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Lietuvos ekspozicija pasaulinėje parodoje
Ispanijos Sevilijos mieste atidaly

ta Lietuvos ekspozicija pasaulinėje 
parodoje - EXPO '92. Paroda tęsis 
iki spalio 13 d. Rugsėjo 6-oji - 
Lietuvos diena EXPO '92. Tikimasi, 
kad atsilankys Ispanijos karalius ir 
kiti garbingi asmenys. Iš Lietuvos į 
tarptautinę parodą atvyks Lietuvos 
Valstybės vadai.

Mūsų ekspozicija - 259-ajame 
Pabaltijo paviljone. Čia rodoma 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės 
žemėlapiai, gintaro dirbiniai, 
papuošalai ir Lietuvos dievdirbių

Lietuvos sportininkai Barselonos Olimpiadoje

XXXV Olimpinės žaidynės 
Barselonoje prasidės liepos 25 d. 
Jos tęsis iki rugpjūčio 9 d. 
Lietuvos 35 sportininkai gyvens 
kartu su Latvijos sportininkais 
Olimpiniame kaimelyje. 18 vietų 
palikta mūsų krepšininkams. Mūsų 
rinktinė: Romanas Brazdauskas, 
Valdemaras Chomičius, Darius 
Dimavičius, Gintaras Einikis, 
Sergejus Norvaiša, Artūras 
Karnišovas, Gintaras Krapikas, 
Rimas Kurtinaitis, Šarūnas 
Marčiulionis, Alvydas Pazdrazdis, 
Arvydas Sabonis ir Arūnas 
Visockis; treneriai: Vladas 
Garastas, Javieras Imbroda, Donas 
Nelsonas ir Raimundas Sargūnas.

Iš 35 sportininkų grupės 26 
dalyvaus Olimpinėse varžybose: 7 
- lengvosios atletikos, 5 - dviračių 
sporto, 4 - bokso, 3 - šiuolaikinės 
penkiakovės, po du - buriavimo ir 
plaukimo, 1 - baidarių irklavimo. 
Išrinktų sportininkų pavardės, po 
liepos 7-9 d. Lietuvos lengva
atlečių čempionato, bus žinomos 
liepos 10 d.

Į Barseloną vykti teisę jau pelnė 
boksininkai Gytis Juškevičius,

Lietuvis išeivis įtariamas
Gegužės 18 d. Vilniuje, 

“Lietuvos” viešbutyje buvo suim
tas A. Klimaitis, įtariamas 
šnipinėjimu ir tuo, kad užverbuotas 
Sovietų Sąjungos žvalgybos, rinko 
bei perdavinėjo žinias apie 
Lietuvos ekonominę ir politinę 
padėtį, ir Lietuvos politikus. 
Lietuvos baudžiamasis kodeksas 
už tokį nusikaltimą numato nuo 3 
iki 10 metų kalėjimo buasmę.

A. Klimaitis gimė 1948 08 19 
d. Hamburge, mokėsi keliose 
mokyklose, įskaitant ir Vasario 16 
gimnaziją, o baigęs mokslus dirbo 
pardavėju, reklamos agentu, 
laikraščių redaktoriumi ir leidėju, 
vėliau įsijungė į aktyvią politinę - 
visuomeninę veiklą. Pastarųjų 
metų bėgyje A. Klimaitis buvo 
vienu iš pačių žymiausių užsienio 
lietuvių veikėjų, vadovavo 
Pasaulinės pabaltijiečių tarybos 
Europos biurui, bendravo su 
aukšto rango politikais, reiškėsi 
keleto partijų ir judėjimų veikloje 
tiek Lietuvoje, tiek ir užjos ribų.

Pagal galiojančius Lietuvos

UNICEF parama
Birželio 29 d. Lietuvos Misija 

JT pranešė, kad JTO Vaikų Fondas 
(UNICEF) baigdamas birželio 15 
d. pradėtą tarybos sesiją, priėmė 
rezoliuciją, praplėsti savo veiklą 
Baltijos valstybėse, Centrinėje ir 
Rytų Europoje. Kaip ir reikėjo 
tikėtis, tam priešinosi Trečiojo 
pasaulio šalys, bijančios paramos 
sau sumažėjimo. Fondo sesijoje 
kalbėjusi Lietuvos Misijos patarėja 
Gintė Damušytė pareiškė, supran
tanti Afrikos valstybių rūpesčius, 
tačiau ir Baltijos šalims tokia para
ma yra būtina, ,ypač dabar, kai 

bei tautodailininkų medžio kūriniai. 
Taip pat atskirai rodomi informa
ciniai filmai apie Lietuvą.

Lietuvos ekspoziciją apipavydali- 
no ir eksponatus parinko Lietuvos 
dailės muziejaus direktorius 
Romualdas Budrys. Ekspozicijos 
kuratorius - Lietuvos kultūros ir 
švietimo ministro pavaduotojas 
Kornelijus Platelis, o Lietuvos 
parodų centro direktorius Petras 
Naprušis jam asistuoja.

Lietuvos vyriausybė parodai 
skyrė 132 tūkstančius dolerių.

Vitalijus Karpačiauskas, Leonidas 
Maleckas ir Vidas Markevičius. Jie 
Olimpiadai rengiasi Vokietijoje.

"Adidas" firma nemokamai už 
240 tūkstančių (vokiškų markių) 
Lietuvos sportininkams pateikia 
savo gamybos įvairių sporto reik
menų, aprangą ir avalynę. "Bayer" 
firma tiekia vaistų, o "Coca-cola" - 
aprūpins gaivaisiais gėrimais.

Lietuvos sportininkų rengimąsi 
ir dalyvavimą Olimpiadoje valiuta 
remia Lietuvos Vyriausybė. Pats 
Lietuvos Tautinis Olimpinis 
komitetas lėšas kaupia loterija.

Apie 40 tūkstančių JAV dolerių 
surinkta Amerikoje, ir apie 17 
tūkstančių Australijoje.

Iš Didžiosios Britanijos lietuvių 
suaukotų pinigų £575 jau įteikti 
LTO komitetui. Daugiau bus per
duota vėliau.

Pirmoji Lietuvos grupė į 
Olimpiadą Barcelonoje išskrenda 
liepos 17 d., o antroji - liepos 24 d.

Lietuvos sportininkams linkime 
sėkmės!

Šioje skiltyje žinios paruoštos iš 
lietuviškos periodinės spaudos.

šnipinėjimu
įstatymus, A. Klimaitis iki teismo 
kalėjime gali būti laikomasis 
mėnesių. Kitose Europos valsty
bėse įtariamasis, be oficialaus 
apkaltinimo ar teismo sutikimo, 
kalėjime ilgai nelaikomas. A. Kli
maitis yra padavęs pareiškimą, kad 
jam būtų atstatyta Lietuvos pi
lietybė ir yra LDDP narys.

Amerikos lietuvė Rita Dapkutė 
prieš kurį laiką prisipažino turėjusi 
ryšių su KGB ir CŽV (ČIA), t.y. 
su rusų ir amerikiečių žvalgy
bomis. Būdama artima AT 
pirmininko V. Landsbergio ben
dradarbe, ji, užsienio lietuvių spau
dos žiniomis, kontaktavo su 
užsienio šalių žvalgybomis.

Ne tiek jau daug mes turim tų 
paslapčių, ir taip viskas “kaip ant 
delno”, tačiau vistiek lieka 
nemalonus jausmas, kai sužinai, 
jog patikimas asmuo, galbūt 
“gynė” ne tik Lietuvos interesus.

Vėliausiomis žiniomis, Rita 
Dapkutė dirba Lietuvoje, yra radi
jo stoties komercinė direktorė ir 
statosi namus.

griūva nusistovėjusi sveikatos ir 
socialinės apsaugos sistema, ir 
pereinant į laisvąją rinką.

Nedidelė parama dabar, 
pareiškė kalbėtoja, padėtų išvengti 
milžiniškų išlaidų ateityje. 
Sužlugus infrastruktūrai, jų atstaty
mas ateityje pareikalautų daugiau 
lėšų ir jėgų.

Lietuvos Respublikos 
Seimo rinkimai 

įvyks
1992 m. lapkričio 25 d.

Lenos deltoje, Tit-Ary. Užrašas ant paminklo.
Nuotrauka (1989): R. Urbakavičiaus

EUROPOS LŪKESČIAI 
IR RŪPESČIAI

Susitikimo Lisabonoje 
metu EB šalys susidūrė su 
keletu rimtų problemų. Visų 
pirma, grupė “neturtingų” 
EB narių (Ispanija, 
Portugalija, Airija ir 
Graikija), bijodamos pagal
bos iš centro sumažinimo, 
visais įmanomais būdais 
siekė atidėti naujų valstybių į 
EB svarstymus bent jau iki 
lapkričio mėnesio, kai Škoti
joje bus patvirtintas EB 
biudžetas. Šią poziciją kri
tikuoja britai, argumentuoda
mi tuo, jog, pavyzdžiui, 
Švedijos, Austrijos ir 
Suomijos narystė ne tik kad 
nepakenks EB biudžetui, bet, 
netgi, atvirkščiai, sustiprins 
jį - įstojančios šalys yra 
turtingos ir todėl svariai 
papildys EB centro lėšas. Be 
to, pastarųjų valstybių 
įsijungimas į EB, britų 
nuomone, paskatintų ir 
Danijos žmones pakeisti 
savo nuostatas, priešingas 
Europos vienijimui. Panašiai 
samprotaujama ir vokiečių 
stovykloje. Todėl galima 
būtų tikėtis, jog Lisabonos 
susitikime paims viršų būtent 
pastarasis požiūris, vienok 
situaciją komplikuoja pačių 
“prašytojų” problemos - 
Švedija, Austrija ir Suomija 
abejoja, ar verta siekti 
įsijungimo į EB kartu su 
Šveicarija, mat šioje šalyje 
EB narystę lems referendu
mas ir jo rezultatai gali būti 
“daniški”, kas, be abejo, dar 
labiau apsunkintų svarstomų 
problemų sprendimą.

