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Latvija ir Lietuva 
turi būti vieningos

Sidabras, verteiijišf už auksą
I f i. here a I

Latvijos Respublikos prezidentas 
Guntis Ulmanis su žmona Aina Ul- 
nane su dviejų dienų darbo vizitu 
lankėsi Lietuvoje. Vizito metu įvyko 
Latvijos ir Lietuvos prezidentų susi- 

5 tikimas bei dvišalės derybos.
Savo kalboje, pasakytoje po dvi

šalių derybų, Latvijos vadovas pa- 
brėžė, jog po Europos Sąjungos vir
šūnių susitikimo Kanuose bei Šiau
rei ir Baltijos šalių ministrų pirmi
ninkų susitikimo Vilniuje Baltijos 
valstybių bendradarbiavimas suak
tyvėjo. Prezidento G. Ulmanio nuo
mone, Latvijai ir Lietuvai dabar 
svarbu ne konkuruoti, o bendradar
biauti, kartu gerinant kriminogeninę 
būklę, aktyvinant saugumo tarnybų 
darbą, sprendžiant valstybės sienų, 
nelegalių migrantų bei ekologijos 
problemas. Latvijos prezidentas tei
giamai įvertino abiejų valstybių už
sienio politiką koordinuojančių ži
nybų darbą, išryškėjusi siekiant na
rystės ES. ’’Latvija mano, kad yra tik 
vienas užtikrinantis saugumą ir 
stabilumą kelias - stoti į ES“, - 
pabrėžė G.Ulmanis.

Latvijos prezidentas prisiminė ir 
istorinius įvykius, kuomet latvių tau
ta buvo kartu su lietuvių tauta - drau
ge pradėtą tautinio atgimimo Sąjūdį, 
bendrą akciją ’’Baltijos kelias“, tra
giškus Sausio įvykius. Vėliau buvo 
įsteigta Baltijos Taryba, Baltijos Mi
nistrų Taryba, Baltijos Asamblėja, 
kartu siekta tapti ES narėmis.

Prezidentas Guntis Ulmanis sakė, 
jog nėra abejonių, kad Lietuvos 
žmonės žino, kaip gyvena Latvija, 
kuri dabar kuria naują pramonės ir 
žemės ūkio modelį, siekia sustabdyti 
šalyje prasidėjusią bankų krizę. Pa
grindinė Latvijos problema dabar 
yra ta, jog pradėtos ir vykdomos re
formos kol kas nepagerino šalies 
žmonių gyvenimo, teigė kaimyninės 
valstybės Prezidentas.

'Lietuviai ir latviai - vienintelės 
gyvos baltų tautos - įrodė pasauliui,

Lietuvos garbingą praeit) 
paminint

Lietuvos valstybės šventę šven
čiame nuo 1991 m., kai buvo nutar
ta, jog liepos 6-oji, Mindaugo karū
navimo Lietuvos karaliumi diena, is
torikų pripažinta formalia Lietuvos 
valstybės įsteigimo diena, yra tinka
miausia proga paminėti garbingą 
krašto praeitį.

Šventės išvakarėse sostinėje Lie
tuvos menininkų rūmuose atidaryta 
J. Malinauskaitės tapybos paroda 
Lietuvos didieji kunigaikščiai ir 
įžymūs žmonės“. Tėvynės Sąjunga 
pakvietė vilniečius į vakaronę. Lie
pos 6-ąją šventiniai renginiai prasi
dėjo eisena Daukanto aikštėje, Ka
tedros aikštėje įvyko devynių šven
tinių prakalbų iškilmės, Vilniaus Ar
kikatedroje Bazilikoje buvo aukoja
mos mišios.

Valstybės dienos proga Preziden
tas apdovanojo Lietuvos valstybei, 
jos ūkiui, kultūrai, menui, mokslui ir 
lietimui nusipelniusius asmenis. 

kad yra vertos turėti nepriklausomas 
valstybes, o tai yra patikimiausias 
tautų gyvybės išsaugojimo garan
tas“, - oficialių pietų metu pasakyto
je kalboje pažymėjo Prezidentas A. 
Brazauskas. Jis teigė, jog politinis 
Latvijos ir Lietuvos atgimimas, 
abiejų valstybių ’’grįžimas į pasaulio 
bendriją buvo toks staigus ir visapu
siškas, kokio dar neseniai negalėjo 
tikėtis net didžiausias optimistas“.

Latvijos Respublikos prezidento 
žmonai buvo surengta atskira vizito 
programa, pranešė ELTA. Aina Ul- 
mane, lydima Lietuvos prezidento 
dukters Audronės Usonienės, susi
pažino su Vilniaus senamiesčiu, pa
buvojo universitete. Ponia Aina ap
silankė ir sostinės ’’Vartų“ galerijoje. 
Po oficialių pietų A. Ulmane pabu
vojo Vilniaus Arkikatedroje, Žemu
tinėje pilyje. Ji kartu su vyru dalyva
vo susitikime su Lietuvos latvių ben
druomenės nariais, naujos Latvijos 
ambasados atidarymo iškilmėse ir ta 
proga surengtame priėmime.

Liepos 6 d. surengtoje spaudos 
konferencijoje G. Ulmanis pasakė, 
jog Latvijos derybos su JAV naftos 
kompanija ’’AMOCO“ gali būti su
stabdytos, jei jos trukdo Lietuvos ir 
Latvijos deryboms dėl ekonominės 
zonos Baltijos jūroje ribų nustaty
mo. G. Ulmanis teigė, kad ekonomi
nės zonos ribų nustatymo klausimu 
Latvija pasiruošusi eiti į kompromi
są su Lietuva. Jei toje zonoje bus 
naftos telkiniai, Lietuva ir Latvija 
galėtų kartu juos eksploatuoti, pažy
mėjo kaimyninės valstybės vadovas.

Po spaudos konferencijos G. Ul
manis, lydimas A. Brazausko, lankė
si Kaune.

Grįžęs į Vilnių Latvijos prezi
dentas G. Ulmanis ir ponia A. Ulma
ne dalyvavo Lietuvos menininkų rū
muose surengtame Valstybės dienos 
minėjime. Tą patį vakarą Latvijos 
vadovas su žmona išvyko į Rygą.

Erika Umbrasaitė

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Ge
dimino 3-iojo laipsnio ordinu apdo
vanoti - pirmasis atkurtos nepriklau
somos Lietuvos susisiekimo minist
ras J. Biržiškis, Panevėžio J. Milti
nio dramos teatro aktorius ir režisie
rius V. Blėdis, Lietuvos baleto vete
ranė, pedagogė J. Jovaišaitė-Olekie- 
nė, Lietuvių enciklopedijos leidėjas 
J. Kapočius (JAV), dailininkas A. 
Petrulis, keramikas, profesorius L. 
Strolis, Kauno medicinos akademi
jos docentas A. Stropus, agronomas, 
Mokslų akademijos narys-korespon- 
dentas, profesorius P. Vasinauskas, 
bibliotekininkas, kultūros istorikas, 
ilgametis Vilniaus universiteto mok
slinės bibliotekos direktorius, profe
sorius L. Vladimirovas

Septyniolika asmenų apdovanota 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Ge
dimino 4-ojo laipsnio ordinu, devyni 
- 5-tojo laipsnio ordinu

EU

Europos vicečempionų sutikimas Vilniaus "Žalgirio“ stadione.

Liepos 2 d. prieš vidurnaktį Atė
nuose paaiškėjo 29-ojo Europos vy
rų krepšinio čempionato nugalėtojai. 
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ta
po Europos vicečempione. Europos 
pirmenybių medaliai iškovoti po 56

Prieš 75 metus buvo pasirašyta 
Rusijataikos

1920 m. liepos 12 d. Lietuvos ir 
Sovietų Rusijos taikos sutartis - ne 
tik istorinė data ir istorijos šaltinis. 
Sutartį ir su ja susijusius įvykius 
tebevertina ne tik istorikai, bet ir po
litikai. Be to, nuo sutarties pasirašy
mo prabėgo tik spetyniasdešimt pen- 
keri metai. O tai nėra labai daug 
netgi tragiškame XX a., atneŠusiame 
didžiulius nuostolius lietuvių tautai.

1920 m. pradžioje iš carinės Ru
sijos imperijos griuvėsių besiver
žianti Lietuvos valstybė, siekianti 
savo nepriklausomybės ir teritorijos 
tarptautinio pripažinimo, tebebuvo 
sunkioje būklėje. Lietuvos kariuo
menė buvo laimėjusi daug mūšių su 
rusų bolševikais, bermontininkais, 
lenkais. Tačiau Vilnių ir Rytų Lietu
vą buvo užėmusi Lenkija, kurios po
litikų dalis tebesiekė atkurti ’’Didžią
ją Lenkiją“ su 1772 m. sienomis, 
planavo visų lietuvių žemių valdy
mą iš Varšuvos. Rusijos politinės jė
gos (ir bolševikai, ir su pastaraisiais 
tebekovojantys baltieji) taip pat il
gainiui tikėjosi likviduoti Lietuvos ir 
kitų Baltijos valstybių nepriklauso
mybės daigus. Prancūzija, Anglija, 
JAV, nors ir teigė apie tautų apsi
sprendimo teises, bet praktikoje va
dovavosi globaliniais politikos ir 
ekonominiais interesais. Tebevyko 
pavieniai lietuvių ir lenkų karių susi
rėmimai, kurie neperaugo į didelį 
Lenkijos puolimą prieš Lietuvą dau
giausia tik dėl to, jog buvo ruošia
masi Lenkijos karui su Bolševikų 
Rusija dėl Gudijos ir Ukrainos.

Tokioje situacijoje, kuomet Eu
ropoje dar vis tebebuvo kalbama 
’’ginklų kalba“, Lietuvos valstybės, 

metų pertraukos. Lietuva prieš šį 
čempionatą du kartus - 1937 m. ir 
1939 m. - varžėsi Europos pirmeny
bėse ir abu kartus iškovojo aukso 
medalius.

Kaip pajuokavo Lietuvos ko-

sutartis su
praradusios sostinę Vilnių ir teturin
čios tik dalį teritorijos su karo nua
lintu ūkiu, politikams ir diploma
tams reikėjo daug pastangų, kad ap
gintų 1918 m. vasario 16 d. Nepri
klausomybės Aktą ir nepriklauso
mybės kovų aukų garbę. Ar diplo
matinėje kovoje nebuvo padaryta di
delių klaidų, galima diskutuoti. Ta
čiau didžiųjų ir imperialistinių vals
tybių kaimynystėje (net pralaimėju
si, Vokietija tebebuvo svarbiu fakto
riumi) maža Lietuva nesutriko, gar
bingai priešinosi ir diplomatinėje 
srityje. Šio priešinimosi, siekiant at
gauti Rytų Lietuvą ir kitas etnines 
žemes, išdava buvo ir 1920 m. liepos 
12 d. sutartis.

Lietuvos ir bolševikų kariuome
nių konfrontacijos pabaiga -1920 m. 
sausis. Tiesa, didesni mūšiai baigėsi 
jau 1919 m. rugsėjį prie Daugpilio ir 
Dauguvos, po to ilgam nusistovėjo 
pozicinė pusiausvyra. Vykstant po
ziciniam karui keliasdešimties kilo
metrų fronto ruože padauguvyje, 
1919 m. rugsėjo 11 d. Rusijos užsie
nio reikalų komisaras G. Čičerinas 
kreipėsi į Lietuvą dėl taikos sudary
mo. 1920 m. sausio mėn. Lietuvos 
kariuomenė dar bandė įsijungti į 
operaciją prieš raudonarmiečius prie 
Daugpilio kartu su latviais ir lenkais. 
Lenkų kariuomenė tam sutrukdė, 
nublokšdama lietuvių karius. Po to 
sąlyčio su raudonąja armija nebuvo 
iki pat 1920 liepos mėn., nes Rytų 
Lietuvą užėmusi Lenkija atskyrė 
Lietuvos vyriausybės kontroliuo
jamą teritorijos dalį nuo bolševikų 
valdomų sričių.

Lenkija siekė izoliuoti Lietuvą ir 

Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.

rnandos vyriausiasis treneris Vladas 
Garastas, 1937-ais ir 1939-ais buvo 
lengviau kovoti už auksą - nebuvo 
jugoslavų.

Nukelta j 7 psl.

diplomatinėje sferoje. Tai jai pavyko 
1920 m. sausio 15-22 d. Helsinkyje 
vykusioje Baltijos valstybių konfe
rencijoje. Joje Lietuva tebuvo stebė
toja, o Lenkija pirmą kartą dalyvavo 
kaip pilnateisis narys (ankstesnėje 
konferencijoje - kaip stebėtoja). O į 
sekančią Baltijos valstybių konfe
renciją Varšuvoje, 1920 m. kovo 8- 
14 d., Lietuva iš vis nekviečiama. 
Lietuvos izoliacijai, po kurios turėjo 
sekti agresyvūs veiksmai, tarnavo ir 
Lenkijos karinis bendradarbiavimas 
su Latvija bei Estija (kovojant su vo
kiečių ir baltųjų rusų bei bolševikų 
kariniais daliniais) bei šių valstybių 
pripažinimas de facto iš Lenkijos 
pusės jau 1919 m. rudenį.

Rusijos bolševikai, būdami taip 
pat tarptautinėje izoliacijoje, takti
niais sumetimais siekė normalizuoti 
santykius su visomis trimis Baltijos 
valstybėmis, neatsisakydami savo 
ankstesnių siekių pasmaugti jų ne
priklausomybę. Juk buvo planuoja
ma visos Europos bolševizacija ir 
mažos valstybės geriausiu atveju ga
lėjo tikėtis tik satelito (vasalo) padė
ties. Socialistinės revoliucijos ’’neši
mo“ į Vakarų Europą ant raudono
sios armijos durtuvų planai tapdavo 
vėl aktualūs po didesnės sėkmės ka
ro fronte. Taip atsitiko ir 1920 m. va
saros pradžioje. Tuomet, sužlugus 
1920 m. balandžio mėn. pradėtam 
lenkų kariuomenės puolimui, raudo
noji armija perėjo į kontrpuolimą. 
Birželio 13 d. lenkų kariai pasitraukė 
iŠ Kijevo. Frontas ėmė artėti prie 
Varšuvos. Vilniuje ir Rytų LietųVbjįt'-*

Nukelta j 3 psl.
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’’Baltijos šalims svarbu parengti 
gerą jungimosi prie Europos Sąjun
gos strategiją, o Šiaurės valstybės 
joms stengsis padėti savo patirtimi“, 
sakė Danijos ministras pirmininkas 
Puolas Nyrupas Rasmussenas, pasi
baigus pirmą kartą Vilniuje vyku- 
siams aštuonių Šiaurės ir Baltijos 
šalių premjerų susitikimui.

Į šį susitikimą pagal formulę 
”5+3“ liepos 1 d. susirinko Baltijos 
valstybių, Danijos, Islandijos, Nor
vegijos ir Suomijos ministrai pirmi
ninkai bei jų vadovaujamos vyriau
sybinės delegacijos. Kadangi Švedi
jos Karalystės premjeras Ingvaras 
Carlssonas dėl ligos negalėjo atvykti, 
šios valstybės delegacijai vadovavo 
šalies teisingumo ministre Laila Frei- 
valds. Tai antrasis tokio lygio susiti
kimas, pirmas jau buvo surengtas 
1992 m. rugpjūtį Danijoje, Rione.

Susitikimo Vilniuje svarbiausios 
diskusijų temos buvo Baltijos vals
tybių integracija į Europą, regioninis 
bendradarbiavimas, regiono stabilu
mo garantijos. Susitikimą pradėjęs 
Lietuvos premjeras A. Šleževičius 
pabrėžė, kad Baltijos šalys, pasira
šiusios ES asocijuotos narystės su
tartį, įžengė į naują politinio ir eko
nominio vystymosi etapą. Šį mo
mentą išskyrė ir Suomijos premje
ras Paavo Lipponenas. Švedijos tei
singumo ministrė garantavo, jog 
Švedija yra pasirengusi suteikti pa
galbą, derinant įstatymus su ES rei
kalavimais. Tą patį patvirtino ir 
Norvegijos premjerė Gro Harlem 
Brundtland. Nors jos šalis ir nėra ES 
narė, Norvegija yra priderinusi prie 
šios organizacijos savo įstatymus ir 
politiką.

Šiaurės Ministrų Tarybos pirmi
ninkas, Danijos Karalystės premje
ras P. N. Rasmussenas pabrėžė, kad 
integravimasis į ES suteikia Baltijos 
valstybėms daugiau galimybių gauti 
finansinę, techninę ir kitokią pagal
bą. Per viršūnių susitikimą Kanuose 
nutarta per artimiausius penkerius 
metus ES naujiems nariams Rytų ir 
Centrinėje Europoje paskirti 8,7 
mlrd. JAV dolerių. Lietuvos minist
ras pirmininkas sakė, jog pagrindi
nės investicijos sritys Lietuvoje - in

SEFOTOS BUENOS
Ka<jj.amiv.91hi nebijo.tų 

kai.iu.Qmg.nas
Taip skamba straipsnio antraštė 
’Lietuvos aide“ 07 04

Jaunojo kario mokykla prie vi
daus tarnybos 1-ojo pulko veikia 
jau kuris laikas. Į ją susirenka maž
daug 14-16 metų jaunuoliai. 
Mokslo metai Jaunojo kario mo
kykloje baigėsi karine stovykla. Iš 
1-ojo pulko į stovyklavietę, esan
čią prie Karmėlavos, jaunuoliai at
žygiavo pėsčiomis. Čia, 1-ojo pul
ko poligone, šalia karių palapinių 
iškilo ir dvi jaunųjų stovyklautojų 
palapinės. Vienoje apsigyveno 30 
jauntyų 1-ojo pulko karių, kitoje 
įsikūrė 20 jaunųjų Lietuvos šaulių 
sąjungos karių iš Žemaitijos. Pas
kutinę stovyklos dieną vaikinukai 
buvo atvežti į poligono šaudyklą 
Dumsiuose, kur susipažino su įvai
riais ginklais. Berniukai buvo mo
komi užtaisyti automatą. Galiau
siai prasidėjo šaudymo pratybos. 
Kiekvienam buvo duota po penkis 
šovinius. Didžiausią žurnalistų; o 
ir karių susižavėjimą sukėlė gal dar

’’Penki plius trys“ - 
kelias į Europą

frastruktūra, aplinkos apsauga ir 
energetika.

