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“EUROPOS LIETUVIS” 
SUGRĮŽO Į LIETUVĄ
Šiek tiek daugiau kaip prieš 45 

metus, 1947 m. vasarą Londone 
rotatorium buvo išspausdintas 
Didžiosios Britanijos Lietuvių 
sąjungos “Užsienio ir vidaus žinių 
biuletenio” pirmasis numeris. Tų 
pačių metų spalį laikraštis buvo 
pavadintas “Britanijos lietuviu”, o 
dar po 6 metų gavo dabartinį vardą 
ir visą tą laiką buvo laukiamas 
Anglijoje ir kitų Europos valstybių 
lietuvių šeimose, į kurias atkeliau
davo iš Londono. “Europos lietu
vis” ir toliau lankys savo skaityto
jus Anglijoje ir Prancūzijoje, 
Vokietijoje ir kitose Europos val
stybėse. Tik nuo šiandien jis 
spausdinamas Lietuvoje. Nuo 
šiandien jį gali skaityti ir 
Lietuvoje. Į laikraščio talkininkų 
būrį įsijungia Tėvynėje gyvenantys 
žurnalistai ir spaustuvininkai.

Kreipdamiesi į malonųjį skaity
toją tikimės, kad užsienio lietuviai 
ir toliau talkins mums žiniomis 
apie tautiečių gyvenimą. Iš 
naujųjų skaitytojų Lietuvoje 
tikimės atsiliepimų, patarimų ir 
geranoriškos kritikos. Rašykite 
mums ir skaitykite mus. Mūsų 
adresas: Vilnius, Strazdelio 1, 
“Europos lietuvis”.

Privačioms Lietuvos ir užsienio 
firmoms, biznieriams norime prim
inti, kad kaip anksčiau, taip ir 
dabar daugiau kaip tūkstantis 
mūsų skaitytojų gyvena užsienio 
šalyse. Reklamuokitės “Europos 
lietuvyje” ir jūsų biznis taps plači
au žinomas, sulauksite klientų, 
kuriuos galbūt būtumėt perleidę 
kitiems. Mūsų kainos prieinamos 
visiems. Kreipdamiesi į lietuvius 
Lietuvoje ir lietuvius Europoje, 
tikimės kad su Jūsų pagalba 
“Europos lietuvis” ir Vilniuje 
nugyvens tokį pat gražų amžių 
kaip ir Londone. “EL” Redakcija

LIETUVOS VYRIAUSYBĖ PASKELBĖ 
EKONOMINĖS POLITIKOS MEMORANDUMĄ

“Realus bendrasis vidinis pro
duktas Lietuvoje nuo 1990 metų 
pabaigos iki 1992 metų vidurio 
sumažėjo daugiau kaip 30 pro
centų,” - rašoma memorandume. 
Ten pat pažymima, kad vartojamųjų 
prekių kainų infliacija, 1992 metų 
sausio - vasario mėnesiais pasiekė 
50 procentų per mėnesį. Kovo 
mėnesį ši infliacija sulėtėjo iki 30 
procentų, o balandžio - birželio 
mėnesiais - vidutiniškai iki 10 pro
centų. Nuo liepos mėnesio infliacija 
sustiprėjo, staigiai šoktelėjus impor
tuojamų energetikos išteklių kain-' 
oms. Nuo 1991 metų pabaigos iki 
1992 metų rugpjūčio mėnesio 
pradžios importuojamų energetikos 
išteklių kainos padidėjo 100 kaitų. 
Paskaičiuota, kad nuo 1991 melų 
pabaigos iki 1992 metų pabaigos 
kainos padidės 280 kartų. Iki 1992 
m. rugsėjo 1 d. dar buvo išlikusi kai 
kurių gyventojų mokamų mokesčių 
tarifų, taip jų - butų nuomos, komu
nalinių paslaugų, visuomeninio 
transporto, degalų ir prekių, kurių 
gamyba yra monopolitinė, adminis
tracinė kontrolė. Nuo 1991 metų 
sausio mėnesio iki 1992 metų 
birželio mėnesio vartojamųjų prekių 
kainų indeksas padidėjo maždaug 
1700 procentų, o vidutinis darbo 
užmokesčio lygis - maždaug tiek 
pat. “Šiuo atžvilgiu, - pažymima, 
Vyriausybės memorandume, - 
Lietuva išlaikė daugmaž aukštą 
gyvenimo lygį, palyginti su kai ku
riomis kaimyninėmis valstybėmis, 
nors importo iš ne rublio zonos val
stybių, taip pat kai kurių prekių ir

"Sveikiname "Europos lietuvio" skaitytojus Lietuvoje".
Iš kairės: Jo Ekselencija Lietuvos ambasadorius Londone Vincas Balickas, Lietuvių parapijos Londone kle

bonas J. Sakevičius, MIC ir DBLS-gos valdybos pirmininkas Jaras Alkis.

RUGSĖJUS 25 D. LIETUVOJE PRASIDEDA 
SEIMO RINKIMINĖ KAMPANIJA

Pasibaigė kandidatų į Seimo deputatus registracija. Kovoje dėl 141 mandato dalyvaus 40 
visuomeninių politinių judėjimų ir partijų. Paskaičiuota, kad rinkimai į Seimų Lietuvai kainu
os maždaug 229 milijonus rb, dar 10 tūkstančių dolerių reikės rinkimų dokumentams oro 
paštu išsiųsti Lietuvos Respublikos ambasadoms. Turint galvoje, kad viena reklamos minutė 
eteryje kainuoja apie 10 tūkst. rb, galima nesunkiai paskaičiuoti, kiek tai atsieis kovojantiems 
dėl vietos Seime (kandidatui skiriama po 5 minutes, organizacijoms ir partijoms - po 1,5 
valandos). ■

Ne visi judėjimai, organizacijos, klubai ir pan. rinkimuose dalyvauja atskirai. Pavyzdžiui, 
Socialdemonkratų partija į politinę kovą stoja su Nuosaikiųjų krikščionių demokratų 
judėjimu. Šis blokas nepalaiko nei laisvosios rinkos, kokia ji yra šiandien, nei tautinio socaiz- 
mo ekonominio modelio, kai valstybė pasiima produktų skirstymo pareigas. Socdemai ir nuo
saikieji krikščionys pasisako už valstybės reguliuojamos rinkos modelį. Nuosaikiųjų 
krikščionių (tai buvę sovietų politiniai kaliniai J. Antanaitis, L. Dambrauskas ir kt.) nuomone, 
didžiausios vertybės - žmogus asmuo, žmogus kūrėjas. Socialdemokratai (prof. A. Sakalas, 
prof. R. Antanavičius, A. Rudys, V. Plečkaitis, N. Medvedevas, J. Paleckis) pasisako už 
žmogaus laisvę, socialinį teisingumų ir solidarumų, žmogaus orumų ir toleranciją visų piliečių 
galimybių lygybę (Nukelta į 6 psl.)

Pirmąją rudens sesijos dieną premjeras A. Abišala pateikė 
Aukščiausiosios Tarybos deputatams ekonominės politikos memoran
dumą, kuriame konstatuojama dabartinė krizinė Lietuvos ūkio būklė ir 
Vyriausybės priemonės šiai krizei įveikti. (Sutrumpintas variantas).

paslaugų, kurioms anksčiau buvo 
teikiamos didelės subsidijos, tiekimo 
apimtis žymiai sumažėjo.”

Kalbėdamas apie valstybės mo
netarinę politiką, premjeras A. 
Abišala pastebėjo, kad Lietuva dar 
nevykdė savarankiškos monetarinės 
politikos. Nors litą buvo galima 
įvesti anksčiau, nuspręsta palaukti, 
kol bus apibrėžta makroekonominė 
stabilizacijos politika, kuri įgalintų 
pasiekti kainų lygio stabilumą, susi
taria su rublio zonos valstybėmis dėl 
prekybos ir atsiskaitymų tvarkos, 
sukauptos užsienio valiutos lėšos, 
atskirtos Lietuvos banko komercinės 
funkcijos nuo centrinio banko 
operacijų, kartu, keičiant centrinio 
banko organizacinę struktūrą, kas 
leistų efektyviai vykdyti monetarinę 
politiką ir bankinę priežiūrą.

Lietuvos grynieji oficialūs rezer
vai 1992 metų birželio pabaigoje 
sudarė 76 mln. JAV dolerių, įskai
tant Prancūzijos ir Jungtinės 
Karalystės sugrąžintą auksą, kurio 
svoris yra 5,1 tonos (vertine išraiška 
- apie 58 mln. JAV dolerių skaičiuo
jant pasaulinėmis kainomis). 1992 
metų liepos mėnesį Švedija kompen
savo 1,2 tonos Lietuvos aukso, kurio 
vertė 14,5 mln. JAV dolerių. 
Vyriausybė laikosi nuomonės, kad 
skolintis iš užsienio negalima dau
giau, negu pajėgtų išlaikyti mūsų 
ekonomika. Atkūrus nepriklau

somybę, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė neturi jokios užsienio 
skolos, tačiau rengiantis gauti 
užsienio paskolas, dabar imamasi 
priemonių centralizuoti duomenų 
apie užsienio skolas registravimą ir 
valdymą.

Ekononunės reformos programa 
iki 1993 metų birželio mėnesio 18.

Svarbiausiais Lietuvos ekonomi
nės programos tikslais premjeras 
pavadino greitą prisitaikymą prie 
smarkiai pablogėjusių prekybos 
sąlygų, neigiamo poveikio gamybai 
apribojimą, lito įvedimą ir smarkiai 
infliacijos sumažinimą. Programoje 
numatyta sukaupti užsienio valiutos 
rezervą, kad būtų užtikrintas naujos 
valiutos patikimumas, ir riboti 
Lietuvos mokėjimų balanso deficitą.

Per likusius 1992 metų mėnesius 
ir 1993 metų 1 pusmetį Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė privalo 
stengtis subalansuoti suvestinį val
stybės biudžetą ir teikti primenybę 
toms priemonėms, kurios padeda 
tobulinti išlaidų kontrolę, mokesčių 
tvarkymą ir biudžeto planavimą. 
Premjeras pripažino, kad būtina 
supaprastinti ir suderinti Lietuvos 
mokesčių sistemą. Todėl iki 1993 
metų vidurio bus supaprastinta 
įmonių pelno mokesčio sistema, taip 
pat gyventojų pajamų mokesčių sis
temą, kurioje numatytos vienodo 
dydžio mokesčių nuolaidos visiems 

mokesčių mokėtojams, apmokesti
nant darbo užmokestį ii- algas vien
odai, bet taikant progresyvinio 
mokesčio normą, taip pat apmokesti
nant nedarbo pajamas vienodai.

Lietuvos Respublikos
Vyriausybė įsipareigoja liberalizuoti 
atlyginimus ir legalizavo kolek
tyvines sutartis tose įmonėse, kurios 
nėra tiesiogiai finansuojamos iš 
biudžeto.

Lietuva dar nėra nustačiusi ir 
nenustatys kvotų arba licencinių 
reikalavimų importui, taip pat neįves 
kiekio apribojimų importui, išskyrus 
apribojimus nacionalinio saugumo 
ar sveikatos apsaugos sumetimais. 
Ketinama panaikinti visas eksporto 
kvotas ir licencijas iki 1992 m. lap
kričio 1 d., išskyrus tam tikriems 
energetikos ištekliams ir vietinei 
medienai; panaikinti visus likusius 
kiekio apribojimus iki 1993 m. 
sausio 1 d., išskyrus apribojimus 
eksportui tų produktų, kurie susiję su 
importo kontrole arba kontroliuo
jamomis kainomis, bei apribojimus, 
kuriuos yra nustačiusi Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė saugumo 
arba sveikatos apsaugos sumetimais. 
Prekių, kurių eksporto ribojimas 
susijęs su kainų kontrole, išvežimui, 
kur įmanoma, vietoj kvotų bus 
įvedamas eksporto mokestis. Kiti 
mokesčiai, susiję su prekybą, bus 
peržiūrėti ir suprastinti iki 1992 
metų pabaigos, įskaitant akcizo nor
mas, kurios priklauso nuo to, ar 
prekė yra parduodama vidaus rinko
je, ar eksportuojama.

(Nukelta į 6 psl.)

SUSITIKIMAS 
SU RUSUOS 

AMBASADORIUM 
JUNGTINĖSE 

TAUTOSE

Rugsėjo 8 d. Maskvoje Lietuvos 
krašto apsaugos inįnįstras A. 
Butkevičius ir Rusijos gynybos nūn- 
istras P. Gračiovas pasirašė 
n u tarini ą, kuriuo patvirtinama, jog 
Rusijos armija iš Lietuvos bus 
išvesta iki 1993 m. rugpjūčio 31 d. Ir 
nors po to Rusijos prezidentas B, 
Jelcinas atsisakė su Lietuvos parla- 
tnęnto pirtpininkų V. Landsbergiu 
pasirašyti sutartį dėl Rusijos ka
riuomenės išvedimo, vis dėl to 
rugsėjo 8 d, reikėtų laikytį nemažu 
jaunos Lietuvos diplomatijos 
laimėjimu. Kaip pamename, dar 
prieš keletu mėnesių Rusijos ofi
cialūs asmenys minėdavo, kad armi- 
ja bus išvesta iki 1994, 1995 ar nei 
1997 metų.

Skaitytojams siūlome reportažą 
apie mūsų diplomatų prie Jungtinių 
Tautų darbą siekiant pagreitinti 
Rusijos kariuomenės išvedimų.

Kaip buvo pranešta spaudoje, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos misijos, 
vykdydamos savo vyriausybių 
nurodymus, šių metų rugpjūčio 14 d. 
įteikė prašymą Jungtinių Tautų 
Generaliniam sekretoriui Boutrosui 
Ghaliui įtraukti į Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos 47-tos sesi
jos darbotvarkę “Svetimų karinių 
jėgų visišką išvedimą iš Baltijos val
stybių teritorijų”. Savo rašte Baltijos 
misijos nurodė, kad derybos dėl sve
timos kariuomenės atitraukimo iki 
šiol buvo nesėkmingos, o tos ka
riuomenės buvimas Baltijos val
stybėse jų nuomone sudaro pavojų 
tarptautinei taikai ir saugumui. 
Misijos priminė didžiosios sep
tyniukės pareiškimą Miuncheno 
konferencijoj š. m. liepos 7 d. ir 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferencijos deklaraciją 
Helsinkyje liepos 10 d., kur aiškiai 
pasakyta, kad jokiu pretekstu negali
ma laikyti svetimų karinių pajėgų 
kitoje valstybėje be jos sutikimo.

Nauja, 47-toji Generalinės 
Asamblėjos sesija prasidės š. m. 
rugsėjo 15 d., bet svetimos ka
riuomenės išvedimo klausimas 
greičiausia bus svarstomas daug 
vėliau, gal tik lapkričio ar net 
gruodžio mėn.

Baltijos misijų ambasadoriai 
nutarė asmeniškai informuoti 
Rusijos ambasadorių apie svetimos 
kariuomenės išvedimo įtraukimą į 
Generalinės Asamblėjos darbotvarkę 
ir jį užtikrinti, kad to klausimo 
iškėlimu Baltijos valstybės nesiekia 
konfrontacijos su Rusija. Susiti
kimas įvyko š. m. rugpjūčio 25 dieną 
Jungtinėse Tautose. Jame dalyvavo 
Lietuvos ambasadorius Anicetas 
Simutis ir patarėjas Algimantas 
Gureckas, Latvijos ambasadorius 
Aivaras Baumanis ir patarėjas įvaras 
Slokenbergas, Estijos ambasadorius 
Emstas Jaaksonas ir patarėjas Erikas 
Krossas, Rusijos ambasadorius 
Julijus Voroncovas, nepaprastas ir 
pasiuntinys ir įgaliotasis ministras 
Sergejus Ordžonikidzė ir dar du 
Rusijos delegacijos dalyviai.

Ambasadorius J. Voroncovas 
išreiškė nusistebėjimą, kodėl toks 
klausimas buvo iškeltas, nes Rusija 
sutiko savo kariuomenę išvesti. Jo 
manymu, šio klausimo svarstymas 
Generalinėje Asamblėjoje tik iššauks 
daug kaltinimų vienų kitiems. Jam 
taip pat sunku suprasti, kur čia 
Baltijos valstybės mato grėsmę 
taikai ir saugumui. Ambasadorius A.

(Nukelta į 6 psl.)
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ANGLU AKTORIAI LIETUVOJE SEPTYNIOS DIENOS
(Pabaiga. Pradžia 35-36 numeryje)

E.B.: Ko tikėjaisi iš šios sesijos, 
ir kas čia iš tikrųjų įvyko? Kas tau 
apskritai buvo svarbiausia - pats 
trenažas, bendravimas ar dar 
kas?

Edmundas Leonavičius: Iš 
pradžių labai maloniai sutikau 
dalyvauti sesijoje, o paskui apniko 
abejonės - įtempta Lietuvos teatrų 
situacija, aktorių tarpusavio san
tykiai... Tai, aišku, priklauso nuo 
visos visuomenės. Važiavau su 
didele baime, bet dabar esu tikrai 
laimingas.

E.B.: Kokia baime?
E.L.: Maniau, kad tiesiog 

nesugebėsim pasiimti to, ką tie 
žmonės mums gali duoti. Tačiau 
viskas vyko nuostabiai - mat 
gyvenimas visada įdomesnis už 
teoriją. Viena vertus, iš Anglijos 
atvažiavę žmonės daug papras
tesni ir profesionalesni negu 
tikėjausi. O ir mūsų aktoriai, 
būdami drauge, daug puikesni 
negu aš maniau.

Paprastai sakau, kad pas mus 
daug menininkų, bet labai mažai 
specialistų, kurie lavintų aktorius, 
tobulintų jų “instrumentą”. Svar
biausia - anglai nemokė meno, o 
paliko tai kiekvieno sielai, talentui 
ri t.t. Jie žiūrėjo technikos, kad tas 
menas taptų matomas, būtų pa
siektas. Ir jie pateikė visą spektrą 
kompleksinių kūno, balso atpalai
davimo pratimų. O vėliau, jei 
norėsi, gali pats treniruotis ir dirbti.

E.B.: Ar supratai, kas yra 
Alexanderio sistema, kurios anglai 
šiek tiek mokė? Vakaruose ji labai 
populiari, o pas mus dar visai 
nežinoma.

