytė, nes jis "buvo netoks žmo
gus". Sovietai ji būtų išvežę ir nu
kankinę. Nebūtų bėgusi ir motina, ji 
ir nenorėjo, spyrėsi, tačiau kaimynai 
ir pažįstami įkalbinėjo kuo greičiau 
važiuoti. Motina pasakė: ’’Važiuo
jam, gal sugrįšim”. Birželio 18 d. jos 
sėdo į traukinį ir išvyko į Vokietiją. 
B jos spalio mėnesį paskutiniu laivu 
išplaukė į JAV. Iškeliavo motina ir 
duktė paskubomis, nepasiimdamos 
jokio tėvo archyvo. Amerikoje moti
na mokytojavo, ilgai dirbo rusų kal
bos dėstytoja JAV laivyno karo 
atašė mokykloje.

M. Tūbelytė gerai prisimena, kad 
tėvas su A. Smetona kartu mokėsi 
Mintaujos gimnazijoje, bet buvo iš 
jos pašalinti už lietuvybę. A. Smeto
na buvo iš neturtingos šeimos, o Tū
belių šeima, gyvenusi Augustinave 
prie Rokiškio, buvo pasiturinti ir ga
lėjo leisti sūnų į mokslus. A. Smeto
na buvo vyresnis už Juozą Tūbelį. 
Jis kurį laiką dvaruose dirbo korepe
titoriumi, kaip pajuokavo ponia

Pasišventę Lietuvai
Marija, mokė tinginius. Mokė A. 
Smetona ir jos motinos Jadvygos 
Chodakauskaitės brolius. Motina 
mokėsi labai puikiai, ji baigė moks
lus Petrapilyje. Labai troško mokslo 
ir tėvas su dėde. ”Du kaimo bernai, 
nematę traukinio, nuvažiavo Petra- 
pilin ir pateko į caro Rusijos švieti
mo ministeriją, tik nežinia, pas patį 
ministrą ar pas žemesnį valdininką. 
Jiems pasisekė - gavo leidimą toliau 
studijuoti, nors iš gimnazijos buvo 
išmesti be teisės mokytis“, pasakoja 
ponia Marija. Tėvas J. Tūbelis mirė 
1939 m. būdamas 57-erių metų nuo 
persidirbimo, nes miegodavo 3-4 
valandas per parą: guldavosi 3-čią 
nakties, o 6-tą jau sėdėdavo posė
džių kabinete. Duktė prisimena, kad 
tėvas daug rūkė, visą laiką būdavo 
išblyškęs, pavargęs. Papasakojo po
nia Marija ir tokį įvykį: sykį minist
ras pirmininkas įstrigo lifte, visi 
lakstė ir dejavo, o kai tėvą išleido iš 
lifto, jis pasakė, kad per trumpai ten 
sėdėjo. Jei ilgiau, būtų niekieno ne
trukdomas daugiau padaręs, nes at
sisėdo ant grindų, išskleidė savo do
kumentus ir dirbo.

Iš vaikystės ponia Marija prisimi
nė ir tai, kaip važinėdavo kartu su 
tėvu po Lietuvą. Jis, pamatęs kokį 
ūkį, išlipdavo, prieidavo prie žmo
gaus ir begaliniai ilgai kalbėdavo 
apie sėją, darbus, gyvulius, o duktė 
laukdavo jo automobilyje ir jai bū
davo liūdna. Kartą ji papriekaištavo 
tėvui: ”Tau karvė įdomiau negu aš”.

Pernai nuvykusi į gimtinę Rokiš
kio rajone, Augustinave, ji susitiko 
su aplinkiniais žmonėmis, kurių ne 
vienas sakė, kad jei dabar būtų gyvas 
J. Tūbelis, tai Lietuvoje nebūtų tų 
kvailysčių, kurios vyksta. Atsirado 
prie tėviškės ir atminimo akmuo, ku
ris ilgą laiką buvo pelkėje paslėptas. 
Ne kartą ir ne du kalbantis su žmo
nėmis, visi primindavo jai tai, kaip 
tėvas J. Tūbelis, būdamas ministru 
pirmininku, stengėsi padėti ūkinin
kams, kaimo žmonėms, tačiau nuo
lat primindavo: ’’Jei imi kreditą, ne
pamiršk, kad reikės atiduoti”. Kai 
ponia Marija susitiko su kaimo žmo
nėmis, kurie maloniai kalbėjo apie 
jos tėvą, padainavo graudžių dainų, ji 
pravirko viešai, nors tai jai nebūdin
ga. Ten ji pajuto, kad sugrįžo namo.

Ir šiemet Marija Tūbelytė-Kuh- 
Iman su vyru Kurtu apsilankė tėvo 
gimtinėje Rokiškio rajone. Ji atvyko 
į mokyklą, kuriai buvo suteiktas J. 
Tūbelio vaidas. Viešnia geriausiai 
besimokantiems abiturientams įteikė 
mokyklos baigimo atestatus. Po šios 
ceremonijos M. Tūbelytė abiturien
tams sakė, kad jų karta gyvena ne
lengvą, bet įdomų gyvenimą, nes 
jiems, mačiusiems Nepriklausomy
bės atkūrimą, teks ją įtvirtinti, dirbti 
Lietuvai.

’’Man senatvėje didžiausias 
džiaugsmas, kad galiu atvažiuoti į 
Lietuvą ir vaikščioti po ją, matyti 
žmones, kalbėtis su jais. Ta neprik
lausomybė taip staiga atsirado, o 

mes jau buvome pradėję rezig
nuoti... Nesulaukė nepriklausomy
bės mama, nesulaukė Smetonos, o 
aš štai čia, ir džiaugiuosi”, kalbėjo 
M. Tūbelytė Kaune per susitikimą 
su to miesto visuomene, giminėmis, 
vaikystės draugais. Lankydamasi 
Kaune ji apžiūrėjo Smetonos ir tėvų 
namus. Tūbelių namuose buvo vai
kų dailės mokykla: viduje viskas su
bjaurota, bet iš išorės, jos žodžiais, 
atrodo neblogai. Prezidento A. Sme
tonos namas Užugiryje visai apleis
tas, nes ten buvo psichiatrinė ligoni
nė. Langai beveik išbyrėję, nukritęs 
tinkas, pastatas pakrypęs, viskas ap
augę žolėmis. Lietuvių tautininkų 
sąjungos pirmininkas. Prezidento 
brolio anūkas R. Smetona jai paaiš
kino, kad namui sutvarkyti reikėtų 
apie 3 milijonus litų.

Ponia Marija teigia, kad kol turės 
sveikatos, tol kasmet vasarą atva
žiuos į Lietuvą, nes padeda dar tėvo 
įkurtai vaikų globos organizacijai 
’’Pieno lašas”, remia vaikų kūrybos 
leidybą per šią organizaciją.

M. Tūbelytė priklauso Lietuvių 
tautininkų sąjungai, ir ne tik dėl to, 
kad tėvas buvo jos steigėjas, bet dėl 
to, kad pati yra įsitikinusi tautininkė. 
Ji jau yra atgavusi Lietuvos pilietybę 
ir džiaugiasi, galėdama čia gyventi 
kas vasarą, kalbėtis su žmonėmis 
gimtąja kalba. Ji supranta, kad dabar 
yra pats sunkiausias Lietuvai laikas, 
bet tiki, kad ateityje viskas bus gerai.

Ona Mickevičiūtė

Sugrįžimai
VILNIUS

Nacionalinė galerija (Stu
dentų g. 8, nuo 11 iki 18 vai.)
Argentinos lietuvių dailinin
kų kūrybos 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.
Paveikslų galerija (K. Done
laičio g. 16, nuo 12 iki 18 
vai.)
M. B. Stankūnienės (JAV) 
kūrybos paroda.
’’Fųjifilm“ galerija (Rotušės 
a. 1)
Algimantas Kezys (JAV). 
Fotografijos.
Vytauto Didžiojo karo mu
ziejus (K. Donelaičio g. 64).
Paroda ’’Felikso Vaitkaus 
skrydžiui per Atlantą - 60“.
Lietuvius, atvykusius iš už
sienio, gali sudominti ir daug 
kitų kultūrinių renginių, pa
rodų, apie kuriuos rašoma 
kituose leidiniuose.