Buvo aptarti ir rytinių Baltijos ša
lių sienos apsaugos klausimai. Sie
kiant glaudesnio bendrarbiavimo, 
reikia užkirsti kelią narkotikų, gink
lų, radioaktyviųjų medžiagų kontra
bandai, labiau rūpintis aplinkosauga, 
sakė A. Šleževičius.

Planuojama ir kitų metų balandį 
Vilniuje surengti bendrą Baltijos ir 
Šiaurės šalių vadovų posėdį ir aptar
ti Baltijos Tarybos steigimo idėją. 
Tad Vilnius, pasak ’’Lietuvos ryto“, 
turi progą tapti politinės traukos cen
tru Baltijos šalyse.

Po pietų ir kavos Svečių namų 
terasoje premjerai išvyko į namus. 
Vilniuje pasiliko tik Islandijos prem
jeras Davidas Oddssonas, atvykęs į 
sostinę su trijų dienų vizitu. Jis kartu 
su Prezidentu A. Brazausku dalyva
vo Lietuvos, Islandijos ir Švedijos 
farmacijos įmonės atidaryme. Tai 
didžiausia Islandijos investicija Rytų 
Europoje ir pirmoji Lietuvoje.

Prieš aštuonių premjerų susi
tikimą birželio 30 d. Vyriausybės rū
muose įvyko bendras Baltijos šalių 
vyriausybių vadovų susitikimas. Jo 
metu išklausyta Latvijos ministro 
pirmininko Mario Gailio informaci
ja apie Latvijos pirmininkavimą 
Baltijos Ministrų Tarybai (BMT) bei 
šios Tarybos veiklą per vienerius 
metus. Buvo suderintos pozicijos su
sitikime su Šiaurės valstybių Vy
riausybių vadovais, aptarti Balti
jos valstybėms svarbūs klausimai. 
Premjerai neslėpė, jog susitikimo 
metu stebėjo įtemptas Lietuvos ir 
Rusijos krepšinio rinktinių varžybas 
Atėnuose.

Po susitikimo Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos premjerai pasirašė pareiš
kimą dėl Baltijos Ministrų Tarybos 
veiklos, kuriame įvertinamas BMT 
pirmųjų metų darbas ir fiksuojama, 
kad nuo liepos 1 d. vadovavimą 
BMT perima Lietuva. Pasak A. Šle
ževičiaus, įsteigus BMT, bendrą 
nuolat veikiančią instituciją, Baltijos 
šalių bendradarbiavimas įvairiose 
srityse tapo daug lengvesnis ir veiks
mingesnis. Taryba koordinuoja įvai
rių bendrų Baltijos šalių dokumentų 

ir dešimties metų nesulaukęs pyplys. 
Baigus šaudyti, vadovavęs šaudy
mui karininkas, pasisiūlė vaikui pa
dėti nunešti automatą iki taikinio, 
tačiau šis jokiu būdu nenorėjo ati
duoti ginklo. Iš toliau žiūrint buvo 
nelabai aišku, kas ką tempia - ber
niukas automatą ar automatas ber
niuką, mat abu buvo maždaug vie
nodo dydžio.

’’Status“ -
prie§ L. Baškauskaitę

Tęsiasi neramumai ”Tele-3“. Apie tai 
plačiau T. Ignatavičiaus straipsnyje 
"Status“ prieš L. Baškauskaitę“, 
"Respublika“ 07 04.

UAB ”Tele-3“ valdyba priėmė 
sprendimą apriboti šios televizijos 
kompanijos įkūrėjos L. Baškauskai
tės, kuri buvo ir valdybos pirminin
kė, įgaliojimus. Tą padaryti, pasak 
vienos iš ’Tele-3“ savininkių ’’Sta
tus“ bendrovės viceprezidento V. 
Bieliausko, paskatino L. Baškaus
kaitės veiksmai: ji jau nebūdama di
rektorė ir neturėdama jokių įgalio
jimų, iškvietė policiją ir, pašalinusi 

rengimą bei realizavimą saugumo, 
sienų apsaugos, muitų, transporto, 
energetikos ir kitose serityse.

Susitikimo metu pasirašyta ir 
trijų Baltijos Vyriausybių sutartis 
dėl nelegaliai gyvenančių asmenų 
grąžinimo, kurią teigiamai įvertino 
Šiaurės šalių premjerai.

Lietuvos ministras pirmininkas 
A. Šleževičius liepos 1 d. susitiko su 
Estijos Respublikos Vyriausybės va
dovu Titu Vehiu, kuris vadovavo sa
vo šalies delegacijai Šiaurės ir Bal
tijos valstybių ministrų pirmininkų 
susitikimui Vilniuje. Premjerai apta
rė abi šalis dominančius klausimus, 
regiono ir tarptautines problemas, 
įvairius dvišalių santykių aspektus. 
Aptartos kryptys, kaip stiprinti Balti
jos Ministrų Tarybos vaidmenį sie
kiant trijų valstybių integracijos į ES 
ir kitas žemyno struktūras.

Estijos premjeras pažymėjo, jog 
Baltijos kaimynai taip pat suintere
suoti geresniu Lietuvos ir Lenkijos 
sienos pralaidumu prekėms ir žmo
nėms. A. Šleževičius informavo apie 
Lietuvos pastangas pataisyti padėtį 
Lazdijuose ir Kalvarijoje (šiame 
punkte nuo rugsėjo mėn. kontrolės 
linijų padvigubės). Lietuvos ir Es
tijos premjerai išsakė pasitenkinimą 
dėl rengiamo susitarimo aviacijos 
transporto srityje. Artimiausiu metu 
dokumento tekstas bus parafuotas, o 
susitarimą šalių susisiekimo minis
trai turėtų pasirašyti liepos mėnesį 
Palangoje. Tuomet pagerėtų Lietu
vos ir Estijos aviakompanijų bendra
darbiavimas.

Atskirai svarstyta Laisvos preky
bos tarp Baltijos valstybių sutarties 
idėja. A. Šleževičius papasakojo, jog 
pagal tokią sutartį su ES, siekiant 
apsaugoti Lietuvos žemės ūkio pro
dukcijos gamintojus, šešerius metus 
importuojamiems produktams yra 
taikomi tarifai. Tačiau Baltijos šalių 
produktai Lietuvos žemdirbiams nė
ra pavojingi, tik reikėtų gauti garan
tijas, jog prisidengus šia sutartim, į 
šalį nepakliūtų trečių šalių gaminiai. 
Aptarta ir Vizų sąjungos idėja, ku
riai įgyvendinti reikėtų geresnės sie
nų kontrolės.

Sara Žukauskaitė

samdytus bendrovės sargus, užėmė 
pastatą, esantį Kalvarijų gatvėje. Į jį, 
kaip teigia laikinai einanti ’Tele-3“ 
direktorės pareigas R. Tomonienė 
savo pareiškime policijos Ekonomi
nių nusikaltimų skyriaus komisarui, 
pastarosiomis dienomis be L. Baš
kauskaitės leidimo niekas negalėjo 
užeiti. Kadangi buvusi ”Tele-3“ di
rektorė ’’atsisako perduoti bendrovės 
dokumentus“ ir ’’trukdo jos veiklą“, 
minėtame pareiškime prašoma iš
kelti L. Baškauskaitei baudžiamąją 
bylą.

Birželio 3 d. ’’Status“ apsauga, 
stebint žurnalistams, pakeitė, ’’Sta
tus“ vadovų nuomone, neteisėtai 
’Tele-3“ pastate įkurdintą policiją. 
Vėliau ten budėjusio policininko pa
prašyta palikti patalpas. ’Tele-3“ ad
ministratore V. Marciulevičiūtė po
licijos atsiradimą pastate praėjusį sa
vaitgalį motyvavo tuo, jog L. Baš
kauskaitės nepatenkino iki tol buvu
si apsauga. Atleisti L. Baškauskaitę 
iš direktores pareigų buvo nuspręsta 
birželio 8 d. UAB ’Tele-3“ valdybos 
posėdyje. Mat buvusi direktorė be 
valdybos žinios asmeniniams tiks
lams panaudojusi 200 tūkst. Lt, prik
lausančių televizijos kompanijai. L. 
Baškauskaitė toliau ėjo pareigas, nes 
valdyba manė, jog buvusi direktore

Keliais sakiniais
□ Lietuvoje lankėsi Lenkijos kariuo
menės generalinio štabo viršinin
kas gen. T. Wilecki. Buvo aptartos 
tiesioginio bendradarbiavimo ga
limybės tarp giminingų Lietuvos ir 
Lenkijos kariuomenių struktūrų. 
Buvo tartasi dėl bendros erdvės 
kontrolės kūrimo. Pasak Lietuvos 
kariuomenės vado gen. J. Andriš
kevičiaus, Lenkija galėtų būti Bal
tijos šalių tiltas kuriant bendrą su 
Vyšehrado šalimis oro erdvės kont
rolę.
□ Klaipėdos jūrų uoste su trijų die
nų vizitu viešėjo Prancūzijos karinių 
jūrų pajėgų karo laivai "Amyot D. 
Inville“ ir "Commandant L Her- 
minier“. Po to jie dalyvavo Lietu
vos, Latvijos ir Prancūzijos karo lai
vų pratybose.
O Didžiosios Britanijos bankui 
"Midland Bank“ suteikta valstybės 
garantija. Ji suteikta dėl Zoknių aero
uostui plėtoti teikiamos ne didesnės 
kaip 26,4 mln. JAV dolerių paskolos 
8,5 metų laikotarpiui. Paskolą pa
dėjo ’’rasti“ ’’Philips“ kompanija, lai
mėjusį tarptautini projektų konkursą 
techniškai pertvarkyti buvusį karinį 
Zoknių aerouostą į I klasės trans
porto ir keleivių aerouostą, aprūpin
tą modernia ir patikima aparatūra. 
Paskola turėtų atsipirkti maždaug 
per 7 metus, jei kasdien Zokniuose 
būtų atliekama ne mažiau kaip po 13 
skrydžių. Prognozuojama, jog por
eikis bus didesnis. Aerouostas gali 
būti pertvarkytas maždaug per 8 
mėn. Tai būtų svarbus žingsnis įren
giant Šiaulių rajone laisvąją ekono
minę zoną.
□ Pasirašyta sutartis dėl 14 mln. 
ECU paskolos Klaipėdos uosto re
konstrukcijos projektui. Ją pasirašė 
Lietuvos finansų ministras R.Šarki- 
nas bei Europos investicijų banko 
viceprezidentas V.Rotas. Paskola 
skiriama 18 metų.
□ Hagoje vyko konferencija "Lietu
va. Tramplinas į Rytų Europą“. Ją 
organizavo Delfe įsikūręs fondas 
’’Lietuvos biuras: informacijos, pre
kybos ir konsultavimo centras“. 
Renginyje dalyvavo daugau kaip 40 
Olandijos kompanijų atstovai.
O Baigėsi Pasaulio lituanistų bend
rijos mokslinė konferencija. Rengi
nys ’’Priklausomybės metų (1940- 
1990) lietuvių visuomenė: pasiprie
šinimas ir/ar prisitaikymas“ sukvietė 
be Lietuvos mokslininkų ir garsius 

išnaudos jai suteiktas galimybes 
sugrąžinti pinigus. Tačiau, pasak 
’’Status“ viceprezidento, L. Baš
kauskaitė ne tik jų neišnaudojo, bet 
dargi išsiuntinėjo laiškus reklamos 
agentūros IP Miunchene vadovams, 
Didžiosios Britanijos, JAV ambasa
doms, kuriuose teigia, jog ji ir’Tele
s’’ darbuotojai yra persekiojami, o 
jos gyvybei iškilęs pavojus. Šiuo 
metu ’’Status“ priklauso 32,5 proc. 
’Tele-3“ akcijų. 32,5 proc. turėjusi 
L. Baškauskaitė, kaip pranešė V. 
Bieliauskas, 17,5 proc. perrašė 
’’New Century Holding“ kompani
jai. V. Bieliauskas patvirtino, jog ir 
’’Status“ parduoda turimas akcijas. 
Šiuo metu deramasi su Los Andželo 
(JAV) firmų ’’Saga Pictures Corpo
ration“ ir ’Teritorial Capital, Ine.“ 
atstovais, žadančiais pirkti ’Tele-3“ 
už 1,2 mln. JAV dolerių.

g. Dariaus ir S. Girėno 
atminimui

Apie bebaimių lakūnų atminimo įam
žinimą rašoma "Lietuvos ryte“ 07 01

Kauno savivaldybė skyrė dau
giau kaip 34 tūkst. Litų būtiniau- 
siems darbams transatlantinių lakū
nų S. Dariaus ir S. Girėno memo
riale jų žūties vietoje Soldine (dabar 

išeivijos intelektualus - S. Sužiedėlį 
K. Girnių, V. Donielą, L. Mockūs 
A. Norvilą, R. Šilbajorį, A. Štroną. 
Konferencijoje perskaityti 25 pra« 
Šimai. Kitų metų konferencijos te® 
”Lituanistikos ateitis: tyrinėjimų ptį 
ritėtai ir metodika“. Ši konferencijųI 
pirmasis bendrijos renginys. Be kot 
ferencijų, Pasaulio lituanistų bend 
rija rengs nuolatinį seminarą, fe 
savo leidinius.
C3 Liepos 4 d. Vilniaus Nepriklauso 
mybės aikštėje įvyko mitingas. D® 
giau kaip tūkstantis žmonių, su
kviestų Lietuvos doros ir kulto® 
sąjungos, reikalavo ’’grąžinti pavoj 
tus indėlius“, darbo, duonos. Mit® 
go dalyviai laikė plakatus ’’Seimas 
tarnauja vagims“, ’’Šalin LDDPdil 
tatūrą“ ir pan. Buvo perskaityti bank- 
rutavusių bankų indėlininkų inicia 
tyvinės grupės reikalavimai - pakeis- 
ti Komercinių bankų įstatymą, įfe ( 
sinti kolektyvinę bankų draudi® 
sistemą. Jeigu reikalavimai nebus 
įvykdyti, apgauti indėlininkai saku 
kviesią žmones iš visų bankų alsi 
imti savo indėlius. Taip pat pasiūlyt 
surengti visuomeninį tribunolą h 
zidentui, Seimui ir Vyriausybei. Rj 
Seimo rūmų buvo sutelkta nemah 
policininkų, pirmą kartą tvaiką p 
laikė ir raitoji policija.
□ Rugpūčio 31-a paskelbta atmini- 
na diena. Ji bus vadinama Išsivai, 
vimo diena, pažyminti paskutinių 
buvusios sovietų kariuomenės pad 
linio išvedimo iš Lietuvos teritorija 
antrąsias metines. Paskutinis eH 
nas su Rusijos kariuomenės daliui: 
turtu iš Lietuvos išvyko likus pa 
kios minutėms iki 1993 m. rugsėj 
1-osios. I
□ Alytaus aeroklube nukrito ir su
dužo sportinis lėktuvas. JAK-52pi 
lotavęs suomis M. A. Termom 
žuvo vietoje, antrasis pilotas - lietui 
vis V. Saladžius mirė pakeliui į lig> 
ninę. Šiemet tai jau antroji tragedy; 
aeroklube, balandžio 23 d. žuvo į® 
fesionalus lakūnas F. Mikuta.
□ Karlskronoje baigėsi dviejų lit 
tuvių teismas. Teismas pripažinę 
jog du lietuviai - 31 m. laivo kapito
nas ir jo aštuoniolikmetis padėjėja; 
pažeidė Švedijos pabėgėlių įstaty
mą. Kapitonas nuteistas 10 mėt 
kalėti, po to jis 10 metų neturės tei 
sės įvažiuoti į Švediją. Jūreivis® 
teistas 4 mėn. kalėti, po to jamdvt- 
jus metus nebus leidžiama įvairi® 
į Švediją. Laivas, kuriuo į Švediją 
gabenti 29 pabėgėliai, teismo spira- 
dimu konfiskuotas.

- Pščelnikas) finansuoti. Dėl lėšų 
stokos darbai buvo sustoję. Vasa 
rio mėnesį Kauno savivaldybėje 
buvo įkurta iniciatyvinė grupė. 
Nuvykusi į Soldiną, ji atliko me 
morialo ekspertizę, numatė būtini) 
darbų apimtis 1995 m. Darbų są
mata beveik 115 tūkstančių litą 
Savivaldybė finansinės paramos 
kreipėsi į Kultūros ministeriją 
tačiau iki šiol teigiamo atsakymo 
negauta. Savivaldybė nutarė fi
nansuoti būtiniausius paminklo 
tvarkymo darbus, kadangi artėja 
liepos 17-oji - tragiškos lakūną 
žūties diena.