Visi šie neapibrėžtamai 
trukdo ką nors konkretaus 
nutarti ir Turkijos, Kipro bei 
Maltos atžvilgiu. Pastarosios 
šalys pareiškė norą tapti EB 
narėmis dar anksčiau, negu 
skandinavai, austrai ir 
šveicarai, tačiau Lisabonoje 
savo tikslo “pietiečiai’ taip ir 

nepasiekia, nes be anksčiau 
minėtų priežasčių, turi būti 
atsižvelgta ir į Prancūzijos 
bei Italijos poziciją, kuri šiuo 
atveju labai kategoriška - 
jokių kalbų apie naujus na
rius, kol nebus ratifikuota 
Maastricht sutartis. Taigi, iš 
bet kokio taško žvelgiant į 
EB augimo perspektyvą, vėl 
ir vėl atsitrenkiama į 
“daniško” nuotykio baimę. 
Primityvios logikos pagrindu 
belieka tik pasmerkti tuos 
danus, kurie vikingų laikais 
buvę Europos siaubu, dabar 
sugriovė ilgų metų central
izuotos EB darbą. Mažytė 
Danijos karalystė atskleidė 
realiąsias problemų puses, 
kurias dažnai paslepia aibė 
kalbų ir pokalbių, lavina 
deklaracijų ir jūra įvairaus 
lygio politinių žaidimų.

Savaime aišku, Lisabonos 
susitikimo sklandžiai eigai 
trukdė ir Jugoslavijos proble
ma. Jos aktualumą pabrėžė 
Prancūzijos prezidento F. 
Miterand vizitas į šią šalį. Ko 
gero, dabar galima bus laukti 
dar griežtesnių sprendimų 
serbų atžvilgiu. Deja, praras
to laiko ir mirusiųjų nebe- 
sugrąžinsi. O juk buvo gali
ma viso to išvengti, tik 
reikėjo paklausyti, tarkim, 
prieš metus ne savo protingų 
ekspertų, o paprasto gruzino, 
latvio ar lietuvio - tų kurie 
žino, kaip “šauniųjų” 
raudonųjų armijų kariai 
moka “saugoti” taikių 
gyventojų ramybę.

Kiekvienai motinai svar
bu, kad aplinkui būtų saugu, 
ramu ir netrūktų klėtyje 
grūdų. To turi siekti ir 
Europa - EB turi būti be karų 
pašonėje.

Juozas Aliukonis

Estai įvedė savo valiutą! Tokiu 
būdu jie pirmieji perėjo nuo kalbų 
apie savarankišką ūkį prie konkre
taus darbo.

Techniškai rublių keitimo 
procedūra įvyko gana ramiai: 1500 
rublių grynais ir iki 10000 rublių, 
turimų taupomajame banke, buvo 
keičiami santykiu 10:1, o likusios 
sumos - santykiu 50:1. JAV dolerį 
galima įsigyti už 12,59 kronas. 
Taigi, “nukentėjo” piniguočiai, kurių 
Estijoje neoficialiais duomenimis jau 
šiandien yra gana daug - vidutinės 
Estijos gyventojo pajamos prieš 
pinigų keitimą sudarė maždaug 300 
dolerių per mėnesį. Iš kitos pusės, 
Estijos krona buvo prilyginta 10-iai 
Vokietijos markių. Todėl žmogus, 
turintis daugiau rublių, negu buvo 
leista keisti santykiu 10:1, tapo 
potencialiu DM pirkėju po 500 už 
vieną, kas 5-6 kartus viršija nusisto
vėjusį DM kursą rubliais. Tai kaip 
mat atsiliepė ir kaimynams - Lietu
voje dolerio kaina vos ne padvigu
bėjo, o kiek vėliau bankai sustabdė 
arba griežtai apribojo valiutos par
davimą.

Šis drąsus estų žingsnis parodė, 
ko galima tikėtis reformuojant finan
sus. Visų pirma, kronos įvedimas 
nubrėžė pačias artimiausias rublio 
nuvertėjimo ribas, kurias pasiek
sime, jeigu kas nors panašaus atsi
tiks kiek didesnėje teritorijoje - apie 
1000 rublių už už Idolerį. Šis 
skaičius, beje, jau senokai sukasi 
biznierių galvose - dažniausiai 
būtent 1000 rublių kainuoja akcijos, 
kurias Vakaruose priimta nominaliai 
vertinti 1 svaru ar 1 doleriu. Antra 
svarbi estų reformos pamoka yra 
tame, jog dabar žinome,kadpanašaus 
pobūdžio pinigų keitimas vyksta 
pakankamai neskausmingai tada, kai 
keičiami pinigai vis tiek kažkur dar 
gali turėti vertę. Samprotavimas čia 
gana paprastas - Rusija tokia didelė, 
kad ten vistiek atsiras ką pirkti (pvz. 
knygos, meno kūriniai). Be to, 
tokios reformos vyksta sklandžiai, 
jeigu liečia ne itin didelę pinigų, va
liutos rinkos dalį. Lietuva, šiuo 
atžvilgiu, turi tokį pat pranašumą 
kaip Estija, tačiau mūsų pinigų 
reformos metu būsim akumuliavę 
estų žingsnio pasekmes, t.y. keičiant 
rublį į litą reikės orientuotis jau į 
kursą 200 dolerių už rublį, o ne 100- 
120 dolerių, kaip tai būtų buvę, jeigu 
Lietuva litą įvestų pirmiau. Todėl 
belieka tik apgailestauti, jog mes to 
nepadarėme anksčiau už estus, nors 
visą laiką gyiėmės esą tiek politinių, 
tiek ekonominių reformų priešakyje. 
Svarstant pastarąjį problemos aspek
tą, pravartu prisiminti, jog prieš kurį 
laiką trijų Baltijos valstybių lyderiai 
žadėjo pinigų reformas įvykdyti 
vienu ir tuo pačiu metu. Jeigu šis 
susitarimas tebegalioja, tai greitai 
pinigus keisim ir Lietuvoje. Tik visa 
bėda tame, kad mūsų ekonominiai ir 
politiniai vadovai nedrįsta tiesiai ir 
atvirai pasakyti apie tai žmonėms. 
Suprantama, kad tokių veiksmų 
datos, matyt, ir turi būti laikomos 
paslaptyje, vienok kaip tada 
atsikratyti bandomojo triušio pojūčio 
ir ką atsakyti žmogui, retoriškai 
sušunkančiam: “Ginti parlamentą - 
tai kartu, o kalbėti apie pinigus - 
atskirai?!” Ką darysi?

(Nukelta į 4 psl.)
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VYTAUTAS LANDSBERGIS - 
JAM PADEDA PATS DIEVAS!

SEPTYNIOS DIENOS
(Tąsa. Pradžia 26 nr.)

Kartais jo užsispyrimas kelia 
politikos stebėtojų šypseną, kartais 
pyktį, tačiau beveik visada teikia 
svarių vaisių. Štai Kopenhagoje, kur 
1991-ųjų rudenį vyko Siaurės 
Tarybos prezidiumo posėdis, V. 
Landsbergis paprašė paramos dėl 
tarybinės armijos išvedimo. Buvo 
atsakyta, kad Siaurės Taryba 
neužsiima nei užsienio politikos, nei 
saugumo problemomis ir apskritai 
tas klausimas nesąs įrašytas į dieno
tvarkę. Siaurės Europos politikai 
tądien svarstė ekologijos, žmogaus 
teisių reikalus. Bet V. Landsbergis 
surado gerą išeitį: jis prašė žodžio ir 
įrodinėjo, kad su svetima ka
riuomene Lietuvoje susiduriama 
tvarkant visus svarbiausius reikalus, 
tarp jų ekologijos bei žmogaus 
teisių. Ir pasiekė savo 
Kopenhagoje buvo priimta 
rekomendacija paremti Baltijos 
kraštus, reikalaujančius nedelsiant 
išvesti tarybinę kariuomenę. 
Specialistai sakė, kad neprisimena 
kito atvejo, kada kam nors būtų 
pavykę pakeisti jau sudarytą Siaurės 
Tarybos prezidiumo dienotvarkę ir 
reglamentą.