Mariaus Baranausko nuotr.

Įspūdinga Joninių naktis

Panevėžio miesto jaunieji atei
tininkai buvo nuvykę į netoli Kreke
navos esantį Burvelių kaimo pilia
kalnį, kur kartu su vietos gyventojais 
šventė Jonines.

Šventė prasidėjo prausimusi. Po 
to visi ėjo rinkti žolelių, gėlių būri
mui - kupoliavimui. Ateitį, gyveni
mą pranašavo vietinės kaimo būrė
jos. Sužinoję, kas jų laukia ateityje, 
Joninių šventės dalyviai ėjo pro ža
lumynais apipintus vartus ir meldėsi, 
kad išsipildytų pranašystės. Vėliau 
buvo iškelta stebulė ir kupole, ku
rios, atėjus vidurnakčiui, skaisčiai 

suliepsnojo kaip ir didžiulis laužas. 
Paskui visi šventės dalyviai, nešini 
žvakelėmis bei vainikėliais, patrau
kė prie trijų aukurų, kuriuose taip pat 
buvo įžiebta ugnis. Nusileidusios į 
pakalnę, kur teka Nevėžis, mergaitės 
plukdė vainikėlius.

Vėliau prasidėjo gražus pasi
linksminimas, griežiant Burvelių 
kaimo muzikantų kapelai.

Šventė baigėsi palyčiais, kai visi 
sužiuro į dangų ir pradėjo kviesti 
saulę. Esiprausę ryto rasoje, šventės 
dalyviai sutiko tekančią saulę.

Justinas Lapinskas

Kultūros naujienos

(telkta Antano Vaičiulaičio 
premija

Prieš mirtį žymus išeivijos rašy
tojas A. Vaičiulaitis išreiškė viltį, 
kad jo ryšiai su lietuvių literatūra, 
kuriai jis tarnavo visą gyvenimą, 
nenutrūktų ir būtų pratęsti. Vykdy
dama velionio valią, rašytojo našlė 
Joana Vaičiulaitienė įsteigė A. Vai
čiulaičio premiją geriausiam Lietu
vos spaudoje spausdintam apsaky
mui pažymėti.

Ir štai 89-ąją rašytojo gimimo 
dieną - birželio 23 d. - pirmoji tokia 
premija - 1000 USD buvo įteikta 
jaunesniosios kartos lietuvių pro
zininkui Romualdui Granauskui, 
aukštai įvertintų apysakų ’’Jaučio 
aukojimas“ ir ’’Gyvenimas po kle
vu“ autoriui. Vertinimo komisija, 
kuriai pirmininkavo hab. m. dr., 
prof. A. Zalatorius, geriausia pripa
žino už pernai paskutiniame ”Metų“ 
žurnalo numeryje išspausdintą jo 
apysaką ”Su peteliške ant lūpų“.

Premiją įteikti iš JAV, kur nuo 
1940 m. gruodžio mėnesio gyveno 
rašytojas, atvyko jo našlė ir dukra 
Joana Vaičiulaitytė-Slavikienė. Jos 
pirmosios ir pasveikino laureatą.

Prof. A. Zalatorius, rašytojai J. 
Aputis ir J. Mikelinskas, kalbėdami 
apie laureato kūrybą, ieškojo sąsajų 
su nepralenkiama suvalkiečio nuo 
Vilkaviškio, Kauno, Grenoblio, Sor- 
bonos universitetų auklėtinio A. 
Vaičiulaičio novelistika, džiaugėsi 
jas aptikę. Kritikė J. Sprindytė nuo
dugniai išanalizavo premijuotąjį kū
rinį, neapeidama ir kitų R. Granaus
ko kūrinių. Pasak J. Mikelinsko, R. 
Granauskas kaip ir A. Vaičiulaitis, 
yra ištikimas įkvėpimui, o tas yra 
tikrosios meninės kūrybos, jos pras
mės ir sėkmės pagrindas.

Apie savo darbą, kūrybinę nepri
klausomybę, pareigą sakyti tiesą ir 
atsakomybę kalbėjo laureatas R. 
Granauskas.

Premija bus skiriama kas antri 
metai.

Petras Gaivenis

Su country - per Lietuvą
Šiauliuose kaimiškos muzikos 

klubas ’’Jonio pastogė“ surengė pir
mąsias Lietuvoje ’’Country Jonines“ 
ir pakvietė į šį festivalį per dešimt 
grupių iš Lietuvos, Latvijos. Rengė
jai tikisi, kad ir Šiaulių kraštas turės 
tradicinį country muzikos festivalį.

’’Country joninės“ buvo įžanga 
birželio 30-ąją Radviliškyje prasidė
jusiam Lietuvos country muzikantų 
žygiui per Lietuvą ”Už ekologiškai 
švarią muzikinę Lietuvą“. Rugpjū
čio mėnesį ir Visaginas pakvies į 
ketvirtąjį country muzikos festivalį.

Vertai, pro kuriuos ( 
pasaulj išėjo A. Mončys

Kretingos rajono Mončių kaime 
įvyko Prancūzijoje gyvenusio ir ten 
mirusio skulptoriaus Antano Mon- 
čio gimtinės įamžinimo iškilmės. 
Jos prasidėjo Grūšlaukės bažnyčioje 
aukotomis šv. Mišiomis, kurių metu 
giedojo Palangos šaulių choras. Prie 
skulptoriaus kapo buvo padėta gėlių, 
Mončių kaimo gyventojai atnešė 
ąžuolo lapų vainiką.

Mončių kaime, kuris, deja, neiš
liko, ir įrengtas skulptoriaus gimti
nės įamžinimo simbolis - masyvūs 
ąžuolo vartai, kuriuose iškalti žo
džiai ”Ši žemė užaugino skulptorių 
Antaną Mončį“, o šalia, prie akmens 
riedulio pritvirtinta metalo plokštė, 
kurioje išgraviruoti skulptoriaus 
gyvenimo ir kūrybos faktai.

A. Mončio gimtinės įamžinimo 
iniciatorius - Žemaitijos kultūros 
saugotojas, Šventosios girininkas R. 
Kviklys. Jam talkino Darbėnų apy
linkės seniūnas P. Kašėta, Lietuvos 
dailės akademijos docentas G. Tiš
kus, įamžinimo ženklo projekto au
torė R. Gorodeckienė. Jiems įteikti 
A. Mončio kūrybos palikimo išsau
gojimo fondo pirmininko monsin
joro K. Vasiliausko padėkos raštai.

Pagerbtas Maironis
Tytuvėnuose, Kelmės rajone, ati

dengtas Maironio biustas. Iš bronzos 
išlietas poeto atvaizdas ant marmuro 
postamento stovi centrinėje aikštėje.

Ta proga šv. Mišias Tytuvėnų baž
nyčioje aukojo Maironio mokinys, 
Šiluvos bažnyčios altarista E. Sima- 
ška. Biusto autoriai - tautodailinin
kas R. Virbickas ir skulptorius D. 
Lukoševičius, fundatorius - buvęs 
tytuvėniškis T. Kalasauskas.

Pradžia Jurbako galerijai
Jurbarke visą savaitę dirbo skulp

toriai ir tapytojai iš Danijos, Mol
dovos ir Lietuvos. Čia buvo orga
nizuota tarptautinė dailininkų sto
vykla, kuri, kaip tikimasi, taps kas
metine. Dalis stovykloje sukurtų 
paveikslų padovanota Jurbarkui. Ši 
dovana ir turėtų tapti Jurbarko dailės 
galerijos pradžia. Miesto skverą pa
puošė svečio iš Danijos J. Thykjaro, 
liaudies meistrų klubo "Mituva“ na
rių jurbarkiečių skulptūros.