Į Soldiną išvyko kauniečių gm- 
pė, kuri turėtų pastatyti informa
cinius kelio ženklus ir rodykles 
sumontuoti akmens plokštę it 
akmeninį obeliską su įrašais, ap
tvarkyti muziejų ir paminklą.

’’Lietuvos aidas“ primena, joj 
sovietmečiu lakūnų žūties vietos 
priežiūra rūpinosi Kanadoje gyve
nantis Antanas Riauba, Lenkijos 
lietuvių Ščecino skyrius. Prieš ke
letą metų į šį darbą aktyviai įsijun
gė ir Lietuvos žmones. 1989 ® 
grupė Kauno aviatorių, pagal A 
Stankūno projektą pastatė Soldine 
S. Dariaus ir S. Girėno muziejų 
1990 m. buvo įrengta ekpozicija.
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Prezidentūroje
Liepos 3 d. Prezidentas A. Bra

zauskas pasirašė dekretą Žūvančiųjų 
gelbėjimo kryžais apdovanoti ketu
ris skęstančiuosius gelbėjusius Lie
tuvos piliečius.

Liepos 3 d. Prezidentūroje įvyko 
įvairių žinybų vadovų pasitarimas, 
kuriame aptarti ekonomikos ir ban
kų klausimai. Seimo ekonomikos 
komiteto pirmininkas V. Zimnickas 
informavo pasitarimo dalyvius apie 
tądien bendrame Ekonomikos bei 
Biudžeto ir finansų komitetų posė
dyje priimtus sprendimus siekiant 
sugriežtinti komercinių bankų kont
rolę, priimtus sprendimus dėl indėlių 
grąžinimo.

Seime
Liepos 3 d. Seimas ratifikavo 

Jungtinių Tautų vaiko teisių konven
ciją, apibrėžiančią pagrindines vaiko 
asmenines, pilietines, socialines tei
ses bei laisves ir būdus jas garantuoti.

Lietuvos nuostata prisijungti prie 
1989 m. paskelbtos konvencijos bu
vo patvirtinta 1993 m. rugsėjį. Sei
mo vicepirmininko J.Bematonio 
parengtame aiškinamaje rašte teigia
ma, kad pradinė Lietuvos Konstitu
cijos bei įstatymų analizė leidžia 
teigti, jog iš esmės Lietuvos įstaty
mai atitinka pagrindines konvenci
jos nuostatas. Vaiko teises mūsų ša
lyje saugo Konstitucija, Santuokos ir 
šeimos, Civilinis, Administracinių 
teisės pažeidimų, Baudžiamasis, Pa
taisos darbų kodeksai ir kiti doku
mentai bei teisės normos. Ratifika
vus šią konvenciją iškyla problema - 
joje numatytos valstybės pareigos fi
nansiškai ir ekonomiškai garantuoti 
vaiko teisių įgyvendinimą, tačiau 
neapibrėžtas tokių pareigų mastas. 
Todėl sunku įvertinti, ar dabartinė 
padėtis atitinka konvencijos reikala
vimus, rašoma aiškinamajame rašte. 
Kita problema - kai kurių Lietuvos 
įstatymų nesuderinamumas su kon
vencijos nuostatomis. Pavyzdžiui, 
Santuokos ir šeimos kodekse numa
tyta galimybė atimti tėvystės teises, 
o konvencija numato tik ’’priežiūros 
pakeitimą“; Baudžiamojo proceso 
kodekso skirsnis ’’Kardomosios 
priemonės“ nesiderina su konvenci
jos straipsniais, kuriuose numatomi 
atvejai, kai suimamas ir tardomas 
vaikas, įtariamas padaręs nusiaklti- 
mą. Pasak J. Bematonio, daugumą 
nesuderintų nuostatų turėtų panai
kinti baigiamas rengti Vaikų teisių 
apsaugos įstatymo projektas.

Liepos 3 d. Seimas priėmė kelias 
Vyriausybės siūlytas pataisas Alko
holio kontrolės įstatyme.

Pirminiame jo variante visus al
koholinius gėrimus buvo leidžiama 
pardavinėti tik nuo 11 vai. ryto, o da
bar nuspręsta, jog prekiauti alumi 
galima jau nuo 8 vai. Atsisakyta 
ankstesnio reikalavimo už teisę pre
kiauti alkoholiu sekmadieniais imti 
dvigubo tarifo žyminį mokestį. Pa
keista ir alkoholiu prekiaujančių par
duotuvių skaičiaus reguliavimo tvar
ka. Vyriausybė įsipareigojo jų skai
čių reguliuoti ’’ekonominėmis prie
monėmis“, o ne ankstesne nuostata, 
jog alkoholiu prekiauti galima tik 
vietovėse, kuriose yra ne mažiau 
500 gyventojų. Numatyta, jog savi
valdybės turės teisę išduoti vienkar
tinius prekybos silpnu alkoholiu lei
dimus. Pritarta ne visoms siūlytoms 
pataisoms. Uniformuoti pareigūnai, 
kaip ir anksčiau, negalės pirkti bei 
gerti alkoholio. Kaip sakė Seimo 
pirmininkas Č. Juršėnas (žinia, blai
vininkas), “būtų mano valia, už
drausčiau gerti visiems "šlipsuo- 
tiems“. LDDP frakcijos narė G. Jur- 
kūnienė pastebėjo, jog tuomet Lie
tuvoje ’’šlipsų“ niekas nebenešiotų. 
Taip pat nepanaikintas prekybinin
kus piktinęs įstatymo straipsnis, kad 

baudos už įstatymo pažeidimus bus 
skaičiuojamos nuo metinės preky
bos apyvartos.

Liepos 3 d. Seimas priėmė įstaty
mą “Dėl pabėgėlių Lietuvos Res
publikoje statuso“.

Lietuva tapo pirmąja Baltijos ša
limi, sureguliavusia pabėgėlių prob
lemas pagal tarptautinius juridinius 
standartus. 39 Seimo nariai balsavo 
”už“, 2 ’’prieš“, 5 susilaikė. įstaty
mas įteisina pabėgėlio statuto sutei
kimo tvarką, prieglobsčio sąlygas. 
Pagėgėlių įstatymo priėmimui opo
navęs parlamentaras P. Jakučionis 
kvietė neskubėti įteisinti pabėgėlio 
statuso, nes tai esą reikia daryti kartu 
su Rytų kaimynėmis bei Latvija ir 
Estija. Priešingu atveju Lietuva tap
sianti arčiausiai Azijos esančia ša
limi, priimančia pabėgėlius. Prezi
dentas A. Brazauskas dar birželio 15 
d. prezidentūroje surengtame pasita
rime pažymėjo, jog šis įstatymas pa
dėtų Lietuvai sėkmingiau plėtoti 
santykius su Vakarų šalimis, tartis su 
jomis dėl vizų režimo panaikinimo, 
taip pat sustiprintų Lietuvos, kaip 
demokratinės valstybės, įvaizdį. Ke
tinama kreiptis į Skandinavijos šalių 
vyriausybes bei tarptautinius fondus, 
žadėjusius finansiškai paremti įsta
tyme numatytų pabėgėlių priėmimo 
centrų steigimą.

Vyriausybėje
Birželio 30 d. ministras pirminin

kas A. Šleževičius paprašė atsistaty
dinti ekonomikos ministrą A. Vasi
liauską.

Ministras jau parašė atsistatydin
imo raštą. Pasak Vyriausybės vado
vo, jo netenkina Ekonomikos minis
terijos ir jos vadovo darbas rengiant 
įstatyminę bazę daugelyje svarbių 
sričių, pavyzdžiui, valstybinio turto 
komercinio privatizavimo, smulkaus 
ir vidutinio verslo plėtojimo valsty
bės turto valdymo įstatymus ir kitus 
normatyvius aktus. A. Šleževičius 
sakė, jog ministerijų vadovų keiti
masis yra normalus procesas, o A. 
Vasiliauskas - ne pirmas ir ne pasku
tinis keičiamas ministras. Reikalavi
mai nuolat didėja ir jie didinami vi
siems pareigjnams, todėl kadriniai 
pakeitimai buvo ir bus daromi, nes 
sričių, kur reikia pagerinti darbą, dar 
esą labai daug.

Liepos 4 d. Ministras pirminin
kas A. Šleževičius spaudos konfe
rencijoje informavo, kaip vykdomas 
Lietuvos nacionalinis biudžetas.

Pasak premjero, birželio mėnesį 
tikimasi surinkti šiek tiek mažiau pa
jamų negu gegužės mėnesį - apie 
480 mln. litų, tačiau toks įplaukų su
mažėjimas esąs būdingas visiems 
vasaros mėnesiams. Vyriausybės 
vadovas sakė, jog artimiausiu metu 
numatoma priimti dar kelis nepopu
liarius, bet būtinus sprendimus ad
ministruojant mokesčių surinkimą. 
Pavyzdžiui, planuojama pakeisti mo
kesčių surinkimo tvarką didmeninės 
naftos produktų prekybos sistemoje. 
Ji bus panaši į tą, kuri taikoma su
renkant mokesčius Mažeikių valsty
binėje naftos perdirbimo įmonėje 
’’Nafta“. Premjeras pabrėžė, jog, in
tegruojantis į Europą, jokių struktū
rinių pasikeitimų, formuojant šalies 
ministerijas ir departamentus, be jau 
padarytų, nėra numatoma, nes jau 
sudaryta Europos integravimo ko
misija, įsteigtas Europos integracijos 
departamentas, ministerijose veikia 
integravimosi į Europą grupės. Kelis 
kartus buvo atidėliojamas ir iki šiol 
neįvykdytas dar vienas svarbus pa
vedimas - neparengta Europos inte
gracijos įstatyminės bazės patikslin
imo strategija. Lietuvai esą labai 
svarbu turėti aiškų ir tikslų grafiką, 
kada ir kokiais terminais reikia pa
rengti Liteuvos įstatyminę bazę, kad 
ji atitiktų ES galiojančius įsatymus.

ELI

Europos saugumas Baltijos valstybių kontekste
Kitoje Vakarų Europos sąjungos 

(VES) asamblėjos sesijoje gruodžio 
pabaigoje Europos saugumo proble
mas numatyta svarstyti Baltijos jū
ros regiono valstybių, tarp jų ir Lie
tuvos, Latvijos bei Estijos - saugu
mo kontekste.

Apie tai informavo Seimo užsie
nio reikalų komiteto pirmininko 
pavaduotojas Algirdas Gricius, kuris 
atstovavo Lietuvą birželio pabaigoje 
Paryžiuje vykusioje 40-ojoje VES 
asamblėjos sesijoje. Spaudos konfe
rencijoje jis priminė, kad VES asamb
lėjos sesijoje, kurioje kalbėjo ir Res-

Diplomatija

Prezidentas A. Brazauskas pri
ėmė Kazachstano ambasadoriaus 
Lietuvoje Sajato Beisenovo skiria
muosius raštus. Vilniuje reziduo
siantis 55 metų ambasadorius taip 
pat akredituotas Latvijai ir Estijai.

Mūsų šalyje su dviejų dienų atsi
sveikinimo vizitu lankėsi nepapras
tasis ir įgaliotasis Šveicarijos amba
sadorius Lietuvai Gaudenz B. Ruf. 
Jis susitiko su Prezidentu A. Bra
zausku, premjeru A. Šleževičiumi, 
užsienio reikalų ministru P. Gyliu. 
Skiriamuosius raštus Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirminin
kui G. B. Ruf įteikė 1992 m. liepos 
2 d. ir visą šį laiką rezidavo Rygoje.

Lietuvoje lankėsi suverenus Mal
tos ordino ambasadorius Lietuvai 
Dr. P. Baronas fon Fiurstenbergas.

Prieš 75 metus buvo pasirašyta 
taikos sutartis su Rusija

Atkelta iš 1 psl.

buvusiems lenkų daliniams grėsė at
kirtimas nuo etninės Lenkijos.

Lietuvos ir Sovietų Rusijos tai
kos derybos Maskvoje prasidėjo 
1920 m. gegužį, kai Rusijos ir Len
kijos karas pastarajai dar buvo sėk
mingas. Lietuvos deryboms neprieš
taravo didžiosios Vakarų Šalys, nors 
ir visapusiškai rėmė Lenkiją kare su 
Rusija. Derybos buvo sunkios, tęsėsi 
daugiau kaip du mėnesius (su kelių 
savaičių petrauka kelionei į Kauną ir 
atgal, ataskaitai Steigiamajame sei
me, konsultacijoms). Visą tą laiką į 
Kauną iš Maskvos nebuvo grįžęs 
Petras Klimas, kuris geriausiai galė
jo pagrįsti teritorinius Lietuvos rei
kalavimus.

P. Klimo parengtas referatas su 
svarbiais istoriniais, kalbiniais, reli
giniais, etnografiniais ir kitais argu
mentais buvo perskaitytas derybose 
gegužės 21 d.

Rytų Lietuvoje tuo metu tebesto
vėjo lenkų kariuomenė. Tad ką nors 
patikrinti vietoje nebuvo galima. 
Lietuvos delegacijos pozicija buvo 
stipresnė ir dėl teritorijose, į kurias 
pretendavo Lietuva, gyvenusių žydų 
bei gudų palankumo bei noro gyven
ti Lietuvos valstybėje. Net būta dide
lių gudų sričių autonominio vieneto 
Lietuvos valstybėje idėja. Dėl gudų 
parmos Lietuva Versalio konferen
cijai dar 1919 m. kovo 24 d. doku
mentų galėjo pareikalauti 125 tūkst. 
km2 teritorijos su 6 mln. gyventojų. 
Vėliau būta daugiau ploto ir sienų 
variantų, bet realiai trumpą laiką eg
zistavo ir iki šiol įvairiuose žemėla
piuose fiksuojama 1920 m. liepos 12 
d. sutartimi numatyta Lietuvos riba 
rytuose ir pietuose. Ne visose 1920 
m. atgautose Rytų Lietuvos vietovė
se spėta įvesti lietuvišką administra

publikos prezidentas A. Brazauskas, 
daugiausiai diskutuota apie VES 
vaidmenį visai Europos saugumo 
sistemai, Vakarų ir Rytų Europos 
santykius saugumo užtikrinimo sri
tyje, svarstyta galimybė kurti Euro
pos jungtines ginkluotąsias pajėgas. 
Tačiau ’’vėl nerasta jokių sprendimų“ 
dėl padėties buvusioje Jugoslavijoje, 
pažymėjo A. Gricius.

Jis, kaip Lietuvos delegatas, pra
ėjusią savaitę dalyvavo ir Strasbūre 
vykusioje Europos Tarybos (ET) 
Parlamentinės asamblėjos sesijoje. 
Ten palankiai įvertintos Moldovos

Ordinas palaiko diplomatinius san
tykius su 67 valstybėmis, o pernai, 
parėmus ir Lietuvos Vyriausybei, 
buvo priimtas stebėtoju į JTO. Am
basadorius sakė, jog jo užduotis Lie
tuvoje - paremti maltiečių interna
cionalinį darbą, katalikiškos pagal
bos tarnybos kūrimą. Lietuvoje nu
matoma įkurti Maltos ordino rezi
denciją visoms trims Baltijos vals
tybėms.

❖■M-
54 metų Vilniaus universiteto 

Tarptautinių ekonominių santykių 
katedros vedėjas Jonas Čičinskas su
tiko būti Lietuvos misijos prie Euro
pos Sąjungos vadovu. Šią informa
ciją ’’Lietuvos rytui“ patvirtino pats 
kandidatas. J.Čičinskas yra gimęs 
Kaune, Vilniaus universitete jis stu
dijavo ekonomiką, vėliau ten dirbo. 
Politikos ekonomijos katedroje J.Či
činskas buvo dabartinio užsienio 
reikalų ministro P. Gylio bendradar- 

ciją, tačiau sutartis padėjo tarptau
tinės teisės pagrindus Lietuvos val
stybei beveik 90 tūkst. m2 teritorijo
je (su Gardinu, Lyda, Krėva, Smur- 
gainimis...).

Sovietų Rusija bandė į sutartį ar 
kokį kitą papildomą susitarimą 
įtraukti artimesnio bendradarbiavi
mo, taip pat karinio, bendros kovos 
prieš Lenkiją nuostatas. Tačiau Lie
tuvos delegacijai šių ’’povandeninių 
rifų“ pavyko išvengti. Archyvuose 
galima rasti glaudaus bendradarbiav
imo su Rusija siūlymų juodraštinių 
variantų, o visi kiti šaltiniai rodo Lie
tuvos politikų diplomatini manev
ravimą. Tiesa, Lietuva nenorėdama 
praleisti patogaus ir trumpo laikotar
pio savo teritorijai rytuose fiksuoti, 
turėjo padaryti nuolaidų Rusijai, dau
giausia ekonominių.

Lenkijos ir Rusijos karo atžvilgiu 
Lietuva paskelbė neutralitetą. Paga
liau liepos 4 d., kai raudonoji armija 
pradėjo puolimą Vilniaus link, ir 
Lenkija pagaliau pripažino Lietuvos 
valstybę de facto, pradėjo derybas 
dėl Vilniaus perdavimo Lietuvai. 
Tam Lenkiją ypač skatino Didžioji 
Britanija, bijodama, kad Vilnius ati
teks bolševikams. O taikos sutarties 
pasirašymą su Lietuva bolševikai 
dar liepos 10 d. planavo vilkinti, bet 
jau liepos 11 d. nusprendė kitaip. 
Įtakos šiam pokyčiui galėjo turėti ir 
tą pačią dieną Maskvą pasiekusi 
Lordo Kerzono (Curzon) nota su 
Lenkijos ir Rusijos karo paliaubų są
lygomis bei linija. Po to didžiosios 
Vakarų šalys galėjo greitai pripažinti 
Lietuvą. Tad Rusijos bolševikai, 
stengdamiesi sutrukdyti tam bei Lie
tuvos ir Lenkijos susitaikymui, ne- 
bevilkino taikos sutarties su Lietuva 
pasirašymo. Be to, Rusijos bolševi
kams, tęsusiems puolimą į Lenkijos 
gilumą, reikėjo normalizuoti santy

galimybės tapti ET nare, bet daug 
diskutuota dėl tokios galimybės su
teikimo Albanijai, Ukrainai bei 
Kroatijai, kuriose, daugelio nuomo
ne, pažeidinėjamos žmogaus teisės.