Jis užsispyrusiai viską daro pats - 
rašo savo kalbas ir dokumentų pro
jektus, aistringai juos redaguoja ir į 
tą procesą įtraukia visą 
Aukščiausiąją Tarybą. Užsienio 
spauda aprašė, kaip jis pusę nakties 
kūrė laišką poniai M. Tečer 
(Thatcher), o tuo metu gretimame 
kambaryje jo padėjėjai smagiai 
gurkšnojo alutį. Negailėdamas savęs 
jis pašėlusiai dirba iki išnaktų. Nieko 
nestebina, jei pokalbis su užsienio 
žurnalistais prasideda prieš pat 
vidurnaktį. Per pavojingiausius 
keturis mėnesius jis gal porą kartų 
teužsuko į namus - naktis leido 
didžiuliame it svirnas kabinete arba 
greta esančiame poilsio kamba
rėlyje.

Dabar jame neliko nei kruope
lytės dvejonių ir nevilties, kurios jį 
apimdavo grėsmingai slenkant į 
pabaigą penktajam okupacijos 
dešimtmečiui. Tada viešose kultūros 
veikėjų diskusijose V. Landsbergis 
vis dažniau susikrimsdavo ar net 
beviltiškai numodavo ranka: 
bažnyčiose sandėliai, Brazdžionis su 
Bradūnu specfonduose, o sielose 
surambėjusi dykuma - tikri kultūros 
griuvėsiai.

Laimei, vėžys sparčiai graužė ir 
pačios sistemos pamatus. 1988 metų 
birželio 3 dieną Mokslų Akademijos 
salėje V. Landsbergis trumpu 
žodeliu laimino Sąjūdžio gimimą, 
tačiau tarp aktyviausių steigėjų ne
buvo. Pirmaisiais smuikais griežė 
trisdešimtmečių karta - A. Juozaitis, 
A. Skučas, Z. Vaišvila, A. 
Medalinskas. Jie tą birželį lakstė su 
megafonais, plakatais, jie rengė pir
muosius piketus, mitingus, kitas 
protesto akcijas. Kai tekdavo rim
čiau susiremti su Mitkinu ir Co, 
plačiais pečiais juos paremdavo V. 
Petkevičius, dar A. Čekuolis, B. 
Genzelis, K. Prunskienė...

Tačiau praėjus trims savaitėms, 
birželio 24 dieną vykusiose sąjun
ginės partinės konferencijos dele
gatų palydose V. Landsbergis jau 
prabilo tūkstančiams. Palydų 
išvakarėse A. Juozaitis su bendra
minčiais ieškojo oratoriaus pagrindi
niam pranešimui. Justinas 
Marcinkevičius atsisakė. Čia pat 
buvo paskambinta V. Landsbergiui. 
Šis ilgai nesvarstė - reikia, vadinasi, 
kalbės. Naktį prieš palydas jų orga
nizatoriai namuose nenakvojo - 
vengė arešto.

Kalba išėjo ilga, bet kaip visada 
sklandi ir ironiška. Partiniai lyderiai 

piktai muistėsi, kai V. Landsbergis 
jų klausė, kam jie atstovauja, arba 
kai tikino, jog šie rinkimai bus 
paskutiniai netikri Lietuvos rinki
mai. Ar ne tą vakarą, pliaupiant 
smarkiam lietui, žvelgdamas į plyks
telėjusias trispalves, girdėdamas 
entuziastingus plojimus, V. Lands
bergis pajuto, kad išmušė jo valanda. 
Šiaip ar taip, nuo tos dienos jis 
įsitvirtino besiformuojančio Lietu
vos politinio teatro avanscenoje.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
KEISTOS APŽVALGININKO 

SIMPATIJOS
Gerai, kad vilnietis Gražvydas 

Kirvaitis (“Europos lietuvis” nr. 
23) parašė apie tendencingai 
pateikiamą Lietuvos spaudos 
apžvalgą “Europos lietuvyje”, kuri 
faktiškai yra ne objektyvi informa
cija, bet klaidinanti laikraščio 
skaitytojus. Neseniai Vidmantas 
Dimas “Europos lietuvio” pusla
piuose ne kartą verkšleno dėl 
buvusio Aukščiausios Tarybos 
deputato J. Minkevičiaus gėdingos 
karjeros pabaigos. Įdomu kodėl 
reikėjo taip graudentis ir tos nepa
prastos simpatijos didžiai nusipel
niusiam čekistui Tarybų valdžios 
kūrėjui ir stiprintojui Lietuvoje.

Kas dėl spaudos apžvalgos 
apskritai, tai ji vienpusiška pir
miausia todėl, kad apžvalgininkas 
beveik išimtinai remiasi komunis
tine “Tiesa” arba panašaus kolorito 
leidiniais.

Romualdas Lankauskas, Anglija

“EUROPOS LIETUVIS” - 
LAUKIAMAS SVEČIAS

“Europos lietuvis” mielai 
laukiamas svečias mūsų laikinoje 
pastogėje. Atskrenda jis per septy
nias - dešimt dienų.

Įdomiausia laikraščio dalis yra 
“Septynios dienos”, kurioje su
glaustai, įdomiai ir balansuotai 
pateikiami svarbiausi Lietuvos 
įvykiai. Autorius informaciją ima 
iš įvairių spaudos šaltinių. Šiuo 
Lietuvoje vykstančių politinių 
įtampų metu, mums išeivijoje svar
bu žinoti įvykius ir nuomones iš 
visų politinio spektro pusių.

Bendrai paėmus “Europos 
Lietuvis” pateikia gan išsamią ir 
visapusišką Lietuvos gyvenimo 
informaciją. Randame ir oficialius 
pareiškimus, ELTA žinias, 
ištraukas iš “Lietuvos aido”, 
savaitės apžvalgą ir individualias 
nuomones. Taip ir turi būti. Už tai 
esu Jums dėkingas ir linkiu sėkmės 
tęsiant darbą.

V. Germanas, Saudi Arabija

LIETUVIŠKŲJŲ .11 
STODUU SAVAITĖ II

Europos lietuviškųjų studijų savaitė įvyks rugpjūčio 16-23 
dienomis Austrijoje, Tirolyje. Pilnas pragyvenimas dienai, vienam 
asmeniui, kainuos 470 austrų šilingų arba 68 DM, ar 41 (JAV) 
doleris. Kambariai dviems asmenims su visais patogumais. 
Norintys turėti atskirą kambarį, turės mokėti 10 DM daugiau.

Rgistruotis pas Irena Joerg, A-6473, Wenns 62, Austria ir 
įmokėti 100 DM registracijos mokestį (jaunimui 50 DM).

Pinigus siųsti: Litauische Studienwoche, Volksbank Kreis 
Bergstrasse Kt. Nr. 8934002 BLZ, 50991400, 6840 Lampertheim.

39-tosios Studijų Savaitės paskaitininkai ir paskaitų temos: AT 
pirmininko pavaduotojas K. Motieka, ministras Darius Kuolys: 
"Istorinė ir politinė lietuvių tautos savivoka", ministras dr. 
Algirdas Nasvytis: "Senojo Vilniaus architektūrinio landšafto 
unikalumas ir miesto plėtros problemos", ambasadorius prof. dr. 
Vaidotas Antanaitis, deputatė dr. Laima Andrikienė: "Lietuvos 
kelias į rinkos ekonomiką; ekonominės ir ūkio vystymasis", prof, 
dr. Alfred Bammesberger: "Archeologija ir lyginamoji kalbotyra", 
dr. Kajetonas Čeginskas, dr. Kęstutis Girnius: "Lietuvos politinio 
konsenso sužlugimo priežastys", lektorius Vincas Natkevičius: 
"Broniaus Krivicko poezija" , kompozitorius Ričardas Kabelis: 
"Kompozitoriaus Ryčio Mažulio kūryba".

Meninę dalį atliks: solistė Laima Stepaitienė, aktorė Dalila 
Mackialienė.

Moderatoriai: dr. Jonas Norkaitis, dr. Kęstutis Girnius, dr. 
Alfonsas Kušlys, dr. Kęstutis Ivinskis.

Apie savo apsisprendimą pasako
ja pats Sąjūdžio lyderis: “Dažnas 
klausia, kodėl ėmeisi politikos? 
Kartais atsakau: tai ji mane pasiėmė, 
pasikvietė tiksliau sakant, ne politi
ka, o Lietuva, kurios naudai ir 
žmonių gėrybei, ką padarysi, 
reikalingas ir politikos darbas”.

(Bus daugiau)

Algirdas Kumža,
“Politika”, 1991, Nr. 344

PILIETINĖS PAREIGOS
“Europos lietuvis” gavo Juozo 

Kičo iš Nottingham laišką, kuri
ame autorius, dėkodamas už ga
limybę vėl vadintis Lietuvos 
piliečiu, siūlo, kartu, prisiimti tam 
tikrų pareigų. Anot jo, gražu būtų 
įsteigti banką ar kokią kitą 
finansinę instituciją, kur Lietuvos 
piliečiai-užsieniečiai galėtų 
mokėti, kad ir nedidelius 
mokesčius. Surinktos sumos būtų 
svari parama Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui. J. Kičo 
nuomone, tai būtų daug civi- 
lizuotesnis būdas, nei dabar papli
tusios rinkliavos ir šį pasiūlymą 
turėtų kuo rimčiausiai apsvarstyti 
tiek užsienio lietuviai, tiek 
Lietuvos valdžia.