Lietuvos fotografija 
Čikagoje

Neseniai Lietuvių jaunimo centro 
M. K. Čiurlionio galerijoje Čikago
je, baigėsi A. Macijausko, S. Mi- 
chelkevičiūtės, R. Požerskio, R. Ra
kausko, A. Sutkaus ir kitų garsių fo
tografijos meistrų paroda ’’Lietuvos 
fotografija: gyvastingumas ir per
mainos“. Ši 60 darbų ekspoziciją vi
są vasara bus eksponuojama Čika
gos priemiesčiuose.

Lietuvos fotomenininkai kasmet 
siunčia į Čikagą naujausius savo 
darbus. Geriausios fotografijos sim
boliškai premijuojamos. Tai organi
zuoja JAV lietuvis fotomenininkas 
A. Kezys, kuris ir atrinko jau minė
tos parodos autorius bei jų darbus. 
Rrudenį Čikagoje planuojama su
rengti aktų parodą, kurioje dalyvauti 
turėtų Kauno menininkai.

Filmas apie dailininką
Varšuvoje įvyko dokumentinio 

filmo ’’Septynios misterijos pagal 
Stasį“ premjera. Jo autorius ir reži
sierius A. Papužinskis įtaigia kino 
kalba papasakojo apie Varšuvoje 
gyvenantį lietuvių dailininką Stasį 
Eidrigevičių.

ELI
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’’Esu tik mažas akmenėlis“
...Akmenėlis vieškelio plataus.“ 

Taip pradėjo kalbą apie save Aure
lija M. Balašaitienė, Clevelande gy
venanti rašytoja, nelaikanti savęs 
nei pabėgėle, nei išeive, o tik nepa
lankių aplinkybių svetur nublokš
ta radviliškiete - lietuve, mylinčia 
Ameriką, bet gyvenančia Lietuvai. 
’’Mus skiria Atlantas, - tvirtina ji, - 
o jungia bendra istorija, kilmė, kal
ba, dėl kurios žalojimo labai sielo
juosi.“ Poetė ir prozininkė, kritikė ir 
kompiuterių specialistė savo auto
biografiją, kurią, pasak jos, kažkas 
be jos žinios atidavęs ’’Egzodo ra
šytojų“ autobiografijų knygai, bai
gia: ’’Šiuo metu neturiu oficialios 
tarnybos, bet esu nuolatos užsiėmu
si vertimais ir kompiuterio užsaky
mais. Priklausau PEN International 
ir Cleveland© skautininkų draugo
vei. Nuo pat atvykimo į Ameriką 
gyvenu svajone matyti savo knygas 
Lietuvoje.

Tik paskaičius šią Radviliškio in
žinieriaus ir užsienio kalbų mokyto
jos Mečislovo ir Elenos Žizniauskų 
dukters autobiografiją, suvoki, kokį 
įdomų, turiningą, dosnų ir nelengvą 
gyvenimo kelią nuėjo ši drąsi, ener
ginga ir temperamentinga, gausiai 
Dievo apdovanota moteris. Origina
lo kalba skaitanti Dostojevskį, Diu- 
mą, Šilerį ir Šekspyrą, atmintinai 
mokanti savo mylimiausio poeto R. 
M. Rilkės ”Das Stundenbuch“, 
skambinanti pianinu, nuo mažumės 
auklėta svetimšalių guvernančių, 
šauni 1940 m. Šiaulių gimnazijos 
abiturientė, taip ir nespėjusi apsireng
ti puošnia išleistuvių baliaus suknia, 
pusę amžiaus gyvenanti toli nuo 
gimtinės, Aurelija M. Balašaitienė 
liko lietuve ligi kaulų smegenų, jos 

gryna ir skambi lietuviška tartis ste
bina net griežčiausius gimtosios kal
bos puritonus. Ji, ko gero, sugėdintų 
ir nemažą tuntą lietuvių, kurie nie
kur iš Lietuvos kojos nėra kėlę, bet 
su lietuvių kalbos priegaidėmis nie
kaip nesusitvarko.

Tuo galėjo įsitikinti ir nemažas 
būrys vilniečių - rašytojų, skaitytojų, 
kurie atėjo į Rašytojų klubą asme
niškai susipažinti su dviejų Lietuvai 
menkai pažįstamų knygų - romano 
’’Skeveldros“ ir novelių rinkinio 
’’Susitikimai pamary“, išleistų Cle
velande, autore. Prie įėjimo pardavi
nėjamos ir ant staliuko pastatytos 
dar dvi naujos rašytojos knygos - ro
manai ’’Praradimų ženkle“ bei ’’Ža
rijos ir pelenai“ liudijo, kad išsipildė 
autorės svajonė matyti savo knygas, 
išleistas Lietuvoje. Jas, autorei re
miant, išleido ’’Viliaus“ leidykla, 
kiekvienos po tūkstantį.

Į susitikimą su kolegomis ir skai
tytojais viešnia atėjo dviejų galvotų 
ir išvaizdžių vyrų: kritiko, Vilniaus 
pedagoginio universiteto docento 
Petro Bražėno ir istoriko Henriko 
Paulausko - buvusio televizijos ir ra
dijo diktoriaus, taip pat aktorės Un
dinės Nasvytytės lydima. Jie ir padė
jo daugiau sužinoti apie viešnią, įve
dė į jos naujuosius romanus, pasi
keisdami skaitė naujesnius ir senes
nius eilėraščius.

Bet įdomiausias buvo pokalbis 
su pačia rašytoja. Jos drąsi, humoru 
ir ironija trykštanti poringė atgaivi
no vakaro dalyvius kaip skaidri pa- 
šatrijo verdenė. Linksma ir rimta 
Šiaulių gimnazistės jaunystė, skau- 
tybė, pirmieji literatūros bandymai 
’’Žvaigždutėje" ir ’’Vaikų dienose“, 
sunkus atsisveikinimas su tėvyne, 

su namais ir kelionė į siaubingą ne
žinią, klajonės po badaujančią ir 
bombarduojamą Vokietiją, beteisė 
’’dipuko“, ’’Dievo paukštelio“, pa
dėtis:

Viskas tau svetima čionai - 
dangus ir saulė 

ir snaigių Šokiu tu gėrėtis negali. 
Tavo namai be stogo ir

be durų - tai pasaulis, 
kuriame vietos tau nėra, nes

tu esi DiPL
Vėliau - spėta pamilti Amerika, 

Cleveland© vysk. M. Valančiaus 
mokyklos mokytoja ir direktorė, 
Amerikos Bankų instituto studentė, 
aktyvi skautė, nuolatinės išeivijos 
spaudos bendradarbė (ji yra rašiusi 
ir ’’Europos lietuviui“), kunkuliuo
janti visuomenine veikla Lietuvos 
labui. Be to, Aurelija M. Balašaitie
nė darnios lietuviška dvasia auklė
tos šeimos (dvi dukterys, du sūnūs) 
motina, nepavargstanti vulkaniškos 
energijos moteris, sklidina idėjų ir 
ryžto, nepripažįstanti dyko laisva
laikio ir tuščio sėdėjimo.

A. M. Balašaitienė Lietuvoje tre
čią kartą. 1990 m. ji atlydėjo garsųjį 
M. K. Čiurlionio ansamblį, po dvie
jų metų dalyvavo Birštone Pasaulio 
lietuvių konferencijoje, o dabar at
vyko pristatyti skaitytojams, savo 
tautiečiams ilgų metų triūsą, 80 pro
centų pagrįstą asmeniniais išgyveni
mais - du minėtus romanus ’’Praradi
mų ženkle“ bei ’’Žarijos ir pelenai“.

Šįkart ji plačiau ir nuodugniau 
susipažino su Lietuva, buvo priimta 
Respublikos Prezidento A. Brazaus
ko, surengė kūrybos vakarus Kaune 
Maironio muziejuje, Šiauliuose P. 
Višinskio bibliotekoje, gimtajame 
Radviliškyje, klausėsi Lietuvos poe-

Aurelįja M. Balašaitienė savo knygos pristatyme.
Viktoro Kapočiaus nuot

tų ir jų svečių eilėraščių tradicinėje 
’’Poezijos pavasario“ šventėje.