E.L.: Tai yra paprasčiausias 
atsipalaidavimas, kad tu kaip 
žmogus, o ne kaip aktorius, at- 
statytum natūralią savo stovė
seną; jeigu stuburas yra tiesus - 
kvėpuosi teisingai, o teisingai 
kvėpuojant, natūraliai skils balsas, 
jis turės daugiau atspalvių negu 
būdamas įtemptas ir t.t. Žmogaus 
balsas nuo akščiausio iki žemiau
sio registro turi daugybę niuansų. 
Kadangi mes nepažįstam savo 
balso, dažniausiai šnekam vienu 
diapazonu, paskui praleidžiam 
tarpą, vėl šnekam kitu diapazonu 
ir t.t. Aš visa laiką tą intuityviai 
jaučiau, bet niekad neatėjo į 
galvą, jog yra tokie paprasti prati
mai, kad tą ištaisytum. Anglai 
sakė: nustebinkit patys save; ir kai 
pajunti savo balsą nuo aukščiau
sios iki žemiausios gaidos - tai 
nuostabu!

Viskas prasideda nuo A, B - ir 
iki filosofijos... Kaip sakė Anabel 
Arden, Theatre de Complicite 
vadovė, jie ir spektaklius dažnai 
pradeda kurti nuo paprasčiausių 
dalykų, o oaskui atsiranda ir fi
losofija. Kaip minėjau, dėmesys 
kreipiamas ne vien į aktoriaus 
sielą (mūsų teatruose tas dėme
sys irgi lyg yra), bet ir į kūną, 
mokėjimą jį švelniai valdyti. Būtent 
nuo to dėmesio - jo pasiilgę visi 
žmonės, o aktoriai ypač, nes jo 
toks gležnas organizmas, jis tikrai 
kaip gėlė, kurią reikia prižiūrėti, - 
užplūsta gerumo jausmas... Man 
taip atsitiko Italijoje, kai viskas, ką 
matai aplink - menas, o čia tokį 
pat stebūklą daro su tavim pačiu.

E.B.: Repetavote Shakes- 
peare'o dramų ištraukas...

E.L.: Visi mes lyg ir žinome, 
kas yra Shakspare'as, bet iš
tiktųjų neturime supratimo, ką 
reiškia jo tekstas techniškai - 
kiekviena eilutė, kablelis, kaip tą 
tekstą “išpešioti”, pajusti jame 
įspautas prasmes. Mums tai yra 
Amerikos atradimas, Lietuvos 
teatras visai to neišmano.

E.B.: Ar kada nors teko vaidinti 
eiliuotas dramas?

E.L.: Vaidinau Byrono “Kaine”. 
Tą galima “pagauti" intuityviai, bet 
reikalingas labai ilgas procesas. 
Kai dažnai skaitai poeziją, ilgainiui 
pajunti, kad ji suskamba, pati ima 
vesti tave. Anglai mums pade
monstravo, kad išmanant techniką 

to galima pasiekti sąmoningai ir 
gana greitai, o paskui jau galvoti 
apie traktuotes. Pavyzdžiui, yra 
keli Shakspeare'o teksto išdės
tymo variantai, kad pajustum jo 
skambesį, kur jis veda. Galima 
vaidinti ir visai kitaip - ne tai, kas 
tiesiai nurodyta tekste. Bet mes 
dažniausiai suvokiame tą teksto 
vedimą protu, ne emocionaliai. 
Žinoti, pajusti malonumą, kad tek
stas tave veda (o ne tu jį), - šiuo 
požiūriu Shakespeare'as mums 
atrodo neįkandamas, o anglai tą 
parodė kaip kanoną.

E.B.: Buvai vienas iš tų, kurie 
lankė seminarus dramaturgams, 
režisieriams, kritikams, vadovauja
mus Johno Burges'o ir vėliau 
atvykusio Nicholas Wright'o - 
Nacionalinio teatro ir jo studijos lit
eratūrinės dalies metų. Kaip ten 
buvo dirbama? Ar šie kasdieniai 
susitikimai turėjo savo “dra
maturgiją” - kaip prasidėjo ir kaip 
baigėsi?

Gintaras Varnas: Iš pradžių 
Burges'as pristatinėjo Anglijos 
dramaturgus, visada pabrėž
damas, jog tai būtent jo nuomone 
įdomiausiai rašantys žmonės. Jis 
nesakė, kad jie liečia svarbias 
temas, o vis pakartodavo, kad jie 
turi savo balsą, t.y. savybę, kuri ir 
nulemia, kad to žmogaus pjesės 
yra įdomios - nesvarbu apie ką jis 
kalbėtų. Kai paklausiau apie de
vintojo dešimtmečio postmod
ernistinės anglų dramos temas, 
kuo ji skiriasi nuo ankstesniojo 
laikotarpio, Burges'as vėl kalbėjo 
ne tiek apie temas, o daugiau apie 
tai, kad atėjo žmonės su savo 
balsu. Tarp jų daugiausia buvo 
moterų, skirtingai nuo praėjusios 
dekados, kada į teatrą atėjo 
“darbininkų klasė", atsivedė pub
liką ir atnešė neerudito žmogaus, 
priemiesčių kvapą.

Burges'as visada ateidavo 
gerai pasirengęs. Atsiveda akto
rius, kurie čia pat vaidina pjesės 
ištrauką, kiekvienam klausytojui 
išdalijami išversti tekstai - mūsų 
galva, tai jau viršūnė... Kartą jis 
paklausė, apie ką mes norėtume 
išgirsti, ir tuoj pat atmetė kai ku
riuos pageidavimus (kažkas iš 
mūsiškių net įsižeidė: atėjau pak
lausyti anglų, o čia kas - diskusijų 
klubas?). Jis sąžiningai prisipa
žįsta, jog gali kalbėti tik apie tai, ką 
išmano - apie “Makbetą”, “Ričardą 
III”, “Edipą Karalių" ar “Antigonę". 
Pasakoja, kad graikų dramas 
reikia vaidinti labai greitu tempu, 
nieko papildomai “nerežisuojant”. 
Galbūt tai ne vienintelis būdas, bet 
Burges'as yra atradęs vieną iš 
raktų. Jo “Antigonės” pastatymas 
truko 58 minutes. Kodėl? Moty
vuojama paprastai: graikai vaidin
davo nuo šeštos iki dešimtos 
valandos ryto, vėliau būdavo per 
karšta. Per keturias valandas jie 
suvaidindavo keturias pjeses, 
vadinasi, vienam kūriniui buvo 
skiriama valanda. Apie Shake- 
speare'ą, pavyzdžiui, pasakė 
tokią “naujieną”. Jo dramos nevel
tui suskirstytos į veiksmus vėles
niais laikais. Shakespeare'o 
dramose IV veiksme visada yra 
duobė. Prieš tai - įtampos kilimas, 
po jo kulminacija, atomazga, ir 
jeigu sugebi įveikti IV veiksmą - 
viskas gerai. Man tai yra nauja.

E.B.: Kodėl dabar tai prisi
meni? Ar nieko panašaus negauni 
aukštojoje mokykloje?

G.V.: Negaunu niekur. Visiškai. 
Tarkim, žinau, kas yra Shakes
peare'as, mes galim paanalizuoti 
jo dramas, bet Burges'as kalba 
kaip lietuvis kalbėtų apie... įdomu, 
apie ką lietuviai galėtų taip 
kalbėti?

E.B.: Gal apie Sruogą ar 
Krėvę?

G.V.: Gal, gal... Bet vistiek nėra 
tokios pjesių statymo tradicijos, 
Shakespeare'o “Audra” pasirodo 
Anglijoje kas dveji metai keliolikoje 
teatrų. Ką čia lyginti... Mums 
Shakespeare'as atrodo neprieina
mas, pakeltas į dievybės rangą, o 

anglai jį suvokia kaip seniai 
pažįstamą daiktą. Burges'as sa
ko: jau viena Shakespeare'o 
eilutė turi skambėti kaip įkvėpimas 
ir iškvėpimas, vienu alsavimu. 
Tokių eilučių begalė ir kieviena 
jam pasako labai daug... Gal aš 
daugiau nesutiksiu žmogaus, 
kuris yra ir lingvistas, ir režisierius, 
ir literatūrinės dalies vedėjas, bet 
būtent tai man ir įdomu kaip viena 
iš pažinimo galimybių. Reikia jį pri
imti tokį koks yra. O mes pripratę 
nepripažinti, atmesti.

Tiesą sakant, užsiutau dėl mū
sų klausytojų reakcijos dar tada, 
kai Burges'as kalbėjo apie šiuo
laikinę dramaturgiją, kurioje skiria
ma daug dėmesio seksualinėms 
mažumoms - jiems tai dabar di
džiulė problema vertinant žmo
gaus, o ne globalinių visuomenės 
interesų matu. Kadangi sėdėjom 
ne eilėmis, kada vienas kito ne
matom, o ratu (taip buvo visą 
laiką) - mačiau, kaip visi slepia 
žvilgnius, jiems pasidarė ne
patogu. Tai buvo juntama per visą 
savaitę, o prasidėjo nuo šitos 
temos, kuri mums yra tarsi tabu. Ir 
pasirodė, kad mes esam tokie 
“tarybiniai” - visi, kurie sėdim tam 
rately, neišskiriant manęs. Vėliau, 
per kitas paskaitas, kuo mažiau 
būdavo žmonių, tuo geresnis kon
taktas.

E.B.: Ar iki šio! tau neatrodė, 
jog vis dėlto nesi “tarybinis"?

G.V.: Maniau, kad esu ruputį 
mažiau “tarybinis” negu kiti. Bet, 
sąžiningai šnekant, tą tarybiš- 
kumą viduje jaučiau. Čia, sėdint 
su anglais, būtent dėl to buvo 
skaudu ir gėda - dėl kai kurių 
mūsų auditorijos klausimų ar rep
likų.

E.B.: Bet kodėl gėda - juk 
kiekvienas gali pasakyti, ką galvo
ja? Anot Tavęs, esam tokie, kokie 
esam.

G.V.: Jie trukdo, sugadina 
viską. O laikas eina ir pras
mingiems pokalbiams jo lieka vis 
mažiau. Kai kažkas paklausė, 
kaip Nacionaliniam teatrui paren
kamos pjesės, be minėto dra
maturgo balso, Burges'as nurodė 
dar vieną kriterijų - salė turi būti 
užpildyta vidutiniškai 80%. Antraip 
teatrą gali uždaryti, ir jie praras 
mėgstamą darbą. Šita frazė 
atskleidžia viską. Pas mus šauktų 
apie antikultūrinę politiką, na
cionalinę tragediją, piketuotų, 
protestuotų, tik ne dirbtų. Kitą 
didžiulį skirtumą pamačiau, kai 
Burges'as ir Wright'as surengė 
žaidimą, demonstruojantį kaip 
kuriamos pjesės. Visi dalyviai, 
suskirstyti į grupes, turėjo sug
alvoti po istoriją, po to “paleisti” jas 
ratu, prikuriant pakeliui detalių. 
Pagaliau iš tų istorijų visiškai 
dingo žmogus, liko tik veiksmas, 
intriga, detektyvas. Čia tas pats 
tarybiškumas: mes mąstom idė
jomis, blokais. O anglai sako: vis
kas paprasta, štai yra žmogus. Jie 
žmogaus nedaužo kaip pas mus. 
Netvirtinu, kad tai vienintelė teatro 
išeitis, bet jie atvažiavę vis tiek 
ataria akis, kad pažvelgtume 
vienas į kitą. Per paskutinį semi
narą, kuriame buvome vos keli, 
visi jau šnekėjo labai paprastai, ir 
niekas nebijojo žiūrėti į akis. 
Vadinasi, per tas dienas vis dėl to 
kažkas įvyko.

E.B.: Ar žaidimas “kuriame pje
ses” neparodė, kad galima pa
keisti lietuvių dramaturgijos 
situaciją?

G.V.: įmanoma. Ir, matyt, atsir
astų žmonių, kurie galėtų tą pa
daryti, jei atsirastų tam tikra at
mosfera. Pas mus niekas ne
žaidžia - arba esi genijus, arba tau 
galas, turi prasigerti. Bet taip ne
turi būti! Štai mes susitariam, kad 
nemėginsim vienas kito keisti, gali 
nebūti bičiulysčių, bet mes norim 
kažka padaryti, pažaisti. Iš to atsi
randa normali kūrybiška atmos
fera. Ją anglai čia sukūrė. Tegul 
dar nėra galutinio rezultato, bet 
teatras jau prasidėjo.
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“Lietuvos aidas” (09 15) 
spausdina Vytauto Landsber
gio kalbą, pasakytą per tele
viziją. Joje AT pirmininkas 
pareiškė, kad neiškeis sax o 
kandidatūros į Seimo deputa
tus vienmandatinėje apygardo
je, o dalyvaus tiktai pagal są
rašą. “Visais atžvilgiais būtų 
geriau, jei kartu su Seimo 
rinkimais įvyktų ir prezidento 
rinkimai” - nurodė V. Lands
bergis, nors čia pat pridūrė, 
kad vargu ar bus tam priimti 
reikiami įstatymai. Todėl rin
kimai į prezidentus turėtų 
įvykti tik žiemą. “Jeigu būčiau 
išrinktas, turėčiau pasitraukti 
iš deputato pareigų ir kurioje 
nors apygardoje, ko gero, 
tektų vėl tuoj rengti naujus rin
kimus” - kalbėjo AT pirmi
ninkas. Savo sprendimą V. 
Landsbergis motyvavo ir dėl 
jo ypatingų pareigų Lietuvos 
tarptautinės politikas srityje - 
neužtektų laiko rinkiminėms 
agitacijims bei ginčams su 
konkurentais. Tos pačios die
nos “Tiesa”' nurodo kitą V. 
Landsbergio atsisakymo balo
tiruotis vienmandatinėje apy
gardoje priežastį. Straipsnyje 
šia tema bandoma teigti, kad 
dabartinis AT pirmininkas pa
būgo konkurentų. Keli busi
mieji kandidatai, kurie buvo 
pasiryžę balotiruotis būtent 
toje apygardoje, kur ir V. 
Landsbergis, turėję nusivilti... 
Tokia opozicijos nuomonė, o 
nepriklausomas dienraštis 
“Respublika” (09 15), spaus
dindamas paskutinius Vilniaus 
universiteto sociologijos labo
ratorijoje atliktus Lietuvos gy
ventojų nuomonės tyrimo 
rezultatus, supažindina skaity
tojus, kad atsakydami į 
klausimą, ką norėtų matyti 
Lietuvos prezidentu, žmonės 
dažniausiai minėjo V. Lands
bergį - 31%, o A. Brazauską - 
pagrindinį V. Landsbergio 
varžovą - tik 19%. Laikraštis 
mini ir daugiau būsimų galimų 
kandidatų į prezidentus pa
vardes, pridurdamas, kad nors 
dabar!'nis AT pirmininkas ir 
gerokai visus lenkia, nė vienas 
iš jų nesiruošia trauktis iš 
kelio, ir kad kova nebus leng
va.

“Respublikoje” (09 12) ra
šoma, kad Lietuva tuoj pavys 
Haitį - vieną skurdžiausių 
pasaulio valstybių... Teigiama, 
kad birželio mėnesį net 54% 
Lietuvos gyventojų gyveno 
žemiau skurdo ribos. Iki šio 
laiko prekių ir paslaugų kainos 
smarkiai šoktelėjo, o kažkada 
nustatytas minimalus pragy
venimo lygis vis toks pat. 
Vyriausybė tokiu būdu steng
sis pristabdyti infliaciją. Esant 
žemam pragyvenimo mini
mumo lygiui tuo pačiu pri
stabdomas atlyginimų kėli
mas, žmonės jau nebeįstengia 
nupirkti reikalingų prekių
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todėl jų kainos turi stabilizuotis. 
Tokios paprastos ir kartu 
genialios, kaip ironiškai paste
bi laikraštis, politikos ir steng
sis siekti dabartinė vyriausybė. 
Tie, kurie suvalgys viską, ką 
uždirba, paguodai turbūt dar 
kaitą užgirs apie brangiai kai
nuojančią laisvę ir nepriklau
somybę, o kita tautos dalis - 
skins tuos laisvės vaisius. 
“Tie, kurių rankos ilgesnės” - 
nurodoma atraipsnio pabaigo
je. (Kas konkrečiai yra “lie” 
(ilgapirščiai, taigi) - laikraštyje 
neaiškinama. Ar turima ome
ny tik Vyriausybė, ar visi tie, 
kurie tiesiog sugeba apsukriau 
verstis biznyje, komercijoje ar 
šiaip labiau lydimi sėkmės? 
Kartais sunku atskirti, kur Lie
tuvoje bandoma siekti teisin
gumo principų, o kur marksis
tinės lygiavos, kuri iš tiesų tėra 
visokio vystymosi palaidoji
mas - Aut.)

“Tiesa” (09 15) informuoja 
apie pasibaigusį K. Prunskie
nės teismo procesą. Aukš
čiausiojo Teismo civilinių by
lų kolegija priėmė sprendimą 
patenkinti Lietuvos AT depu
tatų Komisijos KGB veiklai 
Lietuvoje tirti komisijos pa
reiškimą ir patvirtinti juridinę 
reikšmę turintį faktą, kad AT 
deputatė K. Prunskienė sąmo
ningai bendradarbiavo su 
TSRS KGB. Laikraštis pažy
mi, kad Teismo sprendimui le
miamą vaidmenį turėjo buvu
sių kagėbistų parodymai. “Bu
vę kagėbistai vėl galingi, nes 
jų parodymai lemia žmonių 
likimą”, - rašoma straipsnyje. 
Tos pačios dienos “Lietuvos 
ryte” pažymima, kad pati K. 
Prunskienė tai laiko politiniu 
susidorojimu su ja.