A. Gricius pažymėjo, kad dėl Ru
sijos ketinimų tapti ET nare tartis 
būtų galima tik tada, jei Rusija nu
trauktų karo veiksmus Čečėnijoje ir 
leistų čia surengti demokratinius rin
kimus. Lietuvos atstovas taip pat 
pastebėjo, kad tarptautiniuose susiti
kimuose vis dažniau kalbama apie 
Rusiją, kaip apie ’’super valstybę“.

ELTA

bis. J.Čičinskas stažavosi Norvegi
joje, Danijoje, Anglijoje.

Nuo 1991 m. spalio 23 d. Lietu
vos misijos prie ES vadovu, nepa
prastuoju ir įgaliotuoju ambasado
riumi buvo paskirtas Adolfas Vens- 
kus, pernai rudenį atšventęs septy
niasdešimtmetį.

Lietuvos Respublika ir Bachrei- 
no Valstybė, siekdamos sustiprinti 
draugiškus santykius ir plėtoti dvi
šalį bendradarbiavimą įvairiose sri
tyse, 1995 m. liepos 3 d. užmezgė 
diplomatinius santykius. Bachreinas 
- 98-a valstybė, su kuria Lietuva už
mezgė diplomatinius santykius.

Liepos 4 d. Kipre Lietuvos URM 
delegacija, vadovaujama URM sek
retoriaus, Konsulinio departamento 
direktoriaus Rimanto Šidlausko, pa
sirašė sutartį su šia valstybe dėl vizų 
režimo panaikinimo.

kius su Lietuva ir atlikti jos atžvilgiu 
’’geradarės“ vaidmenį, kad ateityje 
lengviau būtų pajungti Lietuvą.

Dėl klastingo Lenkijos puolimo 
prieš Lietuvą 1920 m. rudenį, kai 
buvo sulaužyta ką tik pasirašyta spa
lio 7 d. Suvalkų sutartis, liepos 12 d. 
Maskvos sutartis buvo tik pradėta 
įgyvendinti ir nebuvo realizuota Bet 
tai - jau kiti klausimai. O pačią sutar
tį dėl įvykių 1920 m. rudenį galima 
vertinti įvairiai. Tačiau, analizuojant 
situaciją tų metų liepos mėnesį, gali
ma teigti, jog Lietuvos politikai be
veik maksimaliai pasinaudojo ma
žomis galimybėmis savo šalies vals
tybingumo fiksacijai lietuvių etni
nėse žemėse. Ir jei ne Vakarų valsty
bių nuolaidžiavimai J. Pilsudskiui ir 
Lenkijai, stipri Lietuva su 1920 m. 
sutarties numatytomis sienomis ga
lėjo tapti svarbiu stabilumo ir taikos 
garantu Vidurio Europoje. Juk vė
lesni normalūs santykiai su Lenkija 
(šiai nesulaužius Suvalkų sutarties) 
galėjo kitaip pakreipti įvykius ir tra
giškais 1939 metais.

Knygoje ’’Lietuvos-Sovietų Ru
sijos Taikos sutartis“ istorikas Čes
lovas Laurinavičius teigė, kad pagal 
šią sutartį Lietuvos atsiribojimo nuo 
Rusijos problema buvo išspręsta 
remiantis teisingumo principu“ 
(p. 131). Svarbu ir tai, kad Lietuvos 
diplomatai, derėdamiesi su bolševi
kų imperija, beveik nejautė mažos 
valstybės “komplekso“. Tai - sekti
nas pavyzdys ir dabarties Lietuvai 
bei jos politikams. Jie galėtų dažniau 
prisiminti 1920 m. liepos 12 d. su
tartį ir gindami lietuvių etninėse že
mėse Gudijoje gyvenančių lietuvių 
interesus, ir įvairiuose kontaktuose 
su Gudija, gudais, turinčiais ir bal
tiškų šaknų.

Stanislovas Buchaveckas
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Geriausia profesija - studentas
Birželis ir liepa sunkiausias me

tas studentams. Vieni baigia aukš
tuosius mokslus ir ieško darbo, kiti 
- rengiasi į magistratūrą arba dok
torantūrą, treti - dar ruošiasi egza
minams.

Švietimo ministerijos Statistikos 
departamento duomenimis, 1994- 
1995 mokslo metais Lietuvos aukš
tosiose mokyklose mokėsi 51,5 
tūkst. studentų, magistrantų bei 
doktorantų. Pernai aukštąsias baigė 
13,2 tūkst. vaikinų ir merginų, šie
met j Lietuvos aukštąsias mokyk
las, jų vakarinius bei neakivaizdi
nius skyrius numatoma priimti 11 
tūkst. studentų.

Pasinaudodami Vilniaus univer
siteto Medicinos fakulteto trečio 
kurso 12 grupės, kurioje mokosi 5 
merginos ir 2 jaunuoliai, studentų 
pasakojimais, norėtume parodyti 
šiuolaikinių Lietuvos studentų rū
pesčius. Jau pokalbio pradžioje pa
aiškėjo, kad medicinos fakultete 
mokosi trys ketvirtadaliai vilniečių, 
kiti - iš stambių miestų, o jaunimas 
iš kaimo mediko profesiją pasiren
ka retokai.

Dvidešimtmetis Mindaugas iš 
Klaipėdos sakė, kad šioje pavasario 
sesijoje trečiakursiams buvo 5 egza
minai, o mokytis tikrai nelengva. 
Medikams, jo manymu, sunkiau ne
gu kokios kitos specialybės studen
tams. Per mėnesį jis gauna 70 Lt 
stipendijos, kurios užtenka vienai sa
vaitei. Nors oficialiai leidžiama įsi
darbinti tik baigus tris kursus ir išlai
kius egzaminus, nemažai studentų 
medikų dirba ir anksčiau - sanitarais, 
medicinos seselėmis. Šie darbai yra 
menkai apmokami. Jei nedirbtų li
goninėje sanitaru, kur uždirba apie 
100 Lt. ir nepametėtų vieno kito 
šimto tėvai, tai galbūt tektų ir paba
dauti. Mindaugas gyvena bendrabu
tyje, todėl jam netenka kas mėnesį 
mokėti po 120-150 Lt. už atskirą 
kambarį, kaip kitiems, kurie nenori 
bendrabučio triukšmo. Po egzaminų

Investuoti į žmogaus protą - geriau
Dešimt mėnesių tarptautinės tei

sės, tarptautinių ekonomikos santy
kių, vadybos, verslo etikos, tarptau
tinio protokolo ir komercinės teisės, 
rinkos tyrimų, logistikos ir daug 
kitų dalykų mokėsi dvidešimt ke
turi vyrai ir moterys, jau turintys 
aukštojo mokslo diplomus. Sugrį
žus iš stažuočių Danijos, Vokietijos 
ir JAV universitetuose, beliko 
apsiginti diplominius darbus.

"Šiemet ypač brandūs mūsų ab
solventų diplominiai darbai, - pasi
džiaugė Vilniaus universiteto Eko
nomikos fakulteto Tarptautinio 
verslo mokyklos dėstytoja R. Bal- 
nienė. - Didžiausias diplominių dar
bų privalumas - ne teorija, o prak
tika. Tai ir naftos, grūdų rinkos ty
rimai Lietuvoje, tai ir vadinamų
jų supermarketų "Pas Juozapą“, 
’’Naktigonė", "Iki“ darbo organiza
vimo tyrimai, palyginimai vieno su 
kitu ir su panašaus tipo parduotu
vėmis Vakaruose, pasiūlymai, kas 
galėtų būti tobulinama ir pan. Ne
abejoju, kad suinteresuotos institu
cijos ras būdų tinkamai įvertinti 
šiuos darbus. Kita vertus, šių metų 
diplomantai ir šešerių mokslo metų 
patirtis dėsningai suformavo mintį, 
jog bakalauro diplomas yra tik pusė 
pakopos. Būtina sudaryti galimybę 
žmonėms siekti magistro laipsnio. 
Nuo sausio mėnesio busimieji ma
gistrai, mūsų Verslo mokyklos dip
lomantai, galės tęsti studijas“.

Tarptautinio verslo mokykla, 
veikianti Vilniaus universiteto Eko

Mindaugas važiuos į Klaipėdą pas 
tėvus, o paskui - į kaimą pas se
nelius, nes reikės jiems padėti ūkyje. 
Per atostogas jis norėtų išvažiuoti 
kur nors į užsienį, galbūt ir kažkiek 
užsidirb-ti, bet nežino, ar pavyks. 
Rugpjūtį laisvesni studentai išva
žiuoja uždarbiauti į užsienį, daugiau
sia - į Norvegiją, Prancūziją, Švedi
ją, Vokietiją. Tai sunkus darbas pas 
ūkininkus (rinkti braškes, vynuoges 
ir pan.), tačiau neblogai apmokamas. 
Pasitaiko, kad darbdaviai apgauna 
samdinius, nes dirbama nelegaliai, ir 
jų teisių niekas negina. Kartais tokie 
darbininkai net būna deportuojami 
už draudimo dirbti pažeidimą. Min
daugas mano, kad jo kartos studento 
gyvenimas nėra lengvas, o įdomu
mas priklauso nuo paties žmogaus - 
kas nori, tas gali daug pamatyti, pa
siekti, nes laiko užtenka viskam.

21 metų vilnietė Evelina bus pir
moji medikė šeimoje. Jau keturi 
metai ji dirba ligoninėje medicinos 
seserimi, uždirbdama apie 150 Lt. 
Daugiau pinigų duoda tėvai. Sti
pendijos negauna, nes ji skiriama 
tik tiems, kurių sesijos pažymių vi
durkis yra 8,7 balo pagal 10 balų 
sistemą. Evelina mano, kad dabar 
Lietuvos studentai rimtai grumiasi 
už savo vietą pasaulyje, ir tai atima 
daug jėgų. ’’Manau, kad dauguma 
studentų susiduria ne tik su pasirin
kimo, bet ir su materialine proble
ma. Jaunimas nėra mokomas derin
ti savo norus, galimybes ir siūly
mus, o paskui pasirinkti geriausią 
išeitį. Štai liko trys mokslo metai, 
tačiau nė vienas nežino, ką veiks po 
baigimo. Kiekvienais metais viskas 
taip keičiasi, kad neįmanoma nieko 
planuoti. Galbūt gavus diplomą, 
teks likti bedarbiu”, - sako Evelina. 
Jos manymu, idealu būtų mokytis 
tuomet, kai iš anksto žinotum, jog 
pavyks pasirinkti tokį darbą, kokio 
norėtum. Tuomet galėtum visomis 
jėgomis siekti tikslo.

Jurgos, 21 metų vilnietės, nuo

nomikos fakulteto pastogėje, yra re
miama Jungtinių Tautų plėtros pro
gramų fondo, taip pat Saint John'so 
universiteto Niujorke. Glaudžiai 
bendradarbiaujama su Vokietijos 
Kylio verslo akademija ir Bayreu- 
tho universitetu, taip pat Danijos 
Aalborgo universitetu. Užsienio 
dėstytojai busimiesiems tarptau
tinio verslo administratoriams ir 
tarptautinių ekonomikos santykių 
specialistams perteikia teorines ži
nias, o vietos dėstytojai, pasitobu
linę užsieniuose, sieja teoriją su 
praktika, kurios įgūdžių, bendravi
mo ir etikos dalykų buvo mokomasi 
ir ”Klube-815“. Tai iš tiesų naujas 
reiškinys Lietuvos mokslo siste
moje, nors oficialiai ir neįteisintas. 
Tiesiog tame klube vakarais dėsty
tojai ir studentai bendrauja kaip ly
gūs su lygiais, vienas į kitą kreip
damiesi vardais.

Ar ne todėl profesorius J. Dob
bins iš Niujorko, vos spėjęs at
skristi į diplomų įteikimo iškilmes 
iš Romos, susijaudinęs kalbėjo: 
’’Atminkite, kad jūs visi esate ne
pakartojami. Nuolat puoselėkite ir 
ugdykite savo gabumus, nes ši die
na - dar vienas žingsnis jūsų ateities 
link. Todėl nebijokite pasirodyti ne
patrauklūs, nes ilgainiui būsite ir 
populiarūs, ir patrauklūs, atkakliai 
siekdami savo tikslo. Ko aš jums 
nuoširdžiai linkiu“

"Buvau maloniai nustebusi, kai 
Lietuvos ambasadoje Danijoje su
tikau mūsų mokyklos absolventą, - 

mone medikams tenka didesnis krū
vis negu kitų specialybių studen
tams, bet jie jau įprato. Ji nedirba, 
gauna mažiausią stidendiją - 56 Lt., 
ją išlaiko tėvai, bet maloniau būtų 
leisti savo pinigus. Laisvalaikiu Jur
ga daug skaito, lanko teatrus. Pasak 
jos, dabar gyvenimas įdomus, gali
ma labai daug pamatyti ir sužinoti, 
gali pasiklausyti specialybės paskai
tų, kurias skaito svečiai iš užsienio. 
Mergina prisipažino, kad norėtų stu
dijuoti užsienyje. Jurga buvo gavusi 
Tiūbingeno universiteto anketas, iš 
kurių sužinojo, jog pirmus metus 
tektų mokytis vien vokiečių kalbos, 
išlaikyti jos egzaminą, paskui vėl 
laikyti egzaminus pagal visus to 
universiteto reikalavimus ir tik tada 
galbūt būtų priimta į pirmą kursą. 
Lietuvoje baigti mokslai neįskaito
mi. Pernai ji du mėnesius atliko 
praktiką vienoje Vokietijos ligoni
nėje. ’’Pamačius, kaip ten žmonės 
gydomi, kaip prižiūrimi, kokia ten 
technika, galimybės, grįžus tiesiog 
verkti norėjosi”, - sakė Jurga. Ne
malonu ir tai, kad šis sunkus, atsa
kingas darbas Lietuvoje labai men
kai apmokamas. Jauno mediko alga 
- apie 200 Lt.

Ketvirtoji pašnekovė buvo 25 
metų vilnietė Lina, dviejų vaikų 
motina, neseniai grįžusi į medicinos 
fakultetą po trijų metų pertraukos. 
Ji yra iš medikų šeimos. Po gimdy
mo atostogų Linai teko sumokėti 
tūkstantį litų už grįžimą į univer
sitetą. Ji negauna stipendijos ir jo
kios pašalpos vaikams auginti. Pra
dėdama mokytis prieš 6 metus, Li
na buvo pasirinkusi pediatriją, ta
čiau, kol augino vaikus, toji specia
lybė išnyko, tad ji perėjo į gydo
mąją mediciną.

Busimiesiems gydytojams tenka 
sunkiai darbuotis, o nuolat kaita
liojami medicinos priežiūros, drau
dimo įstatymai nesuteikia stabilu
mo pojūčio.

Ona Mickevičiūtė

sakė R. Balnienė. - Ambasadoriaus 
padėjėjas ekonomikos klausimais. 
Nuostabu! Rado savo vietą visi 
buvę mūsų penkių laidų absolven
tai. Iš viso mūsų mokyklą jau baigė 
170 žmonių. Skirtingo amžiaus, 
skirtingų profesijų. Daugiausia būta 
ekonomistų, inžinierių. Dabar vis 
daugiau ateina gydytojų, moky
tojų“.

Brigita sakė į Verslo mokyklą 
įstojusi iš karto, tik baigusi Ekono
mikos fakultetą. Ji teigė labai verti
nanti galimybę toliau mokytis. Da
bar, dirbdama Statistikos departa
mente, jau keletą mėnesių stažavosi 
Prahoje, lankė rinkos ekonomikos 
ir finansų analizės kursus.

Tą dieną Tarptautinio verslo 
mokyklos šeštosios laidos diplo
mantai gavo net tris mokslo baigi
mo liudijimus (Vilniaus universite
to, Niujorko Saint John's univer
siteto ir atitinkamos stažuotės Vo
kietijoje ar Danijoje).

Mokykla jau svarsto galimybes 
plėtoti mokslo programą, kad ap
rėptų ir tuos, kurie tik šiandien bai
gia vidurinę mokyklą. Galbūt nuo 
kito rudens pradės veikti ir vakari
nis skyrius, ilgainiui turėtų atsirasti 
ir ketverių metų studijų programa. 
Studijos Tarptautinio verslo mo
kykloje yra gana brangus dalykas. 
Bet, anot docento J. Kunčinos, in
vestuoti pinigus į automobilį - ge
rai, tačiau investuoti pinigus į žmo
gaus protą - kur kas geriau.

Salomėja Čičiškina

Studijos Lietuvoje 
atitinka europinius 

reikalavimus
Lietuvos aukštesniųjų mokyklų 

direktorių asociacija gavo Europos 
neuniversitetinių aukštojo mokslo 
institucijų (EURASHE) prezidento 
E. Dhondto pranešimą, jog Lietuva 
priimama asocijuotąja šios organi
zacijos nare, o po metų bus svars
tomas klausimas dėl jos tikrojo nario 
statuso.