Visur ir visada A. M. Balašaitie
nė pabrėžė - nė valandėlei nepa
mirštu esanti lietuve. Kur bebūtų, 
kokiais keliais bekeliautų. Ji myli 
Ameriką, bet viską lygina su Lietu
va, su jos kalba, jos žydru dangumi. 
Ji negalinti sau leisti blogai kalbėti 
gimtąja kalba, įžūliai taisanti, ką iš
girsta neteisingai tariant. Ir pagrin

diniai jos romanų kūrėjai - mūši 
tautiečiai, išmesti iš tėvynės, bet 
likę lietuviais, persmelkti kančia 
dėl kenčiančio gimtojo krašto, skli
dini lietuviškos dvasios žmona 
Rašytoja mano, kad jos romanai ras 
kelią pas brolius ir seseris Lietu 
voje, su kuriais ji vis dažniau irdai 
niau susitiks, su naujomis kny 
gomis atskubėdama.

Petras KeiddHin

Lietuvybės tvirtovės Direktoriaus pagerbti
Birželio pradžioje įvyko Vilniaus 

Vytauto Didžiojo gimnazijos (VDG) 
abiturientų kasmetinis susitikimas. 
Jį surengė Lietuvos mokytojų profe
sinė sąjunga bei ’’Knygnešių draugi
ja“. Dalyvavo O. Horodničiūtės va
dovaujamas folkloro ansamblis.

Vytautiečiai taip susitinka nuo 5- 
ojo dešimtmečio, kai pas Marceliną 
Šikšnį, VDG ilgametį mokytoją bei 
direktorių, mokinių vadinamą Vil
niaus Direktoriumi, buvo suskridę 
su vardadieniu sveikinti pirmąsyk. 
Nuo tolei nei vietos, nei laiko pa
keisti neįmanoma, nes, pasak vytau- 
tiečio gyd. prof. Povilo Čibiro: "Ge
ra tradicija stipresnė už blogą įstaty
mą“. Kad šie susitikimai labai svar
būs, liudija ir tai, jog p. Pauliukaitis 
atskrido net iš Australijos.

Pravėręs Liucijos ir Marcelino 
Šikšnių (Kęstučio 27) vartelius, kur 
šiapus statinių tvorelės žaliam kie
me šnekučiavosi keliasdešimt žila
galvių, pasijutau atsidūręs jau pra
bėgusiame jų vaikystės ir ankstyvos 
jaunystės laike.

Susitikimas savaime susiklostė į 
tris "pamokas“.

Mokytojas apie Mokytoją
Sutilindžiavo varpelis, ir prasidė

jo 1-oji pamoka.
VDG tada, lenkinamame Vilniu

je, buvo ne šiaip sau mokykla, o 
"tikra lietuvybės tvirtovė“, anot 
prof. P. Čibiro, lietuvybės forpos
tas, dabar - pavyzdys, kaip išsaugo
ti dar rusenantį lietuviškumą Gudi
jos lietuviškose salelėse, Vilniaus 
krašto pagudėje.

VDG mokytojas Vincas Martin
kėnas dalijosi prisiminimais apie M.

Vincas Martinkėnas, vienintelis likęs buvusios VDG mokytojas (pir
mas iš dešinės). Vytauto Ylevičiaus nuotr.

Šikšnį: "Kartą Direktorius vijosi 
laiptais mokinį, mojuodamas didžiu
liu cirkeliu (skriestuvu), už tai, kad 
tas gatvėn svaidė akmenis per gim
nazijos stogą. Maniau, kad pašalins, 
tačiau padauža sėdėjo savo suole 
kaip sėdėjęs. Direktorius tik stengėsi 
atrodyti mokiniams griežtas, o su 
kolegomis, kad ir pačiais jauniau
siais, elgdavosi labai demokratiškai“.

Būrelis, maloniosios Laimos 
Kruopaitės kviečiamas, nuo vejos 
patraukia į namuką (Vilniaus tarp- 
kario architektūros paminklas), kur 
pasitinka gėlėmis papuošta Direk
toriaus kėdė, iš magnetofono sklin
dantis Liucijos Paškevičiūtės-Šikš- 
nienės balsas, lietuviškų vakarų pa
geltę afišos, nurimusi lazdelė ant 
Mokytojo stalo. Po sodelio kaitros 
čia vėsu lyg prie ūksmėtos ver
denės.

Pro memoriam
Antroji pamoka Rasose. Prie cen

trinio tako medicinos generolo Au
gustino Paškevičiaus, Liucijos Paš- 
kevičiūtės-Šikšnienės, M. Šikšnio, 
Jono Kruopo, Elenos Šikšniūtės- 
Kruopienės amžinojo poilsio vieta. 
Seimo deputatė, Lietuvos mokytojų 
profesinės sąjungos pirmininkė Ro
mualda Hofertienė kalba apie geno
cidą, pabrėždama, jog išsyk matoma 
tik fizinė jo atmaina, o moralinė iš- 
aiški vėliau. Po 50-ies metų atkovoję 
laisvę, nežinome, ką su ja daryti. To
dėl gera matyti žmones, esasnčius 
ten, kur labiausia reikia. Tie žodžiai 
skirti R. Paulavičienei, kuri nenuils
dama ir nesiafišuodama dirbo ar
chyvuose, aktyviai dalyvavo atkuri
ant Lietuvos mokytojų profesinę są
jungą ir daug kitų darbų darbelių nu

veikė. Mokytoja R. Paulavičienė kal
bėjo: ’’Man du mėnesiai buvo atma
tuota... Kai pradėjau rinkti medžiagą 
knygai apie M. Šikšnį, tai iki šiol 
sveika. Tų namų dvasia yra gydanti“.

Apie gen. A. Paškevičių, M. Šikš
nio uošvį ir jo žmoną kalbėjo moky
toja R. Paulavičienė. M. Šikšnio duk
rą keletu šiltų žodžių prisiminė prof., 
’’Knygnešių draugijos“ pirmininkė 
Irena Kubilienė. Apie lietuvių lek
sikologą, leksikografą, pedagogą, 
"Lietuvių kalbos žodyno“ atsakingą
jį redaktorių, M. Šikšnio žentą Joną 
Kruopą - šių eilučių autorius. Sugie
doję ’’Marija, Marija“, aplankėme G. 
Landsbergio-Žemkalnio - pirmosios 
Lietuvos mokytojų profesinės sąjun
gos pirmininko, M. K. Čiurlionio, dr. 
J. Basanavičiaus kapus.

Šiandiena
Trečioji pamoka - Gimnazijoje 

(dabar - A. Jakšto 9). Išliko tik eks
terjeras, iki šiol nėra jokių paminkli
nių lentų, liudijančių apie Vytauto 
Didžiojo gimnaziją, M. Šikšnio 
veiklą. Žodį taria A. Vienuolio vid. 
mokyklos, kuri yra VDG tradicijos 
tęsėja ir turi išsaugojusi visą gimna
zijos archyvą, direktorė Danutė Pu- 
chovičienė: ’’Išėjo iš mokyklos M. 
Šikšnys, ir nėra kitos tokios iškilios 
asmenybės iki šiolei. Jam rūpėjo 
kiekvienas vaikas. Štai pedagogų 
posėdžių seni protokolai, labai išsa
mūs, čia kiekvienas rasite savo pa
vardę“. Direktorę pakerėjo šiomis 
dienomis tiesiog neįtikimas J. Basa
navičiaus rūpestis mokinių sveikata: 
”Dr. J. Basanavičius buvo gimnazi
jos gydytojas ir kiekvieno vaiko 
sveikatą apibūdino labai tiksliai. O 

dabar - į mokyklą gydytojas tik po 
rai valandų per savaitę ateina. Vaik. 
šimtai, ką jis gali spėti įžiūrėti, nūs 
tatyti? Jumis visais, Vytautiečiai i 
džiuojuosi. Rudenį rengiame iškil
mingą VDG 80-mečio (1915-1995 
paminėjimą Operos teatre ar kitur 
kur tilptų visi 3-jų laidų mokyklinis 
suolai. Daug abiturientų išskleis 
sparnus nuo VDG lizdo. Mokyto 
statosi naujas patalpas ir siekia susi 
grąžinti Vytauto Didžiojo vardą“.