Kaip žinoma, kitais metais 
Lietuva laukia Šventojo Tėvo. 
Jo Ekselencija Vilniaus arki
vyskupas metropolitas Audris 
Juozas Bačkis kalbėdamas per 
Lietuvos televiziją palietė ir 
kai kuriuos klausimus dėl tin
kamo pasirengimo priimti po
piežių. Pasirodo, tam yra 
trukdymų. Dievo vietininką 
teks priimti Vyskupų rūmuose 
Vilniuje, o šie vis dar nesure
montuoti, nes iš ten vis dar- ne- 
išsikelia “Respublikos” redak
cija. “Respublika” į tai atsakė 
straipsniu (09 12), nurodyda
ma, kad nesudaromos įstaty
mo numatyta tvarka tinkamos 
sąlygos redakcijai išsikelti į 
kitą vietą. Paprastai visokių 
tokių ir panašių problemų 
priežastys būna lėšų trūkumas. 
“Respublika” čia nepraleidžia 
progos pastebėti, kad tuo me
tu, kai Vyskupų rūmams sena
miestyje skiriant milijonines 
valstybės (t.y. jos piliečių) 
dotacijas, apleidžiami redakci
jos interesai, “o tūkstančiams 
vilniečių, gyvenančių sena
miestyje, ant galvos griūva 
lubos, dūmai ėda akis, o pro 
pamatus šunys bei katės lan
do”. Tokių lietuviškų artimo 
meilės apraiškų Jo Ekselen
cija, matyt, dar nespėjo pajusti 
ir suprasti - rašoma “Respub
likoje”.

Rugsėjo 15 d. “Respublika” 
pažymi tokį faktą: vienas 
Plungės miesto gyventojas 
atsisakė priimti lietuvišką 
pasą, kol jame skiltyje “tau
tybė” nebus įrašyta “žemaitis”. 
Su šiuo prašymu kreiptasi į 
Aukščiausiąją Tarybą...

V. Dimas
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NAUJOS KNYGOS A. PETRIKONIO SUGRĮŽIMAS NAMO

. "' lOČHOKAL

MERA$
DU ROMANAI

PETRAS DIRGĖLA - ANC1L1- 
AUS EŽERAS. Istorinis romanas. 
349 psl.

1987-1988 metais išleistos P. 
Dirgėlos romanų dilogijos 
"Joldijos jūra" tęsinys. Lenkijos ir 
Švedijos karalius, Lietuvos didysis 
kunigaikštis Zigmantas Vaza 
žygiuoja iš Lenkijos į Švediją 
tramdyti savo dėdės herzogo Karlo 
Vazos, apsiskelbusio Švedijos ka
ralystės valdytoju.

KAINA - £10.

Šias knygas galite gauti (Pinigus siųskite su užsakymu):

KNYGŲ LENTYNA: 2 Ladbroke Gardens, 
London Wil 2PT

BRONYS RAILA - KODĖL 
ANTRAIP? Literatūrinės kronikos 
su išgyvenimais. 572 psl.

JAV gyvenančio lietuvių lite
ratūros kritiko, publicisto B. Railos 
(g. 1909) eseistinių straipsnių 
rinkinys. Autorius gyvai, vaizdin
gai pasakoja apie savo draugų ir 
mokytojų V. Mykolaičio-Putino, 
S. Neries, L. Skabeikos, J. Kossu- 
Aleksandravičiaus, A. Gustaičio, 
M. Katiliškio, B. Brazdžionio ir 
kitų gyvenimą ir kūrybą.

KAINA - £10.

RIČARDAS GAVELIS - VIL
NIA U S POKERIS. Romanas. 400 
psl.

Antrą kartą leidžiamame 
romane drąsiai ir atvirai tyrinėjami 
skaudūs Lietuvos istorijos bei 
lietuviškos dvasios dalykai. 
Autentiški įvykiai čia pinasi su 
neįtikimais, tarpais pasakojimas 
perauga į visišką fantasmagoriją, 
padiktuotą įaudrintos personažų 
psichikos. Tokiu rafinuotu būdu 
autorius stengiasi pavaizduoti 
Vilnių kaip ištisą pasaulį, realus 
Vilnius čia pasirodo kaip miestas 
vaiduoklis, miestas sapnas.

KAINA - £10.

ZIGMAS TOLIUŠIS - MANO 
KALĖJIMAI. 330 psl.

Z. Toliušis - žymus nepriklau
somos Lietuvos advokatas. Kaip ir 
daugeliui jo bendraamžių jam teko 
praeiti košmariškus Sibiro 
lagerius, susitikti ten su žymiais 
kultūros veikėjais. Skaitytojui 
pateikiama knyga - tai tik veina iš 
gausių autoriaus atsiminimų 
knygų, kurios dar tebedūla 
rankraščiuose.

KAINA - £10.

ICCHOKAS MERAS - DU 
ROMANAI. Striptizas, arba 
Paryžius-Roma-Paryžius ir Sara. 
355 psl

Lietuvoje populiaraus rašytojo, 
1973 m. emigravusio į Izraelį, du 
romanai. "Striptizas..." (išleistas 
1976 m. JAV) - iškilus, itin 
meniškas kūrinys, prisodrintas aso
ciatyvių vaizdų, kuriuose žmogus - 
būties, visatos dalelė, glaudžiai susi
jusi su esamu, buvusiu ir būsimu, 
kur itin svarbų vaidmenį vaidina ne 
tik kiekvienas daiktas, įvykis, spal
va, skaičius, minties blyksnis, bet ir 
gramatinis ženklas, sugretinimas ar 
pakartojimas, suteikiantis tekstui 
ypatingo stilistinio skambesio.

KAINA - £10

Į gimtinę vienas po kito 
sugrįžta gyvenimo audrų 
išblaškyta lietuvių me
nininkų kūryba. Šiandien 
Lietuvoje, Valstybės dai
lės muziejuje, pristatomas 
JAV lietuvis dailininkas 
Antanas Petrikonis (1923- 
1982).

A. Petrikonis gimė 
Alytuje, mokėsi Vilniaus 
meno akademijoje. 1944 
m. pasitraukė į Vokietiją. 
Vėliau persikėlė į Angliją, 
kur studijavo meną. Nuo 
1959 m. apsigyveno JAV. 
Dirbo labai daug, kad 
galėtų prisidurti duonos 
kąsniui. Surengė 27 auto
riaus parodas.

Kūrybinį palikimą su
daro daugiau kaip 400 
kūrinių, atliktų įvairia tech
nika ir apimančių įvairius 
žanrus - nuo natiurmorto 
iki simbolinės kompozici
jos. Didžioji kūrinių dalis 
yra privačiose kolekcijose.

Jo bendraamžis poetas 
Kazys Bradūnas taip api
būdino šį dailininką: ‘A. 
Petrikonis neprisirišo prie 
trumpaamžės krypties, o 
tik prie savo, kaip žmo
gaus, amžinojo AŠ”.

G.B.

LIFE FESTIVALIS -
NUO SVAJONĖS IKI REALYBĖS

‘’LIFE - viena avantiūriškiausių dabartinės 
Lietuvos kultūrinio gyvenimo iniciatyvų”, - pasakė 
Darius Kuolys, LR Kultūros ir Švietimo ministras, 
LIFE direktorių tarybos pirmininkas.

‘’Gyvenimo džiaugsmo, 
kūrybos negalima atidėti po to, 
kai bus daugiau mėsos ar 
šiltesni radiatoriai... Jei mes 
galvosime, kad bus dar blo
giau, taip ir bus”, - mano Rūta 
Vanagaite-Wiman, LIFE di
rektorė.

Šie žodžiai skirti artėjan
čiam ir 1993 metų pavasarį 
įvyksiančiam tarptautiniam 
teatrų festivaliui LIFE apibū
dinti. Jei prieš metus idėja su
rengti tokią grandiozinę šventę 
galėjo atrodyti tik kaip nepa
siekiama svajonė, tai šiandien 
ji tapo realybe. Festivalio rė
mėjais tapo UNESCO Tarp
tautinis kultūros rėmimo fon
das, Šiaurės Taryba, Britų Ta
ryba, Švedijos Institutas. LIFE 
ambasadoriais (parama 7000 
USD) sutiko būti dienraštis 
‘’Lietuvos rytas”, Valstybinis 
jaunimo teatras, Valstybinė 
akcinė įmonė ‘’Baltijos birža”, 
"Litimpex” fondas, UAB 
‘TNFO-TEC”, Vilniaus val
stybinė elektros montavimo 
prietaisų gamykla ‘’Skaitelis”. 
Festivalio didžiaisiais sponso- 
riais (2500 USD parama) jau 
yra Lietuvos - JAV bendra 
įmonė ‘’Grigiškės”, Lietuvos- 
Vokietijos bendra įmonė 
‘’OKTO - Piligrimas”, Pre
kybos namai ‘’Piramidė”, Ak
cinė bendrovė ‘’Markučiai”. 
Teatro mecenato titulas

suteikiamas 2500 USD auko
tojui, rėmėjo vardas - 1000 
USD aukotojui, LIFE bičiulio 
vardas - aukojusiam iki 1000 
USD.

Ne veltui tiek daug dėmesio 
skiriama rėmėjams. Vienas 
festivalio tikslų - meną ir biznį 
suvesti į partnerystę, pritin
kančią civilizuotai valstybei, 
kokia siekia tapti Lietuva. 
Tikras menas kainuoja bran
giai. Tą geriausiai turėtų ilius
truoti festivalio dalyviai, ge
riausieji pasaulio teatr ai.

į LIFE atvyksta Ingmaras 
Bergmanas su savo ‘’Markizės 
de Sad” pastatymu, Katona 
Jozsef teatras ir Vengrijos, pa
rodysiantis N. Gogolio ‘’Re
vizorių” ir A. Čechovo ‘’Pla- 
tonovą”, teatras iš Japonijos 
‘’Daisan erotica” su spektakliu 
‘’Žmogus, vardu Makfetas”, 
Ballatum teatras iš Prancūzijos 
(A. Čechovo ‘’Ivanas”), festi
valio atidarymui - Welfare Sta
te International iš Anglijos., li
tai tik maža dalelė būsimų 
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"LIETUVA" 
Reprezentacinis žur
nalas užsieniui anglų 
kalba. Prenumerata 

pusmečiui - £9. 
Užsisakyti:

"Europos lietuvis", 2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT 
(Čekius ir pašto perlaidas prašome siųsti "Europos lietuvio" vardu).

svečių.
Koks bus pats festivalis - 

sunku nuspėti. Galima nebent 
pasikliauti Bernardo Sahlinso, 
Čikagos tarptautinio teatro fes
tivalio organizatoriaus, LIFE 
konsultanto žodžiais: ‘’Nepai
sant sunkmečio, kultūros aruo
dai mažutėje Lietuvoje nesen
ka. Tai ir yra svarbiausias 
LIFE sėkmės garantas. Ir žiū
rovams, ir menininkams šis 
festivalis bus langas į pasaulį. 
Po jo žmonės nebebus tokie 
patys”.

G.B

VENECIJOS MENŲ 
FESTIVALIS

Rugsėjo 1 d. Venecijoje ati
daromas keturiasdešimt devintasis 
Venecijos tarptautinis kino festi
valis. Naujasis festivalio direkto
rius Gillo Pontecorvo pabrėžė 
manąs, kad Venecijos festivalis 
netapsiąs turgumi, kaip Kanai, 
arba Berlynas.Festivalio programa 
pradedama Bryano de Paima tri
leriu "Kainui augant", kurio 
pagrindinė tema - žmogaus 
prigimties dvilypumas.

Vienas iš festivalio prizų - vad
inamųjų Liūtų - jau paskirtas 
Francis'ui Fordui Kopolai už 
kūrybos visumą.
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Aukštaičių žemė - tai sutartinių ir 
ežerų, tai ramių sodybų ir poetų 
žemė. Apdainuota ir legendomis 
apipinta, kalbininkų išvaikščiota ir 
žirgų iškanopėta. Tai Deltuvos, 
Kernavės ir Vorutos kraštas, apra
šytas istorijose, apkaišytas pasako
jimuose. Čia bėga siaurojo geležin
kelio juostelės lyg vivingrios upelės 
kilpos. Čia ėjo didelis pašto kelias iš 
Varšuvos į Peterburgą. Čia ir revo
liucionierių patriukšmauta ir pa- 
žudyta. Čia kas žingsnis - ežero akis, 
kalvelės gūbris ir šlaito slėsnuma. 
Čia svirnuose braškėjo alaus stati
nės, o jaujose dūkiojo raganos ir- lau
mės. Čia kas šeštadienį pirtyse 
švarintas! ir vakarais ilgai dainuota. 
Tos dainos šiek tiek graudulingos, su 
patęsimais ir pasiklausymais, su 
armonikos pritarimu ir kanklelių 
gaudesiu. O kai sustoja sutartuvi- 
ninkės, - tiktai klausykis, amą už
ėmęs, tiktai spėk sekti posmus ir 
prieposmius, gaidas ir priegaidės. 
Bėga balsai, barasi kaip gerai susty
guotame kvailele, sukiojasi, staiposi, 
kol pagaliau šūkteli ir visi kartu 
nutyla. Tai buvo džiaugsmo Z. Sla
viūnui, kai jis sutartines tyrinėjo, kai 
jų klausėsi, kai į knygas dėliojo. Ka
da dabar atvažiuos Europos žmo
nės? Jiems labai reikėtų pasiklausyti 
sutartinių, pabūti ant gražiausios 
Lietuvos vietos (anot Č. Kudabos) - 
Ledakalnio ir pasižvalgyti į morenų 
atodangas, į ežerijas, į Setekšnos ir 
Peršokšnos atabradus, paūkčioti La
banoro giriose, pasiausti Sartų ar 
Rubikių vandenijose. Gana sėdėti 
miestuose, lietuvi, čiupk darbo įnagį 
ir į darbą. Toje gražioje, darželiais 
padabintoje, ilgastiebiais kryžiais 
papuoštoje žemėje, kur vakaris atne
ša lietaus driekenas, kur nepiktas ly
tys pagainioja Tauragno ir Dubingių 
bangeles.

Į žemę ir žmogų galima žvelgti 
įvairiomis akimis. Tautinėmis, eko
nominėmis, socialinėmis, ekologinė
mis. Bet Aukštaitija - lyrinio pei
zažo, švelnaus landšafto ir darbščių 
žmonių kraštas. Paklausykime, ko
kiomis gaidomis suskamba kai kurie 
vietovardžiai: Vyžuonos, Leliūnai, 
Inturkė, Skiemonys, Ažvinčiai, Sala
kas, Viešintos. Kiek šiuose žo
džiuose lietuviško skambesio ir pa
slėptų prasmių. Jas tiktai kalbininkai 
tegali nupasakoti. Šventosios upė, 
kaip mitologinių apeigų ir pago
nybės reliktas, susemia keturių ra
jonų vandenis ir atiduoda Neriai, 
kuri perduoda savo rankas Nemunui. 
Dažnas vardas taip mielai siejasi su 
literatūra, su gimtinėmis, su kalba. 
Štai “Parovėjos karčiama”, “Anykš
čių šilelis”, “Duokiškio baladės”- 
atskamba seni laikai, žymėti isto
rinėmis netiesomis, likimo žings
niais. O Giedraičių kovos, o Klau
sučių ulytėlė, o Širvenos ežeras, o 
Kupiškėnų vestuvių Suima. Ne pa
slaptis, kad mūsų tautos lyrikos 
pradžios šiuose soduose - J. Biliū
nas, P. Širvys, Br. Radzevičius... 
Žinia, Biržų ar Utenos, Anykščių ar 
Kupiškio gentys išleido į pasaulį 
savo vaikus mokytis, kad jie iš Min- 
taujų, Peterburgu ar Varšuvų sugrįž
tų mokslo, meno, ūkio vyrais. Kai 
pasileidi nuo Asvejos iki Saitų pro 
Luodį, Avilį ir Bebrusą - tokios 
ežerijos, ežerūnai, ežerokšniai ir 
ežeraičiai pasirodo, kad šviečia 
dangūs ir atsispindi debesynai, visai 

pamiršti, kad Zarasai taip pat su 
“ežeru” dideli bičiuliai. Sėliai sau 
ieškojo geresnių žemių duonai ap
auginti, aukštesnių kalvelių piliakal
niams pilti, o vėlesnės kartos jau ry
žosi amžiams čia apsigyventi - su 
gaišiojo Deveikio kražiais, su Nacio
nalinio paiko vieškelėliais, su Arklio 
muziejumi ir su Vyžuonų kapinė
mis.

Kur išdidūs ir vieniši Rubikiai, 
kur Kupiškio laukų ramybė, kur De
gučių kelio vingiai, kur Saldutiškio 
girių vėsa, kur Antazavės beržai ir 
Antašavos klevai, ten Aukštaitija. 
Kernavė - tai piliakalnių Meka, ku
nigaikščio Traidenio žemė, Pajautos 
slėnis su pirmosiomis Rasos šven-

EINU
PER 

AUKŠTAITIJĄ
Kraštotyrinė apybraiža

temis okupuotais sunkmečiais. Nu- 
ūkčioja siaurukas bildukas, nuvirve
na Lėvuo ir Siesartis, nudulka Pa
baisko kelias su didžiojo mūšio at
minimais, nueina į vėlių kalnelius A. 
Miškinis su elegantiškai apsnigto- 
mos Utenos dirvomis, belaukian
čiomis antrųjų laisvės metų arimų, 
numirguoja senutės Palūšės baž
nytėlės siluetai ir įpuoli, keleivi, į 
nuostabųjį “Aukštaitijos” paiką, ku
riame kelio vingis, girios tankmė, 
kurtinių burbuliavimas, Botanikos 
takas, Šakarvos pilkapynas. Daug 
čia pasidarbuota nuo 1974 metų, kai 
parkas įgijo dideles teises.

Neaplenkė šių kraštų 18 amžiaus 
pradžios maras, mirties sparnu nu
klojęs kaimus ir viensėdžius, nele
pino valstiečių gubernatoriaus “uka- 
zas” dėl eilinio rekrutų ėmimo, le
gendomis apipintas Sandoriškių 
ąžuolas, Didžiokų koplyčia, Veprių 
stacijos, Mėčionių ir Kukutėlių 
gatviniai kaimai, Stipeikių bitinin
kystės muziejus, net šešiolika kaitų 
degę Anykščiai, Rokiškio muzikos 
mokykla, G.A. Zyverto varpai ir kiti 
praeities laikų takai, kuriais praėjo 
Lietuvos knygnešių patriarchas 
Jurgis Bielinis, kalbininkas Kazi
mieras Būga, kunigas Antanas Vie
nažindys, linksmuolis Pupų Dėdė, 
neramusis Strazdelis ir visi tie, ku
riems daug pastatyta paminklų, pri
kalta memorialinių lentų gimtosiose 
sodybose, apie kurių gyvenimą kata
logai ir kartotekos, aplankai ir 
lankstinukai nuošaliose kaimo bib
liotekose ar vienišuose muziejėliuo
se, kaip pas gaišųjį A. Petrauską iš 
Kupiškijos.