ELR

"EL" atspausdintas skaitytojų 
nuomones pastebėjo dienraštis "Tiesa" 
(1992. VI. 18). Jame rašoma:

G. KIRVAITIS 
PERSPĖJA

"Europos lietuvis" - vienas iš 
nedaugelio išeivijos laikraščių, 
mėginantis atspindėti įvairias Lietuvos 
politikos vyrų nuomones. Dėl to labai 
susirūpino vilnietis Gražvydas 
Kirvaitis. Jis energingai perspėjo 
Londono laikraščio leidėjus, kad vie
nintelis teisybę rašo tik "Lietuvos 
aidas", o "Respublika", "Lietuvos 
rytas", "Tiesa" "rafinuotai ir gudriai 
dezinformuoja".

G. Kirvaitis siūlo, kad vietoj 
"Septynių dienų" rubrikos, kurioje ap
žvelgiama įvairi Lietuvos spauda, 
"vertėtų išspausdinti puikių K. 
Žičkaus, V. Kubiliaus ir R. Gajaus
kaitės straipsnių". Perspėja, kad neilgai 
juos galėsime skaityti - Č. Juršėnas 
pasiūlęs AT atleisti iš "Lietuvos aido" 
vyr. redaktoriaus pareigų S. Stomą, tad 
ir "vėl liksime be laikraščių".

Visus tuos siūlymus, tikėkimės, 
šypsodamasis į ūsą, "Europos lietuvis" 
ir išspausdino kartu su garsiuoju V. 
Landsbergio "Šliaužiančiuoju per
versmu".

“Lietuvos aidas” (06 23) 
supažindina su V. Landsbergio 
pareiškimu AT dėl Rusijos ka
riuomenės Lietuvoje. “Rusija turi 
specialių interesų arba viena
šališkai nustatytų saugumo zonų 
ir nenori išvesti užsilikusios inter
vencinės kariuomenės iš nepri
klausomų Baltijos šalių” - sakoma 
pareiškime. Iš Rusijos pusės 
teigiama, kad pažeidžiami Rusi
jos gyventojų kitose valstybėse 
interesai, kuriuos reikia ginti gin
klu... V. Landsbergis pažymėjo, 
kad 1932-40 metų laikotarpyje iš 
Berlyno ir Maskvos sklido “visai 
panašiai grindžiamos ekspansijų 
idėjos”. Taigi vykdoma speciali 
įtampos didinimo ir spaudimo 
kampanija. Tai, kad nesiliauja 
neteisėti Rusijos kareivių perme
timai į Lietuvą, o taip pat Rusijos 
veiksmų eskalacija Gruzijoje ir 
Moldovoje, turi kelti tarptautinį 
susirūpinimą - pastebi V. 
Landsbergis.

“Lietuvos aidas” (06 24) infor
muoja, kad Laikinosios gynybos 
vadovybės posėdyje buvo aptar
tos priemonės, kurių bodų 
Lietuvos Respublika galėtų imtis 
prieš neteisėtus Rusijos naujų 
karinių dalinių įvedimus. Buvo 
pažymėta, kad Rusijos preziden
tas Borisas Jelcinas buvo 
užtikrinąs, kad nauji daliniai 
nebus įvedami, tikrovėje, deja, 
yra kitaip. Posėdyje buvo aptar
tos galimybės kontroliuoti visą 
oro transportą, kaip realiai 
įgyvendinti emigracijos įstatymą ir 
kontroliuoti keleivių srautą iš Rytų 
ir atgal. Vakarinės mūsų val
stybės sienos jau kontroliuo
jamos, o rytuose pasienio postų 
dar nėra, judėjimas per siėną 
vyksta stichiškai - rašoma 
“Lietuvos aide”.

Estai - pirmieji! Turbūt niekas 
Lietuvoje neliko abejingas, 
sužinojęs apie Estijoje įvestą 
savą valiutą. “Lietuvos aide” (06 
23) rašoma, kad oficialus kronos 
santykis su Vokietijos marke - 
8:1. Estijos gyventojai sėkmingai 
keičia rublius į savas kronas 
pagal nustatytą keitimo tvarką. 
Kiek sunkiau bus pakeisti ypač 
dideles sumas - rašoma “Lietu
vos aide”. Tos pačios dienos 
‘Tiesa" ir “Respublika” labiau gili
nasi į tokias detales, kaip atlygi
nimo dydis ir naujos kainos kro
nomis. Nurodoma, kad, 
pavyzdžiui, para viešbutyje kai
nuoja nuo 128 iki 780 kronų, 
duona 1,10, litras pieno 1,80, o 
mėnesis atlyginimas nemažiau 
kaip 200 kronų. Nepriklausomas 
laikraštis “Lietuvos rytas" (06 24) 
pažymi, jog kebloka keisti pinigus 
turistams ir svečiams iš buvusios 
SSSR. Be to neveikė kai kurios 
parduotuvės, turgūs. Policija aky
lai stebėjo, kad nebūtų atsiskai- 
tinėjama rubliais. Laikraštyje 
pažymima, jog Rusijai teks pasi-

Vilniaus senamiestyje, miesto 
centre, ilgesniam laikui 

išnuomuojamas vieno miegamo
jo butas su visais patogumais. 

Nuoma £45 savaitei. 
Kreiptis į "EL" Redakciją.
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imti 3-4 milijardus rublių.
Tuo tarpu Lietuvoje ryšium su 

kronos įvedimu Estijoje smarkiai 
pagyvėjo prekyba. ‘Tiesoje” (06 
24) pažymima, kad labiausiai 
perkama ilgalaikio vartojimo 
prekės - baldai, aukso dirbiniai, 
radijo prekės ir pan. Rusiškų 
rublių pertekliaus niekam 
nebereikia. Dėl savo valiutos 
įvedimo Lietuvos gyventojai buvo 
informuojami per televiziją. 
Vienoje žinių laidoje buvo paro
dyti ir lietuviškų litų pavyzdžiai (jie 
tikrai nuostabūs - Aut.). Vis dėlto 
gyventojams panikuoti dėl rublių 
kol kas nėra reikalo - litai, bent 
jau artimiausiu metu, nebus 
įvesti. Birželio 25 dienos ‘Tiesa” 
informavo, kad išleidžiami tik 10 
nominalo talonai - 10 rublių 
pakaitalai. Prieš tai buvo išleisti 
200 ir 500 nominalo. Grąža tokiu 
būdu buvo atiduodama rubliais. 
Dabar lietuviški talonai dar 
sėkmingiau pavaduos rublius ir 
atsiskaitymas su gyventojais 
turėtų dar labiau pagerėti (šie 
pakaitalai dėl rublių trūkumo).

“Lietuvos aidas” (06 26) skel
bia, kad Aukščiausiame Teisme 
pradėta nagrinėti AT deputatės 
K. Prunskienės civilinė byla dėl 
jos sąmoningo bendradarbiavimo 
su KGB. Pati ekspremjerė 
pareiškė, kad bylos nagrinėjimui 
nėra teisinio pagrindo. Teismo 
kolegijos šis pareiškimas buvo 
atmestas. K. Prunskienė 
pareiškė, kad vyksta ne teisinis 
procesas, o politinis spektaklis. 
Tos pačios dienos “Respublika” 
pažymi, kad Teismo salėje būvąs 
ponas A. Terleckas pasakė: 
“Vargšė Prunskienė. Ji mažesnė 
nusikaltėlė nei Vagnorius”. Bylos 
nagrinėjimas tęsiasi.

Vasara jau įpusėjusi, bet 
anksčiau daugelio lietuvių taip 
mėgta Palanga ir Nida tampa 
neįkandama svajone. Nebent 
užsieniečiams. “Lietuvos aide" 
(06 26) rašoma, kad, pavyzdžiui, 
keturiem asmenim respekta
bilesniuose poilsio namuose 
Nidoje reikia mokėti 1000 rublių 
už parą (pusė, kitiems trečdalis 
mėnesinio atlyginimo). Tiek pat 
kainuoja rūkytas ungurys... Vis 
dėlto mieliau viskas parduodama 
už valiutą. Laikraštyje guodžia
mas!, kad bent saulelė ir smėlis 
dar ne už dolerius.

Prieš 180 metų birželio 23 
dieną imperatorius Napoleonas 
stebėjo nuo kalno ties Kaunu 
(dabar - Napoleono kalnas), kaip 
jo kariai keliasi per Nemuną. 
Toliau jie traukė į Rytus... Rusų 
karo istorijos asociacija organiza
vo įspūdingą reginį žuvusių karių 
atminimui pagerbti, prisiminti to 
meto įvykius. Inscenizuotas 
spektaklis prasidėjo Kaune, o 
tęsis toli Rusijoje ties Borodino. 
Kauniečiai turėjo puikią progą 
sugrįžti keletą šimtų metų atgal, 
pamatyti, kaip “prancūzų" ka
riuomenė keliasi per Nemuną. 
Reginį stebėjo Prancūzijos 
ambasados atstovas. “Lietuvos 
aidas” (06 24) rašo, kad 
“padedant Napoleonui buvo tiki
masi atkurti Lietuvos Didžiąją 
Kunigaikštystę, panaikinti 
baudžiavą. Tūkstančiai lietuvių 
stojo į prancūzų kariuomenę 
(daug jų tarnavo ir caro armijoje). 
1812, 1813, 1814 metų
mūšiuose jie žuvo Borodino 
lauke, net prie Vaterloo”. Dabar 
prie Borodino plėvesuos Ir 
lietuviškojo ulonų pulko vėliava - 
rašoma "Lietuvos aide".