Direktorius giliai jautė savo mo
kinius. Prof. P. Čibiras, tada - nešt 
niai baigęs medicinos mokslus, po 
siminė, kad sunkiai susirgus Direk 
toriaus žmonai, buvo pakviestas af. 
žiūrėti. Nesunkiai diagnozavę 
pneumoniją, kuri pagyvenusiai 
žmogui galėjo komplikuotis, nore* 
kviesti konsiliumą, tačiau M. Šiki* 
atsisakęs tardamas: ”Aš Jumis peš 
tikiu“. Atsidėkodamas Mokytoji 
apsilankė pas buvusį mokinį ir pado 
vanojo savo rinktinę su autografu.

Kęstučio 27 namą reikėtų įteisio 
ti kaip M. Šikšnio ir J. Kruopo w 
morialinį muziejų. Čia prisimint® 
ir Šakalinė (Gaures apylinkė, Taun 
gės r.), J. Kruopo gimtoji sodyt* 
kur prie lentomis užkalto lango, p 
šnerkšto kiemo gan kraupiai iW 
lentelė, kad čia kalbininko gimtai 
užaugta.

Vytautiečių Marijos Burokienė 
prof. Henriko Horodničiaus alsi® 
nimų, B. Grincevičiūtės dainuoja 
mos "Pasakyk, o mylimas krašte“? 
M. Šikšnio) įrašais baigėsi trečiu 
šią šv. Marcelino dieną vykusi p 
moka, mokiniai, gavę užduotis, j* j 
biro po namus.

Vidmantas Kupnvilit
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Britų-lietuvių draugijos 
metinis susirinkimas

Sportas
Kelyje j Atlantos žaidynes 

laukia kova su Rusija?

Šis metinis draugijos susirinki
mas įvyko Lietuvai istorinę dieną - 
1995 m. birželio 12 d., kada Lietu
vos premjeras Adolfas Šleževičius 
Liuksemburgo mieste pasirašė do
kumentą, pagal kurį Lietuva tampa 
asocijuota nare Europos Sąjungoje. 
Draugijos susirinkimas įvyko Lietu
vių namuose Londone.

Susirinkimą pradėjo draugijos vi
cepirmininkas prof. Richard Ennals, 
pranešdamas pirmiausiai liūdnąsias 
žinias iš draugijos gyvenimo. Buvo 
prisiminta dr. Antano Nesavo tragiš
ka mirtis Tbilisyje. A. Nesavas įdėjo 
daug darbo, atkuriant Lietuvos am
basadą Londone, atstovaudamas sa- 

. vo tautai Didžiojoje Britanijoje labai 
sunkiu Lietuvai laiku. Dr. Antanas 
Nesavas buvo vienas iš Britų-lietu
vių draugijos kūrėjų. Jo atminimas 
pagerbtas dviejų minučių tyla. Kita 
tragiška mirtis iš mūsų tarpo iš
braukė darbingą ir daug žadantį 
prof. David Regan, Nottingham© 
universiteto Politikos fakulteto de
kaną. Be to, Britų-lietuvių draugijos 
pirmininkas Lordas Ennals po dide
lės operacijos sunkiai serga. Jis ge
gužės mėnesio pabaigoje turėjo pir
mininkauti Vilniuje įvyksiančioje 
konferencijoje ’’Laisvė Tibetui“. (Sį 
straipsni ”EL“ gavo jau po Lordo 
Ennals mirties - ELR.)

Toliau prof. Richard Ennals pa
pasakojo apie sėkmingą Lietuvos 
švietimo ministro dr. V. Domarko 
vizitą Didžiojoje Britanijoje, vizitui 
vadovavo prof. Michal Branch, ku
ris vadovauja Slavistikos ir Rytų Eu
ropos studijoms Londono univer
sitete.

Pranešimą padarė prof. David 
Gilbert Ph. D., London City univer
siteto informatikos ir kompiuterių 
mokslo fakulteto vedėjas. Jis papa
sakojo apie London City ir Kauno 
technologijos universiteto bendrą 
projektą, kurį finansavo Europos 
Sąjungos organizacija ’Tempus“. 
Šiam projektui Kauno technologijos 
universitete vadovauja prof. dr. Ri
mantas Šeinauskas.

Prie mokslinių pranešimų prisi
dėjo Helen Giejgo, vadovaujanti 
centrui, rengiančiam anglų kalbos 
mokytojus Lietuvos mokykloms.

Verslas-lnvesticijos- 
flnansal

Šiais reikalais plačiau kalbėjo 
Robert M. Lacay. Dabartiniu metu 
su Lietuvos pramonės, prekybos fir
momis palaiko ryšius ir vysto verslą 
apie 50 anglų firmų. Štai kelios jų: 
"Marks and Spenser“ firmai rūbus 
siūna Lietuvos siuvyklos, dauguma 
Didžiojoje Britanijoje parduodamų 
vaikiškų drabužių yra pasiūti Lietu
voje; ’’Courtould“, ’’Shell“, įvairios 
rekonstrukcinės firmos vykdo dar
bus Lietuvoje, konkrečiai Zoknių 
aerouoste. “Royal Bank of Scot
land“ turi savo atstovus ir turbūt 
atidarys banko skyrių Lietuvoje.

Kultūra-menas
Jaras Alkis, kaip Baltų Tarybos 

vicepirmininkas, pranešė, kad 1996 
m. spalio mėnesį yra rengiamas Bal
tijos tautų meno festivalis. Rengimo 
darbe dalyvauja Baltijos tautų amba
sados ir Baltų Taryba.

Toliau kalbėjo prof. Richard 
Ennals. Jis sakė, kad prof. Richard 
Demarco, vadovaujantis Edinburgo 
festivalio rengimo komitetui, palai
ko glaudžius ryšius su Kingstono 
universitetu, kuris yra užmezgęs ar
timus ryšius su Lietuva. Britų Tary
ba šį bendradarbiavimą remia finan
siškai. Edinburgas ir Vilnius yra su
sigiminiavę miestai. Profesorius pa

pasakojo, kad Lietuvos menininkai 
dalyvaus Edinburgo festivalyje.

Balandžio mėnesį Edinburge lan
kėsi Lietuvos teatrų režisieriai Oska
ras Koršunovas ir Jonas Vaitkus. Vi
zito metu sutarta rugpjūčio 10-26 d. 
Dundee miesto Repertory teatre pa
rodyti šių režisierių pastatytus spek
taklius. Tomis dienomis specialūs 
traukiniai su kabaretu kursuos tarp 
Edinburgo ir Dundee.

Edinburgo meno kolegijoje bus 
surengta Lietuvos meno paroda, ku
rią remia Georgo Soroso fondas. Pa
rodos rengėjai - Raminta Jurėnaitė iš 
Vilniaus ir Bkyndys Snaebjorus- 
dottir iš Edinburgo.

Lietuvos-Britanijos draugijos pir
mininkas prof. Zenonas Rudzikas su 
dr. Alexander Lutzko iš Sacharovo 
instituto rugpjūčio 4 d. St. Leonard 

Adv. S. Baublienė, David Gilber Ph. D., Londono City Universiteto 
kompiuterių fakulteto vedėjas, ir adv. Kastytis Baublys.

Lietuvos ambasados ypatingųjų reikalų vedėjas Erikas Petrikas (kai
rėje), ambasados kanceliarijos vedėja Imsrė Sabaliūnaitė ir Paulius 
Tričys.

Naujas Britų-lietuvių draugijos pirmininkas

Kauno miesto meras prof. dr. Vladas Katkevičius (kairėje), Robert M. 
Lacey ir Eimutis Šova.

Išrinktas naujas draugijos pirmininkas Robert M. Lacey, kuris labai daž
nai lankosi Lietuvoje ir ją pažįsta. Tad esamoji valdyba bus pertvarkyta, bet 
apie tai pranešime vėliau.

School skaitys paskaitą tema “Suar
tėjimas mene ir moksle“.

Rugpjūčio 7 d. Douglas Abra
hams iš Britų-lietuvių draugijos 
skaitys paskaitą “Vilniaus ir Edin
burgo senamiesčių restauravimas“.