Šiandien vėl suskamba partizanų 
dainos, garsiai pradėjo aidėti tremti
nių chorai, grybijomis sudygo at
statyti kryžiai ir koplytėlės, ant kurių 
tos datos, kurios kraujais tvino po
kario stribukuos rūsiuose, Sibiro 
gulaguose, kolchozų darbadienių 
neskalsoje. Kai pamatai Medeikių 
jaunųjų dailininkų darbus, kai pasi
klausai Biržų armonikierių, kai 
užmeti akį į Kupiškio ąžuolus, gam
tos paminklus, kai suskaičiuoji di
džiulius kultūros paveldo turtus baž

nyčiose, pakelėse, kai pailsi prie 
tvarkingų kapinaičių, pagalvoji, kad 
geroji aukštaičių dvasia gyvut 
gyvulėlė. Jos nesunaikino partro- 
kratų ideologai, trypę, trempę, trė
mę, tramdę, ji iškilo iš žmogaus šir
dies pačiomis tvirčiausiomis doros ir 
atgimimo gijomis, kurios jau tiesiasi 
iš kaimo į kaimą. Norisi paimti į ran
kas knygą su poezijos posmais, no
risi pasimelsti tylioje bažnyčioje ir 
kartu su kitais sugiedoti “Marija, 
Marija”, norisi nueiti į talką ant pi
liakalnio, kurio kultūrinis sluoksnis 
dar toks netiltas, paslaptingas.

O čia pat Petro Tarasenkos šim
tasis gimtadienio jubiliejus, jau ir 
Balio Sruogos jubiliejui ruošiamasi 
(taip pat gimimo šimtmetis), jau 
anykštėnai vaito naujos knygos apie 
savo miestą korektūras, jau rokiškė
nai tvaiko visas rajono kapines (ne
svarbu, kas ir kada jose buvo palai
dotas), jau skardi ir skardi girdas 
apie širvintiškių važnyčiotojų prizus 
ir rekordus. Vos ne kiekvienas kai
mas - tai ta geroji aitvarų ir kaukų 
dvasia, kuri dvelkia gerumu ii’ darbš
tumu, kuri iš prigimties šaknų ir 
tautinės savimonės šaltinių ateina į 
naujagimio vežimėlį, į pirmaklasio 
rašybos sąsiuvinio puslapėlius. Ta 
dvasia negali būti miltinga, nes joje 
K. Binkio skardus žodis, V. Šleivy- 
tės akvarelių skaidruma, molėtiškio 
dailininko Antano Jaroševičiaus kry
žių piešiniai ai" 1. Šeiniaus Kuprelio 
balsas.

Istorija viską surašo į savo kny
gas. 1988 metais Žaliosios kaime, 
ant tilto per Šventąją, atidengti 
skulptoriaus Juozo Zikaro bareljefai, 
skirti Vaižgantui (eskizus išsaugojo 
skulptoriaus duktė). Skapiškyje at
statytas Blaivybės paminklas, Juod
upėje iškilo naujas trylikos tautos 
kankinių kapas. Jie bolševikų buvo 
žvėriškai nužudyti pirmomis karo 
dienomis (birželio 24d.). Robertas 
Antinis atkūrė savo tėvo paminklą 
kariams, žuvusiems už laisvę su len
kais Širvintose. Antano Smetonos 
vardas sugrąžintas Užugirio devyn
metei mokyklai, prie mokyklos pas
tatytas stogastulpis. Antano Devei
kio kryžiai atstatyti Utenos rajono 
Griūčių ir Paberžinės kaimuose. 
Zarasiškiai atkūrė kryžių (padalė iš 
originalo, esančio Stelmužės bažny
čios varpinėje), kuris stovėjo Pary
žiuje, pasaulinėje parodoje. Tai mū
sų sunaikintos kultūros sugrįžtis, tė
vų ir protėvių atmintis.

Apeik, keleivi, ežeringiausias 
Ginučių apylinkes, pagrok Labanoro 
dūda, aplankyk Biržų rajono kars
tines įgriovas, pašok ir padainuok 
kartu su kupiškėnais, padėk gėlių 
prie Barboros koplytėlės Musnin
kuose, užsuk pas anykštėnus švie
suolius Mildą ir Vygandą Račkai- 
čius, įkopk į Ukmergės piliakalnį, 
pairkluok giliausiame Tauragnų eže
re, žvilkterk į žvaigždes Kaldinių 
observatorijoje, išmok keletą sėliš- 
kos kilmės vietovardžių (Zaduoja, 
Cičirys, Žirnajai, Zalvė), apžiūrėk 
Rokiškio kraštotyros muziejaus eks
poziciją, o sugrįžęs į namus, pasa
kok ir pasakok savo vaikams, ką esi 
matęs nuostabioje kelionėje po 
Aukštaitiją. Tegul, keleivi, tavo pė
domis praeina ir kiti, norėdami pri
siminti, susitikti ir pažinti. Sėkmės 
kelionėje...

Aleksandras Šidlauskas

TRYS SAVAITĖS
LONDONE

Šią vasarą, padedant Britų- 
Lietuvių pagalbos fondui vaikams 
Lietuvoje, viešėjau Londone. Svar
biausias kelionės tikslas buvo už
megzti ryšius su vaikų psichinės 
sveikatos specialistais, įstaigomis ir 
organizacijomis D. Britanijoje ir to
kiu būdu skatinti D. Britanijos ir 
Lietuvos bendradarbiavimą šioje sri
tyje. Galima drąsiai pasakyti, kad 
viešnagė buvo labai sėkminga.

Iš pradžių dalyvavau konferenci
joje: European conference ‘’Fami
lies at Risk”. Specialistai iš daugiau 
kaip 30 kraštų nagrinėjo, kaip geriau 
galima padėti įvairių krizių ištiktoms 
šeimoms. Mano pranešimas buvo 
skirtas tarnybų vaikams ir šeimoms 
padėčiai Lietuvoje. Stengiausi dau
giau kalbėti ne apie praeitį (dabai-jau 
nieko nenustebinsi, pranešdamas, 
kad vaikams su psichikos sutriki
mais ir jų šeimoms komunistiniai re
žimai neskyrė jokio dėmesio), o 
ateičiai - pasakojau apie ‘’Vilties” 
bendrijos veiklą ir Universitinio vai
kų psichinės sveikatos Centro siūlo
mą Nacionalinę vaikų psichinės 
sveikatos Programą (National Child
ren’s Mental Health Program). Da
lyviai iš įvairių kraštų domėjosi ir 
pareiškė norą dalyvauti tokioje pro
gramoje, atvykdami į Lietuvą.

Lankiausi įvairiose įstaigose ir 
organizacijose: Moundsley Hospital, 
Institute of Psychiatry, Hospital for 
Sick Children, Institute for Child 
Health, Tavistock Clinic, Royal Free 
Hospital, MENCAP, National 
Society for Prevention of Cruelty to 
Children, Royal College of Psychiat
rists. Susitikau su vienu iš žymiausių 
pasaulio vaikų psichiatrų prof.Mia- 
chael Rutter.

Tokių kontaktų užmezgimas yra 
be galo svarbus. Psichinės sveikatos 
srityje mums reikalinga ne tiek me
džiaginė pagalba, kiek nuolatinis 
keitimasis specialistais. Deja, Lie
tuvoje labai lėtai keičiasi požiūris į 
sunikusios psichikos vaikus ir jiems 
reikalingas tarnybas. “’Vilties” ben

UŽSIENIO LIETUVIŲ STUDIJOS LIETUVOJE
1992 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė padarė 

nutarimą dėl paramos užsienio lietuvių studijoms Lietuvoje

Pritardama Valstybinės tarptautinių studijų komisijos pasiūlymui ir 
siekdama paremti buvusioje TSRS, Rytų Europoje, Lotynų Amerikoje ir 
kitose šalyse gyvenančių lietuvių studijas Lietuvoje, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad:
1.1. Užsienio lietuviai Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose 

studijuoja Lietuvos Respublikos piliečiams taikomomis sąlygomis;
1.2. Valstybinės tarptautinių studijų komisijos sprendimu užsienio 

lietuviams gali būti skirama finansinė parama mokesčiui už trumpalaikius 
kursus sumokėti, be to, šių kursų ar studijų Lietuvoje metu jiems gali būti 
mokama stipendija, ne didesnė už asistento tarnybinį atlyginimą.

Analogiška finansinė parama komisijos sprendimu gali būti skiriama ir 
kitiems užsieniečiams, studijuojantiems lietuvių kalbą ar literatūrą.

2. Rekomenduoti aukštosioms mokykloms nustatyti lengvatines šio 
nutarimo 1 punkte nurodytų asmenų priėmimo mokytis sąlygas.

3. Pavesti Finansų ministerijai ir Valstybinei mokslo, studijų ir tech
nologijų tarnybai numatyti 1993 metų Lietuvos valstybės biudžete (...) 
lietuvių trumpalaikiams kursams ar studijoms Lietuvoje finansuoti.

Aleksandras Abišla
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas

drijos pastangomis pavyko kai ką 
pasiekti, bet tai kol kas tik lašas jū
roje. Kai kurios problemos, kaip 
pvz., smurtas ir prievarta vaikų 
atžvilgiu (child abuse), ankstyvas 
psichikos sutrikimų išaiškinimas ir 
intervencija (early identificication 
and early intervention) ir kt., - dar 
apskritai nesvarstomos Lietuvoje.

Kadangi Vyriausybė neturi lėšų 
naujoms programoms finansuoti, ga
lima būtų tikėtis rimtos finansinės 
paramos iš gausių tarptautinių fondų 
šioje srityje. Tačiau Lietuva oficialai 
tokių prašymų nėra pateikusi. Iki šiol 
didžiausią paramą yra gavusios Ru
munija ir Lenkija, o dabar aktyviau
siai šioje srityje elgiasi Rusijos val
džios struktūros. Jei Lietuva nebus 
įtraukta į tarptautines programas, tai 
Lietuvos vaikai su psichikos sutriki
mais lauks civilizuotos pagalbos dar 
keliasdešimt metų. Universitetinis 
vaikų psichinės sveikatos Centras 
skatina, užuot stiprinus visiškai ne
efektyvią prieglaudų sistemą (insti
tutions), pradėti kurti Lietuvoje ben
druomenės lygio tarnybas ir kuo 
greičiau integruoti protiškai atsiliku
sius ir sutrikusio elgesio vaikus ir 
švietimo sistemą.

Kol. kas didžiausią paramą jaučia
me iš išeivijos lietuvių, kurie geriau, 
negu žmonės Lietuvoje, suvokia per
mainų būtinybę ir didžiulį moralinį 
ir netgi politinį šios problemos as
pektą. Iš visos širdies noriu padėkoti 
Brilų-lietuvių pagalbos fondo vai
kams Lietuvoje komitetui ir nariams 
- jie atlieka labai reikalingą Lietuvai 
darbą. Belieka tikėtis, kad ir Lietu
voje ne už ilgo žodžius apie pagalbą 
likimo nuskriaustiems vaikams 
pradės keisti realūs darbai.

Nuoširdžiai dėkodamas Anglijos 
lietuviams už pagalbą ir- svetingumą, 
noriu paskatinti kiek įmanoma remti 
Britų - lietuvių pagalbos fondą 
vaikams Lietuvoje.

Dainius Pūras
Universiteto vaikų psichinės 

sveikatos centro vadovas

Rugsėjo 1 d. iš Romos į Lietuvą 
išsklido Kolumbijoje apaštalaujantis 
lietuvis salezietis kunigas Vaclovas 
Dubinskas. Kunigas Dubinskas į 
Lietuvą grįžta pirmą kartą po 
šešiasdešimties metų.

Kolumbija yra maždaug 20 kaitų 
didesnio ploto už Lietuvą, šiuo metu 
turi apie 35 milijonus gyventojų. 
Didmiesčiuose, ypač sostinėje Bo- 
gotyje ii- Medelline yra nedidelės lie
tuvių - pokario metais įsikūrusių 
išeivių kolonijos. Iki 1946 metų pa
baigos visoje Kolumbijoje tebuvo 6 
lietuviai; keturi kunigai saleziečiai, 
taip jų ir kunigas Dubinskas, ir du 
pasauliečiai. 1948m. prasidėjo gana 
didelė lietuvių imigracija. Iki 1952 
metų iš karo pabėgėlių stovyklų Va
karų Europoje į Kolumbiją atvyko 

net apie 500 lietuvių. Greit ėmė kles
tėti lietuvių kultūrinė saviveikla, Ko
lumbijos sostinėje pradėta leisti ne
periodinį leidinį ‘.’Tėvynės Aidas” o 
Medelline “Kolumbijos Lietuvį”. 
Šeštojo dešimtmečio pabaigoje, dėl 
nestabilaus Kolumbijos socialinio ir 
ekonominio gyvenimo, daugelis lie
tuvių išvyko į Jungtines Valstybes ir 
į Kanadą. Šiuo metu Bogotoje ir 
Medelline tėra likusios tik nedidelės 
lietuvių kolonijos.

Kunigas Vaclovas Dubinskas 
prieš išvykdamas į Lietuvą, kelias 
dienas viešėjo Romoje. Apie savo 
sielovadinį darbą Kolumbijoje kun. 
V. Dubinskas papasakojo per Vati

GRĮŽTA Į LIETUVĄ
kano radiją:

“’Lietuvą palikau 1932 m. ir at
vykau į Italiją tapti saleziečiu kunigu 
ir paskui darbuotis Tėvynėje su jau
nimu. Bestudijuojant gimė misijo- 
nieriškas pašaukimas ir 1936 m. at
vykau į Kolumbiją. Naujokyną at
likau Moskeroj, tik 20 kilometrų nuo 
Kolumbijos sostinės - Bogota. Toje 
pačioje saleziečių įstaigoje užbaigiau 
filosofinius mokslus, o pedagoginę 
praktiką teko atlikti Medellino 
mieste - 3-jus metus kaipo gimnazi
jos asistentas. Pagaliau teologinius 
mokslus vėl grįžau užbaigti į Mos- 
keros įstaigą 1944 m. ii- 1947 m. lap
kričio 30 d. apvainikuoti Kunigystės 

šventimais. Paskutiniaisiais teologi
jos studijų metais teko parūpinti apie 
200 įvažiavimo dokumentus lietu
viams iš įvairių Europos kraštų. 30 
metų teko apaštalauti ir darbuotis 
šv.Roko parapijoj Barranquilla mies
te, kur ėjau vikaro ir ekonomo parei
gas. Dabartiniu metu einu vikaro pa
reigas saleziečių Dvasinės Pagalbos 
bažnyčioje. Taipgi aptarnauju lietuvių 
Šiluvos Dievo Motinos bažny-čią.

Tremtiniai lietuviai pradėjo 
atvykti į Kolumbiją 1947 m. 4 lietu
viai saleziečiai misijonieriai sudarė 
Katalikų komitetą ir rūpinosi visa
pusiškai sutikti ir aprūpinti atvyks
tančiuosius DP tremtinius. Bogotoj 

rūpinosi kun. Nikodemas Saldukas, 
o Medelyne - kun. Mykolas Tamo
šiūnas, kuris per 10 metų redagavo ir 
leido mėnesinį "Kolumbijos Lietu
vis” žurnalą - formatas panašus į 
ateitininkų "Ateitį”. Lietuviai sale
ziečiai kunigai turėjo didelį Ko
lumbijos valdžios pasitikėjimą, už 
tai tik atvykusieji galėjo savo spe
cialybėje pradėti kurtis ir užsiimti - 
išskyrus advokatus, kurie dar turėjo 
išlaikyti valdiškus egzaminus. 
Darbštūs lietuviai greit praturtėjo ir 
po 5-rių metų pradėjo emigruoti į 
JAV ir Kanadą su tikslu, kad greiči
au susiras savo gimines. Kiti ir pra
turtėję pasiliko gyventi Kolumbijoje, 
bet apsigyveno toliau nuo pradžioje 
gyventų centrų.”

V AT. R.
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ŽMONĖS IR ĮVYKIAI

Rugsėjo 8 d. Maskvoje, Vladimiro salėje, Lietuvos Respublikos krašto 
apsaugos ministras Audrius Butkevičius ir Rusijos Federacijos gynybos 
ministras Pavelas Gračiovas savo parašais patvirtino Rusijos kariuomenės 
išvedimo eigą. Nuotrauka. V. Gulevičiaus, ELTA

1992 m. rugsėjo 16 d. Taline įvyko Baltijos valstybiųTarybos posėdis. 
Estijos Respublikos delegacijai vadovavo AT pirmininkas Arnoldas 
Ruutelis, Latvijos Respublikos - AT pirmininkas Anatolijus Gorbunovas, 
Lietuvos Respublikos - AT pirmininkas Vytautas Landsbergis. 
Nuotraukoje: Baltijos valstybių vadovai.

Nuotrauka: V. Gulevičiaus, ELTA

Maskvoje, netoli Lietuvos ambasados Vorovskio gatvėje įsikūrė pirmoji 
lietuviškoji pradinė mokykla "šaltinėlis". Mokykla buvo atidaryta Šių 
metų rugsėjo 1 d. Joje dirba šeši pedagogai ir mokosi 20 pirmokėlių bei 
antrokėlių iš visos Maskvos. Vaikučiai mokomi lietuvių, rusų ir anglų 
kalbų, matematikos, muzikos, darbelių. Nemažą paramą mokyklai suteikė 
Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerija, sponscriai - 
Lietuvos akcinės bendrovės "Aura" ir "Vilbara", švedų firma "N and Sou" 
Maskvoje ir kiti. Mokykla gerai aprūpinta vadovėliais, kompiuteriais. Į ją 
vaikai iŠ sutartų vietų vežami ambasados autobusu.