Lietuvos aukštosiose mokyklose 
ir kolegijose šį pavasarį lankėsi Da
nijos ir Belgijos ekspertai. Jų teigi
mu, neuniversitetinės studijos mūsų 
šalyje atitinka europinius reikalav
imus, todėl Lietuvos mokyklos, kaip 
ir Čekijos bei Vengrijos aukštojo 
mokslo įstaigos, gali dalyvauti ben
druose projektuose su EURASHE 
narėmis iš Belgijos, Danijos, Airijos, 
Olandijos, Portugalijos, Graikijos, 
Kipro, Liuksemburgo, o taip pat at
stovauti Lietuvos studijų interesams 
ES komisijose, Europos Bendrijos 
Aukštojo mokslo komitete. Tai, pa
sak Aukštesniųjų mokyklų direktorių 
asociacijos prezidento G. Bašiūno, ir 
lėmė Lietuvos narystę EURASHE, 
veikiančioje nuo 1990 m.

Kviečia 
Šv. Kazimiero 

kolegija
Panevėžio vyskupijos Šv. Kazi

miero kolegija, įsikūrusi Berčiūnų 
ateitininkų stovykloje netoli Pane
vėžio, šį rudenį pradės tik antruo
sius mokslo metus. Stojančiųjų do
kumentai jau priimami. Stojamieji 
egzaminai - lietuvių kalbos diktan
tas bei tikėjimo pagrindų, krikščio
niškosios kultūros, meno ir litera
tūros testas bei anglų kalbos žinių 
patikrinimas vyks rugpjūčio 22-ąją.

Antrojo kurso studentas panevė
žietis Valdas studijomis Šv. Kazi
miero kolegijoje labai patenkintas. 
Skaityti paskaitų ciklus į kolegiją 
atvažiuoja žymūs profesoriai ne tik 
iš Vilniaus, Kauno, bet ir iš JAV. 
Be pagrindinės - socialinio darbuo
tojo specialybės, kiekvienas stu
dentas pagal savo polinkius ir suge
bėjimus gali pasirinkti ir šalutinę. 
Valdas pasirinko jaunimo renginių 
režisūrą. Galima buvo rinktis sakra
linių pastatų dizainą, bažnytinę 
teisę, etnomuziką, katalikų švieti
mo vadybą, krikščioniškąjį meną, 

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 6.3822 Lenkijos zlotai 1.7068
Australijos doleriai 2.8374 Prancūzijos frankai 0.8259
ECU 5.3252 100 Rusijos rublių 0.0877
Estijos kronos 0.3623 Šveicarijos frankai 3.4769
Latvijos latai 7.8585 Vokietijos markės 28867

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 dieni 
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 2,84 Lt už vieną, 
parduodamos po 2,93 Lt, Anglijos svarai sterlingai - atitinkamai 6,30 
Lt ir 6,63 Lt, Prancūzijos frankai - 0,78 Lt ir 0,85 Lt, Šveicarijos 
frankai - 3,32 Lt ir 3,51 Lt, Latvijos latai - 7,56 Lt ir 7,96 Lt.

masinės informacijos priemonių 
menedžmentą. Kolegijoje ypač di
delis dėmesys skiriamas užsienio 
kalboms.

Į klausimą, ką konkrečiai galės 
dirbi Šv. Kazimiero kolegijos ab
solventai, Valdas atsakė, jog visus 
darbus parapijoje, išskyrus kuni
gystę. Tai ir invalidų bei senų žmo
nių globa, ir darbas su vaikais bei 
jaunimu, šeimų konsultavimas, ka- 
ritatyvinė veikla ir daug daug viso 
kito. Tiems, kurie po ketverių stu
dijų metų kolegiją baigs bakalauro 
laipsniu, bus sudaroma galimybė 
tobulintis užsienyje. Kol kas studi
juoti Šv. Kazimiero kolegijoje pri
imami tik vaikinai.

Seminarija turės 
savo rūmus

Vilniaus arkivyskupija visuome- , 
nei ir specialistams pristatė Vilniaus 
metropolinės kunigų seminarijos rū
mų konkursiniai projektui, kuriuos 
kūrė keturios autorių grupės.

Geriausiu pripažintas architektų 
M. Šaliamoro ir J. Balkevičiaus pro
jektas. Prieš trejus metus atkurta Vil
niaus kunigų seminarija šiuo metu 
įsikūrusi Trinitorių vienuolyno pa
talpose, kurios yra per mažos ir nela
bai tinkamos. Plėsti vienuolyno pa
talpas, statyti priestatą nėra galimy
bių. Todėl praėjusių metų pabaigoje 
Vilniaus savivaldybė kunigų semi
narijos rūmų statybai paskyrė 35 ha 
ploto sklypą Kalvarijų gatvėje. Nau
jieji rūmai iškils gražioje vietoje - 
netoliese yra Kalvarijų bažnyčia, čia 
pat ir Kryžiaus kelias, kurio koplytė
lės dabar atstatomos parapijos lėšo
mis, padedant tikintiesiems.

Lietuvos fizikai - 
Australijoje

Australijos sostinėje Kanberoje 
vyko 26-oji tarptautinė fizikų olim
piada, kurioje dalyvavo ir Lietuvos 
jaunieji fizikai.

Mūsų šalį atstovavo penki Vil
niaus, Kauno ir Klaipėdos vidurinių 
mokyklų, gimnazijų bei licėjų mok
sleiviai. Po olimpiados Lietuvos del
egaciją dar penkias dienas globojo 
Sidnio lietuvių bendruomenė. Fizikų 
kelionę į Australiją finansavo Ame
rikos lietuvių fondas, o komandos 
pasirengimo olimpiadai stovyklos 
išlaidas apmokėjo ir stovyklą su
rengė mokykla "Fizikos Olimpas".

ELI, ELTA
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Liepos 17 d. Palangoje, Kunigiš- 

kėse pradeda darbą vaikų ir jaunimo 
poilsio stovyklos ’’Atgaja“ ir ’’Ryt
salis“. Jas organizavo Regioninių 
problemų ir tautinių mažumų depar-

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.“
Radvilų rūmai (Vilniaus g. 
22, nuo 12 iki 18 vai.)

Nuolatinė ekspozicija. Dakta
rės G. Kazokienės (Austra
lija) Lietuvai dovanoti rinki
niai:

Australijos ir Okeanijos saly
nų genčių dievai ir apeigų at
ributika;

Australijos lietuvių dailė

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- D
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.

’’Atgaja“ ir ’’Rytsalis“ pradeda darbą

Z. Bulgakovo nuotr.

tamentas. Jau septintas kartas, kai 
kasmet ’’Atgaja“ sukviečia užsienio 
lietuvių, išblaškytų po platųjį pa
saulį, vaikus. Jie atvyks iš Lenkijos, 
Vengrijos, Ukrainos, Latvijos, Bal

Punsko lietuviai pasirodė esą 
ne iš kelmo spirti

Dabar jau nebeprisimenu, kas yra 
pašmaikštavęs: "Kur mesi kepurę, 
ten pataikysi į lietuvį“. Kad šis po
sakis tikrai teisingas, patvirtino ir 
kalbininkas Arvydas Vildžiūnas, nu
sigavęs su viktorinos "Moki žodį, 
žinai kelią“ rengėjais į etnines lietu
vių žemes Lenkijoje ir prisiminęs, 
jog lietuvių gyvena ir Australijoje, ir 
Amerikoje... ir visų pačios gražiau
sios mintys, pačios gražiausios viltys 
susietos su tėviškės tolių toliais, iš
vedusiais gera ar bloga valia į platųjį 
pasaulį, poetės Janinos Aleksaitės 
žodžiais tariant, neklaužadas, pakly
dėlius, atstumtuosius motulės Lietu
vos vaikus...

O kad svečių iš Lietuvos laukta, 
rodė visi Punsko Kovo 11 -osios lie
tuvių gimnazijos kampai kampeliai 
užtūpti, užsėsti, kad nė uodas nebūtų 
radęs vietos. Sako, ir iš pačios Var
šuvos buvo atlėkę lietuvių pulkas. 
Nors Živilė Makauskienė gal čionai 
atsibeldė kaip žurnalistė, smalsumo 
vedama, bet, pasirodė, kad tik ji, o 
ne konkursantai žinojo, jog dalis lie
tuvių dzūkuoti pradėjo tik XV am
žiaus viduryje. Na, o anglų kalbos 
mokytoja, žemaitė nuo pačių Telšių, 
baigusi mokslus Vilniaus pedagogi
niame institute, o dabar mokanti lie
tuviukus Punsko gimnazijoje, Irena 
Klovienė nė kiek nesuklysdama tai
syklingai linksniavo ir kirčiavo eže
ro Galadusis pavadinimą ir pelnė 
pirmąjį tašką. Tuo tarpu Juozas Vaz- 
nelis iš Suvalkų, buvęs policijos ko
misaras, o dabar jau pensininkas, tie
siai šviesiai atsakė, jog pirmasis Vil
niaus akademijos rektorius buvo jė
zuitas Petras Skarga. Na, o Punsko 
gimnazijos abiturientas Darius Mar
cinkevičius pasirodė esąs žodingiau- 
sias, kai buvo paprašytas liaudiškai 
pavadinti velnią, ir taip pat pelnė 
tašką. Galėtume sakyti, jog varžytu

tarusijos, Moldovos, Uzbekistano, 
Karaliaučiaus krašto, Sibiro, Mask
vos, Sankt-Peterburgo. Daugiausia 
vaikų laukiama iš kaimyninės Latvi
jos - 26, iš Baltarusijos - 18, iš Kara
liaučiaus krašto - 15. O iš viso Lie
tuvos pajūryje ilsėsis per 160 vaikų. 
Stovykla veiks vieną mėnesį.

Šiemet pirmą kartą užsienio lie
tuvių vaikų ir jaunimo stovykla "At
gaja“ sujungta su Rytų Lietuvos 
moksleivių stovykla "Rytsalis“. Pas
tarąją finansuoja Ignalinos, Šalči
ninkų, Švenčionių rajonų savivaldy
bės ir remia "Vilnijos“ draugija. 
Vaikai iš Rytų Lietuvos padės savo 
bendraamžiams mokytis lietuvių 
kalbos. Beje, kaip rodo ankstesnių 
metų stovyklos patirtis, net tie vai
kai, kurie atvykę iš svetur lietuviškai 
težino vieną kitą žodį, išvažiuodami 
namo jau geba kalbėti lietuvių kalba.

Stovyklautojams pajūryje pa
ruošta įdomi ir turininga programa. 
Jos tikslas - duoti žinių apie protėvių 
kalbą, istoriją, kultūrą, papročius ir 
kt. Beveik kiekvieną dieną stovyk
loje skambės lietuviška daina, bus 
mokoma liaudies šokių. Į svečius ža
da atvykti Vilniaus Senvagės vidu
rinės mokyklos folklorinis ansamb
lis "Jovaras“, Palangos moksleivių 
klubas, Palangos folklorinis ansam
blis. Sceninės išraiškos priemonėmis 
bus parodyta Lietuvos istorija nuo 
pirmykštės bendruomenės iki šių 
dienų.

Turėtų vaikus sudominti teminės 

vės vyko tarp lygių. Tuo labiau kad 
ir į du klausimus nei vienas iš trijų 
konkursantų nesugebėjo atsakyti. 
Čia jau mokytojas iš Punsko Algis 
Uzdila susirinkusiems paaiškino, iš 
kokio lietuvių bendrinės kalbos žo
džio kilusi garsiosios Radvilų gimi
nės pavardė - rasti, rado, vadinasi, 
Radvila! O mokytojas iš Suvalkų 
Kostas Leončikas, vėliau patekęs į 
konkurso finalą, labai gražiai išvar
dino visą pulką kultūros veikėjų, ku
rie buvo baigę Seinų kunigų semi
nariją, tarp kurių garsiausi rašytojai 
Antanas Tatarė, Vincas Mykolaitis- 
Putinas, Motiejus Gustaitis...

Žaidimo ratas nesustoja nė akies 
mirksnį. Kas buvo tie filiponai, apsi
gyvenę Suvalkuose XIX amžiaus vi
duryje, kieno atvaizdas yra dar 
XVIII amžiaus pabaigoje patvirtin
tame Punsko herbe, koks Seinuose 
leistas laikraštis buvo skaitomiausias 
visoje Lietuvoje, kas, studijuodamas 
Seinų kunigų seminarijoje, mokė ki
tus lietuvių kalbos pagal Jono Jab
lonskio gramatiką, kas buvo marijo
nų vienuolijos generolas, vyskupas, 
per dvidešimties teologijos kūrinių 
autorius ir 1.1., ir pan. Nežinantiems 
priminsiu, jog filiponai - tai rusai 
sentikiai, kad Punsko herbe pavaiz
duotas šventasis Petras, o vyskupas 
Pranciškus Petras Bučys buvo vie
nas iš iškiliausių Seinų kunigų semi
narijos auklėtinių.

Visi be išimties konkursantai pui
kiai interpretavo frazeologizmus, 
tiek apie moteris, tiek apie vyrus, 
meilių meiliausiais žodžiais vadino 
mergelę, mokėjo daugybę patarlių, 
priežodžių, mįslių... Gaila, kad visi 
trys antrojo turo konkursantai su
klupo ties iš pažiūros visiškai pa
prastu klausimu: kokį paminklą 
M. K. Čiurlioniui 1975 m. tauto
dailininkai sukūrė Lietuvoje? Tik 

dienos, viktorinos, konkursai. Pavyz
džiui, viena dienų bus skirta gintarui, 
kita - senovės baltų vestuvėms. Tarp 
viktorinų svarbiausia - skirta gimtajai 
kalbai, istorijai. Nugalėtojų laukia 
vertingos dovanos. Tai radijo apara
tai, medžiagų atraižos kostiumams, 
paltams, sportinė apranga, vertingi 
albumai, žurnalų komplektai. Prizus 
įsteigė Vilniaus "Sparta“, Kretingos 
audinių fabrikas "Laisvė“, akcinė 
bendrovė "Anykščių gaivinamieji 
gėrimai“, "Vagos“, "Minties“ lei
dyklos, žurnalo "Gimtoji kalba“ re
dakcija. Beje, pirmą kartą stovykloje 
veiks biblioteka ir skaitykla, kurių 
fondą sudarys daugiausia minėtų lei
dyklų dovanotos knygos.

O koks poilsis be kelionių. Jų 
maršrutai nusidrieks po Žemaitijos ir 
Mažosios Lietuvos vietoves: Salan
tus, Kretingą, Juodkrantę, Preilą, 
Nidą.

"Atgajoje“ ir "Rytsalyje“ dirbs 
jaunas energingas kolektyvas. Sto
vyklos viršininku paskirtas Šalčinin
kų rajono Jašiūnų "Aušros“ viduri
nės mokyklos mokytojas Romas 
Vorevičius. Jam talkininkaus dau
giausia Vilniaus pedagoginio uni
versiteto ir Muzikos akademijos 
aukštesniųjų kursų studentai, jau ne 
vieną kartą dirbę panašiose stovyk
lose.

Jonas Rumšą
Regioninių problemų ir 

tautinių mažumų departamento 
atstovas spaudai

mokytojas Kostas Leončikas iš salės 
priminė Čiurlionio kelią tarp Varė
nos ir Druskininkų. Beje, antrąjį turą 
laimėjo gimnazistas Jurgis Grigutis, 
garbingai nurungęs mokytoją iš Na- 
vinykų Anastaziją Sidarienę ir Puns
ko parapijos vikarą Virginijų Vep- 
rauską. Tiesa, nugalėtojų nugalėtoja 
pripažinta mokytoja Irena Klovienė, 
kuri buvo apdovanota dešimties die
nų kelione į Kiprą ir daugybe knygų, 
kitokių vertingų daikų. Neliko nu
skriausti ir kiti viktorinos dalyviai. 
Ypač malonu, kad viktoriną pagerbė 
Lietuvos Respublikos konsulas Sei
nuose Vidmantas Povilionis ir Puns
ko valsčiaus viršaitis Kazimieras 
Varanauskas, rašytojas Kazys Saja, 
Vytauto Pečiulio vadovaujama kai
mo kapela "Klumpė“...

- Jeigu tautą ir kalbą būtų galima 
paskelbti šventosiomis kankinėmis, 
manau, nedaug kas prieštarautų, kad 
toks vainikas būtų paskirtas lietuvių 
kalbai, - sakė rašytojas Kazys Saja. - 
Tegu ta nenugalėtoji, skambi ir be 
galo savita mūsų protėvių kalba pa
verčia broliais mūsų tautiečius kad ir 
kur šie gyventų.

Čia norėčiau priminti, jog į rašinį 
apie panašų konkursą Ragainėje 
C’EL“ Nr. 19) atsiliepė ir Juozas Do
meika iš Nottinghamo, pasiūlęs net 
keletą klausimų rengėjams, kurių 
vaidu nuoširdžiai dėkojame mūsų 
laikraščio skaitytojui. Ačiū visiems, 
kurie puoselėja lietuvių kalbą, rūpi
nasi skambiu ir gražiu protėvių žo
džiu, daina, mįsle, patarle, priežo
džiu, mena senolių papročius... Dė
kojame ir stovyklos "Lietuvos Atga- 
ja'95“ rengėjams, kurie pakvietė 
Mindaugą Pečiulį vasaros atostogų į 
Grigiškes kaip šauniausiai minusį 
mįsles.