Rugpjūčio 11 d. ir 18 d. Dundee 
Repertory teatre vyks prof. Vytauto 
Landsbergio koncertai.

Kas nori gauti smulkesnės infor
macijos, prašome rašyti:

Prof. Richard Demarco
Demarco European Art Foundation 
St Marys School
3 York Lane /Albany Street
Edinburgh EH1 3HY
Tel. 0131 557 0707
Fax 0131 557 5972

S. Kasparas

Atėnuose vykstančiame 29-aja- 
me Europos vyrų krepšinio čempio
nate verda aistros.

Birželio 22 d. Lietuvos-Graikijos 
rungtynes stebėjo 10 tūkst. žiūrovų. 
Lietuvos aistruoliai buvo išsklaidyti 
po įvairias vietas. Juos nuo vietos fa
nų saugojo policija, ir ne veltui, nes 
Lietuva 89:73 įveikė Graikijos ko
mandą. Pradžioje pirmavo graikai 
5:0, tačiau netrukus R. Kurtinaitis ir 
Š. Marčiulionis (per 7 minutes pel
nęs 9 taškus) tritaškiais išlygino re
zultatą, po dar vieno R. Kurtinaičio 
tritaškio lietuviai pirmavo 17:10. Per 
pirmąjį kėlinį graikai atkovojo 18 
kamuolių, o vien A. Sabonis - 15. Po 
rungtynių užsienio žurnalistai kole
goms iš Lietuvos gyrė lietuvių rink
tinę, net graikų fanai gatvėse sutik
tiems lietuviams sakė, jog Lietuva 
žaidžia fantastiškai, rašo “Respub
lika“. Pasak “Sport Time“, Lietuvos 
pergalė prieš Graikiją - didelis žing
snis aukso medalių link. Kitos die
nos rytą Lietuvos rinktinė susitiko 
su jugoslavais. Mūsų rinktinės trene
ris V. Garastas labai išgyveno dėl 
nepalankaus lietuviams tvarkaraš
čio: jugoslavai prieš rungtynes turė
jo vieną išeiginę, o lietuviai žaidė 
dvi dienas iš eilės. Mūsų žaidėjų 
nuovargis buvo akivaizdus, o jugo
slavai stengėsi primesti greito žaidi
mo taktiką. 10-ąją pirmojo kėlinio 
minutę jugoslavai jau pirmavo 9 taš
kais. Pirmasis kėlinys baigėsi jugo
slavų pirmavimu 35:26. Antrajo kė
linio pradžioje lietuvių žaidimas 
kiek pagyvėjo ir netrukus A. Sabo
nis persvėrė rezultatą mūsų naudai. 
Nuo tol žaidimas vyko taškas į taš
ką. Matėsi, jog jugoslavus tai nuste
bino ir jie šiek tiek pasimetė. Puikiai 
varžovų krepšį atakavo Š. Marčiu
lionis. Tačiau žaidimo pabaigoje lie
tuviai pradėjo daryti daug klaidų 
perduodami kamuolį ir atakuodami 
krepšį. Taip lietuviai patyrė pirmąjį 
pralaimėjimą šiame čempionate 
rezultatu 61:70.

Po poilsio dienos Lietuvos rink
tinė susitiko su Italijos krepšinin
kais. Šias vienas iš svarbiausių rung
tynes laimėjo mūsų šalies krepšinin
kai 80:69. Jas stebėjo ir Graikijoje 
viešėjęs ministras pirmininkas A. 
Šleževičius. Varžybų išvakarėse A. 
Saboniui prireikė medikų pagalbos - 
varžovai tikėjosi, jog šis žaidėjas ne
žais per rungtynes su italais, kas 
jiems palengvintų žaidimą. Per 

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

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

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

fax 0181 402 9403.

rungtynes su graikais ir jugoslavais 
A. Sabonį kankino danties skaus
mai, dėl kurių žaidėjas negalėjo net 
išsimiegoti. Sekmadienį ligoninėje 
A. Saboniui atlikta nedidelė operaci
ja - išrautas trišaknis dantis ir su
siūtos dantenos.

Lietuvos rinktinė birželio 27 d. 
susitiko su švedais. Joje nežaidė Š. 
Marčiulionis, o pirmajame kėlinyje 
ir A. Sabonis. Lietuviai pirmajame 
kėlinyje įgijo 6 taškų persvarą, o 
antrajame kėlinyje pasirodęs “cen
tras“ A. Sabonis parodė tikrąjį žaidi
mą, per 17 minučių pelnęs 20 taškų 
ir atkovojęs 12 kamuolių. Pergale 
baigėsi nieko nelemiantis Lietuvos 
rinktinės susitikimas su Izraeliu.

Lietuviai žaidėjai pirmauja A 
grupėje. Tarp rezultatyviausiųjų pir
majame penkete - trys lietuviai: 1. Š. 
Marčiulionis - 96 tšk., 3. A. Sabonis 
75, 4. A. Karnišovas - 74. Dėl ka
muolių geriausiai kovoja A. Sabonis 
- 65, daugiausia kamuolių - 23 - re
zultatyviausiai perdavė Š. Marčiu
lionis, A. Karnišovas net 27 kartus 
privertė prasižengti varžovus, A. Sa
bonis ir toliau tvirtai pirmauja pagal 
naudingumo koeficientą. (Daugiau
siai kartų suklydęs - Š. Marčiulionis. 
Jis padare 20 klaidų. Daugiausia 
baudų įmetė A. Karnišovas - 26, ir 
A. Sabonis - 25. Po 22 kartus taikli
ai iš vidutinių nuotolių metė S. 
Ruskonis (Italija), Š. Marčiulionis ir 
A. Sabonis. Po 21 kartą taikliai ata
kavo M. Salstromas (Švedija) ir A. 
Karnišovas. Tritaškių lyderis - V. 
Espozitas (Italija) - 13. Nuo jo vienu 
kartu atsilieka Š. Marčiulionis, ge
riausiai mėtantis tritaškius. Jo pa
taikymo koeficientas 60.

Ligi šiol beveik be netikėtumų 
vykęs Europos vyrų krepšinio čem
pionatas Lietuvos rinktinei, A gru
pėje užimančiai 3-ąją poziciją, pa
teikė siurprizą. Birželio 27 d. Rusi
jos krepšininkai gana netikėtai pra
laimėjo ispanams. Šios rungtynės 
teoriškai jau beveik nulėmė, jog 
ketvirtfinalyje Lietuvos varžovai bus 
ne prancūzai, kuo visi buvo tvirtai 
įsitikinę, nors treneris V. Garastas 
net buvo paruošęs žaidimo su jais 
strategiją, o rusai. I Atlantos žaidy
nes iš šio Europos čempionato lyde
rių pateks tik 4 komandos. Tad vie
na iš dviejų lyderių ketvirfinalyje tu
rės atkristi - Lietuva arba Rusija. 
Lietuvos krepšinio aistruoliams tai 
sukėlė tikrą nerimą. ELI
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LONDONAS
ŠVENTO KAZIMIERO 

ŠVENTOVĖJE VESTUVĖS

Birželio 8 d. po pietų Londono 
Šv. Kazimiero šventovės klebonas 
kun. Jonas Sakevičius MIC sutuokė 
Edvardą Lodą iš Neringos, Lietuva, 
ir Kastanjėdą Martines, lietuvę, 
gimusią Kolumbijoje.

Jauniesiems linkime laimingo ir 
šviesaus vedybinio gyvenimo.

GEDULO IR VILTIES 
DIENA

Kasmet rengiamas Baltų Tarybos 
Gedulo ir vilties dienos bendras mi
nėjimas su ekumeninėmis pamal
domis.

Birželio 14 dieną 18.30 vai. šios 
ekumeninės pamaldos vėl surengtos

AtA PETRAS SIRVIDAS
Petras Sirvidas mirė 1995 birže

lio mėn. 8 d.
Velionis Petras gimė Londone 

prieš 68 metus. Jo tėvai tuometi
niame Londono lietuvių bendruo
menės tarpe buvo labai dideli talki
ninkai Londono Švento Kazimiero 
parapijoje. Sūnus Petras ėjo tėvų 
pėdomis, bet turėjo gausią šeimą - 
4 sūnus ir 2 dukteris, todėl jam ne
belikdavo laiko dirbti taip, kaip ka
daise dirbo jo tėvai.