Nuotrauka: V. Gulevičiaus, ELTA

Rugsėjo 15 d. Pasaulio lietuvių bendruomenė oficialiai atidarė savo 
būstinęVilniuje. Nuotraukoje AT pirmininkas V. Landsbergis ir ministras 
pirmininkas A. Abišala perkirpo tradicinęjuostelę. A. Sabaliausko, ELTA

Sunki buvo Seinų 
krašto lietuviams lenkų 
okupacija po 1 pasaulinio 
karo, bet ateityje jų laukė 
dar didesni išbandymai. 
Užėmę Lenkiją 1939 m.
vokiečiai iš Suvalkų apskrities, į 
kurią įėjo ir Seinų kraštas, taip pat 
šiaurinės Augustavo apskrities 
keletas valsčių, sudarė Suvalkų 
trikampį ir pavadino jį “Kreis 
Sudauen”. Trikampis buvo pri
jungtas prie Rytprūsių, kaip su
dėtinė jų dalis ir priskirtas 
Gumbinės apygardai. Pats Suvalkų 
miestas pavadintas Sudauen. Su
valkuose buvo įsteigtas Kreis- 
kommissariat (apskrities komisa
riatas). Aukščiausia valdžia tri
kampyje priklausė Hitlerio pa
tikėtiniui Erichui Kochui. Suvalkų 
trikampiui priklausė Seinų, 
Beržininkų, Gibų, Krasnapolio, 
Punsko vietovės, kuriose buvo 
įsteigti amtskomisariatai (tarny
biniai komisariatai). Amtskomi- 
sariatams priklausė gminos (valsči
ai) su vaitais priešaky, o šiems 
(vaitams) priklausė gromados 
(kaimai) su seniūnais (šaltyšiais) 
priešaky.

Suvalkų trikampis turėjo 2245,6 
kv. km. ploto ir 110227 gyventojų 
(pagal vokiečių šaltinius). 
Trikampio administracija sudaryta 
1939 m. spalio mėn. Šį kraštą 
Hitlerio valdžia pripažino kaip 
“grynai vokišką’’ (Materialy do 
dziejow ziemi Sejnenskiej, II t. 
Red. J. Jaskanis. Warszawa 1975 
m., 335 p.).

Vokiečiai planavo iškeldinti iš 
Suvalkų trikampio vietos gyvento
jus ir jį kolonizuoti vokiečiais. Jie 
žinojo, kad trikampis Lenkijai 
nepriklauso, kad jį lenkai okupa
vo, tad vokiečiai manė galį tai, kas 
Lenkijai nepriklauso, pasiimti sau. 
Be to, vokiečiai jau buvo kartą 
okupavę Suvalkiją (po Lenkijos 
padalijimo) 1795-1807 m., tad 
1939 m. panoro vėl ją pasisavinti 
(bent jos dalį). Šį kartą vokiečiai 
Suvalkų-Seinų kraštą valdė beveik 
5 metus (1939 m. spalio - 1944 m. 
rugpjūčio mėn.)

1939 m. rugsėjo 24 d. į Seinus 
įžengė sovietų armija. Ji neužėmė 
mokyklų pastatų ir nesutrukdė 
mokykloms darbo. Sovietų armijai 
apleidus Seinų kraštą, 1939 m. 
spalio 13 d. į Seinus įžengė pir
mieji vokiečių daliniai. Okupacinė 
valdžia įsakė gimnazijai pateikti 
mokytojų, taip pat ir inventoriaus 
sąrašus. Panašius nurodymus davė 
pradinei mokyklai. Po kelių dienų į 
gimnaziją atvyko grupė žandarų, 
liepė mokytojams pasiimti as
meninius daiktus, paleisti mo
kinius į namus ir tuojau apleisti 
mokyklos pastatus. Seinų krašto 
kaimuose ir miesteliuose vokiečiai 
pasielgė panašiai. Užėmė mokyklų 
patalpas, o kur vyko pamokos, 
mokinius paleido namo. Seinų 
gimnazijos kabinetus - fizikos ir 
chemijos - išvežė į Karaliaučių. 
Archyvą išvežė arba sudegino, 
palikdami tik brandos atestato 
egzaminų duomenis. Knygas degi
no ne tik Seinuose, bet ir kaimuose 
bei miesteliuose. Degino knygas 
pačiupę net iš privačių namų 
(Materialy...308-310 p.).

1940 m. balandžio 7 d. vyko 
masiniai mokytojų areštai. Nė 
vienas iš jų negrįžo - žuvo. Kitų 
visuomeninių grupių areštai vyko 
balandžio 20 d. Rastame vokiška
me dokumente pažymėta, jog tuo
met areštuota 150 asmenų.

Slaptame dokumente buvo 
parašyta, kad šį kraštą reikia 
išvalyti, nes jis bus įjungtas i 
Reichą ir kolonizuotas, tai bus 
“unsere neue Heimat” - mūsų 
nauja tėvynė. Seinų krašje, vokie
čių okupacijos metais, slaptų 
mokyklų nebuvo. Mokyklinis jau
nimas masiškai buvo paimtas į dar
bus. Nedidelis skaičius galėjo siek
ti mokslo savarankiškai arba*atsi- 
tik'inai imdami korepeticijas. Kai 
kuriose kaimo vietovėse buvo 
mokomasi slaptai, duodant 
pamokas atskiriems vaikams arba 
jų grupėms (Materialy..., p. 315).

LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ 
KLAUSIMAS SUVALKŲ 

TRIKAMPYJE
1939 m. rudenį Jonas Pajaujis ir 

St. Rakelis atvyko į Lazdijus 
vadovėlių ir kitokių mokymo 
priemonių Seinų-Punsko kraštui. 
Su Lazdijų apskrities mokyklų 
inptektoriumi S. Varneliu Pajaujis 
nuvyko į Kauną. Kaune švietimo 
ministerija paskyrė tam reikalui 
3000 litų ir įsakė “Spaudos Fon
dui” išduoti švietimo ministerijos 
sąskaiton reikiamų vadovėlių ir 
kitų mokymo priemonių. Knygos 
buvo nugabentos į Galinių kaimą 
pasienyje, o iš ten į Seinų-Punsko 
kraštą (“Aušra” 1980 m. 3nr.).

1939 m. rugsėjy, atėjus sovietų 
armijai į Seinų kraštą, Lietuvos 
pakraštyje vietiniai lietuvių vei
kėjai suorganizavo apie 17 pradi
nių lietuviškų mokyklų. Tai buvo 
mokyklos, kuriose mokė vienas 
mokytojas, išskyrus Punską, kur 
mokė 3 asmenys. Mokytojais dirbo 
studentai ir vyresniųjų gimnazijos 
klasių mokiniai. Šios mokyklos 
egzistavo 3 savaites, jas likvidavo 
vokiečiai. Nieko nepadėjo kreipi
masis į Suvalkų Šulratą (mokyklų 
tarybą). Punske ir net kaimuose 
buvo įsteigtos vokiškos mokyklos. 
Punske mokykla veikė iki 1944 m. 
Šias mokyklas lankė vokiečiai.

1942 m. Juozas Vaina kreipėsi į 
regierungsprezidentą (lyg vaivadą) 
Gumbinėje, siūlydamas savo pa
galbą, organizuojant mokyklą 
lietuviams, gyvenantiems Suval
kijoje. Su tokia iniciatyva jis krei
pėsi, sužinojęs apie lietuviškų 
mokyklų veikimą Gardino srityje. 
Atsakymas buvo neigiamas. Buvo 
pranešta, kad vietos valdžia pati 
organizuos mokyklas ir pagalba iš 
šalies nereikalinga'. Gardino sritis 
taip pat buvo prijungta prie Ryt
prūsių - sudarė vadinamuosius 
naujuosius Rytprūsius. Ten vokie
čiai leido veikti lietuviškoms mo
kykloms. Gardine net buvo ati
daryta lietuvių gimnazija.

Praėjus pusei metų, amtskomis- 
ariatas surašė mokyklinio amžiaus 
vaikus ir pranešė, kad bus atidary
tos lietuviškos mokyklos. Nežiū
rint tų pasiruošimų, lietuvių vaikai 
iki okupacijos galo liko be mo
kyklų. Šiek tiek metų mokėsi Lie
tuvoje.

Lenkų ir lietuvių vaikai turėjo 
priverstinai dirbti namie ir okupantų 
administracijos ūkiuose. Nebuvo 
sąlygų jų mokyti slaptai. Kai kurie 
tėvai patys mokė savo vaikus namie. 
Kiti vaikai visai ne-srmokė.

Uždarius lietuviškas mokyklas 
1939 m. Punsko veikėjų delegacija 
kreipėsi į administracinę valdžią 
Suvalkuose, kad būtų vėl atidary
tos mokyklos. Delegacijai pavyko 
pasikalbėti su Šulratu, kuris 
pokalbį su ja baigė taip: “aš esu čia 
atsiųstas mokykloms uždaryti”. 
Patarė kreiptis į apygardos tarybą, 
bet ten delegacijos nepriėmė.

Vienur kitur lenkų mokytojai 
mėgino slapta mokyti vaikus, bet 
vokiečių valdžia, susekusi ar bent 
įtarusi, tokius mokytojus išvežė į 
konclagerius, iš kurių toli gražu ne 
visi sugrįžo.

Per visą okupacijos laiką Su
valkų trikampyje nebuvo leidžiama 
jokia organizacinė ir kultūrinė 
veikla.

Ape lietuvių gyvenimą Suvalkų 
trikampyje 1939-1941 m. laiko
tarpiu pasakoja Kostas Simniškis, 
gimęs 1926 m.

“Prasidėjus karui, 1939 m. 
rugsėjo 1 d. Punske kurį laiką ne
buvo jokios valdžios. Vietinė 
valdžia karui prasidėjus, išsivaikš
čiojo. Tada vietos lietuviai suorga
nizavo savo miliciją ir savival
dybę, kurią vadino Punsko "res
publika”. Savivaldybės pirmininku 
buvo agronomas J. Pajaujis. 
Lietuviai iškėlė trispalvę Lietuvos 
vėliavą. Punske buvo atidaryta

septynmetė mokykla. 
Mokyklos inspektoriumi 
buvo Juozas Vaina. Va
dovėlių ir sąsiuvinių gavo 
iš Lietuvos. Visoje mo
kykloje buvo apie 20 

mokinių. Visi mokėsi vienoje kla
sėje (K. Simniškis VII klasėje, nes 
buvo prie lenkų baigęs šešias 
klases). Buvo mokomasi lietuvių 
kalbos, istorijos, geografijos. 
Matematikos nebuvo. Mokslas 
tęsėsi apie tris savaites. Po to atėjo 
vokiečiai, užėmė patalpas, išmetė 
suolus ir mokyklą uždarė. Vo
kiečiai nuginklavo lietuvių milici
ją, nuėmė lietuvišką vėliavą.

Su gyventojais vokiečiai elgėsi 
žiauriai. Užėjęs į ūkininko kiemą 
pareigūnas klausdavo, kodėl avys 
bliauna, ir mušdavo savininką už 
tai, kad nepašėrė.

Pasak K. Simniškio, vokiečiai 
vertė žiemą vežti akmenis į 
Trakiškes net 15 km (pasakoja K. 
Simniškis, gyvenęs Šaltėnų kai
me), arba prie plento - taip pat 15 
km, taip pat vežti iš miško nukirs
tus medžius. Jei žmogus veždamas 
ilgus rąstus, nespėdavo pasitraukti 
vokiečių pareigūnui iš kelio, gau
davo nuo jo mušti. Jei kas nuva
žiavęs į Punską palikdao nepa
šertus prie vežimo arklius, gauda
vo nuo vokiečių “į snukį”. Važiuo
jant prie arklio turėjo būti pritvir
tinta lentelė su savininko pavarde 
ir skambutis.

Bet su lietuviais vokiečiai ge
riau elgėsi kaip su lenkais. Vokie
čių okupacijos metu buvo nupjaus
tyti pakelėse kryžiai ir sudaužytos 
koplytėlės. Kas tai padarė nežinia. 
Buvo paleistas gandas, kad kryžius 
galima turėti tik prie namų, pa
langėse.

Buvo uždrausta turėti dviračių 
ir radijo imtuvų.

Lietuviai gaudavo tik vieną 
lietuvišką laikraštį - tai buvo 
“Naujasis Tilžės keleivis”.

LIETUVIŲ IŠKELDINIMAS
Iš Lietuvos į Vokietiją buvo 

iškeldinti visi vokiečiai. Hitlerio 
valdžia planavo iš Suvalkų trikam
pio iškeldinti visus lietuvius ir tą 
kraštą apgyvendinti (kolonizuoti) 
vokiečiais. Lietuvių iškeldinimas 
iš savo žemės buvo vykdomas “sa
vanoriškumo” principu. Už išvy
kimą į Lietuvą buvo galima agi
tuoti, - o jei kas mėgindavo agi
tuoti prieš, tą nuveždavo į Suval
kus, atkrėsdavo kepenis, ir su agi
tacija baigta. Buvo paleisti gandai, 
jog tuos, kurie nevyks į Lietuvą, 
išveš į Liubliną su žydais. Punske 
ir Seinuose buvo įsteigti repatriaci
jos punktai. Klebonai iš sakyklų 
paskelbė, kad galima užsirašyti 
“savanoriškai” išvykti į Lietuvą. 
Ką tokiomis sąlygomis daryti - 
važiuoti ar ne - žmonės nežinojo. 
Ryšio su Lietuva ir užsieniu nebu
vo. Vieni sutiko išvykti, kiti pasi
davė likimui ir nevažiavo.

Ūkininkams buvo galima išsi
vežti 1 karvę, 2 arklius, 1 kiaulę, 
10 paukščių. Taip pat leido pasiim
ti žemės ūkio mašinų, šakių, grėb
lių, virvių, namų ūkio apyvokos 
daiktų. Leido išsivežti dviračius.

1941 metų pavasarį iš Seinų- 
Punsko krašto išvyko apie 50% 
lietuvių. Mes išvykome 1941 m. 
kovo mėn. gale. Karui 1945 m. 
pasibaigus, pusė tų, kurie išvyko į 
savo kraštą, negrįžo. Daugelį re
patriantų lietuvių apgyvendino 
išvykusių vokiečių ūkiuose. Kai 
1941-1942 m. vokiečiai grįžo, jie 
lietuvius iš savo ūkių išvarė. 
Tuomet daugelį lietuvių repatrian
tų perkėlė į Vilniaus kraštą, kur ne 
vienas žuvo nuo baltųjų lenkų par
tizanų kulkos.” (Čia baigiasi K. 
Simniškio informacija)

Punsko lietuviai pasakoja, kad 
karui pasibaigus 1945 m., lenkai 
tyrinėjo, kiek Suvalkijoje (Len
kijos pusėje) buvo kolaborantų 
vokiečių okupacijos metu. Tarp 
lietuvių nebuvo nė vieno, o tarp 
lenkų tokių surado daug.

Antanas Patackas.
“Aušra“ Nr. 14. 
1992.VII. 16-31.
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PASKUTINIOJI 
AT SESIJA

RUDENS DARBAI 
PARLAMENTE

Rugsėjo 15 d. Aukščiausiosios 
Tartybos posėdyje patvirtinta Lie
tuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos šeštosios sesijos darbų pro
grama. Joje numatyta rugsėjo ir 
spalio mėnesiais apsvarstyti 24 
punktuose įrašytus įstatymų ir 
nutarimų projektus. Iki Seimo 
rinkimų pirmojo šaukimo Aukš
čiausioji Taryba dar pasiryžusi 
apsvarstyti ir priimti Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos, Savival
dybių tarybų rinkimų įstatymo 
pakeitimų ir papildymų, įstatymo 
"Dėl kai kurių apribojimų užimti 
pareigas valstybinėje tarnyboje", 
Pinigų įstatymo, įstatymo "Dėl 
Lietuvos banko pakeitimo" ir kitus 
projektus.

Kadangi šių metų spalio 25 dieną 
vyks rinkimai į Lietuvos Respub
likos Seimą, Aukščiausioji Taryba 
nutarė surengti šeštosios sesijos ple
narinius posėdžius rugsėjo 16, 17, 
22, 23, 24 bei spalio 6 ir 7 dienomis.

Numatyta plenarinių posėdžių 
darbotvarkėje ne mažiau pusę jos 
laiko skirti Vyriausybės pasiūlytiems 
ekonomikos projektams svarstyti.

KONKURENCIJOS IR
BANKROTO ĮSTATYMAI

Aukščiausioji Taryba priėmė 
Lietuvos Respublikos Konkuren
cijos įstatymą. Įstatymo paskirtis 
skatinti konkurenciją tarp gamintojų, 
užkirsti kelią gamintojų monopolis
tų piktnaudžiavimui, sudaryti sąly
gas vartotojams pirkti gaminius kuo 
mažesnėmis kainomis. Kaip pasakė 
šį įstatymą pristatęs ekonomikos mi
nistras Albertas Šimėnas, konkuren
cijos įstatymas įteisina tokias 
nuostatas, kuriomis vadovaudamasi, 
Vyriausybė galės imtis konkrečių 
veiksmų skatinti konkurenciją ir 
padėti gerinti ekonominęsituaciją 
Lietuvoje.

Įstatymas įsigalios nuo lapkričio 
1 dienos.

Taip pat priimtas Lietuvos Res
publikos įmonių Bankroto įstatymas. 
Šiuo įstatymu bus reguliuojami san
tykiai, susiklosiantys keliant ir 
nagrinėjant įmonių bankroto bylas 
bei vykdant bankroto procedūras. 
Įstatyme numatyta įmonių bankroto 
bylų teisminio nagrinėjimo tvarka, 
aptariamos kreditorių, jų susirinkimo 
teises, taip pat kreditorių arba jų gru
pės taikos su skolininku sudarymo 
atvejai. Įstatymas reglamentuoja 
įmonės ar jos veiklos reorganizavi
mo, įmonės sanavimo,- - tai yra 
administracinių, ekonominių ir fi
nansinių priemonių taikymą bankru
tuojančiai įmonei, siekiant išvengti 
jos likvidavimo bei tokios įmonės 
likvidavimą.