Vidmantas Dimas
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ŽMONES IR ĮVYKIAI

Dalis lietuvių su vyskupu P. Baltakiu, OFM, Londone, prie Sv. Kazi
miero bažnyčios

VYSKUPO PAULIAUS BALTAKIO OFM 
APSILANKYMAS LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOJE

Paskutinioji vysk. P. Baltakio D. Britanijoje apsilankymo vietovė buvo 
Londono lietuvių parapija. Čia jis atvyko birželio 23 d. Apsilankymo 
metu jis susipažino su parapijos paskutiniųjų SeSerių metų veikla 
Aplankė Lietuvos Ambasadų Londone ir susitiko su ambasadoriumi V. 
Balicku ir patarėju dr. A. Nesavu. Atliekamu laiku jis aplankė Londono 
įžymesnes vietoves.

Birželio 26 d. parapijos taryba suruošė susitikimo vakarą su vyskupu 
P. Baltakiu. Susitikimą atidarė klebonas kun. dr. Jonas Sakevičius, MIC, 
ir susirinkusius supažindino su vyskupu ir kitais svečiais: latvių katalikų 
misijos D. Britanijoje kun. P. Cirsis, S.J., ir vokiečių kun. Wolgang 
Weiss. Vyskupas ir kunigai trumpai pasveikino susirinkusius, o po to 
vyko vaišės.

Sekmadienį, birželio 28 d. įvyko pagrindinės vyskupo apsilankymo 
pamaldos. Vyskupą prie altoriaus atlydėjo Londono skautai. Sakydamas 
pamokslą vyskupas paminėjo būdus, kaip lietuviškoji išeivija gali ir turi 
prisidėti prie Lietuvos atstatymo. Jis taip pat priminė, jog mūsų klebonas 
šiomis dienomis švenčia trigubą šventų: 60 kunigavimo metų, 65 metai 
kaip marijonas-vienuolis ir 85 m. gimtadienį. Vyskupas savo ir Londono 
parapijiečių vardu jam linkėjo visokeriopos Dievo palaimos.
Pamaldose dalyvavo Lietuvos ambasadorius V. Balickas su ponia, dr. A. 
Nesavas ir didelis būrys londoniečių. Be jų matėsi lietuvių iš Coventry, 
Cambridge, JAV., Kanados ir Lietuvos. Valė ir Julius Repševičiai iš 
Perth, Australijos, su Londono lietuviais atšventė savo 40-ies metų vedy
binio gyvenimo sukaktį

S.K.

SPORTINIS GYVENIMAS
DAR VIENA PERGALĖ

Lietuvos krepšinio rinktinei 
ruošiantis atrankiniam Olimpiados 
turnyrui, jos pajėgumą tiek specia
listai, tiek patys krepšininkai velti
ną gana atsargiai. Dabar gi galime 
lengviau atsipūsti ir pripažinti, jog 
buvome perdaug kuklūs. Apie tai 
byloja rezultatai - prišininkus 
triuškina, nepalikdami jiems jokių 
šansų. Mižiniškais skirtumais 
nugalėjo preliminarinio pogrupio 
varžovus, įskaitant ir pajėgią NVS 
rinktinų, o dabar Saragosoje, 
atrankos turnyro finale, toliau 
“skriaudžiamos” stipriausios 
Europos komandos: krito labai ir 
labai pajėgi Chorvatija (99:89), 
Izraelis, Vokietija, Čekoslovakija...

Taigi, į Barseloną mūsų 
krepšininkai tikrai važiuos ir jeigu 
ten žais taip pat, be jokios abejonės 
Olimpiados finale pamatysime 
JAV ir Lietuvą. Amerikiečiams, 
kurie į šią Olimpiadą pirmą kartą 
atsiveža visus stipriausius savo 
profesionalus, matyt, visgi teks 
nusileisti. Bet ir tai bus paties 
aukščiausio lygio pasiekimas, kur 
vėlesnėms mūsų krepšininkų kar
toms bus labai ir labai sunku 
pakartoti. Beje, kalbant apie 
būsimą susitikimą su JAV 
“žvaigždžių” rinktine, itin kuklin
tis irgi neverta - aikštėje žaidžia tik 
penketukas, o lietuviai turi 4-5 
žaidėjus, nenusileidžiančius 
amerikiečiams nei technika, nei 
fizine jėga.

1992 METŲ WIMBLENDON 
ČEMPIONAI

Praėjusį sekmadienį paaiškėjo 
svarbiausi Wimblendon nugalė

tojai: Steffi Graf ir Andre Agassi. 
S. Graff finale netikėtai lengvai 
įveikė pirmąją pasaulio raketę M. 
Seles (6:2 ir 6:1). Galbūt tam 
turėjo įtakos tai, jog pačioje antro
jo seto pradžioje varžovės gavo 
progos atsipūsti - pradėjo lyti, ir po 
pertraukos atkaklioji vokietaitė vėl 
buvo kupina energijos.

Vyrų finalas susiklostė 
dramatiškiau - prireikė penkių 
setų. Teniso mėgėjai su didžiausiu 
malonumu gėrėjosi dviejų "titanų" 
dvikovą - teniso aikštelėje rungėsi 
geriausias šiuo metu servuotojas 
(G. Ivanisevič ir finale laimėjo 37 
"eisus") ir geriausias servų 
priėmėjas (specialistų nuomone, A. 
Agassi kamuoliuko priėmimo 
menas negali būti paaiškintas 
įprastiniais balistikos dėsniais). Šį 
kartą laimingesnis buvo A. Agassi, 
nors jo varžovą nuo pergalės skyrė 
taip pat tik keli sėkmingi servai.

Pagal Wimblendon tradiciją 
moterų ir vyrų vienetų nugalėtojai 
turi pradėti šokius pabaigtuvių 
pokylyje. Ką gi, Graff-Agassi pora 
bus tikrai šauni. Beje, tuo pačiu 
turnyro organizatoriai išvengė ir 
galimo nesusipratimo - priešingų 
rezultatų atveju šokius būtų turėję 
pradėti serbė M. Seles ir chorvatas 
G. Ivanisevič... J.A.w • LITHUANIA liet u va
■■I Journal from the Republic of Lithuania
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ŽEMAITIJOJE
IŠKILMĖS UPYNOJE

Šilalės rajone, Upynos miestelio 
centre Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius 1992 m. birželio 21 d. 
pašventino Upynos klebono 
Antano Saunoriaus iniciatyva pas
tatytą “Kankinių Kryžių”, skirtą 
visiems bolševikinės okupacijos 
kankiniams. Kartu buvo 
pažymėtos Upynos 360 metų ir 
Upynos bažnyčios 325 metinės. 
Kalbas čia pasakė Lietuvos 
Respublikos AT pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, deputatė 
Laima Andrikienė, vyskupas 
Antanas Vaičius, Upynos klebonas 
Antanas Saunorius ir kt.

Iškilmingose mišiose, kurias 
atnašavo vyskupas A. Vaičius ir 
trys monsinjorai, įspūdingą, patrio
tinį pamokslą pasakė Lietuvos AT 
deputatas Alfonsas Svarinskas.

Šventės dalyviai, kartu su AT 
pirmininku V. Landsbergiu, depu
tatais L. Andrikiene, A. Švarinsku, 
vyskupu A. Vaičium lankėsi did
vyrio, Atlanto nugalėtojo Stasio 
Girėno tėviškėje, aplankė didvyrių 
S. Dariaus ir S. Girėno čia pat 
esantį muziejų, pasirašė lankytojų 
knygoje, padėjo gėles prie 
lakūnams pagerbti skirtų pamin
klų. Jie taip pat lankėsi ir etno
grafiniame Upynos muziejuje.

Kęstutis Balčiūnas

NAUJI 
LIETUVOS 

AMBASADORIAI

Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumas paskyrė du 
naujus Lietuvos ambasadorius - 
prie Apaštalų Sosto ir prie 
Jungtinių Tautų žemės ūkio ir 
maisto organizacijos Romoje. 
Lietuvos ambasadorium prie 
Apaštalų Sosto paskirtas 
Kazimieras Lozoraitis, ambasado
riumi prie Jungtinių Tautų žemės 
ūkio ir maisto organizacijos - FAO 
- Algirdas Žemaitis. Abu naujieji 
Lietuvos diplomatai jau daug metų 
gyvena ir dirba Romoje. Kazys 
Lozoraitis yra ilgametis Lietuvos 
atstovybės prie Apaštalų Sosto 
pareigūnas, Italijos lietuvių ben
druomenės vicepirmininkas, 
paskutinius du dešimtmečius 
redaktoriaus pareigose dirbo 
Vatikano radijo lietuvių tarnyboje. 
Ambasadorius Algirdas Žemaitis 
iki šiol buvo Jungtinių Tautų 
žemės ūkio ir maisto organizacijos 
FAO aukštas pareigūnas, buvo šios 
organizacijos atstovu Afrikos 
kraštuose, su specialiomis 
atsakingomis misijomis buvo 
siunčiamas į įvairius pasaulio 
kraštus. VAT.R.