Salomėja Cičiškina

Likimų vingiai

Galime galvoti 
apie grįžimą 

į Lietuvą

1941 m. birželio 14 d. mūsų šei
mą - tėvelį, mamytę, sesutę ir mane 
ištrėmė kaip liaudies priešus į tolimą 
Sibirą, todėl, kad tėvelis buvo mo
kytojas. Taigi "priešas“, o priešo 
vaikai irgi priešai.

Tėvelio mes daugiau nematėm, 
nes jis buvo labai toli nuo mūsų la
geryje Krasnojarsko krašte. Ten iš
kentėjęs 10 metų, buvo vėl ištremtas 
į Novosibirsko sritį. Ir ten vargšas 
buvęs mokytojas dirbo piemeniu, po 
trijų metų, taip ir nepamatęs savo 
šeimos, tragiškai numirė miške. Mes 
jo kapo taip ir nežinom, neturėjom 
galimybės ieškoti. Aš žinau, kad to
kių nukentėjusių kaip mūsų šeima 
buvo daug, bet man labai skaudu, 
kadangi mes tremti ne vieną kartą. 
Po šešių tremties metų, pasiilgę savo 
Tėvynės, nelegaliai grįžome atgal į 
savo namus. Galėjom pagyventi - 
pavargti tik dešimt mėnesių ir vėl at
gal buvom išsiųsti iš kur atvažiavę. 
Man antras trėmimas buvo dar bai
sesnis už pirmą. Aš per šį laikotarpį 
Lietuvoje jau buvau ištekėjusi, lau
kiausi vaiko ir su juo po krūtine va
žiavau vėl į nežinią.

Altajaus krašte išgyvenom dar 
dvidešimt metų. Iš ten išvažiavom į 
Peterburgą, kur ir dabar gyvenam, 
nes Lietuvai nebuvom reikalingi. 
Tėvynėje būdavom tik svečiuose. Ir 
taip prabėgo 54 metai. Susenom vi
si, suvargom, o vis tik svajojam grįž
ti "saulėlydžio metu“ atgal kur gimę 
ir augę. Dabar atėjo kiti laikai ir 
mums, tremtiniams. Galime realiai 
galvoti apie grįžimą Lietuvon. Pra
dėjau nuo anūkų, kurie panoro mo
kytis tėvų ir senelių kalbos. Atvažia
vo jie į Vilnių, į "Lietuvių namus“, 
norėdami gerai išmokti protėvių 
kalbą. Vyresnysis anūkas Algis jau 
baigė šią mokyklą, o mažasis šiais 
metais baigė tik aštuntą klasę.

Sunkiausia Lietuvoje gauti gyve
namąjį plotą, atgauti nuosavybę, 
pilietybę. Nežinia, ar užtektų fizinių 
ir dvasinių jėgų visa tai nuveikti, jei
gu nebūtų tokių žmonių kaip Vidu
rio Europos ir Rytų kraštų lietuvių 
bendrijų Sanryšos darbuotoja Emili
ja Guobienė. Ji dirba Vilniuje, Jakš
to 9-108. Atiduoda visą savo širdį, 
pasišventusi padėti visiems nukentė- 
jusiems Sibiro tremtiniams. Daug 
painių klausimų padėjo išspręsti 
Sanryšos valdybos pirmininko pava
duotojas Mykolas Usonis, pirminin
kas Alfonsas Augulis. Tokie žmo
nės, kaip Vytautas Cinauskas, taip 
pat du kartus ištremtas, dabar dir
bantis tremtinių grįžimo fondo val
dybos pirmininku padeda tremti
niams, kurie kreipiasi grįžimo į Tė
vynę klausimais. Tai tremtinių poe
tas. Žaviuosi jo kūryba, kurioje su
dėtas visas mūsų kančių kelias. Ne
galiu nepadėkoti buvusiai tremtinei 
Jūratei Čeikienei, gyvenančiai Vil
niuje. Ji priėmė mano anūką Algį, 
kai jis neturėjo kur gyventi. Pas ją aš 
patį apsistoju, atvažiavusi į Vilnių 
tvarkyti savo reikalų. O paklausta, 
kiek reiks užmokėti, primena, kad 
tai labdara. Pas ją yra gyvenę dauge
lis tremtinių. Ponia J. Čeikienė, kaip 
ir daugelis Lietuvos geradarių, atsi
liepė į Sanryšos prašymą suteikti 
nemokamą nakvynę atvykstantiems 
tremtiniams.

Širdingai dėkoju visiems man 
padėjusiems, linkėdama stiprios 
sveikatos, ištvermės jų nelengvame 
darbe, ilgų metų ir viso ko geriausio 
jų gyvenime.

Genovaitė Aleksiejūtė 
Sankt Peterburgas
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Atsiųsta paminėti
Kalbotyros žurnalas ’’Linguistica 
Baltica“

1993-ais metais pasirodė pirmas 
naujo kalbotyros žurnalo ’’Linguisti
ca Baltica“ tomas. Žurnalas leidžia
mas Lenkijoje, vyriausias jo redak
torius Krokuvos ir Varšuvos Baltis
tikos katedros vedėjas, žymus mok
slininkas profesorius Wojciech 
Smoczyiiski.

Neseniai buvo paskelbtas jau tre
čiasis šio žurnalo tomas. Tai svarbus 
įvykis, turint galvoje dabartines 
mokslinių darbų finansavimo bėdas.

Aišku, kad žinomam lenkų kal- 
botyrininkui pavyko gauti visokerio
pos paramos - straipsnių kokybė la
bai aukšta, apskritai šio stambaus to
mo medžiaga įdomi ir vertinga.

Linkime žurnalui geros kloties. 
Būtų naudinga, kad bibliotekos ir 
suinteresuoti privatūs asmenys pre
numeruotų šį svarbų leidinį.

Redakcijos adresas: Wojciech 
Smoczyfiskj, ui. Dluga 50, m. 5, PL- 
31-146 Krakow, Lenkija.

Alfred Bammesberger 
Vokietija

Skautų aidas. Oficialus Lietuvių 
skautų sąjungos organas. Šiuo metu 
leidžiamas JAV. Redaktorius - v.s. A. 
Saulaitis. Adresas: 2345 West 56 
Street, Chicago, IL 60636.

”EL“ redakcijoje Vilniuje gautas 
balandžio mėn. ’’Skautų aidas“ Nr. 
4. Šio numerio pirmieji puslapiai 
skirti Motinai. Leidinyje taip pat pa

42-osios Europos lietuviškųjų 
studijų savaitės

1995 07 30-1995 08 06 
Vokietijoje, Hiittenfelde, 

Vasario 16-osios gimnazijoje,

Programa
Sekmadienis, liepos 30 d. 20 vai. Susipažinimas
Pirmadienis, liepos 31 d. 10 vai. Atidarymas. Vincas Bartusevičius 

(Wittlich) ”50 metų didžiajam lietuvių egzodui ir kas toliau“
20 vai. Viktorija Daujotytė (Vilnius) ’’Lietuvos moteris: tarp virtuvės 

ir partijos“
Antradienis, rugpjūčio 1 d. 10 vai. Vincas Natkevičius (Viernheim) 

’’Žvilgsnis į Juozo Girniaus filosofiją“
20 vai. Vaidotas Žukas (Vilnius) ’’Kodėl Lietuvos kultūrininkai bijo 

Bažnyčios?“
Trečiadienis, rugpjūčio 2 d. 10 vai. Antanas Sabalis (New Yorkas) 

’’Vytautas Vaitiekūnas ir jo palikimas“
14 vai. Ekskursijos į Heidelbergą, Wormsą, Speyerį
20 vai. Žibuntas Mikšys (Paryžius) ”0. Milašius iš gimtosios 

padangės bežiūrint ir pasikalbėjimas apie paryžiečius iš tos 
pačios padangių mėlynės“

Ketvirtadienis, rugpjūčio 3 d. 10 vai. Vytautas Kubilius (Vilnius) 
’’Postalininė Lietuvos politika“

20 vai. Tomas Sodeika (Kaunas) ’’Šiuolaikiniai Lietuvos filosofai“
Penktadienis, rugpjūčio 4 d. 10 vai. Virginijus Valentinavičius (Vil

nius, Praha) ’’Lietuvos politinės partijos: 1990-1995“
17 vai. Algimantas Jankauskas (Vilnius) ’’Organiškos valstybės kon

cepcija Lietuvoje: kūrėjai, raida, vertinimai“
20 vai. Tėvynės valandėlė. Literatūros vakaras. Marcelijus 

Martinaitis (Vilnius)
Šeštadienis, rugpjūčio 5 d. 10 vai. Darius Kuolys (Vilnius) ’’Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir šiandieninės Lietuvos rai
dos tendencijos“

17 vai. Savaitės vertinimas ir kitos savaitės problemos
20 vai. Koncertas. Dainuoja sopranistė Audronė Gaižiūnienė (Belvi

dere, JAV)
Sekmadienis, rugpjūčio 6 d. 10 vai. Pamaldos. Savaitės uždarymas

Studijų savaitės moderatoriai - Darius Kuolys ir Vincas Natkevičius, 
kapelionas - kun. Jonas Dėdinas.

Organizatoriai - Alina Grinienė ir Robertas Šneideris.

Pragyvenimas dienai, gyvenant viengubam kambary - 55 DM, 
dvigubam - 45 DM.

Registracijos mokestis - 100 DM, jaunimui - 50 DM.

Prašom registruotis pas Aliną Grinienę:
A. Grinius, Diamanstr. 7,80995 Miinchen, Deutschland.

sakojama apie žymią antropologę 
primatologę, vieną iš trijų žymiausių 
beždžionių tyrinėtojų, lietuvę Biru
tę Galdikaitę ir jos knygą ’’Rojaus 
atspindžiai“. Gausu žinių apie skau
tų gyvenimą tiek Lietuvoje, tiek už
sienyje. Žurnale spausdinamas aka
deminio skautų sąjūdžio vadijos 
1994-1996 m. sąrašas.

Krivūlė. Religinį žurnalą leidžia Lie
tuvių sielovados delegatūra Vokie
tijoje, redaguoja kolektyvinė redak
cija. Atsakingas Prelatas Ant. Run
gą Lietuvių Sielovados delegatas 
Vokietijoje, adresas: Augsburger- 
strasse 7, 8770 Memmingen, Tel. 
08331/12951.

”EL“ redakciją Vilniuje pasiekė 
birželio mėn. ’’Krivūlės“ numeris. 
Pirmieji puslapiai skirti už Lietuvos 
ribų gyvenančių lietuvių vyskupo 
P.Baltakio OFM velykiniam kreipi
muisi, Popiežiaus žodžiui lietuvių 
maldininkams. Nagrinėjama Jono 
Pauliaus II enciklika ’’Evangel ium 
Vitae“ (Gyvybės Evangelija), spaus
dinamas Šventojo Tėvo laiškas vai
kams. Leidinyje galima paskaityti, 
kaip Vokietijoje buvo švenčiama 
Vasario 16-oji, perskaityti Lietuvos 
Ambasadoriaus prie Šventojo Sosto 
Kazio Lozoraičio kalbą, pasakytą 
Vasario 16-osios minėjime Romoje. 
Yra straipsnių, pasakojančių apie 
katalikiškas mokyklas Lietuvoje, 
apie pernai Berčiūnuose vykusį XII 
ateitininkų kongresą. Skyrelyje ’’Mi
rusieji“ prisiminti šį pasaulį paliku
sieji.

Dar vieno įžymaus lietuvių tautos 
sūnaus palaikai prisiglaudė prie gim
tosios žemės - liepos 1-ąją Sudeikių 
Švč. M. Marijos bažnyčios švento
riuje palaidoti egzodo filosofo, vi
suomenininko, kultūrininko Juozo 
Girniaus ir jo žmonos Onutės palai
kai, atgabenti iš tolimojo Bostono 
(JAV).

Žiupsnelis palaikų pelenų prisi
glaudė senelio, 36-erius metus tar
navusio šioje bažnyčioje zakristijo
nu, kaimynystėje. Nuo šiol nebe vie
nas, o du paminklai trauks praeivių 
akį. Ant naujojo antkapio užrašyta: 
’’Negalėjęs gyventi Lietuvoje, gyve
no Lietuvai“... Kalbėdamas prie tėvo 
kapo, vienas iš trijų sūnų - Kęstutis - 
pasakė: "Tėvas visuomet gyveno 
Lietuvai ir lietuviams... Amerikoje 
nepritapo, dažnai mintimis atklysda
vo prie Alaušo į tėviškę. Jam giliai 
rūpėjo žmogaus santykis su Dievu. 
Leisdamas raštus, redaguodamas 
žurnalą "Aidai“, Tėvas stengėsi įro
dyti, kad katalikas-krikščionis turi 
savo vietą šiame moderniame pa
saulyje ir neturi būti nustumtas į jo 
pakampius. Tad čia Jam pati tinka
miausia vieta...“

Vadovavęs laidojimo ceremoni
jai Panevėžio vyskupas J. Preikšas 
sakė: "Tautų iškilumas ir jų vertė 
matuojama ne teritorijų plotais, ne 
gyventojų skaičiumi, ne ginklo jėga, 
o asmenybėmis. Lietuvių tauta ma
ža, bet mes galime pasididžiuoti, jog 
turime nemaža asmenybių, per

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD 
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako viešbučius.

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

Skrydžiai Austrijos oro linija - 
kaina £261.00 + mokesčiai.

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

(Skrendantieji šiuo skrydžiu turės vieną naktį 
permiegoti Helsinkyje.)

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

Bilieto kaina - £305.00 + mokesčiai.

DėLsmuLkesnės informacijos kreiptis;
Gunnel Travel Service LTD 

45 Woodthorpe Road 
HADLEIGH, Suffolk, IP7 5JB 

Tel 01473 828855 
Fax 01473 828866

Iš Bostono - į Sudeikius
žengusių erdvės ir laiko ribas... Šian
dien atvykome į šią šventovę atsi
sveikinti su viena tokia asmenybe, 
kuri panoro grįžti iš tolimojo Bosto
no ir amžinai ilsėtis po tėviškės dan
gumi“.

Šeduvos Šv. Kryžiaus bažnyčios 
klebonas kanauninkas B. Antanaitis 
pamoksle vaizdžiai nupiešė velionio 
vaikystės ir paauglystės laikotarpį, 
veržimąsi į mokslą, jo atkaklumą. 
Panevėžio Šv. Petro ir Povilo bažny
čios klebonas monsinjoras J. Juode
lis iškėlė Juozo Girniaus įnašą į 
krikščioniškųjų vertybių formavi
mą. Vilniaus universiteto profeso
rius R. Plečkaitis apibūdino velionį 
kaip originalų mąstytoją, puikų pe
dagogą. Prie kapo atsisveikinimo 
žodį tarė Lietuvos Ateitininkų fede
racijos vadas V. Rastenis, Utenos 
merijos, Krikščionių demokratų par
tijos atstovai, egzodo tremtinių var
du - daktaras A. Šmulkštys.

Vyskupas J. Preikšas pašventino 
kapo paminklą. Giedojo P. Driuko 
vadovaujamas choras "Aukštaitis“.

Atsisveikinti su žymiuoju kraš
tiečiu turėjo galimybę ir Utenos 
miesto gyventojai. Urna su velionio 
palaikais liepos 1 d. buvo pastatyta 
ant podiumo Kristaus Žengimo į 
Dangų bažnyčioje, čia ta proga buvo 
aukojamos šv. Mišios. Po to ūma iš
kilmingai nugabenta į Marijos Kan
kinių koplyčią, neseniai pastatytą 
tautiečių iš JAV - Aleksandro ir Ma

rijos Žemaičių - labdaros lėšomis. 
(Beje, A. Žemaitis, atvykęs į koply. 
čios šventinimo apeigas, staiga mirė; 
joje ir liko palaidotas).

...Kokį kilnų ir turiningą gyveni
mo kelią nuėjo Juozas Girnius,buvo 
galima suvokti iš Utenos kultūros 
rūmuose surengtos parodos bei 
mokslinės konferencijos. Joje prane
šimus skaitė dr. A. Vasiliauskienė 
("Daktaro Juozo Girniaus gyvenimo 
ir veiklos apžvalga“), hab. dr. prof. 
A. Gaižutis ("Žmogaus pašaukimas 
ir likimas Juozo Girniaus filosofijo
je“), Katalikų mokslų akademijos 
Utenos skyriaus nare, mokytoja N. 
Zabukienė (”Dr. Juozo Girniaus kul
tūrinio palikimo reikšmė Utenai ir 
Lietuvai“). Lietuvos katalikų moks 
lų akademijos sekretore dr. A. Ko 
činskaitė susirinkusiems pristatė dt. 
A. Vasiliauskienės knygą "Žvilgsnis 
į Juozą Girnių“.

Po konferencijos dainininkas D. 
Sadauskas, kompozitorius V. Juozą 
paitis ir aktorius R. Vilkaitis atliko 
kompoziciją pagal A. Baranausko 
poemas "Dievo rykštė ir malonė" ii 
"Anykščių šilelis“.

...“Savo versmių vanduo gaives 
nis už svetimų šalių vyną, savajai 
tautai laimėtoji šviesa brangesnė ui 
pasaulio vardo garsą.“ Šiais Juozo 
Girniaus žodžiais pradedama dr. A 
Vasiliauskienės knyga apie iškilųjį 
Aukštaitijos ir visos Lietuvos sūnų.

Alfredas Guičim

Vilniuje, buvusiuose Valdovų™ 
muose, Žemutinėje pilyje įvyko Juo
zo Grušo dramos "Barbora Rad
vilaitė“ premjera.