KOL BUS RUBLIS,
BUS IR INFLIACIJA

Aukščiausiosios Tarybos sesijoje 
deputatų koalicija "Už demokratinę 
Lietuvą" paskelbė pareiškimą. Šitaip 
ji reagavo į ministro pirmininko 
Aleksandro Abišalos informaciją 
visuomenei, jog Vyriausybė, siek
dama stabilizuoti infliacinius proce
sus Lietuvoje, nutarė įšaldyti atly
ginimus. Pareiškime pažymima, jog 
tokia pinigų politika, kol Lietuvoje 
cirkuliuoja rublis ir nebus imtasi 
ekonominių rinkos apsaugos prie
monių, nebus sėkminga. Lietuva 
nevaldo rublio emisijos. Antra ver
tus, Lietuvos rublių masė, palyginti 
su bendra rublio zonos valstybių 
pinigų mase, yra labai maža, ir todėl 
jos kitimas infliacijos procesui ne
turės esminės įtakos. Manome, kad 
toks Respublikos Vyriausybės žings
nis, kol Lietuva yra rublio zonoje - 
nėra racionalus, - sakoma koalicijos 
"Už demokratinę Lietuvą" pa
reiškime.

ELTA

VYTAUTAS 
LANSBERGIS 

VYKS ĮBELGUĄ
Rugsėjo 20-23 dienomis Aukš

čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis viešės su 
oficialiu vizitu Belgijos Kara
lystėje. Kartu su juo vyks užsienio 
reikalų ministras Algirdas Saudar
gas ir tarptautinių ekonominių san
tykių ministro pavaduotojas Vy
tautas Gricius. Pirmąją viešnagės 
dieną Vytautą Landsbergį priims 
Belgijos karalius Baudouin. Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
susitiks su Belgijos senato pir
mininku Frank Svalen.

Rugsėjo 22 dieną Vytautas 
Landsbergis Briuselyje dalyvaus 
Lietuvos ambasados atidarymo 
ceremonijoje. Jis taip pat skaitys 
paskaitą Tarptautiniame Karališ
kajame institute.

Numatyti Vytauto Landsbergio 
susitikimai su Europos Bendrijos 
prezidentu Jacques Delors ir Euro
parlamento pirmininku Egon 
Klapch, NATO generaliniu sekre
toriumi.

Vytautas Landsbergis lankysis 
vienoje iš Belgijos provincijų 
Euverse, susitiks su vietos verslo 
atsvais.

JTO MISIJA
(Atkelta iš 6 psl.)

Baumanis atsakė, kad Jungtinių 
Tautų Generalinis sekretorius siūlo 
ne tik spręsti jau iškilusias proble
mas, bet ragina joms užbėgti už 
akių. O pavojų Baltijos valstybės vis 
tik jaučią, girdėdamos aukštų rusų 
karininkų ir net kai kurių vyriau
sybės narių pareiškimus apie strate
ginius objektus, Rusijos saugumo 
zonas ir panašiai.

Ambasadorius A. Simutis primi
nė, kad Lietuva labai stengiasi pri
traukti užsienio kapitalą, bet Rusijos 
kariuomenės buvimas galimiems 
investuotojams kelia nerimą ir jie 
nesiskubina Lietuvoj savo kapitalo 
panaudoti. Tad Rusijos kariuomenės 
buvimas sudaro kliūtį kraštui eko
nomiškai atsigauti.

Ambasadorius J. Voroncovas, 
tikrai pavyzdingas diplomatas, visais 
klausimais diskutavo mandagiai ir 
nuosaikiai. Pokalbis vyko maloniai 
ir sklandžiai. Ambasadorius J. 
Voroncovas pakartotinai pareiškė, 
kad dėl Rusijos kariuomenės 
išvedimo tarp Rusijos ir Baltijos 
kraštų nėra politinio nesutarimo, nes 
Rusija sutinka savo kariuomenę 
išvesti. Yra tik praktiška problema, 
kaip tai įvykdyti. Jo nuomone ka
riuomenės atitraukimo klausimai 
turės būti išspręsti aukščiausiame 
lygyje. (Taip ir atsitiko, kai rugsėjo 8 
d. Maskvoje tarp Lietuvos ir Rusijos 
buvo pasirašytas Rusijos armijos 
išvedimo iš Lietuvos grafikas - “E. 
L.”.)

Baigiantis susitikimui visi 
Baltijos ambasadoriai pareiškė, kad 
Baltijos kraštų tautos ir vyriausybės 
su dėkingumu prisimena prezidento 
Boriso Jelcino paramą Baltijos val
stybių išsilaisvinimo kovoje, jį verti
na ir juo pasitiki.

Ambasadoriui J. Voroncovui 
atsisveikinus dar pasiliko ministras 
S. Ordžionikidzė. Jis įspėjo, kad 
Rusijos parlamentas pavedė Rusijos 
delegacijai iškelti Generalinės 
Asamblėjos sesijoje žmogaus teisių 
pažeidimus Baltijos kraštuose rusų 
mažumos atžvilgiu. Tad viena ar kita 
forma jų delegacija tą klausimą 
iškels. Jis tvirtino, jog negalima 
paneigti teisės į pilietybę trečdaliui 
Estijos gyventojų ir sakyti, kad tai ne 
žmogaus teisių klausimas. Jo nuo
mone Baltijos valstybės daro didelę 
klaidą. Joms reikėjo su rusais elgtis 
itin švelniai, jų negąsdinti kalbos ir 
pilietybės įstatymais. Dabar rusai 
įvaryti į neviltį ir gali imtis 
kraštutinių gynybos priemonių, kaip 
Moldovoj.

Pasikalbėjimas su ambasadorium 
J. Voroncovu ir ministru S. 
Ordžonikidze buvo išsamus ir 
užtruko beveik pusantros valandos.

Lietuvos Misija JTO

• (Atkelta iš 6psl.)
Tautos pažangos judėjimo 

atstovai (dabartiniai deputatai E. 
Klumbys, R. Paulauskas, A. 
Ambrazevičius, A. Taurantas) 
mano, jog Lietuvai dabar svarbu 
skatinti smulkų bei vidutinį biznį ir 
sukurti vidutiniąją visuomenės 
klasę. Jų nuomone, Lietuvoje šiuo 
metu vyrauja pernelyg didelio 
krašto militarizavimo nuostata. Tai 
kenkia tautos dvasiniam vysty
muisi bei daug kainuoja. Jie taip 
pat mano, jog valstybės vystymasis 
turi būti pasemtas ne vieno lyderio 
autoritetu, o tarpusavio sutarimu. 
Sis judėjimas buvo ir tebėra parla
mentinės respublikos šalininkas. 
Rinkimuose dalyvaus atskiru 
sąrašu ir koalicijų su niekuo 
nedarys. Ekonomikoje pasisako 
prieš žemės laisvą pardavimą, 
užsienio investicijų suvažiavimą.

Nuosaikiųjų judėjimas rinki
muose dalyvaus savarankiškai, 
nors Seime neatmeta koalicijos su 
visomis, išskyrus komunistines 
jėgomis. Nuosaikieji (sąraše - 30 
kandidatų - S. Kropas, J. Klimas, 
V. Kačinskas, J. Šimėnas, buvęs 
vicepremjeras Z. Vaišvila, Z. 
Satkevičius, E. Gentvilas) save 
vadina “dešiniųjų kairiaisiais”, 
deklaruoja tik tokias socialines 
garantijas, kurios atitinka valstybės 
ekonominio išsivystymo lygį, 
pasisako už nuosaikesnius mokes
čius, nesutinka su labai griežtomis 
buvusio turto grąžinimo formomis. 
Jie nesiruošia būti politine atrama 
Rytams, nors ir aiškiai pasisako už 
ekonominius santykius su Rusija.

Nuosaikieji remia konservatyvi
ai liberalias ekonomikos nuostatas, 
pagrindiniu tikslu laiko visuo
menės ir ekonomikos procesų sta
bilizaciją, spartesnį kūrimo laiko
tarpio įveikimą (per pusmetį). 
Socialinę politiką norėtų matyti 
labiau diferecijuotą ir iš esmės 
suaktyvintą. Pirmiausiai valstybė 
turi rūpintis darbo vietų steigimu ir 
galimybėmis darbo žmogui užsi
dirbti.

Nuosaikiesiems bus nelengva 
įveikti 4 proc. barjerą, kadangi jų 
nerems Sąjūdis, nuo kurio jie 
atskilo tik pastaruoju metu, o kitų 
pažiūrų žmonės jau anksčiau rado 
savo politinių pažiūrų išreiškėjus.

Savarankiškai kelti savo kandi
datus į Seimą pasirengusi ir 
Lietuvių tautininkų sąjunga. 
Tačiau, kaip teigia jos pirmininkas
R. Smetona, po rinkimų jie galbūt 
sudarys koaliciją su Sąjūdžiu ir 
kitais jo satelitais.

Centro judėjimo atstovai (sąraše 
- 46 pavardės, tarp jų AT deputatai
S. Kašauskas, M. Laurinkus, G. 
Ramonas, P. Vatiekūnas, E. 
Petrovas, Lietuvos pasiuntinys 
Rusijoje E. Bičkauskas, A. 
Januška, Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko pavaduotojas K. 
Motieka, buvęs vicepremjeras R. 
Ozolas) pasisako už valstybės 
garantuojamą žmogaus teisę į 
nuosavybę ir nuosavybės gynimą 
įstatymu, privatų turtą, kaip laisvės 
ir valdžios pagrindą, valstybės 
skatinamą piliečių ūkinę veiklą 
įvairiomis kapitalo formomis. 
Aiškios politinės ir vyriausybės 
programos neturi. Judėjimas 
sukurtas paiškėjus, kad vyks rinki
mai į Seimą savo sėkmę iš esmės 
mato trijų ryškių asmenybių - K. 
Motiekos, R. Ozolo ir E. 
Bičkausko aukštu reitingu 
visuomenėje.

Lietuvos demokratinės darbo 
partijos atstovai (sąraše 73 žmonės
A. Brazauskas, P. Gylys, Č. 
Juršėnas, V. Velikonis, K. 
Jaskelevičius, J. Veselka, G. 
Kirkilas, S. Sondeckis, I. Būdvytis,
B. Genzelis, V. Petkevičius, V. 
Bubnys, B. Rupeika, J. Bulavas, J. 
Požėla) teigia, kad pagrindinis par
tijos tikslas rinkimuose - ne laimėti 
kuo daugiau deputatų vietų, o 
surinkti kuo profesionalesnį parla
mentarų koipusą. Patekus į Seimą, 
siekti suformuoti koalicinę

RUGSĖJOS725 D. LIETUVOJE PRASIDEDA 
SEIMO RINKIMINĖ KAMPANIJA

Vyriausybę, Lietuvą pakreipti į 
pragmatizmą. Rinkimuose LDDP 
jokių koalicijų nesudarys.

LDDP sieks konstitucinės - 
teisinės reformos parlamentinės 
respublikos modelyje. Kitos veik
los kryptys: žmogus, jo teisės, 
maksimalus taupumas visose sri
tyse, privilegijų panaikinimas, 
apgalvota finansų - biudžeto politi
ka, visapusiška valstybės parama 
kultūrai, protingas verslininkų ska
tinimas, nacionalinio imuniteto 
problema prieš Vakarų kultūros 
invaziją, kultūros ir teisių 
saviraiškos galimybės kitų tautybių 
žmonėms, tolerancija religijos 
atžvilgiu, gamtosauga, žmonių 
sveikatos apsauga, besąlygiška 
spaudos laisvė, valdžios monopo
lio nesiekimas. LDDP taip pat 
mano, kad jos pastangomis pavyko 
įteisinti opozicijos teisėtumą. 
LDDP šansas - visos V. 
Landsbergio ir Sąjūdžio padarytos 
klaidos. Lietuvos politinių apžval- 
dininkų nuomone, LDDP gali 
gauti 20-25 proc. visų balsų.

Politinių tremtinių ir kalinių 
sąjunga rinkimuose į Seimą 
sudarys dešinįjį bloką su 
krikščionimis demokratais ir 
demokratais. Sąjungos atstovai 
(deputatai Z. Sličytė, B. Gajauskas 
ir kt.) teigia, kad jų kandidatai į 
Seimą negalės būti buvę 
Komunistų partijos nariai, KGB 
bendradarbiai ir agentai.

Krikščionių demokratų partija 
yra didžiausia dešiniojo Lietuvos 
politikos sparno partija, kurią, 
narių gausumu lenkia tik LDDP. 
Rinkimuose koalicijos nesudarys. 
Partijos vadovybė kreipėsi į 
Bažnyčios vadovybę, prašydama 
leisti rinkimuose dalyvauti kuni
gus, tačiau tokio leidimo negavo. 
Rinkimuose dalyvaus 116 krik
demų kandidatų. Žymiausi iš jų - 
dabartinis užsienio reikalų minis
tras A. Saudargas, deputatas J. 
Beinortas. Apie krikdemų šansus 
sunku kalbėti, kol rinkimuose 
dalyvauja Sąjūdis, pretenduojantis 
į jų balsus.

Lietuvos Liberalų sąjunga 
sudaro rinkiminę santarą su 
Valstiečių sąjunga. Liberalų rinki
minis šūkis - LAISVĖ! TURTAS! 
TVARKA! Liberalai (filosofas V. 
Radžvilas, AT deputatai J. 
Tamulis, A. Leščinskas, R. 
Valatka, dabartinis vicepremjeras 
B. Lubys) asmens laisvę iškelia 
aukščiau valstybės, pasisako už 
civilizuotą teisinę valstybę. 
Lietuvos ateitį jie sieja su privačiu 
verslu ir privačios nuosavybės 
teise. Liberalai giežtai pasisako 
prieš valstybės kišimąsi į žmogaus 
gyvenimą ir valstybės išlaidų 
augimą, siūlo kurti privačius 
socialinio draudimo fondus, pri

EKONOMINĖS POLITIKOS 
MEMORANDUMAS 

(Atkelta iš 1 psl.)

Premjeras išreiškė viltį, kad 
netrukus eksportas žymiai padidės 
su struktūriniais pakitimais gamy
boje ir stipria konkurencija, kurią 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
ketina palaikyti. Tačiau artimiau
siu laiku užsienio mokėjimų ba
lansas žymiai pablogės dėl nei
giamo poveikio, kurį sąlygoja 
struktūriniai pokyčiai, taip pat 
pablogėjusios prekybos sąlygos ir 
1992 metų sausra. Programos 
įgyvendinimo metais einamųjų 
sąskaitų deficitas sudarys apie 500 
mln. JAV dolerių. Dalis deficito 
bus kompensuota privataus kapita
lo apyvarta (daugiausia dėl 
tiesioginių investicijų). Likusią 
deficito dalį numatoma kompen
suoti iš Tarptautinio valiutos 
fondo, Pasaulio banko, Europos 
vystymo ir rekonstrukcijos banko, 
taip pat iš dvišalių kreditorių. 
Didžiąją šios paramos dalį, įskai
tant visą Tarptautinio valiutos 

imti liberalų parengtą žemės ūkio 
investicijų bendrovių įstatymą, 
numatantį paramą valstiečiams 
pensininkams.

Suprasdami, kad laisvoji rinka 
neįmanoma be laisvų pinigų, jie 
yra už nevaržomą pinigų 
konkurenciją ir litą - kaip tvirtą 
valiutą. Liberalų nuostata: ne 
piliečiai turi tarnauti valdžiai, o 
valdžia - piliečiams. Liberalų 
šansai, atsiradus Centro judėjimui, 
sumažėjo. Liberalai iki paskutinės 
akimirkos kvietė Centrą sudaryti 
bendrą sąrašą, tačiau to nepavyko 
padaryti.

Lietuvos Sąjūdžio sąraše - dau
giau kaip 90 pavardžių, tarp jų AT 
pirmininkas V. Landsbergis, buvęs 
premjeras A. Vagnorius, Valstybės 
kontrolierius K. Uoka, V. Lapė, S. 
Šaltenis, A. Stasiškis, E. 
Jarašiūnas, A. Patackas, L. 
Andrikienė ir kiti sudaro koaliciją 
“Už demokratinę Lietuvą”. Nors 
prieš rinkimus koalicija suskilo, 
tačiau nutarta, kad rinkiminėje 
kovoje nariai elgsis džen
telmeniškai ir Seime sudarys ben
drą bloką. Sąjūdžio sąraše ir 
Piliečių chartijos, Politinių kalinių 
sąjungos, Žemdirbių sąjūdžio ir 
Žaliųjų partijos atstovai. Sąjūdis 
gali tikėtis 25 proc. balsų.

Nepriklausomybės partija yra 
nuosekliausia prezidentinės res
publikos atkūrimo ir desovietizaci
jos šalininkė. Pasisako už kuo gre- 
itiesnį buvusios SSRS kari
uomenės išvedimą, prezidento 
sugrąžinimą, ūkio atstatymą (pri
vatizacija, nuosavybės santykių 
atkūrimas, ūkio rekonstrukcija). 
Tačiau buvusio partijos pirmininko 
KGB agento V. Čepaičio ofenzyva 
smarkiai sužlugdė pasitikikėjimą 
nepriklausomybininkais, Sąjūdis jų 
nepriėmė į koaliciją, todėl vargu ar 
ši partija prašoks 4 proc. barjerą.

Lietuvos demokratų partija 
(sąraše 27 kandidatai: pirmininkas 
- AT deputatas S. Pečeliūnas) 
busimųjų rinkimų į Seimą metu 
ketina jungtis su Krikščionių parti
ja bei Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga. Skubiausiai spręstinais 
klausimais laiko politinės ir 
ekonominės situacijos stabilizav
imą. Partija rems greitesnę privati
zaciją ir laisvosios rinkos santykių 
sukūrimą.

Giedrė Bradauskienė

PRASIDĖJO
MOKSLO METAI
Vasario 16-osios lietuvių 

Gimnazija Huettenfelde, Vo
kietijoje, rugpjūčio 31d. pradėjo 
savo 43-sius mokslo metus.

fondo paramą, sudarys sukaupti 
bendri oficialūs tarptautiniai valiu
tiniai rezervai: iki 1993 metų 
birželio pabaigos jų suma sudarys 
iki 120 mln. JAV dolerių.