VYTAUTO ALANTO SUGRĮŽIMAS
Jonas Linkevičius “Literatūroje 

ir mene” (1992. VI.20 d.) aprašo V. 
Alanto palaikų sugrąžinimą ir 
palaidojimą Lietuvoje. (Nidos 
Knygų Klubas Londone yra išlei
dęs 3 V. Alanto knygas: “Svetimos 
pagairės” ir dviejų dalių romaną 
“Amžinasis lietuvis” - ELR).

Įvykdytas rašytojo, žurnalisto, 
visuomenės veikėjo V. Alanto 
pomirtinis prašymas - jo palaikai 
sugrįžo į Nemuno kraštą. Birželio 
12 d. Vilniaus aerouoste urną, 
kurią iš lėktuvo išnešė jo žmona 
Irena Alantienė, pasitiko gausus 
rašytojų, žurnalistų, visuomenės 
atstovų, giminių ir artimųjų būrys.

"LIETUVA" 
Reprezentacinis žur
nalas užsieniui anglų 
kalba. Prenumerata 

pusmečiui - £9. 
Užsisakyti:

TĖVIŠKĖS PADANGĖJ
KOKS ŠAUTUVAS, JEI 

NEŠAUNA?
Respublikos laikraščiuose 

dažnai gali regėti tokią reklamą: 
“Parduotuvė pas Vytą”- tai 
Umarex Lietuvoje, tai 24 rūšių pis
toletai”. Ir čia pat pateikiamos 
kainos. Sakysim, Browning kai
nuoja 240DM, Mauser - 300DM, 
Walther - tiek pat, kiek ir 
Browning, o jei turi tik 100 
Vokietijos markių, gali pirkti pis
toletą Prefectą... Ar daug žmonių 
turi tiek pinigų, ar ši prekyba 
Lietuvoje gali būti pelninga? 
Pasirodo, ginklais prekiauja dau
giau nei šimtas parduotuvių, nors 
norinčių buvo ir daugiau - net 
keletą kartų. Bet ginklų prekeivių 
atrankai Vidaus reikalų ministerija 
buvo labai griežta. Dabar, kai 
ginklų prekyba įteisinta daugiau 
nei porą mėnesių, pagrįstai galime 
paklausti: ar padaugėjo nusikal
timų Lietuvoje, pavartojant ginklą, 
kaip smurto ir prievartos 
priemonę.

- Ne! - tvirtai atsako Vidaus 
reikalų ministerijos pareigūnai. 
Gal tik legalizavus ginklų laikymą 
(tai nereiškia, kad ginklą gali turėti 
kiekvienas panorėjęs!) ir prekybą 
ginklais, mūsų tarnybos dažniau 
visuomenę informuoja apie gink
luotus nusikaltimus. Gal todėl 
visuomenei ir atrodo, kad 
Lietuvoje šios rūšies nusikaltimų 
padaugėjo. Tačiau mūsų ministeri
jos duomenimis, padėtis, palyginti 
su praėjusiais ir ankstesniais 
metais, nepasikeitė.

Gal Vidaus reikalų ministerijos 
pareigūnas ir turi pagrindo taip 
kalbėti. Mes gi šiek tiek 
suklustame, kai išgirstame, jog, 
sakysim, iš Sereikškių parko 
Vilniuje į ligononę atvežtas 
žmogus su peršautu pilvu. 
Pasirodo, čia jis sutikęs pažįstamą, 
kuris turėjęs pistoletą, smalsu buvę 
jį palaikyti rankoje, pavartyti ir... 
nuspausti gaiduką...

O pistoletas, pasirodo, buvo 
užtaisytas. Smalsuolis ano 
pažįstamo nekaltina, kaip nekaltina 
savo vyro ir Skakių kaimo valstietė 
iš Jonoškio rajono, kurios vyras, 
norėdamas įrodyti esąs teisus 
šeimyniniame ginče, paleido šūvį 
žmonai į pilvą...

Kai pasiklausai tokių prane
šimų, nenoromis kyla mintis: koks 
šautuvas, jei nešauna. Todėl 
Lietuvoje šiek tiek neramu.

TIK 23 CENTAI
Paskutiniu metu vis dažniau 

atsigręždami į Vakarus, lyginame 
savo gyvenimą su jų gyvenimu. O 
per palyginimą atsiskleidžia tiesa, 
kad ir labai skaudi. Štai žiūrime 
lentelę, kurioje parodyta, kiek per

Tos pačios dienos popietę V. 
Alanto palaikus priglaudė Kauno 
Vytauto Didžiojo bažnyčia, 
ištikimai saugojanti ir paties bran
giausio V. Alantui rašytojo - 
Vaižganto - atminimą.

Saulėtą pirmadienio vidurdienį 
V. Alanto palaikai buvo 
iškilmingai palaidoti Petrašiūnų 
kapinėse. Šiltus atsisveikinimo 
žodžius prie kapo duobės tarė 
Rašytojų sąjungos atstovai V. 
Martinkus ir P. Palilionis, 
Lietuvoje viešinti artima velionio 
bičiulė poetė Alė Rūta, Kauno 
miesto tarybos pirmininkas V. 
Grinius, kunigas ir poetas R. 
Mikutavičius. Čia skambėjo V. 
Alanto poezijos posmai, liūdna 
liaudiška birbynės melodija.

Tą pačią dieną Kauno Maironio 
literatūros muziejuje įvyko prisi
minimų vakaras. Jame rašytojo 
kūrybą aptarė muziejaus darbuoto
ja D. Kuizinienė, atsiminimus 
papasakojo profesorė V. Zabors- 
kaitė, poetė Alė Rūta, rašytojo 

valandą uždirba Šveicarijoje pra
monės darbininkas, - 15,64 dole
rio, JAV - 12,62 dolerio, švedai - 
dviem centais mažiau, prancūzai ir 
italai - uždirba bemaž vienodai - 
šiek tiek daugiau nei 11 dolerių, 
panašiai yra Kanadoje, Japonojoje 
ir Didžiojoje Britanijoje. Mes, 
žinoma negalime lygiuotis į šias 
šalis, bet keista, kad ir Honkongas, 
Taiwanas, Pietų Korėja ir Meksika 
gerokai mus lenkia šioje srityje. 
Honkongo darbininkas per valandą 
uždirba 1,75 dolerio, meksikietis - 
0,57, o lietuvis - tik 23 centus per 
valandą.

Dar įdomiau yra sužinoti, kiek 
žmogus turi dirbti, kad galėtų nor
maliai pavalgyti, nusipirkti būti
niausių maisto produktų - pieno, 
sviesto, kiaušinių, miltų, sūrio, 
duonos, vištienos, mėsos kotletų, 
veršienos, šaldytos menkės filė, 
obuolių, morkų, bulvių, kavos ir 
cukraus. Pasirodo, olandams dėl 
pilvo užtenka padirbėti 3 valandas 
ir 16 minučių, vokietis tam 
sugaišta viena valanda daugiau, 
prancūzams prireikia dar šešių 
minučių daugiau nei vokiečiams, 
anglams dar plius 19 minučių, 
švedams už tą patį maisto pro
duktų krepšį tenka atidirbti dar 
plius 26 minutes. O kiek reikia 
dirbti Lietuvoje, kad galėtum 
gyventi nejausdamas alkio? 
Skaičiuojame ir mes, gal kiek 
kitaip nei užsieniečiai, bet faktas 
lieka faktu, kad jau nuo metų 
pradžios pravalgome daugiau nei 
uždirbame. Nėra prasmės čia 
minėti skaičių, nes jie keičiasi vos 
ne kasdien. Pridursiu tik, kad 
žmogui reikia ne vien pavalgyti - ir 
apsirengti, ir apsiauti, ir stogą virš 
galvos turėti. Aš nežinau ir, ko 
gero, nežino mūsų valstybės 
valdžia, kaip verstis žmogui, ku
riam reikia buto, jei vieno kvadra
tinio metro statyba dabar atsieina 
14 tūkstančių, o Lietuvoje 
pragyvenimo minimumas nustaty
tas toks - 1960 rublių. Rytoj jis 
gali būti kitoks. Bet ar nuo to 
pasikeis žmogaus gyvenimas. Juk 
tie 23 centai, kuriuos dabar uždirba 
mūsų pramonės darbininkai per 
valandą, neįgaus kitokios vertės nė 
po pusės metų, nė po metų. Ką 
žmogus gali nupirkti, uždirbdamas 
per mėnesį 10 dolerių? Ką daryti 
jei Lietuvoje buto išlaidos sudaro 
ne 23 procentus šeimos biudžeto, 
kaip tai yra Vakarų pasaulyje, o 
3040 procento! Nesąmonė, bet 
šiandien tai liūdnas faktas. Kaip tik 
todėl Lietuvoje vis dažniau ir 
dažniau žmonės renkasi prie 
Vyriausybės rūmų, griežtai klaus
dami, kaip jiems gyventi toliau? 
Kur gyventi? Už ką gyventi?