Velionio vienas brolis gyvena 
Naujojoje Zelandijoje, trys seserys 
Marija ir Elena Dobrovolskienės ir 
Julia Saukuvienė, Londone. Laido- 
tuviųmetu Šv. Kazimiero šventovę 
beveik pilnai užpildė plati Sirvidų 
ir Dobrovolskiu giminė. Laidotu
vės įvyko birželio 16 dieną.

Mirus Didžiosios Britanijos 
Lietuvių sąjungos draugui ir 
padėjėjui

Lord Ennals 
reiškiame didelę užuojautą jo 
žmonai ir šeimai.

DBLS

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

St. Martins-in the Fields šventovėje 
Londono centre Trafalgar aikštėje.

Sveikinimo žodį pasakė švento
vės rektorius kun. Bernhard Schune- 
mann.

Pamaldas pradėjo estų kalba kun. 
Stephen Knowers. Po estiškos mal
dos buvo atlikta ’’Elegija Sillar Ka
reva“, atlikėjai L. Seep, saksofonas, 
G. Kenn, pianinas.

Po skaitymo, kurį skaitė Tiiu 
Alik, Londono latvių choras atliko 
”Ma Lille, Sloer Me Votaks“.

Latvių kalba maldą skaitė kun. J. 
Gailis, K. Puspure, svečias iš Leslie 
East, pianinu atliko ’’Apmąstymus“ 
iš ’Thais, gules Masbet“.

Antrasis skaitymas buvo skaito
mas Marie Ann Zarina, latvių amba
sados kultūros atašė.

Londono latvių choras sugiedojo 
”Ave Maria“ - Rihards Dubka.

Lietuviškai maldą skaitė kun. Jo
nas Sakevičius. Po pamaldų Eglė Ja- 
nulevičiūtė atliko Rachmaninovo 
etiudą fortepijonui.

Ekumeninių pamaldų metu evan
geliją skaitė Jaras Alkis.

Londono latvių choras sugiedojo 
lietuviškai A. Vanagaičio giesmę 
’’Malda“.

Pamokslą pasakė labai garbingas 
svečias, Birminghamo arkivyskupas 
M. Couve Murville.

Maldą už baltų tautas skaitė kun. 
dr. F. Cėrsis S. J. Maldą skaitant pra
bilo garsingi St. Martins-in the 
Fields varpai, kurie savo skambesiu 
skelbė visiems aplink Trafalgar aikš
tę esantiems žmonėms, kad švento
vėje vyksta nepaprastos pamaldos.

Šias ekumenines pamaldas ap
lankė svečiai iš britų visuomeninėje 
veikloje dirbančių žmonių.

Po pamaldų klebonijoje įvyko 
priėmimas ypatingiems svečiams.

BOLTONE
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 17 d. Boltono Baltijos 
Tautų komitetas suorganizavo 1941 
metais ištremtųjų iš Baltijos valsty
bių tautiečių minėjimą.

Minėjimas Boltono latvių klube 
prasidėjo religinėmis apeigomis, ku
rias aukojo liuteronų kunigas A. Pu- 
cė, renginio pabaigoje pasakydamas 
turiningą pamokslą.

Komiteto pirmininkas latvis J.

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

Zakis pakvietė Komiteto sekretorių 
ir vietinių lietuvių pirmininką H. 
Vaineikį pasakyti tinkamą minėji
mui kalbą. Savo kalboje prelegentas 
vaizdžiai kalbėjo apie Baltijos tautų 
tragediją, įvykusią prieš 54 metus. 
Augęs geležinkelio stotyje, jis smul
kiai papasakojo apie tuos tragiškus 
įvykius, kuriuos matė savo akimis. 
Jis atsiminė NKVD kareivūgt su mė
lynomis kepurėmis, papasakojo apie 
sunkvežimius, kurie vienas po kito 
vežė nelaimingus tautiečius į stotį ir 
grūdo juos į galvijų vagonus. Jis at
siminė, kokios saulėtos ir šiltos bir
želio dienos buvo Lietuvoje prieš 54 
metus, ir priminė minėjimo daly
viams, kaip žmonės turėjo tokioje ši
lumoje kentėti, sugrūsti į gyvulinius 
vagonus su mažais langeliais. H. 
Vaineikis sakė, kad jaunu vaikinu 
būdamas jis negalėjo suprasti, dėl ko 
tada viskas darėsi, bet priminė, kad 
birželio 22 d. prasidėjo karas tarp 
vokiečių ir rusų ir kad tos dienos ry
tą pirmos vokiečių bombos krito ant 
Lietuvos žemės. Kai kurie nelaimin
gųjų traukiniai tiktai tą rytą apleido 
Baltijos valstybes, taigi jų išlaisvi
nimas pavėlavo tik keliomis valan
domis.

Savo kalboje prelegentas taip pat 
paminėjo karo pabaigos Europoje 50 
metų sukaktuves. Jis priminė, kad 
nors Europa galėjo džiaugtis karui 
pasibaigus, jo pabaiga Baltijos ša
lims nieko gero neatnešė. Okupacija 
tęsėsi ir toliau, ir dar didesni mūsų 
gyventojų trėmimai sekė po karo.

H. Vaineikio kalba perpildytoje 
salėje buvo priimta gausiais ploji
mais. Vakarui atitinkamus eilėraš
čius estiškai paskaitė Sylvia Kuusik, 
latviškai - J. Zakis ir lietuviškai - ku
nigas A. Pucė.

Minėjimas, po kurio sekė vaišės, 
loterija ir skambėjo dainos, praėjo 
labai iškilmingoje ir draugiškoje 
nuotaikoje. Jame dalyvavo didelis 
pabaltiečių būrys.

DERBY
TRAGIŠKO BIRŽELIO 

MINĖJIMAS

Debesuotą birželio 25 dienos 
sekmadienio popietę DBLS Derby 
skyriaus nariai ir svečiai susirinko 
Ukrainiečių klubo patalpose pami
nėti mūsų tautos genocidą, vykdytą 
prieš daugiau kaip 50 metų.

Skyriaus pirmininkas J. Levins- 
kas, sveikindamas atvykusius, pa
brėžė, kad niekuomet neturime už
miršti mūsų tautos tragedijos, ne 
vien tik raštu, bet ir žodžiu perduoti 
jaunajai kartai tuos įvykius, kuriuos 
pergyveno beveik kiekviena šeima 
Lietuvoje. Visi susirinkusieji pager
bė mirusius tylos minute. Aktyvus 
skyriaus narys ir skautininkas Juozas 
Maslauskas buvo kviestas priminti 
šio mėnesio reikšmę paskaitoje.

J. Maslausko gražūs žodžiai pri
minė tų laikų jausmus, kada žmo
gaus gyvybė neturėjo didelės reikš
mės, išplėšti ir išniokoti šeimos ži
diniai paskendo Sibiro tundrose, o li
kusių partizanų kovos buvo už
gniaužtos po milžinišku Sovietiniu 
padu. Taūta savo aukomis išsikovo
jo laisvę. Po paskaitos buvo parody
ta videojuosta, primenanti visiems 
sausio 13-osios įvykius.

Išeivija neužmiršo savo jaunų 
dienų mylimo krašto, tėvelių, brolių, 
seserų, paliktų Lietuvoje. Ugdė lie
tuvišką dvasią svetimame krašte, 
auklėjo jaunimą, rėmė organizacijas 
ir visuomet, kur tik galėjo, priminė 
pasauliui, kad žmogaus didžiausia 
dovana - laisvė turi būti grąžinta 
Lietuvai.