Visos užsienio paskolos 
(neskaitant Tarptautinio valiutos 
fondo paskolų) bus mažesnės kaip 
150 mln. JAV dolerių iki 1992 m. 
gruodžio 31 d. ir mažesnės kaip 
350 mln. JAV dolerių iki 1993 m. 
kovo 31 dienos. Atsižvelgdama į 
tai, Lietuvos Respublikos Vyriau
sybė neims arba negarantuos 
užsienio paskolų, kurių grąžinimo 
terminas trumpesnis negu vieneri 
metai, išskyrus normalius su 
importu susijusius kreditus, o 
užsienio grynoji skola, kurios 
grąžinimo terminas nuo 1 iki 5 
metų, neviršys 50 mln. JAV 
dolerių iki 1992 m. gruodžio 31d. 
ir 125 mln. JAV dolerių iki 1993 
m. kovo 31 dienos.

ELR
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STUDUŲ SAVAITĘ 
TIROLYJE

PRISIMINUS

Praėjus 39-tajai Studijų Savaitei 
Tirolyje - Bervvange, jos rengėjai 
dėkoja visiems dalyviams, vienur 
ar kitu būdu prisidėjtįsiems prie 
Studijų Savaitės sėkmės.

Ypatingas ačiū Ekselencijai 
Vyskupui dr. Antanui Deksniui už 
kasdienines šv. Mišias ir prasmin
gas gilias mintis Mišių eigoje, 
kurias (kaip jau visuomet), pagra
žino p. Alina Grinienė su pagal
bininkėm - giedotojom.

Taip pat Ačiū p. Algimantui 
Stepaičiui, stropiai padėjusiam 
visuose Studijų Savaitės reikaluo
se. Didelis dėkui Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko pavaduotojui 
p. Kazimierui Motiekai, Kultūros 
ir Švietimo Ministrui p. Dariui 
Kuoliui, dr. Juozui Tumeliui, prof, 
dr. Alfredui Bamesbergui, dr. Vy
tautui Ališauskui, dr. Kęstučiui 
Girniui, lektoriui Vincui Natke
vičiui ir kompozitoriui p. Ričardui 
Kabeliui, kurie ypatingu rūpes
tingumu įdomiai buvo paruošę 
savo paskaitas.

Gilus Ačiū dr. Jonui Norkaičiui 
ir dr. Kęstučiui Ivinskiui, kurie 
priėmę moderatiorių pareigas, Stu
dijų Savaitei paaukojo daugelį va
landų.

Nepaprastai aukšto lygio reli
ginį koncertų Berwango kalnų baž
nytėlėje, atliko solistė p. Laima 
Stepaitienė su vargininko Tomo 
Bakučionio palyda, visiems daly
viams tuomi palikusi gilų įspūdį.

Išgarsėjusi aktorė ir rašytoja p. 
Dalila Mackialienė, kartu su mu
ziku T. Bakučioniu, savo puikia in
terpretacija, praturtino ir pragiedri
no visų lietuvių dalyvių širdis.

Galima tikėtis, kad ir jubilieji
nė 40-toji Studijų Savaitė Vokie
tijoje, kitą vasarą, atneš po visą 
pasaulį išblaškytiems lietuviams 
daug džiaugsmo.

JJ.

JAV UŽDARO LIETUVIŲ 
STATYTAS BAŽNYČIAS

Rugpjūčio 31d. dešimtys lietu
vių kilmės katalikų žygiavo prie 
šv. Pauliaus katedros Pitsburge 
(JAV), protestuodami prieš pen
kiolikos bažnyčių uždarymą. Nu
matomos uždaryti bažnyčios yra 
daugiausia lietuvių statydintos. 
Vienas iš protestuotojų žurnalis
tams pasakė, kad šituo bažnyčių 
uždarymu siekiama sunaikinti 
žmonių etnines šaknis. Vyskupijos 
atstovai teigia, kad bažnyčios už
daromos dėl smarkiai sumažėjusio 
lankytojų skaičiaus, o vyskupas 
įsteigsiąs specialų komitetą et
ninėms tradicijoms globoti.

Pitsburgo vyskupijoje šiuo metu 
yra 310 parapijų. Lietuviai į 
Pitsburgą ėmė keltis jau devynio
liktojo amžiaus pabaigoje ir dau
giausia dirbdavo metalo apdirbimo 
pramonėje. Prieš Antrąjį pasaulinį 
karą jų buvo apie keturiolika tūks
tančių. Pirmoji, šv. Kazimiero, lie
tuviška parapija įkurta 1893 
metais. VAT.R.

KELIONĖS JURA Į KLAIPĖDĄ
Keltas iš Mukrano (Vokietijoje) veža automobilius ir keleivius 

į Klaipėdą kas antrą dieną apie 10 vai. ryto (birželio mėnesį 
neporinėmis dienomis). Bendrovės telefono numeris: 038392- 
45221

Iš Neustadt (esančio netoli Lūbeck) taip pat galima plaukti 
laivu į Klaipėdą. Priima automobilius. Bendrovės Baltic Shipping 
Lūbeck telefono numeris: 0451-803208.

Šios bendrovės atstovė Laurinavičienė Klaipėdoje padeda tu
ristams nemokantiems lietuvių kalbos. Jos biuro telefono numeris 
Klaipėdoje: 40498.

Iš Kiel (Vokietijoje) kiekvieną antradienį išplaukia “Mercuri- 
1” laivas į Klaipėdą. Priima automobilius ir autobusus. Iš 
Klaipėdos grįžta į Kiel kiekvieną ketvirtadienį. Kainos: vienam 
asmeniui į abu galus nuo £407 iki £593 (priklausant nuo kabinos), 
keliems asmenims vienoje kabinoje - pigiau. Automobilis - £111.

Daugiau informacijų galima gauti: Gunnel Travel Service Ltd., 
Hayling Cottage, Stratford St. Mary, Cochester, Essex, CO7 6JW, 
Gt. Britain. Tel.; 0206 322352.

ŠIRŠIŲ LIZDAS BALKANUOSE
Taika Europoje išsilaikė beveik 

50 metų, tačiau pastarieji įvykiai 
Balkanų pusiasalyje rodo, kad yra 
daug priežasčių taikai prarasti. Nors, 
nelengva šito suprasti, tačiau pa
saulio ir ypač Europos tautos, dažnai 
jaučia gilią neapykantą savo kaimy
nams. Rytų Europos valstybės ne
kenčia rusų, Vakarų tautos prisibijo 
vokiečių. Mes, lietuviai, nemylime 
nei rusų, nei lenkų bet esame laimin
gi, kad išsilaisvinusioje Lietuvos 
valstybėje lietuvių tauta sudaro'ryš
kią daugumą. Iš kelių tautų sukurtos 
valstybės, tokios kaip Belgija, Če
koslovakija, Jugoslavija, turi visai 
kitokių problemų nes, pavyzdžiui, 
Jugoslavijos gyventojai skiriasi ir 
gentimis ir tikybomis, jie vieni 
kitiems pavydi h' jie vieni kitais ne
pasitiki. Tokia valstybė yra kaip 
širšių lizdas - užtenka jį truputi 
pajudinti ir įvyksta katastrofa. 
Diktatoriui Tito mirus,, kilus milži
niškai infliacijai, nereikėjo ilgai 
laukti, kad tas širšių lizdas Ju
goslavijoje išjudėtų. Slavų kilmės 
serbai yra stačiatikiai. Jie yra išdidūs 
ir labai patriotiški žmonės. Jų visi 
aštuoni milijonai nekenčia beveik 
viso pasaulio išskyrus, galbūt, ru
munus ir graikus. Ypatinga neapy
kanta jaučiama chorvatams, kuriuos 
visada jie kaltina už tai, kad per 
Antrąjį pasaulinį karą jie bendradar
biavo su vokiečiais, nors, daug serbų 
kovojo vokiečių pusėje. Balkanuose 
dabar daromas “tautinis valymas” 
gali kelti karą visame pusiasalyje ir 
net Europoje. Iki šiol prezidento 
Slobodano Miloševičiaus vadovau
jami serbai norėjo išlaikyti komu
nizmą ir dominuoti visoje Jugoslavi
joje, bet šį jų norą niekais pavertė 
Slovėnijos ir Chorvatijos atsiskyri
mas. S. Miloševičius nori sukurti 
galingą Serbiją, šito siekdamas jis, 
galbūt, galėtų tikėtis paramos iš 
Rumunijos ir iš Graikijos.

Chorvatai yra katalikai. Jie laiko 
save katalikybės gynėjais nuo stačia
tikių ir musulmonų. Chorvatai nie
kada nemėgo serbų, kuriuos laiko 
“Balkanų primityvais”. Chorvatai 
taip pat nemyli ir italų, kurie nuo 
1878 metų iki Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos, buvo okupavę chor
vatams priklausančią Dalmacijos 
provinciją. Šiandien chorvatų sun
kioji pramonė yra visiškai pajungta 
ginklų ir karo reikmenų gamybai. 
Nors chorvatai ir nėra labai turtinga 
tauta, jie vis tiek gyvena geriau negu 
serbai. Chorvatų prezidentas F. 
Tudžmanas padarė didelę klaidą 
ignoruodamas 12 proc. serbų ma
žumą, nes tai sukėlė kautynes ir 
žudynes pačioje Chorvatijos teritori
joje. Chorvatija taip pat neatsisakytų 
suskaldyti ir užimti dalį Bosnijos, 
nors kita jos dalis tuo pačiu metu, 
atitektųjų nekenčiamiems serbams.

Bosnija, kartu su Slovėnija ir 
Chorvatija, buvo pasaulio pripažinta 
kaip nepriklausoma valstybė, bet jos 
turi didžiulių problemų, kadangi 
Bosnijoje gyvena skirtingų tikėjimų 
tautos. Serbai, kurie sudaro 34 proc. 
visos Bosnijos gyventojų yra pa
siryžę dalį jos padaryti “tautiškai 
švaiia” Serbijos provincija. Bosnija,

išskyrus Sarajevo apylinkes, yra 
neraštinga ir atsilikusi buvusios 
Jugoslavijos respublika. Nors daugu
ma jos gyventojų yra musulmonai, 
bet ne ką mažiau yra stačiatikių ir 
katalikų. Bosnijos gyventojų daugu
ma nemyli serbų, bet serbai musul
monų tikrai nekenčia. Šias eilutes 
rašant apie 70 proc. visos Bosnijos 
yra serbų okupuota, o dar vieną jos 
dalį valdo chorvatai. Neseniai įvyku
sioje Londono konferencijoje buvo 
teigiama, kad visos senos buvusių 
Jugoslavijos respublikų sienos turėtų 
būti atstatytos, bet abejotina, ar ser
bai ir chorvatai pasitrauks iš jau 
užimtų Bosnijos teritorijos dalių. 
Dar labiau abejotina, kad tai, kad 
Vakarų valstybės panorės tas sienas 
savo ginkluotomis pajėgomis atkurti.

Buvusios Jugoslavijos šiaurėje 
yra Slovėnija turinti du milijonus 
gyventojų. Slovėnai yra katalikai ir 
visus buvusius jugoslavus laiko bar
barais. Palyginant su savo kaimy
nais, jie yra gana turtinga tauta. 
Slovėnai nepasitiki serbais ir niekina 
chorvatus, o serbai jų nekenčia ir 
pavydi jų geresnio gyvenimo.

Kitas buvusios Jugoslavijos prob
lemų centras yra Serbijai priklausan
ti Kosovo provincija, kurios gyven
tojų dauguma yra albanų kilmės 
musulmonai. Albanai serbų ne
kenčia ir jų bijo. Albanai turi pagrin
dą bijoti serbų, nes serbų pabėgėliai 
iš Chorvatijos ir Bosnijos, o jų yra 
apie 140 tūkstančių, bus apgyven
dinti Kosovo provincijoje. Tai, 
žinoma, reiškia kad albanų kilmės 
musulmonai bus iš savo namų iš
tremti. Ši provincija, be abejonės, 
yra Balkanų parako statinė, kuriai 
uždegti tereikia mažytės kibirkšties. 
Jeigu serbai ten pradės “tautinį 
valymą” tos kibirkšties ir užteks, 
nes sunku tikėti kad kitos Balkanų 
valstybės, ypač Albanija bei Turkija 
ir kitos musulmonų tautos sėdėtų 
rankas nuleidę.

O ką apie šį širšių lizdą mano 
buvusios Jugoslavijos kaimynai? 
Vengrija, anksčiau buvusi

ARGENTINOS LIETUVIŲ 
BAŽNYČIOS 

PENKIASDEŠIMTMETIS
Šių metų rugpjūčio 16 d. 

sukako 50 metų nuo vienintelės 
šiuo metu Argentinos lietuvių 
Aušros vartų bažnyčios pašventini
mo. Per tą laiką Aušros vartų para
pijai vadovavo kunigai monsinjo
rai.' Dabartinis klebonas yra kun. 
Augustinas Steigvilas. Šiuo metu 
prie Aušros vartų parapijos veikia 
Argentinos lietuvių organizacijų ir 
spaudos taryba ir įvairios argen
tiniečių katalikiškos draugijos.

Lietuviškos pamaldos būna 
kiekvieną sekmadienį.

Habsburgų imperijos dalis, užstoja 
chorvatus ir nesimpatizuoja serbams. 
Vengrai yra priėmę į savo nedidelį 
kraštą apie 50 tūkstančių pabėgėlių - 
ir- serbų, ir musulmonų. Vengrija no
rėtų daugiau padėti serbų priešams, 
bet bijo tai daryti, nes toks žingsnis 
galėtų užtraukti nelaimę 400 tūks
tančių vengrų, kurie gyvena Serbijos 
provincijoje Vojevodinoje.

Albanai nekenčia ir serbų, ir 
graikų, ir jeigu serbai pradėtų “tau
tinį valymą” Kosovo provincijoje, 
tai Albanija, be abejonės, padėtų 
savo tautiečiams. Tai sukeltų kau

DOVANOS IR PARAMA 
ARTIMIESIEMS LIETUVOJE!

VAISTAI - pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje gamina
mus vaistus. (Jei žinomas vaistų pavadinimas - receptai 
nereikalingi).

MAISTAS - Siuntinys Nr. 10. Praktiškas ir įvairus: konservuota 
mėsa (6 dėžutės), 1 sv. margarino, 1 stiklinė tirpstančios kavos, 2 
sv. pupelių kavos, 4 sv. cukraus, 2 sv. sūrio, 1 dėž. saldaus pieno, 
2 dėž. šprotų, 1 dėž. saldainių, 2 lit valgomos alyvos, 4 sv. geros 
rūšies dešros, 1 butelis alkoholinio gėrimo - £70.

RŪBAI - vietoje rūbų, avalinės ir medžiagų mes patariame tam 
tikslui paskirti dolerių sumą, o tai bus praktiškiau ir naudingiau, 
nes gavėjas galės dovanas pats pasirinkti. Mes pinigus 
pervedame greitai ir taupiai.

Mes parduodame OL YMPIA IR OPTIMA (portable) rašomas 
mašinėles su lietuvišku šriftu.

Mes sudarome testamentus, pervedame palikimus į Lietuvą 
arba kitus kraštus pageidaujama valiuta ir atliekame finansines ir 
bankines operacijas.

Mes taip pat patariame ir atidarome "Offshore" .indėlių 
sąskaitas įvairia valiuta, tarpininkaujame vakarų bendrovių, invest
ment trusts, unit trusts akcijų įsigijime ir kitų vertybių dokumentų 
sudaryme.

BALTIC STORES & CO. (Z. Juras & V. Juras) 
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Tel.: 081-460 2592 Fax: 081-318 7643.

ROCHDALE
TRAVEL CENTRE

Eastern European Division 
66 DRAKE STREET, ROCHDALE, LANCS. OL16 1PA 

TEL: 0706 31144/46 FAX: 0706 526668 
TIESIOGINIAI SKRYDŽIAI 

IŠ LONDONO Į VILNIŲ IR ATGAL!

KAINA £260 
MES PARDUODAME BILIETUS!

Kiekvieną šeštadienį FLIGHT TE453 iš HEATHROW: 
į Vilnių išskrenda 16.15 vai. - Vilniuje nusileidžia 21.05 vai. 

iš Vilniaus išskrenda 13.35 vai. - nusileidžia Heathrow 14.55 vai.

Kiekvieną pirmadienį FLIGHT TE451 iš GATWICK: 
į Vilnių išskrenda15.40 vai. - Vilniuje nusileidžia 20.30 vai. 

iš Vilniaus išskrenda 13.30 vai. - nusileidžia Gatwick 14.30 vai.

tynes ir žudynes, po kurių į konfliktą 
įsiveltų ir daugiau Balkanų tautų. 
Sunku įsivaizduoti kaip Albanija, 
vargingiausia Europos valstybė, 
galėtų į savo mažą kraštą priimti ir 
išmaitinti apie 2 milijonus pabėgėlių.

Bulgarai taip pat į serbus žiūri 
įtariai. Jie visą laiką stengiasi 
užtikrinti, kad kaimyninė Make
donija nebūtų okupuota nei serbų, 
nei graikų.

Rumunija ir Graikija yra vienin
telės valstybės, kurias serbai gali 
laikyti savo draugais. Ir rumunai, ir 
graikai padeda serbams ignoruodami 
europiečių sankcijas. Be to, Graikija 
yra užmetusi akį į pietinę Albaniją ir 
Makedoniją.

Baigiant reikėtų paminėti Aust
riją. Kaip prisimenate, beveik prieš 
aštuoniasdešimt metų serbų studen
tas Sarajeve, nušovė Habsburgų 
soste įpėdinį princą Ferdinandą ir 
tuo pradėjo Pirmąjį pasaulinį karą, 
per kurį subyrėjo Austrų-Vengrijos 
imperija. Austrai remia ir chorvatus, 
ii- slovėnus.

Taigi šir šių lizdas Balkanuose yra 
sujudintas ir sunku pasakyti kaip tos 
kautynės, kalėjimai, lageriai ir žu
dynės pasibaigs. Mes turime džiaug
tis kad mūsų išlaisvintame krašte 
dauguma gyventojų yra lietuviai ir 
jeigu kariais mes savo parlamente ir 
susimušame, bet iki šiol dar mes 
vienas kito nežudome. Kiek dabar 
buvusiose Jugoslavijos respublikose 
yra išžagintų, sužeistų, užmuštų ir 
nužudytų moterų ir vaikų nė vienas 
negali pasakyti. Mes lietuviai iš to 
galime pasimokyti, nes nors visas 
pasaulis žino ir mato, kaip buvusioje 
Jugoslavijoje nekalti žmonės kenčia 
ir miršta, jiems niekas neskuba į 
pagalbą.