Salomėja Čičiškina

žmona Irena, dukterėčia aktorė D. 
Jakševičiūtė (ji skaitė ir savo dėdės 
kūrybą). Vakaro programą jaus
mingai paįvairino aktorės V. 
Kochanskytės perskaitytos įvairių 
žanrų V. Alanto kūrinių ištraukos.

Trečiadienį savo žemietį 
pagerbė Sidabravo apylinkės ir 
Radviliškio rajono gyventojai, 
vietos vidurinės mokyklos moki
niai ir mokytojai. Ta proga 
bažnyčioje laikytos šventos mišios, 
atidengta memorialinė lenta, kuriai 
rašytojo bareljefą sukūrė kaunietis 
skulptorius P. Baronas. Vidurinėje 
mokykloje atidarytas V. Alanto 
muziejus. Iškilmėse dalyvavo ir 
rašytojo žmona, svečių iš Kauno ir 
Vilniaus.

Paskutinis V. Alanto 
devyniasdešimtojo gimtadienio 
akordas - ketvirtadienio jubiliejinis 
vakaras Vilniaus rašytojų klube.

Nacionalinėje M. Mažvydo bib
liotekoje atidaryta jubiliejinė V. 
Alanto gyvenimo ir kūrybos paro
da.
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Lietuvių
KADA-KAS-KUR?
Liepos 23 - rugpjūčio 1 d. - 

įvyks 43-ji skautų stovykla Lietu
vių Sodyboje, Headley Park, 
Hants.

Rugpjūčio 16-23 d.d. - 39-oji 
Studijų Savaitė Austrijos Tirolyje.

Rugsėjo 5 d. - Sąskrydis 
Nottinghame, Ukrainiečių klube, 
31 Bentinck Road, Nottingham

Spalio 2-4 d.d. - Lietuvių 
kultūros instituto mokslinė konfe
rencija ir suvažiavimas Romuvoje, 
Vokietijoje

Lapkričio 20-22 dd. -Vokietijos 
LB darbuotojų suvažiavimas 
Romuvoje.

AUKOS SPAUDAI
S. Jezerskis - 5.00 sv.
K. Pažėra - 7.00 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame

LONDONE
BRITŲ-LIETUVIŲ

PAGALBOS FONDAS 
VAIKAMS LIETUVOJE

Gautos šios aukos: 50.00 sv. - 
P.B. Varkala, vietoje gėlių, a.a. J*. 
Vilčinsko laidotuvių proga; 25.00 
sv - Mr ir Mrs Charles Dawnay iš 
Eversley, Hants.

Mrs Round padovanojo dantų 
laboratorijos vaikų kėdę. Jos pri
statymo į Lietuvą išlaidas padengė 
Aro Gasiūno vadovaujama “Aras” 
Ltd. bendrovė, Manchesteryje.

Britanijos vyriausybės “Know 
How” fondas paskyrė 610.00 sv. 
dr. D. Pūro kelionei į D. Britaniją. 
Čia jis dalyvaus “Šeimos pavoju
je” konferencijoje. Jis taip pat 
lankys įvairias ligonines ir mokslo 
įstaigas. D. Britanijoje jis mano 
išbūti keturias savaites.

Iš Vytauto Landsbergio fondo 
valdybos pirmininkės G. Lands
bergienės gauta padėka: “Nuošir
džiai dėkojame už Jūsų Fondo 
pagalbą Lietuvos vaikams su 
fizine ir dvasine negalia. Siunta 
sėkmingai pasiekė vaikų sanatoriją 
“Saulutė” Druskininkuose, kurioje 
gydomi vaikai, sergantys cere
briniu vaikų paralyžiumi.

Būkite tikri, kad mes labai ver
tiname Jūsų Fondo paramą ir tiki
mės tolesnio bendradarbiavimo”

Kita padėka gauta iš “Vilties” 
bendrijos Vilniaus tarybos 
pirmininkės Danutės Migliovos, 
kuriame ji skundžiasi sunkia 
psichiškai nesveikų vaikų padėtimi 
šiandieninėje Lietuvoje. Autorė 
rašo, jog dabar Lietuvoje yra apie 
10 tūkstančių tokių vaikų. Į juos 
sovietinė visuomenė visiškai 
nekreipė dėmesio, niekino juos, 
vadino alkoholikų ir narkomanų 
palikuonimis. Tuo tarpu vaikų 
psichikos sutrikimai kyla ne tik dėl 
tėvų neteisingo gyvenimo būdo, 
tačiau moksline priežasčių analize 
niekas iki šiol nesidomėjo.

Šiandien Lietuva bando atsisuk-

PAMALDOS
Nottinghame - liepos 12 d., pal. 

Jurgio Matulaičio šventėj, 11.15 vai. 
Židinyje.

Eccles - liepos 12 d., 12.15 vai.
Manchesteryje - liepos 26 d., 

12.30 vai.

Kronika
OLIMPIADA 92

Lietuvos sportininkams aukojo: 
po 10.00 sv. - Stoke-on-Trent 
skyrius, Z. Kalsevičius, K. 
Kamarauskas; po 5.00 sv. - A. 
Surblys, R. Puodžiūnas, B. 
Zaveckas, P. Vencaitis, J. 
Povilavičius ir M. Sveikutis.

Iš Wolverhamptono gauta 
133.00 sv. Aukojo: 12.00 sv. - A. 
Ivanauskaitė; po 10.00 sv. - V. 
Kelmistraitis, Br. Viliūnas, A. 
Ivanauskas, V. Bundonis, J. ir D. 
Narbutai, P. Jezukevičius; po 5.00 
sv. - H. Bundonienė, A. Petke
vičius, J. Bertašius, A. Zubrickas, 
B. Krikščiūnas, J. Petkevičius, A. 
Nykštaitis, V. Klyvis, J. 
Žaliauskas, V. Mariukas, A. 
Dovydaitis, R. Milkamanavičius; 
1.00 sv. - C. Renčeliauskas.

Skyriaus pirmininkas A. 
Ivanauskas rašo: "Remiame 
sportininkus, kurie gina Lietuvos 
garbę".

92 OLIMPIADA
OpOOCOO

Lietuvos sportininkai 
atkakliai ruošiasi dalyvauti 
olimpinėse žaidynėse Bar
selonoje. DBLS valdyba 
nutarė pravesti aukų rinkimo 
vajų D. Britanijoje ir tuo pa
remti Lietuvos sportininkus.

Centro Valdyba kreipiasi j 
skyrius, kitas organizacijas, 
visus lietuvius Britanijoje ir 

prašo siųsti aukas:

92 OLIMPIADA,
2 Ladbroke Gardens,
London W11 2PT.

ti į šiuos savo vaikus ir šiame 
darbe didelę paramą teikia Britų- 
lietuvių pagalbos vaikams fondas. 
Laiško autorė dėkoja fondui už 
Lietuvos specialistams suteiktas 
galimybes apsilankyti Anglijoje, 
pasimokyti, pasisemti patirties. 
Šios paramos dėka, rašo autorė, 
žmonės, dirbantys su psichiškai 
atsilikusiais, nesveikais vaikais bei 
patys vaikai jaučiasi stipriau ir 
tvirčiau.

Garsiame chorinės muzikos Eisteddfod festivalyje, 
vykstančiame kas met nuo 1947 m. Llangollen, Valijoje, 

šiemet dalyvaus "Talat-Kelpšos" choras ir Klaipėdos "Žilvinas" 
••••••••••••••••••••••••e

"Žilvino" liaudies šokių ansamblis buvo įkurtas 1950 m. Tai vienas iš 
populiariausių ansamblių Lietuvoje. Liepos mėn. "Žilvinas" vieši 

Britanijoje ir koncertuos:
Liepos 7-11 d.d. - 

EISTEDDFOD LLANGOLLEN,
Liepos 12 d., 15 vai. - 

SODYBOJE, 
Headley Park, Hants.

"Žilvino" vadovai ir Šokėjai maloniai kviečia tautiečius apsilankyti 
koncertuose.

Daugiau informacijų suteiks: Aldona Strikaitytė 0795 421125

vykstantiems į užsienį "EL" pataria gerai apsidrausti, kad išvengus ligos ar kitos 
nelaimės atveju susidariusių išlaidų ir Imki geros bei atmintinos kelionės!

BOLTONE
ATŠVENTĖ LAIMĖJIMĄ

Senas lietuvių draugas, Boltono 
Šiaurės Rytų parlamentaras (kon
servatorius) Peter Thurnham 
birželio 14 d. atšventė savo 
laimėjimą pavasario parlamento 
rinkimuose. Į gausiai aplankytą 
pobūvį, buvo pakviestas ir Boltono 
lietuvių pirmininkas H. Vaineikis, 
kurį abudu Boltono konservatorių 
parlamentarai pažįsta jau ilgą 
laiką. Peter Thurnham buvo 
išrinktas į parlamentą jau trečią 
kartą, bet šį sykį tik su 151 balsų 
dauguma

SKAUTIŠKUOJU
KELIU

AUKOS STOVYKLAI
Per s. 1. Gerdžiūnienę iš 

Prestone gyvenančių rėmėjų gau
tos aukos: 20.00 sv. - M. 
Valiukonis, 5.00 sv. - M. Ramonis.