Spektaklį režisavo Irena Bučienė, 
dailininkė - Virginija Idzelytė-Dau i- 
tartienė, kompozitorius - Bronislo 
vas Kutavičius, choreografas - Jonai 
Katakinas. Pagrindinius vaidmenis 
Barboros ir Žygimanto - atliko Eglė 
Aukštakalnytė ir Vytautas Rumšas

Susirinkę sostinės teatro mylėto 
jai, svečiai iš užsienio, žumalisli 
"pabuvojo“ XVI amžiaus pirmoje 
pusėje, turėjo progą dar kartą po 
siminti tragišką Žygimanto August 
ir Barboros Radvilaitės meilę.

Marius Baranausku 
Autoriaus nueit

Europos centre- 
skulptūra iš JAV

1 Lietuvą iš Kalifornijos atkelia 
vo šiuolaikinio amerikiečių skulpto 
riaus Benbow Bullocko metalo plas 
tikos kūrinys. Tarptautinį pripažini 
mą pelnęs menininkas savo skulp
tūrą "Aukščiausias kvadrantas“ pa' 
dovanojo netoli Vilniaus kuriam® 
Europos centro skulptūrų parkui.

B. Bullockas apie Lietuvoje ka
riamą nevalstybinį skulptūrų paiki 
sužinojo iš informacijos Amerikos 
meno žurnaluose. Kurį laiką susiu 
šinėjęs su Europos centro paiko įkū
rėju, jaunu skulptoriumi G. Karosu 
jis nusprendė šiam muziejui poatw 
ru dangumi padovanoti vieną s>« 
darbų. Pastatyti dviejų metrų aut' 
čio iš spalvotų geometrinių 
sukomponuotą skulptūrą planuoji 
ma iki rugpjūčio vidurio, kai U 
tuvoje lankysis jos autorius.

Europos centro skulptūrų paris 
yra šalia prancūzų geografų nustan 
to geografinio senojo žemyno ta 
tro, Joneikiškių kaime. Skulp® 
parkas-muziejus šioje vietoje p5 
dėtas steigti prieš trejus metus, fr 
šaulio menininkai parke kurs ii® 
vasarą, liepos 7-ąją prasidėsianS 
me trečiajame tarptautiniame sku( 
torių simpoziume.
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Lietuvė ir orangutangai Sidabras, vertesnis 
už auksą

Gegužės 20 d. Indonezijos amba
sadoje Vašingtone su didele pagarba 
buvo pristatyta žinoma visame mok
slo pasaulyje biologė ir antropologė, 
Simon Fraser universiteto Bumaby 
(Britų Kolumbija) ir valstybinio uni
versiteto Džakartoje (Indonezija) 
profesorė Birutė Marija Filomena 
Galdikas, kuri jau dvidešimt ketve
rius metus Borneo salos džiunglėse 
tyrinėja orangutangus. Birutė M. F. 
Galdikas taip pat yra Tarptautinio 
orangutangų fondo prezidentė. Šios 
organizacijos centras yra Los Ange
les mieste, kuriame šiuo metu gyve
na ir Birutės tėveliai.

Priėmime Birutė Galdikas pris
tatė naują, gausiai iliustruotą savo 
knygą ’’Reflections of Eden, My 
Years with the Orangutans of Bor
neo“ (Little, Brown and Company 
leidykla, Boston-New York-Toron
to-London, 1995,408 puslapiai). Sa
vo įdomiame pasisakyme profesore 
pažymėjo, jog Indonezija ir iš dalies 
Malaizija yra savotiška orangutan
gų ’’sostinė“, nes čia gyvena apie 
40,000 orangutangų, ypač svarbių 
mokslui beždžionių rūšis, kurios 
atsiveda palikuonis vos kas 8 metai, 
yra nepaprastai savarankiškos, nes 
maitinasi salos laukiniais vaisiais, 
kurių yra apie 200 rūšių. Iki Birutės 
Galdikas ir jos vyro ekspedicijos 
prieš 24 metus mokslui beveik nieko 
nebuvo žinoma apie šių gyvūnų 
pasaulį ir gyvenimą, tokį svarbų 
žmogaus kilmei pažinti.

Naujoji B. Galdikas knyga yra 
autobiografinė. Joje, greta mokslinių 
tyrinėjimų Borneo džiunglėse apra
šymo, autorė daug vietos skiria savo 
kilmei. Ir knygoje, ir pasisakyme ji 
su pasididžiavimu pabrėžė savo 
lietuvišką kilmę ir savo tėvelių - Fi
lomenos ir Adomo Galdikų įtaką 
mokslinei veiklai. ”Aš paprasčiau
siai gimiau orangutangų studijoms, - 
rašo ji naujojoje knygoje. - Mano

Naujosios knygos viršelis.

REIKALINGOS KNYGOS
"Europos lietuvio“ redakcijai Vilniuje skubiai reikalinga Juozo Kapočiaus 

’’Lietuvių enciklopedija“ (trisdešimt šeši tomai) ir mėnesinio žurnalo 
’’Santarvė“ komplektai. 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.

Profesorė Birutė M. F. Galdikas.

kultūrinė atogrąža ir perspektyva 
atėjo iš didžiųjų šiaurinių mano 
protėvių girių, iš Lietuvos ir mano 
tikrosios tėvynės - Kanados miškų. 
Dabar aš gyvenu daugiausia tropinė
se Indonezijos džiunglėse, kurios 
yra orangutangų namai. Nors tos 
vietos yra visos nepaprastai toli vie
na nuo kitos, aš laikau neišvengia
mybe, kad aš, baltė, jaučiau pomėgį 
tiems ’’miškų žmonėms“ - orangu
tangams. Aš gimiau studijuoti oran
gutangų gyvenimą, nes jie, kaip ir 
aš, yra kilę iš didžiųjų girių“, - rašo 
Birutė Galdikas savo autobiogra
finėje knygoje.

Indonezijos ambasadoje knygos 
pristatymo metu parodytos skaidres 
apie B. Galdikas šeimos gyvenimą 
specialioje stovykloje Indonezijos 
džiunglėse. Nuo 25 savo gyvenimo 
metų ji studijavo šių beždžionių gy
venimą natūraliose joms sąlygose, 
gyvendama su savo pirmuoju vyru ir 
mažais vaikais primityvioje sto
vykloje su sugautais stebėjimams 
orangutangais. Tokiam tyrimo būdui 
ją paskatino ir nukreipė jos moky
tojas Louis Leakey iš Los Angeles, 
ją taip pat labai rėmė Jane Goodal, 

tyrinėjusi šimpanzes 
ir Dian Fossey, kuri 
gyveno, dirbo ir mirė 
tarp Afrikos kalnų 
gorilų.

Apie Birutės ty
rinėjimus spausdino 
straipsnius ne tik mok
slo žurnalai, bet ir 
visame pasaulyje ži
nomi geografijos bei 
antropologijos leidi
niai, sukurti dokumen
tiniai filmai. Už nuo
pelnus Žemei ir moks
lui ji apdovanota svar
biais tarptautinių orga
nizacijų žymenimis.

Knygoje autorė 
skiria daug vietos sa
vo lietuviškai kilmei, 
su meile pamini lietu
vių atkaklumą ir 
darbštumą, lietuvių 
kalbą, artimą sans
kritui ir klasikinei 
graikų kalbai, kurių 
kultūrai grėsė sunai
kinimas, tačiau kurie

dabar vėl yra nepriklausoma tauta.
Jos protėviai, laisvieji valstiečiai, 

gyveno XIX a. pabaigoje Rytų Lie
tuvoje, prie Utenos, Krunkiškyje. 
Būsimas senelis Dominikas Slapšys, 
vengdamas tarnybos caro Rusijos 
kariuomenėje, atvyko į JAV 1907 
m., vedė lietuvaitę Mariją Sirutytę. 
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
Slapšiai grįžo į Lietuvą ir ūkininka
vo. Čia 1925 m. gimė Birutės mama 
Filomena.

Tačiau po slaptųjų Molotovo- 
Ribbentropo protokolų pasirašymo 
ir Europos pasidalinimo tarp nacių ir 
sovietų, sekė sovietų invazija į Lie
tuvą, rašo Birutė Galdikas. Jos šei
ma, pasinaudojusi sesers Eugenijos 
vyro vokiška kilme, 1941 m. legaliai 
išvyko į Vokietiją. 1944 m., sovie
tams vėl užėmus Lietuvą, grįžti į sa
vo ūkį nebeliko vilčių. Po sąjungi
ninkų pergalės Slapšiai, kaip ir kiti 
lietuviai, pasitraukė į Vokietiją, pa
teko į sąjungininkų įkurtas karo pa
bėgėliams stovyklas. Ten Filomena 
Slapšytė susipažino su Antanu Gal
diku, ištekėjo. 1946 m. Vokietijoje 
jiems gimė pirmoji dukra Birutė. A. 
Galdikas netrukus išvyko dirbti į 
Kanados aukso kasyklas Rouyan- 
Noranda Quebeco provincijoje, po 
trejų metų ten nuvyko ir jo šeima. 
Birutė augo ir mokėsi Kanadoje. 
Toronte, Kanadoje, jos tėvai įsijungė 
į vietos lietuvių gyvenimą ir veiklą, 
buvo aktyvūs lietuvių parapijos ir 
lietuvių organizacijų nariai, čia Bi
rutė lankė šeštadieninę lietuvių mo
kyklą. Savo knygoje prof. Birutė 
Galdikas pažymėjo, kad jos tėveliai, 
sovietų okupantų išstumti iš tėvynės, 
kaip ir kiti baltiečiai, nepaprastai 
vertino mokslą ir lavino vaikus, o tė
vų pasakojimai apie gamtą, jos har
moniją ir grožį išmokė ją mylėti 
miškus ir jų gyvūnus. Birutė tęsė 
mokslus Los Angeles, Kalifornijoje, 
kur jos tėveliai apsigyveno, išvykę iš 
Kanados. Los Angeles ji baigė uni
versitetines studijas ir pradėjo savo 
unikalią mokslinę karjerą.

Prof. Birutė Galdikas buvo labai 
patenkinta, kuomet pasakiau, kad ir 
Lietuvoje žinomi jos tyrimai, darbas 
Borneo džiunglėse, apie ją yra ra
šiusi ir Lietuvos spauda. Ji nėra ma
čiusi Lietuvos ir kada nors svajoja 
joje pabuvoti. Jos vadovaujamas 
orangutangų tyrimo centras Borneo 
tęsia orangutangų tyrimus, gauda
mas paramą iš Kalifornijos ir visos 
JAV gamtos mylėtojų, daugėja in
doneziečių studentų, o turistai į tyri
mo centrą atvyksta iš viso pasaulio. 
Tai didelė moralinė parama moksli
ninkei, trečią dešimtmetį pasiauko
jančiai, atkakliai ir vaisingai tęsian
čiai savo mokslinę veiklą tolimosios 
Indonezijos džiunglėse.

Knygos pristatymo iškilmėse 
prof. Birutė M. F. Galdikas įteikė at
minimo suvenyrus Indonezijos ir 
Lietuvos ambasadoriams, dėkodama 
už dėmesį jos vykdomosios gyvūni
jos tyrinėjimo darbams.

Dr. Alfonsas Eidintas
Perspausdinta iš "Draugo “

Atkelta iš 1 psl.

Šių metų Europos čempionato 
nugalėtoja Jugoslavijos komanda, 
žinoma, yra stipri rinktinė, tačiau, 
kaip mano daugelis krepšinio žino
vų, žurnalistų ir krepšininkų, finalo 
baigtį lėmė teisėjavimas. Būtent dėl 
jo kelioms minutėms buvo nutrūkęs 
Lietuvos ir Jugoslavijos rinktinės 
žaidimas. ’’Kai pamatėm, kad viskas 
surežisuota - teisėjauja vienas blo
giausių JAV NBA teisėjų, nus
prendėm išeiti iš aikštės. Ar mes 
būtume finale, ar graikai, ar kroatai 
- visų lauktų vienodas likimas - 
teisėjavimas. Nes kažkam reikia 
įrodyti, kad jugoslavai - geriausi, 
kai tuo metu ten žudomi žmonės. 
Jugoslavijos krepšininkai geri, tači
au juos valdo pikta ranka. Jugosla
vams nuo pat pradžių buvo atida
rytas kelias į pergalę - tvarkaraštis 
sudarytas taip, jog jiems neteko 
žaisti dviejų sunkių rungtynių iš 
eilės. Gailiuosi - nereikėjo mūsų 
krepšininkams leisti toliau žaisti - 
mes būtume sumokėję tą 50 tūkst. 
dolerių baudą Fibai“, sakė koman
dos treneris V. Garastas spaudos 
konferencijoje po rungtynių. Po šių 
V. Garasto žodžių žurnalistai pradė
jo ploti. Pasak trenerio, susitaikyti 
su likimu iš dalies padėjo didžiulė 
auditorijos parama, net ir graikų 
plojimai po varžybų sugrįžus į vieš
butį. Kai Jugoslavijos rinktinei buvo 
įteikiami medaliai, stadionas Atė
nuose skandavo ’’Lietuva!“ ir ’’Mar
čiulionis!“.

Pasaulio spauda rašė, jog 29-ojo 
Europos čempionato finalas buvo 
paženklintas skandalu, o ’’jugoslavų 
apdovanojimo ceremonijoje pučia
mųjų orkestro pastangos, atliekant 
Jugoslavijos himną, ’’perrėkti“ 20 
000 graikų žiūrovų balsus ir švil
pimą buvo bergždžios. Retai kada 
nugalėtojas buvo taip pažemintas, 
kaip naujoji Europos čempionė - 
Jugoslavija“. Pasaulio spaudoje bu
vo kalbama apie vyrą, kuris pagelb
ėjo Jugoslavijai - FIBA generalinį 
sekretorių serbą Borislavą Stankovi- 
čių. Graikijos ’’Sportime“ rašė: ’’Ju
goslavija nugalėjo Lietuvą 96:90 pa
čiame juodžiausiame finale visoje 
krepšinio istorijoje“. Costas Politis, 
buvęs graikų nacionalinės rinktinės 
treneris, teigė: ’’Pergalė, kurios nusi
pelnė lietuviai, buvo pavogta iš jų“.

Š. Marčiuliono nuomone, FIBA 
patyrė visišką fiasko, politizuodama 
krepšinį. ’’Europos krepšinis pasiekė 
dugną. Mes ne marionetės, mes 
žaidėjai, tik gaila, kad mūsų likimas 
ne mūsų rankose“, sakė jis Reuter 
agentūrai.

Liepos 3 d. iš Atėnų į Vilnių su
grįžo naujieji Europos vicečempio
nai - Lietuvos krepšininkai. Žaidė
jus ir trenerius susirinkusieji aer
ouoste pasitiko plojimais. Daugiau
sia ovacijų sulaukė Europos čem
pionato naudingiausio žaidėjo prizu 
nešinas Šarūnas Marčiulionis, vy
riausiasis rinktinės treneris Vladas 
Garastas bei geriausias 29-ojo Eu
rope krepšinio čempionato žaidėjas 
Arvydas Sabonis.

Atvykusius į ’’Žalgirio“ stadioną 
krepšininkus pasitiko 15 tūkstančių 
balsų skanduojami žodžiai: ”Lie-tu- 
va!“, ’’Ačiū!“ Dvylika rinktinės žai
dėjų, treneris Vladas Garastas, jo pa
dėjėjai Henrikas Giedraitis, Donas 
Nelsonas (JAV), komandos vadovas 
Algimantas Pavilonis, gydytojas 
Vytautas Zumeris, masažuotojas 
Juozas Petkevičius susėdo į krėslus, 
pastatytus žaliosios vejos centre.

Europos vicečempionus sveiki

nusį Lietuvos ministrą pirmininką 
žiūrovai bandė nušvilpti. A. Šleževi
čius įteikė delegacijos nariams Lie
tuvos Vyriausybės aukso medalius. 
Krepšininkams buvo uždėti ąžuolo 
lapų vainikai.

Plojimų bangą sukėlė Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto (LTOK) 
prezidento A. Poviliūno pasisaky
mas: ’’Kas pasakė, kad tik Amerika 
turi svajonių komandą? Tokią 
komandą turi ir Lietuva - tai jūs!“ 
LTOK prezidentas pranešė apie 
Respublikos Prezidento A. Brazaus
ko dekretą, kuriuo delegacijos nariai 
apdovanojami Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Gedimino ordinais ir 
medaliais. Žaidėjams įteikti kitų me
tų Lietuvos olimpinės delegacijos 
narių ženkleliai.

Vicečempionus sveikino ir opo
zicijos lyderis V. Landsbergis, stebė
jęs krepšininkų kovas Barselonos 
olimpiadoje, kur buvo pelnyta bron
za. ’’Šiandien Lietuvai - džiaugsmo 
diena. Šių šaunių vyrų iškovotas si
dabras vertintinas kaip auksas. Mes 
matėme, girdėjome, kam buvo pri
pažinta moralinė pergalė“, sakė jis.

Po oficialių kalbų žiūrovai ėmė 
skanduoti: ’’Sabui žodį!“. Prie mik
rofono buvo pakviestas Š.Marčiulio- 
nis. Jis padėkojo Lietuvos žmonėms, 
palaikiusiems rinktinę, graikams ir 
komandos draugams. Po to kalbėjo, 
anot pranešėjų, pats Sabas. ’’Kai iš
girdau, kaip visas Atėnų stadionas 
skanduoja ’’Lietuva!“, net oda pa
šiurpo - pasidarė kaip žąsino, - dali
nosi lemiamų rungtynių su jugosla
vais įspūdžiais A. Sabonis. - Turėjo
me laimėti - pergalė buvo taip arti“.