Lietuvių Skautų Sąjunga išeivijo

je turėjo didelę įtaką jaunimo auk
lėjimui. Tą jautė visuomenė ir davė 
ne vien tik moralinę paramą, bet 
kartu ir finansinę. Šia proga buvo 
pagerbta ilgametė skautų rėmėja p. 
Vladė Sližienė ir pagal LSS Vyriau
sio Skautininko įsakymą jai buvo 
įteiktas Skautų Rėmėjo ordinas. Šias 
pareigas atliko v. s. J. Maslauskas ir 
s. V. Gasperienė. Prie bendros nuo
traukos buvo pakviesti kiti skautų 
rėmėjai, panašiai pagerbti praeityje. 
Smulkesnė žinutė ir nuotrauka pasi
rodys sekančiame skautų leidinėlyje 
’’Budėkime“.

Oficialioji dalis baigėsi Tautos 
Himnu.

Kaip visuomet, šitokių paminėji
mų antroji dalis buvo skirta pasi- 
žmonėjimui, loterijai su kavute ir 
gaivinančiais gėrimais. Reikėtų pa
minėti, kad DBLS Derby skyriaus 
veikla yra pavyzdinga savo regu
liariais narių subuvimais.

Vida Gasperienė

AUKOS “BUDĖKIME“ IR 
SKAUTŲ STOVYKLAI
Dosnusis Škotijos lietuvių klubo 

ir skyriaus pirmininkas bei Lietuvių 
skautų sąjungos garbės narys Juozas 
Bliūdžius atsiuntė šias aukas:

Škotijos Lietuvių klubo valdyba 
skyrė 150 svarų kitam “Budėkime“ 
žurnalo Nr. 118 išleidimo finansavi
mui.

DBL S-gos Škotijos lietuvių sky
riaus valdyba skyrė 15 svarų ir p. p. 
J. R. Bliūdžiai - 20 svarų aukas 
skautų vasaros stovyklai.

DBL S-gos Stoke-on-Trent sky
riaus valdyba skyrė 16 svarų ir dos
nieji skautiškos idėjos rėmėjai Br. 
Br. Puodžiūnai, K. Kamarauskas, S. 
Svidinskas aukojo po 5 svarus. Po 2 
svarus - O. Vencaitienė, I. Petronis.

Škotijos lietuvių klubo ir DBLS 
skyriaus valdybai, mieliems J. R. 
Bliūdžiams, DBLS Stoke-on-Trent 
skyriaus valdybai, skautiškos idėjos 
rėmėjams ir LS S-gos garbės narei 
Br. Puodžiūnienei reiškiame nuošir
dų ir skautišką AČIŪ!

Ačiū visiems už gražius sveikini
mo žodžius stovyklautojams!

p.s. J. Maslauskas
LSB Europos Rajono atstovas

PATIKSLINIMUI
’’Europos lietuvio“ Nr. 26 pra

nešime apie Didžiosios Britanijos 
Liet. Kat. Bendrijos suvažiavimą 
yra netikslumų: sumaišytos Derby 
ir Nottingham© Bendrijos. Č. Sir
vidas kalbėjo tik apie Derby Bend
riją, jos nedarbštumą. Apie Not- 
tinghamo Bendriją, jos darbingu
mą kalbėjo poetas Česlovas Ob- 
carskas, kuris pridėjo ir du savo 
eilėraščius. A. G. Ivanauskai buvo 
ne iš Birminghamo, bet iš Wolver- 
hamptono. Raštu dar sveikino Lie
tuvos Katalikų Moterų Sąjungos 
pirmininkė Gražina Paliokienė, o 
iš Conventry Irena Timmins ir Pet
ras Povoliūnas.

Ačiū Redakcijai už dėmesį.
Kun. S. Matulis, MIC,

sekretorius

NORI SUSIRAŠINĖTI

Man trisdešimt šešeri metai, iš
siskyrusi, turiu du vaikus. Materia
liai esu apsirūpinusi, turiu didelį 
dviejų aukštų namą, žemės. Norė
čiau susirasti draugą.

Rašykite man:

Alma Šukienė
Jaunimo 11
5300 Panevėžys
Lietuva

PASAULYJE
Solidarumas su 

pagyvenusiais žmonėm
1999-tieji paskelbti Taiptauti. 

niais Seno žmogaus metais. Birželio 
mėn. Asyžiuje vyko Europos šalin 
atstovų susitikimas tema ’’Solidam- 
mas tarp kartų auklėjimo ir formavi
mo dėka“. Susitikime svarstyti kon
kretūs solidarumo su pagyvenusiais 
žmonėmis projektai. Reikia pažy- 
mėti, jog susitikime daugiausia daly, 
vavojaunimas. Buvo pristatyti Ašy- 
žiaus Jono XXIII pradinės mokyklos 
mokinių darbai, nuveikti, rūpinantis 
senais žmonėmis. Susitikimo tikslas 
- paskatinti bendradarbiavimą taip 
kartų, pasinaudojant įvairių Europos 
kraštų patyrimu.

Žmogus turi 
pareigą gyventi

Kiekvienais metais Europoje 
šimtas tūkstančių žmonių savo noru 
nutraukia gyvybės siūlą. Šis skaičius 
yra toks pat kaip ir aukų skaičius, 
kurių pareikalavo ginkluotas kon
fliktas buvusios Jugoslavijos terito
rijoje. Savižudybė Europoje yra vie
na pagrindinių jaunų žmonių mirties 
priežasčių, konstatuoja dienraštis 
’’Avvenire“ straipsnyje “Silpnųjų 
žlugimas“. Išstudijavus dvidešimt 
tris tūkstančius 1989-1993 m. ban
džiusiųjų nusižudyti atvejus, pasiro
dė, jog dažniausiai žudytis bandė 
25-44 metų amžiaus žmonės. Žy
mus egzistencialistas, rašytojas Al
bert Camus, paklaustas nuomonės 
apie savižudybę, atsakė: “Žmonių 
nereikia klausti, kodėl jie žudosi, tei
kia klausti, kodėl jie gyvena“. Šų 
mintį savo pranešime, skaitytame 
tarptautiniame Kongrese savižudy
bės klausimais, pratęsė garsus švei
carų medikas Norman Sartorius 
’’Šių dienų medicina yra atitrūkusi 
nuo bendražmogiškų vertybių, kurių 
dėka žmogiškas gyvenimas tampa 
vertu, kad būtų pragyventas“, - sako 
rna pranešime. Dabartinio mediko 
mąstysenoje teiginys ’’žmogus turi 
teisę numirti“ užėmė vietą teiginio 
’’žmogus turi pareigą gyventi“. Švei
carų medikas energingai pasisakė 
prieš šiuolaikinių mokslininkų tarpe 
kilusią teoriją, jog savižudybė yn 
’’normali elgsena, kylanti iš žmo
giškos prigimties“. ’’Klaidinga ma
nyti, jog neįmanoma užkirsti kelio 
šiai nelaimei“, - baigdamas prane 
Šimą pasakė šveicarų medikas. - 
’’Svarbiausia priemonė - daugiau dė
mesio skirti asmenybės ugdymui“.

Diskusijos dėl celibato
Auklėjimo Kongregacijos doku

mentas apie būsimųjų kunigų for
mavimą, kuriame liečiamos ir san
tuokos problemos, sukėlė diskusija 
tikinčiųjų tarpe. Vis keliami klausi
mai apie celibato vertę katalikų Bal- 
nyčioje.

Bažnyčios istorijoje žinoma dauj 
panašaus silpnumo pavyzdžių, ypal 
kai Bažnyčios nuostatai susidurdavo 
su tam nepalankia kultūrine ir socia
line aplinka. Pavyzdžiui, XVIII-XB 
a., kuomet atvirai buvo demonstnfl 
jama neapykanta kunigams, vienui 
liams ir vienuolėms. Tenka pripažin 
ti, jog dabartinė vartotojiška bei he
donistinė visuomenė taip pat yra lin
kusi abejoti kunigų celibato reika
lingumu ir verte. Nereikia stebėtis 
kad kai kurių dvasininkų silpnumą-' 
sukelia susidomėjimą, tačiau tokio! 
naujienos neturėtų skatinti teismo t 
pasmerkimo.

Tikrovė jau ne kartą įrodė, jo! 
kaip tik pagrindiniai šių epizodi 
veikėjai vengia smalsumo.
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Vatikano radijo lietuviškų lai. 
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