Per J. Bliūdžiu gautos šios 
aukos: 25.00 sv. - Škotijos Lietu
vių klubo valdybos, 15.00 sv. - 
DBLS Škotijos skyriaus valdybos, 
10.00 sv. - LK Moterų draugijos 
valdybos ir 20.00 sv. - J. 
Bliūdžiaus.

Per V. Gurevičių: 50.00 sv. - iš

BRADFORDO
KATEDROJE

SEKMADIENĮ, 
LIEPOS 12 d., 

14.30 vai.

ĮVYKS

EKUMENINĖS 
PAMALDOS

RUOŠIA: 
ATSISTATANČIŲ 
EUROPOS TAUTŲ 

KOMITETAS

BRITANIJOS 
LIETUVIŲ 

SĄSKRYDIS 
ir

TAUTOS 
ŠVENTĖS 

NINĖJIMAS

RUGSĖJO 5

UKRAINIEČIŲ 
VI ITRP 

BENTINCK ROAD, 
NOTTINGHAME

ESTŲ KRONOS 
MOTYVAIS

(Atkelta iš 1 psl.)
Taip, krona jau gyvena, bet ar 

nuo to kas pasikeitė? Ar nėra ji 
panaši į visokių rūšių talonus? 
Lietuviškos “vagnorkos” savo laiku 
gal ir gynė mūsų prekystalius nuo 
“užsieniečių” antplūdžio (nors tuo 
galima rimtai abejoti), dabar gi jos 
pakeičia trūkstamus rublius. Kitaip 
tariant, trūksta rublių ir todėl reikia 
“savo” pinigų, jėga verčiant 
biznierius traktuoti juos kaip tikrus 
pinigus. Tokiu būdu, Rusijos pinigų 
spausdinimo mašinų menką produk
tyvumą bandome kompensuoti savo 
pastangomis. Ir ateities perspektyvos 
gana miglotos - per maži ir per silpni 
ekonomiškai esame, kad galima 
būtų tikėtis realaus lito. Tai, beje, 
įrodo ir užsienio bei vietinių 
biznierių siekimas reikalus tvarkyti 
vakarietiškos valiutos pagrindu.

J. Aliukonis

"Vyties" klubo valdybos ir 20.00 
sv. - V. Gurevičiaus.

Skautiškos idėjos rėmėjams ir 
aukų rinkėjams nuoširdus ir 
skautiškas ačiū!

v.s. J. Maslauskas
LSB Europos rajono atstovas

MANČESTERIO 
LVS-gos "RAMOVĖ"

MLKIube, 121 Middleton Rd.
Manchester, 

Liepos 18 d., 18 vai.

ruošia
DARIAUS IR 

GIRĖNO
ir

KARALIAUS 
MINDAUGO 

KARŪNAVIMO 
MINĖJIMĄ

Paskaitą skaitys: 
H. VAINEIKIS

Visus kviečiame dalyvauti

Liepos 21-26 d. Catthorpe 
Manor, Leicestershire, įvyks 9- 
sis pasaulinis Latvijos jaunimo 
kongresas, kuriame dalyvaus 
apie 400 atstovų iš visų 
pasaulio kraštų.

Liepos 27 d. Londone 
Covent Garden turguje įvyks 
Latvijos Diena, kur galima bus 
maloniai praleisti laiką, klausan
tis latvių muzikantų bei 
pasigėrėti Latvijos menininkų ir 
amato žmonių darbais.

Vakare Rock Garden 
kavinėje koncertuos populiari 
Latvijoje roko grupė.

Kviečiame atvykti.

LIETUVOS AMBASADA 
LONDONE

17 ESSEX VILLAS 
LONDON W8 7BP

Tel.: 071-938 2481
Fax: 071-938 3329

Turintys Britų pasus į Lietuvą gali 
įvažiuoti be vizos. Kitiems vizos 
išduodamos: pirmadieniais ir penk
tadieniais nuo 9 iki 12 vai., trečia
dieniais nuo 15 iki 18 vai.

PASAULYJE
Liepos 1 d. Britanijos vyriausybės 

premjeras J. Major šešiems mėnesiams 
iš Portugalijos perėmė Europos 
Bendrijos pirmininkavimą. Prieš tai EB 
komisijos prezidentu buvo perrinktas 
Jacques Delors, vieningos EB šalininkas. 
Tačiau ir jis, po Danijos referendumo 
pareiškė, jog Europos Bendriją 
sudarančios valstybės turi turėti daugiau 
teisių. J. Major savo naujose pareigose 
pareiškė, jog sekančių šešių mėnesių 
bėgyje jis ryžtingai sieks praplėsti EB 
priklausančių valstybių bendriją, sure
guliuoti EB biudžetą ir pravesti “sub
sidiarity” alternatyvą, pagal kurį EB būtų 
nepriklausomų valstybių, o ne iš neprik
lausomų valstybių sudaryta, bendrija.

Ko siekia Serbija?
Nežiūrint griežtų JTO sankcijų, 

Seibija ir toliau siekia padidinti savo te
ritoriją. Bosnijos-Hercogovinos sostinė 
Sarajevo yra serbų kariuomenės iš visų 
pusių apsupta ir apšaudoma. Tad 
sostinės gyventojams gresia mirtis ne 
vien iš bado, bet ir nuo sprogstančių 
šaudmenų. Į šią Europos pietuose esan
čią karinės apgulties auką Prancūzijos 
prezidentas savo dramatišku ir drąsiu 
žygiu atkreipė viso pasaulio dėmesį. Jis 
nieko nesiklausęs ir nebodamas pavojų 
savo gyvybei, su prezidentine palyda 
apsilankė Bosnijos-Hercogovinos sos
tinėje Sarajevo ir tarėsi su vyriausybių 
vadais bei lankė apsuptuosius gyvento
jus. Jis, žinoma, buvo visur gyventojų 
šiltai priimtas. JTO Saugumo Taryba irgi 
nutarė siųsti humanitarinę paramą 
Sarajevo badaujantiems gyventojams. 
Šiam nutarimui vykdyti, JTO karinės 
pajėgos perėmė, saugoja ir administruoja 
Sarajevo aerouostą.

Vokietija nemalonėje
Vokietijos elgesys paskatino vienin

gos EB priešininkus pagyvinti agitaciją 
prieš Maastricht sutartį. Keturių valsty
bių susitarimas gaminti modernišką 
naikintuvą, buvo laikomas svarbiu 
įvykiu EB gyvenime - norą bendradar
biauti. Tačiau Vokietija, dėl jo brangu
mo. nuo projekto atsisakė ir pasiūlė jo 
vietoje pasitenkinti pigesniu naikintuvu. 
Anglų specialistai, žinoma, paskelbė, jog 
pagal jų apskaičiavimus, siūlomas vo
kiečių naikintuvas iš tikrųjų yra bloges
nis ir brangesnis. Kiekvienam aišku, kad 
Vokietija nuo šio projekto atsisakė 
taupumo dėlei, norėdama pagerinti 
buvusios Rytų Vokietijos sunkią 
ekonominę padėtį. Anglai baiminasi 
visai dėl kitų priežasčių: atsisakius šio 
projekto 40000 anglų specialistų liktų be 
darbo.

Patvirtinta mirties bausmė
Naujai išrinktas Irano parlamentas 

balsų dauguma patvirtino mirties 
bausmę anglų rašytojui Salmon Rushdie, 
kuris parašė apie Islamą knygą - The 
Satanic Verses (Šėtoniški posmai). Už 
šio veikalo parašymą autorių mirties 
bausme nubaudė buvęs Irano religinis 
vadas Ajatola Khomeini.

Autorius Salmon Rushdie slapstosi ir 
yra nulatinėje policijos apsaugoje. 
Neseniai jis buvo susitikęs su keliais 
britų parlamento nariais. Britanijoje 
gyvenantieji musulmonai nesutaria, 
vieni nori atsiriboti nuo mirties sprendi
mo, o kiti teigia, jog jie to sprendimo 
negali pakeisti.

Lady Margaret Thatcher
Buvusiai premjerė Margaret 

Thatcher už gerai atliktą darbą buvo 
išskirta iš eilinių gyventojų, vyriausybės 
rekomendacija ir Karalienės Elžbietos 11 
malone jai buvo suteiktas Baroness 
(Baronės) titulas. Ji iškilmingai užėmė 
savo vietą Lordų rūmuose. Tuo pačiu 
metu savo vietas Lordų rūmuose užėmė 
ir kiti paaukštinti, buvę opozicijoje ir jos 
kabineto nariai. Lordų rūmuose taip pat 
yra lietuvių kilmės Lordas Kagan.

Vėl neramu Pietų Afrikoje
Pietų Afrikoje vėl vyksta didelės 

demonstracijos, kuriose reikalaujama, 
kad atsistatydintų Pietų Afrikos prezi
dentas de Klerk ir grasinama vidiniu 
karu. Dabartiniai neramumai kilo po 
žudynių Boipatong miestelyje. Šioms 
žudynėms ištirti Pietų Afrikos vyriau
sybė paskyrė komisiją. Dėl pablogė
jusios padėties krašte susirūpino Pietų 
Afrikos verslininkai, nes jie žino, jog tai 
atsilieps į Pietų Afrikos gyventojų 
gerbūvį.

4


	1992-07-10-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1992-07-10-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1992-07-10-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1992-07-10-EUROPOS-LIETUVIS-0004