Rinktinės treneris V. Garastas 
prisipažino, jog jį pribloškė sutiki
mas stadione. Jis pažadėjo, jog At
lantos olimpinėse žaidynėse dar la
biau nudžiugins krepšinio gerbėjus.

Prie garbės ratą ’’Žalgirio“ sta
dione einančių Lietuvos krepšininkų 
plūstelėjo minia gerbėjų. Kaip vė
liau prisipažinimo komandos kapi
tonas V. Chomičius, ’’jaučiausi kaip 
po treniruoklių salės - visą kūną 
skaudėjo ir nuo plojimų per pečius, 
ir nuo minios, kurią teko atlaikyti".

Liepos 4 d. Prezidentas A. Bra
zauskas įteikė Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino ordinus ir 
medalius Lietuvos krepšinio rinkti
nės žaidėjams, delegacijos nariams.

Rinktinės treneris V. Garastas, 
dėkodamas už įvertinimą, sakė: 
’’Esame laimingi, tačiau truputį nusi
minę, kad nepavyko pakartoti 1939 
m. triumfo, tačiau ir sidabras yra 
geras rezultatas mažai tautai, o tauta 
vieninga, kai ką laimi“.

Po apdovanojimų krepšininkai 
išvyko į Kauną, kur jų Rotušės aikš
tėje laukė tūkstančiai gerbėjų. Jiems 
įteikti sidabriniai Lietuvos valstybės 
atkūrimo jubiliejiniai medaliai. Išėję 
į Rotušės balkoną, juostas ir meda
lius krepšininkai išmėtė gausiai kau
niečių miniai. Arvydas Sabonis ger
bėjams atidavė ir marškinius bei 
švarką, liko tik su liemene. V. Ga
rastas Kauno visuomenei prisipa
žino: "Džiaugiuosi, jog žaidėjų nuo
taika pasitaisė. O kokia ji buvo po 
finalo“. Kaip rašoma ’’Lietuvos ry
te“, sutiktuvės liūdnai baigėsi krep
šininkui M. Timinskui: Rotušės bal
kone jis pametė Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordino me
dalį.

Seimas priėmė rezoliuciją iš vals
tybės biudžeto Lietuvos vyrų krepši
nio rinktinei skirti 1 mln. litų sumą 
pasiruošimui Atlantos olimpinėms 
žaidynėms.

Erika Umbrasaitė
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LONDONAS
LORDO DAVID HEDLEY 
ENNALS LAIDOTUVĖS
Lordo D. H. Ennals laidotuvės 

įvyko istorinę dieną - birželio 26 d., 
švenčiant 50 metų Jungtinių Tautų 
Organizacijos sukūrimo sukaktį. 
Laidotuvėms buvo parinkta St. Mar- 
tins-in-the-Field šventovė, Trafalgar 
aikštėje. Laidotuvių pamaldas vedė 
Dean Alan Webster, Dean of Nor
wich and St. Paul's.

Tarp pamaldų Genė Ennals per
skaitė Pasaulio žmogaus teisių dekla
raciją. JTO preambulę skaitė JTO di
rektorius Jungtinėje Karalystėje Mal
com Harper. Švento rašto skaitinius 
skaitė Deckie Ennals. Atsisveikini
mo žodį tarė Lordas Fran Judd. Po jo 
Lordo Ennals vaikai Simon, Paul, 
Susie, Richaid atsisveikino su savo 
tėvu ir gitarai pritariant sudainavo 
pavergtų žmonių dainą "We Shall 
Overcome“ - "Mes laimėsim“.

Pamaldose dalyvavo daug žmo
nių: Lordų ir Parlamento rūmų bei 
britų visuomenės atstovų. Lietuvių 
bendruomenę atstovavo J. Alkis ir S. 
Kasparas.

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE
Fondas gavo šias aukas:
200 svarų - G. Nicholls iš Stoc- 

kfort; 100 svarų - V. Šližienė iš 
Derby. Fondo vadovybė lieka dėkin
ga aukotojams Lietuvos vaikų su ne
galia vardu. Aukos visuomet laukia
mos, didelės ar mažos, nes kartu su
dėjus jos pasidarė didelės.

Aukas siųsti: British-Lithuanian 
Relief Fund for Children in Lithua
nia, 21 The Oval London E2 9DT.

SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO TRADICINĖ 

IŠVYKA PRIE JŪROS

Ši išvyka įvyko kaip ir visuomet, 
pirmąjį šeštadienį, liepos 1 d. Buvo

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

Bridge Gate.
Nottinghame - liepos 16 d., 

11.15 vai., Židinyje 

vykstama į istorinę vietovę Has
tings. Šeštadienio rytas buvo apgob
tas migla. Bevažiuojant per gražiąją 
Kento grafystę, migla dingo ir pa
dangėje sušvito kaitrioji saulutė.

Šiame išvykime be nuolatinių da
lyvių dalyvavo apie 15 asmenų iš 
Lietuvos, kurie šiuo metu yra Lon
done. Visi grįžome namo su nuo 
saulės paraudusiais veidais, nugaro
mis ar krūtinėmis.

MANČESTERYJE
DBLS MANČESTERIO 

IR APYLINKĖS SKYRIŲ 
PIRMININKŲ 

PASITARIMAS
Birželio 25 d., tuoj po lietuviškų 

pamaldų St. Chad's bažnyčioje, 
Mančesterio lietuvių klube sušauk
tas pasitarimas DBLS Mančesterio 
ir apylinkės skyrių susivienijimo rei
kalu. Pasitarime dalyvavo DBLS 
Mančesterio skyriaus pirmininkas 
V. Motuzą, DBLS Leigh skyriaus 
atstovas A. Bruzgys. Neatvyko Pres- 
tono skyriaus pirmininkas.

Kadangi prie Mančesterio prijun
gė minėtus miestus, pasidarė Greater 
Mančesteris, tokiu būdu susivienijo 
ir tų miestų DBLS skyriai, todėl ir 
kilo mintis susivienyti. 1949 08 28 
buvo įsteigta Vakarų apygarda, kuri 
vėliau vadinosi Mančesterio vardu. Į 
apygardą įėjo 7 skyriai ir turėjo dau
giau kaip 600 narių. Vėliau apygar
dos buvo panaikintos. Dabar kai ku
riuose Mančesterio apylinkės sky
riuose dėl mirties sumažėjo narių ir 
sustojo veikla. Tikimasi, kad sky
riams susivienijus veikla pagyvės.

Suvienyti skyrius iniciatyvos 
ėmėsi DBLS Mančesterio skyrius, 
kuris narių skaičiumi yra didžiausias 
(42 nariai) ir yra apylinkės centre, o 
jo būstinė Mančesterio lietuvių klu
be. Pasitarimui vadovavo DBLS 
Mančesterio skyriaus pirmininkas 
A. Podvoiskis ir supažindino su jo 
sudarytu suvienytų skyrių projektu. 
Susivienijimui pritarė visi. Pirminin
kai ir atstovai padare pranešimus 
apie skyrių būklę. Išnagrinėti ir kiti 
klausimai. Skyrius vadinsis DBLS 
Greater Mančesterio skyrius. Suvie
nyti skyriai turės 96 narius be Pres- 
tono skyriaus. Numatoma, kad su
vienyti skyriai pagyvins ir klubo 
veiklą, ypač apsilankymu.

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

Visi skyriai reikalavo, kad būtų 
panaikintas nutarimas, neleidžiantis 
vienam atstovui atstovauti kelių ar
timų skyrių DBLS suvažiavimuose.

Nutarta skyrių susivienijimo rei
kalu atsiklausti jų narių. Kitas pasi
tarimo posėdis tuo reikalu įvyks rug
sėjo 24 d. Mančesterio lietuvių klu
be, tuoj po lietuviškų pamaldų St. 
Chad's bažnyčioje.

A. P-kis
Pataisa. ”EL“ Nr. 25 straipsnyje 

apie Mančesterio katalikų ben
druomenę praleista MLKB nario A. 
Vigelsko pavardė.

KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Liepos 2 d. Mančesterio lietuvių 
socialiniame klube vyko pusmetinis 
narių susirinkimas, kuriame valdyba 
bei Revizijos komisija padarė prane
šimus, išnagrinėjo klubo reikalus ir 
išrinko klubo Garbės narius, kitiems 
paskirti Padėkos raštai arba išreikšta 
vieša padėka.

Susirinkimą pradėjo klubo pirm. 
A. Podvoiskis, kuris pasveikino su
sirinkusius, padėkojo už atvykimą ir 
supažindino su susirinkimo darbot
varke. Į Garbės prezidiumą pakvietė 
kan. V. Kamaitį (dėl pareigų neatvy
ko). Susirinkimui pirmininkavo A. 
Vigelskas, sekretoriavo V. Bernata
vičius. Balsus skaičiavo A. Jakima
vičius ir A. Podvoiskienė. Metinio 
susirinkimo protokolą skaitė A. Vi
gelskas, Revizijos komisijos aktą 
skaitė V. Bernatavičius.

Klubo pirmininkas pranešė, kad 
šį pusmetį klubo veikla buvo gyva: 
klubas turėjo metinį susirinkimą ir 6 
valdybos posėdžius. Organizacijos 
turėjo savo susirinkimus ir posė
džius. Surengti Vasario 16-Kovo 11 
d., Šv. Kazimiero, Motinos dienos, 
Spaudos draudimo ir Išvežtųjų mi
nėjimai, Užgavėnių vakaras. įvyko 
daug privačių pobūvių. Klubas lab
daringiems reikalams skyrė šalpų. 
Tarp klubo, organizacijų ir policijos 
neskandumų nebuvo.

Sutaisyti ir nudažyti kai kurie 
apipuvę klubo langai. Aplinka nebu
vo prižiūrima tvarkingai. Dar reikia 
dekoruoti klubo baro patalpas ir ko
ridorius, pakeisti surūdijusias rinas. 
Vagys nuo abiejų klubo vartų pa
vogė 2 didelius molinius papuošalus.

Sekretorius S. Lauruvėnas supa
žindino su pusmetine klubo pajamų- 
išlaidų apyskaita, iš jos matėsi, kad 
klubas šį pusmetį turėjo 929 svarus 
pelno. Revizijos komisijos pirm. V. 

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

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

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

fax 0181 402 9403.

Bernatavičius perskaitė Revizijos 
komisijos aktą. Rado, kad knygos 
vedamos tvarkingai, padarytos išlai
dos atitinka sąskaitas.

Pakėlimai į klubo Garbės narius 
ir Padėkos raštai nusipelniusiems 
klubo nariams. Buvusiems klubo 
Garbės nariams mirus ir vienam iš
sikėlus į Kanadą, klubas ilgą laiką 
neturėjo nei vieno Garbės nario. 
Klubo 45 metų jubiliejaus proga į 
klubo Garbės narius pusiau slaptu 
balsavimu išrinkti:

Stasys Lauruvėnas, kuris klubo 
veikloje dalyvauja jau keliasdešimt 
metų. Buvo klubo valdybos nariu ir 
daug metų eina sekretoriaus parei
gas. Už klubo knygų vedimą neima 
jam priklausančios subsidijos ir duo
da jam klube priklausantį butą iš
nuomoti klubo naudai. Parašo rengi
nių skelbimus.

Vincą Rudį, kuris jau 20-ti metai 
yra klubo iždininkas ir kas pirma
dienį po atsiskaitymo nuneša į banką 
pinigus. Rūpinasi klubo muzika. 
Anksčiau labai daug prisidėjo prie 
klubo vidaus darbų: taisė prakiuru
sius vamzdžius, elektros laidus ir at
liko daug kitų savanoriškų darbų.

Arkadijų Podvotskį, kuris klubo 
veikloje dalyvauja labai daug metų. 
Buvo klubo valdybos nariu, vicepir
mininku, sekretoriumi ir jau 11-ti 
metai iš eilės yra klubo pirmininkas. 
Prisidėjo prie klubo atgaivinimo ir 
darbų. 27 metai ”EL“ aprašo Man
česterio ir klubo veiklą.

Susirinkimas priėmė pasiūlymą 
suteikti Padėkos raštus šiems nusi
pelniusiems klubo nariams: Albinui 
Myliūnui, Henrikui Pargauskui ir 
Bronei Kupstienei.

Vieša padėka išreikšta baro ve
dėjui Antanui Bendžiui, kuris daug 
metų sąžiningai aptarnauja klubo 
barą ir lankytojus, neatsižvelgdamas 
į savo poilsį. Taip pat ir Jonui Šable
vičiui, kuris padeda nupjauti nemažą 
plotą žolės klubo teritorijoje. Padė
kota ir visiems kitiems, kurie prisi
dėjo prie klubo išlaikymo ir savano
riškų darbų. Ypatinga padėka iš
reikšta Vladui Bernatavičiui, kuris 
daug metų veda ir prižiūri klubo bib
lioteką. Valdyboje einantieji parei
gas atlyginimo negauna.

Buvo nagrinėjamas klubo įstatų 
pakeitimo klausimas, liečiantis klu
bo pinigų perdavimą Lietuvai, kai 
klubas bus parduotas. Tuo reikalu 
nuomonės skyrėsi. Šis klausimas ati
dėtas svarstyti vėlesniam laikui.

A. P-kis

PASAULYJE
Nepakantumo 

krikščionims atvejų 
Indijoje gausėja

Indijoje vis daugėja brutalių ag
resijos veiksmų prieš krikščioniškų 
apeigų vietas ir vienuolius. Induistų 
fundamentalistai tampa ypatingai 
nepakančiais krikščionių atžvilgiu, 
Bombėjaus arkivyskupas kardinolas 
Simon Pimentą apie susidariusią pa
dėtį informavo Indijos vyriausybę, 
tačiau pastaroji iki šiol nesiėmė jo
kių veiksmų. Kardinolo nuomone, 
tokia induistų fundamentalistų lai
kysena mažina indų krikščionių lo
jalumą savo Tėvynei.

"Mes - indai krikščionys, esame 
tokiais pačiais Indijos piliečiais, kaip 
ir induistai, o mūsų šalies Konstitu
cija piliečiams duoda religinę laisvę, 
tačiau dabartinė kasdien vis blogė
janti situacija išties kelia grėsmę ir 
reikalauja veiksmingų priemonių“, 
sakoma Bombėjaus arkivyskupo 
kardinolo Simon Pimentą kreipi
mesi į Indijos vyriausybę.

Popiežius kanonizavo 
tris kunigus

Liepos 1-4 d. popiežius Jonas 
Paulius II lankėsi Slovakijoje. Tai 
buvo 66-oji jo apaštališkoji kelionė. 
Tūkstantinės minios sveikino Jonų 
Paulių II.

Popiežius aukojo šv. Mišias Sas- 
tine ir Levočoje. į aukotas mišias 
Levočoje atėjo keliasdešimt tūkstan
čių piligrimų ne tik iš Slovakijos, bet 
ir iš kaimyninės Lenkijos. Kai kurie 
jų miegojo tiesiog toje vietoje, kur 
rytą vyko mišios. Trijų Slovakijos 
kunigų kanonizavimo šv. Mišios bu
vo aukojamos Košicėje. Šie katalikų 
kunigai buvo kalvinistų nukankinti 
1619 m. per sukilimą prieš Habsbur- 
gų dinastiją.

Slovakijos vyskupų konferencija 
pranešė, jog popiežiaus vizitas ne
bus politinis, tačiau pripažino, jog 
turės raminamąjį poveikį šiuo metu 
tebesitęsiantiems prezidento ir mi
nistro pirmininko nesutarimams.

Jonas Paulius 
II atostogauja

Popiežius Jonas Paulius II, pabai
gęs oficialiąją vizito Slovakijoje da
lį, liepos 3 d. surengė iškylą į Tatrus.

Pasak popiežiaus spaudos atsto
vo J. Navarro, ekskursija į Tatrų kal
nus netoli gimtosios Lenkijos sienos 
bus pirmoji Jono Pauliaus II iškyla 
šioje Tatrų dalyje. Kartą, dar būda
mas Krokuvos vyskupas, Karolis 
Wojtyla perėjo kalnais Lenkijos sie
ną ir buvo sulaikytas Čekoslovakijos 
pasieniečių. ,

"Aš dažnai girdėdavau slovakų ’ 
piligrimų kvietimus atvykti į Tatrus, 
- pasakė popiežius vienoje savo kal
bų. - Šis jūsų ir mano noras pagaliau 
išsipildė“.

Šį Jono Pauliaus II iškyla į kalnus 
laikoma neoficialia popiežiaus atos
togų pradžia. Jis atostogaus nuo lie
pos 12 d. Italijos Alpėse.

J. Navarro paneigė Italijos spau
dos pranešimus, jog grižęs iš Slova
kijos popiežius atsiguls į ligoninę 
pasitikrinti. Po 1992 m. padarytos 
žarnyno auglio operacijos Jonas 
Paulius U dar kelis kartus gulėjo li
goninėje. Pernai popiežius atsidūrė 
ligoninėje po to, kai susilaužė kojų 

Jono Pauliaus II fizinė būklė viso 
vizito Slovakijoje metu buvo puiki 
Kelis kartus jis net atsisakė automo 
bilio ir ėjo pėsčias.

Ateinančiais mėnesiais, po atos 
togų popiežiui reikės daug keliauti 
Jis žada apsilankyti Afrikoje ir JAV

Vatikano radijo lietuviškų laid! 
redakcija, DPA, REUTfr
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