Henrikas Vaineikis

VAT.R.
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House Ltd., 2 Ladbroke Gardens, London W11 2PT, England
Tel.: 071-727 2470 Fax:071-792 8456
Prenumeratos kaina metams: Didžiojoje Britanijoje - 23 svarai;
Vokietijoje - 85 DM. Visur kitur - 30 sv.
Vienoje skilty įdėto skelbimo kaina 10 sv. už 25 mm. Didesni skelbimai 

atitinkamai brangiau. Už laikraštyje kieno nors spausdinamų skelbimų turinį nei 
leidėjai, nei redakcija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas. Vyr. redaktorius Vladas Dargis
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra. Nepanaudoti 

rankraščiai, jei iš anksto nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakcijos ir leidėjo nuomonę.

Lietuvių Kronika
KADA-KAS-KUR?
Spalio 2-4 d.d. - Lietuvių 

kultūros instituto mokslinė konfe
rencija ir suvažiavimas Romuvoje, 
Vokietijoje.

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

VYKSTA Į LIETUVĄ

Z. Juras rugsėjo mėn. pabaigoje 
vyksta į Vilnių. Turintys reikalų 
Lietuvoje prašomi jam parašyti iki 
rugsėjo 20 d.

Zigmas Juras, 11 London Lane, 
Bromley, Kent, BRI 4HB.

Tel.: 081-460 2592
Faksas: 081-318 7643

Adresas Vilniuje:
Barboros Radvilaitės 3-2.
Tel.: 626 666.

SUSILAUKĖ DUKTERS
Jurgis (George) ir Henrykas su 

džiaugsmu praneša, kad jų sesutė 
Isobela Marijkea gimė 1992 m. 
rugpjūčio 14 d.

Ji svėrė 3.93 kg.

Colin ir Margaret Drummond 
(Ives).

OLIMPIADA 92
Lietuvos sportininkams aukojo 

58.00 sv. Birmingham© skyrius.

J. Alkis

"EUROPOS LIETUVIS" 
SPAUSDINAMAS VILNIUJE
Nuo rugsėjo 15 d. "EL" spaus

dinamas Lietuvoje, Vilniaus 
"Vilties" spaustuvėje.

Sis "EL" Nr. 37 išsiųstas iš 
Vilniaus rugsėjo 21d.

"EL" redakcijos ir adminis
tracijos adresas pasilieka tas pats. 
Siųsdami "EL" prenumeratą pažy
mėkite:

"Europos lietuvio" adminis
tracijai, 2 Ladbroke Gardens, 
London, Wil 2PT.

Tel.: 071-727 2470
Faksas: 071-792 8456

"EL" adresas Vilniuje:
Strazdelio 1, Vilnius 2600, 

Lietuva-Lithuania.
Tel.: 010 70122 622 466
Faksas: 010 70122 614 984

PAMALDOS
Nottinghame - rugsėjo 27 d., 

11.15 vai. Židinyje.
Coventry - rugsėjo 27 d., 14 vai., 

Šv. Elzbietos.
Leamington Spa - rugsėjo 27 d.,

16.30 vai., Sv. Pene.
Manchesteryje - rugsėjo 27 d.,

12.30 vai.
Bradforde - spalio 4 d., 12.30 vai.
Nottinghame - spalio 4 d., 11.15 

vai., Židinyje
Corby - spalio 4 d., 14 vai., Sv.

Patrike, Gainsborough Rd.
Northamtone - spalio 4 d., 18 

vai., Šv Lauryne, Craven Str.
Eccles - spalio 11 d., 12.15 vai.

AUKOS SPAUDAI
J. Valiūnas - 10.00 sv.
A. Bulevičius - 10.00 sv.
M. Sveikutis - 2.00 sv.
St. Vitkus - 7.00 sv.
J. Domeika - 2.00 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

PADĖKA
D.Britanijos Parlamento Lordų 

Rūmų atstovui Lordui Kaganui ir 
Lietuvos Respublikos Kultūros ir 
Švietimo Ministerijos "Vilties" 
spaustuvės direktoriui R. Pakuliui 
už suteiktą pagalbą ir už sudarytas 
sąlygas "Europos lietuvio" redak
cijai persikelti ir dirbti Vilniuje 
nuoširdžiai dėkoju.

VI. Dalgis

LONDONE
BRITU -LIETUVIU 

PAGALBOS FONDAS 
VAIKAMS LIETUVOJE

Fondo aukotojai: 25.00 sv. - 
Mrs. E. Murry iš Croydon; 20.00 
sv. - V. ir M. Žemaičiai iš Derby; 
5.00 sv. - D. Gintas iš Nottingham.

Taip pat fondą parėmė A. 
Kriaučiūnienė, M. Knabikienė, R. 
Senkus, H. Pisčikienė.

Londono sklandymo narys N.N. 
vykdamas į Lietuvą nugabeno dau
giau kaip 1000 kg dovanų vaikams 
Lietuvoje.

Fondo vadovybė dėkoja auko
jusiems.

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

tautos Šventė
Rugsėjo d. Londono lietuvių 

Šv. Kazimiero parapija atžymėjo 
Tautos Šventę. Pamaldose mišias 
atnašavo klebonas J, Sakevičius, 
MIC. Sakydamas pamokslą jis 
iškėlė Vytauto Didžiojo reikšmę 
tuometinėje Lietuvoje, jo karūnaci
ją ir jos atgarsius pasaulyje. Jis taip 
pat ragino visus dabar dirbti 
Lietuvos gerovei.

Pamaldose dalyvavo Lietuvos 
ambasadorius D. Britanijai Vincas 
Balickas su žmona, kurie po 
pamaldų praleido ilgesnį laiką su 
parapijiečiais ir iš Lietuvos 
atvykusiais svečiais.

Pamaldas filmavo Amerikos 
ABC televizijos kompanija.

UŽSIENIO LIETUVIŲ 
ATSTOVAS LIETUVOS SEIME

DBLS-gos valdybos nariai: J. 
Alkis,'S. Kasparas, P. Markevičius 
ir V. O'Brien rugsėjo 2 d. Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininkui, V. Lands- 
beriui, AT Prezidiumui ir Vyriau
siajai Lietuvos Respublikos Seimo 
rinkimų komisijai pasiuntė 
prašymą, kuriame jie visų D. 
Britanijos lietuvių vaidu prašo, kad 
Lietuvos Seimo rinkimų įstatymai 
būtų papildyti, kad į Seimą būtų 
renkamas išeivijos atstovas, kuris 
atstovautų užsienio lietuvius 
būsimąjame Lietuvos Respublikos 
Seime.

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

LIETUVIŲ SĄSKR YDIS
Šių metų tradicinis Didžiosios 

Britanijos lietuvių sąskrydis - 
Tautos Šventės minėjimas įvyko 
Nottinghame rugsėjo 5 d. Centro 
Valdyba suorganizavo ekskursiją į 
sąskrydį Londone apsistojusiems 
lietuviams, kurie be šios pagalbos 
tikrai nebūtų sugebėję čia atvykti.

Matėsi nemažai svečių iš 
Lietuvos, taip pat atvykusių ir iš 
kitų lietuvių kolonijų. Programa, 
kurią pravedė V. Gasperienė, taip 
pat daugiausia buvo užpildyta 
lietuvių svečių. Ypač šiltai buvo 
priimtos ir plojimais palydėtos 
Regina ir Monika Naudužaitės iš 
Prancūzijos, kurios su tėveliais 
Vida ir Vytautu Naudužais lankėsi 
Anglijoje.

Tautos Šventės minėjimą 
pradėjo Nottinghamo DBLS sky
riaus pirmininkas J. Damaševičius. 
Jis pasveikino atvykusius svečius 
ir vietos tautiečius ir pakvietė

MANČESTERYJE
RAMOVĖNŲ AUKA 
KRAŠTO APSAUGAI

Lietuvių karių veteranų sąjun
gos “’Ramovė” Mančesterio sky
riaus nariai š.m. sausio 18 d. savo 
metiniame susirinkime svarstė kaip 
prisidėti apginkluojant Lietuvos 
kariuomenę ir policiją. Buvo 
nutarta surengti rinkliavą. 
Susirinkimo dalyviai su skyriaus 
kasos pagalba paaukojo 500 svarų.

Rugpjūčio pabaigoje ramovėnų 
atstovas A. Podvoiskis šią auką 
įteikė Lietuvos Krašto apsaugos 
ministerijai.

Po 50 svarų aukojo V. 
Bernatavičius, K. Murauskas; 30 - 
A. Mažeika; po 25 - V. Motūza, 11. 
Silius; 20 sv. - A. Chadakauskas, 
A. Jaloveckas; po 15 sv. - kan. V. 
Kamaitis; po 10 sv. - J. Bakutis, J. 
Bieliūnas, J. Gaučas, A. 
Jakimavičius, S. Lauruvėnas, A. 
Miliūnas, P. Navakauskas, K. 
Požėra, A. Pupelis, A. Rimeikis, 
H. Vaineikis, A. Vigelskas; po 5 
sv. - V. Bakys, A. Bendžius, J. 
Keturakis, A. Podvoiskis, A. 
Žebelys. Dar 120 svarų buvo 
paaukota iš “’Ramovės” skyriaus 
kasos.

Ramovėnų valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems aukotojams ir 
ponui A. Podvoiskiui už aukų 
nuvežimą į Lietuvą.

CAN YOU HELP?
I am a young Director trying 

to take a young dance company 
of students to Kaunas, Lithuania, 
for the Forth International Dance 
Festival. We have raised 
£2000.00 through trust funds and 
the British Council. We are still 
desperately short - can you help - 
no donation is too small. Please 
send donations to:

London Contemporary Dance 
School, Norman Douglas, 206A 
Burgess Road, London E6 2BS

LIETUVOS AMBASADA 
LONDONE

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8 7BP

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

Britų piliečiams vizos nereikalin
gos. Turintiems Travel Document 
arba Certificate of Identity vizos 
išduodamos; pirmadieniais ir penk
tadieniais nuo 9 iki 12 vai., trečia
dieniais nuo 15 18 vai.

Lietuvos Ambasados Londone 
patarėją dr. A. Nesavą šia proga 
tarti žodį. Ponas A. Nesavas 
pasveikino sąskrydžio dalyvius, 
įvertino dabartinę padėtį Lietuvoje 
ir palinkėjo sėkmingai praleisti 
vakarą. Po jo kalbėjo Lietuvos 
Ambasados Paryžiuje patarėjas V. 
Naudužas.

Oficialiąją dalį užbaigė DBLS 
Centro Valdybos pirmininkas J. 
Alkis, ragindamas palaikyti 
glaudžius ryšius su lietuviais, 
atvykusiais iš Lietuvos, kad šie 
ryšiai ateityje stiprėtų.

Meninėje dalyje fortepijonu 
skambino Londono studijuojanti 
lietuvaitė Virginija Zdanytė, jai 
trombonu pritarė Darius Žičkus. 
Programą pradėjo kanklių 
orkestrėlis, vadovaujamas F. 
Vainorienės. Duetu ir trio dainavo 
V. Gasperienė, R. Bishop- 
Bedulskytė ir J. Horwill. 
Etnografinę dalį atliko Irena 
Vedrickaitė. Programą užbaigė 
Nottinghamo ‘“Gintaro” choras.

Vakaras praėjo šiltoje 
lietuviškoje dvasioje. Kitą dieną, 
“Židinyje” kunigas S. Matulis 
atnašavo Nottinghamo DBLS sky
riaus užpirktas mišias už Lietuvą. 
Jų metu vėl giedojo Regina ir 
Monika Naudužaitės.

Henrikas Gasperas

DBLS 
TARYBOS 

SUVAŽIAVIMAS
Šių metų DBLS 

Tarybos bendras suvažia
vimas įvyks 1992 m. 
spalio 17 d., šeštadienį, 13 
vai. Ukrainiečių Klube, 
Merridale Street West, 
Wolverhampton.

Kviečiami visi Tarybai 
priklausančių organi
zacijų, vienetų ir DBLS 
skyrių atstovai.

Dr. Antanas Nesavas, 
Lietuvos Ambasados 
Patarėjas, maloniai sutiko 
suvažiavime dalyvauti ir 
tarti įžanginį žodį.

Po suvažiavimo dalyvi
ams 18 vai. bus suruošta 
vakarienė.

Pagrindinė suvažiavi
mo tema: Išeivijos tikslai 
ir ateitis, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę.

Norin tys su važia vim ui 
pasiūlyti rezoliucijųpro- 
jektus prašomi iš anksto 
pranešti Tarybos pirmi
ninkui: K. Baublys, 7 
Somerfield Road, London 
N4 2JN. Tel.: 071 359 
3141.

LONDONAS - 
VILNIUS

Nuo 1992 m. rugsėjo 3 d. 
prasidėjo tiesioginis 

SAVAITINIS 
susisiekimas lėktuvu 
Londonas -Vilnius 

ir atgal.

Pirmadieniais iŠ Gatwick 
aeoruosto skrydis TE 451 

iš Londono vyksta į Vilnių 
15.40 vai.

Šeštadieniais iš Heathrow 
aerouosto skrydis TE453 

iš Londono vyksta į Vilnių 
16.15 vai.

Dėl bilietų kreiptis: 
Gunnel Travel Service Ltd., 

Tel.: 0206 322352

PASAULYJE
Ginčai dėl Europos susijungimo
Olandijos miesto Maastrichto 

vardas išpopuliarėjo Europoje, 
Maastrichte visos Europos Bendrijos 
valstybių vyriausybės pasirašė 
tolimesnio Europos susijungimo 
sutartis, kuri turi būti patvirtinta ar ba 
parlamentų, arba, kai kur, referen
dumų, kaip jau buvo Danijoje ir 
dabar Prancūzijoje. Britanijoje 
žmonės taip pat norėtų referendumo, 
bet vyriausybė mano, kad užteks 
parlamento pritarimo. Maastrichto 
sutartis po to, kai Danijos tauta 
atmetė ją referendume turėtų būti 
palaidota, nes jai priimti būtinas visų 
valstybių sutikimas. Dabar- sakoma, 
kad Danija yra mažas kraštas, bet jei 
panašiai referendume pasielgtų 
prancūzai, padėtis turėtų drastiškai 
pasikeisti. Čia pat pažymima, kad 
Europos susijungimas eis ir toliau, 
nesvarbu kaip Prancūzijoje pasi
baigtų referendumas. Tačiau kam ta 
Maastrichto sutartis ir kodėl dėl jos 
taip daug jaudinamas!, nors mažai 
kas žino, ko ja norima pasiekti. 
Svarbiausi punktai yra vieingos va
liutos įvedimas ir dar didesnė kon
centracija Europos administracijos 
Briuselyje, ko ne visi nori. Norima 
turėti suvienytą suverenių valstybių 
Europą, bet ne iš satelitų sudarytą 
junginį.

Šiose diskusijose taip pat 
iškeliama vokiečių markės galybė, 
kuri dabar dominuoja Europos va
liutų rinkoje, nors Vokietijos 
pranašumas buvo gerokai 
sumažintas po dviejų Vokietijų susi
jungimo, kada Vakarų Vokietija 
turėjo daug bėdos remiant lytinę jos 
dalį, nuvargintą po tiek metų komu
nistinės sistemos.

Kol kas dar ne visai aišku, ar 
tikrai fašizmas pradeda atgyti 
Vokietijoje, ar tik gyventojai 
priešiniasi per didelei imigracijai iš 
kitur, kada ir patys vokiečiai negali 
rasti sau darbo. Vokietija priėmė gal 
daugiausia pabėgėlių iš Jugoslavijos 
ir Rytų Europos ir dėl to nereiktų 
stebėtis, kad žmonės pradėjo tam 
priešintis. .
Izraelis artėja prie taikos su arabais

Siekiant taikos su palestiniečiais, 
svarbiausias žygis buvo Izraelio 
ministro pirmininko L Rabino 
pasiryžimas tartis su Sirija dėl 
Golano aukštumų, kurias Izraelis 
atėmė iš Sirijos ii’ kurios yra svarbus 
strateginis punktas. Jeigu Izraeliui 
pavyktų susitarti su Sirija, taip, kaip 
jis padarė su Egiptu, tada pales
tiniečiai ii- kiti arabai turėtų pasekti 
Sirijos pavyzdžiu, nes Sirija, Irakui 
pralaimėjus Kuveite, yra dominuo
janti arabų valstybė. Žinoma, Sirija 
nori atgauti visas Golano aukštumas, 
tačiau Izraelis siūlo tik dalį jų. Todėl 
susitarimas dar toli.

Jelcinas supykdė japonus
Atrodo, kas čia tokio, kad Rusijos 

prezidentas B. Jelcinas atšaukė savo 
vizitą Japonijoje, tačiau, už to slypi 
svarbesni dalykai. Japonija nori 
atgauti iš Rusijos Kurilų salas, kurias 
Sovietų Sąjunga okupavo po karo, 
na, o Rusija nori gauti finansinę 
paramą iš Japonijos. Kadangi pasi
darė aišku, kad to nepavyks pasiekti, 
vizitas buvo atšauktas. Rusai ir 
japonai kaltina vieni kitus, bet yra 
aišku, kad tai sugadino santykius 
taip dviejų valstybių.

Taika Pietų Afrikoje
Daugelį nustebino Afrikos 

Nacionalinio Kongreso (ANC) 
sutikimas vėl pradėti tartis su prezi
dentu de Klerku po to kai 25 jo 
pasekėjai buvo Transkėjaus kareivių 
sušaudyti. ANC už tai apkaltino 
Pietų Afrikos vyriausybę, nes 
Transkėjus yra Pietų Afrikos 
valdžios kūrinys. Manoma, kad 
demonsūacijas į Transkėjų organiza
vo ir vedė dominuojanti ANC 
komunistų frakcija, kuri siekia jėga 
paimti valdžią Pietų Afrikoje. ANC 
vadas Nelson Mandela, regis, sutiko 
su nuosaikiųjų argumentais ir nutarė 
geriau kalbėti negu šaudytis.. 
Stebėtina, kad ir po Sovietų 
Sąjungos subyrėjimo, komunistų 
vadai tebevykdo Stalino politiką 
Pietų Afrikos Respublikoje.
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