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Dięnos aktualiją

Socialistinė 
valdžia 

neatsispyrė 
pinigų 

spausdinimo 
pagundai

Iki gruodžio pradžios, kol valdė 
premjero A. Abišalos vyriausybė, 
laikinoji nacionalinė valiuta-talonas 
jau buvo stabilizavęsis dolerio at
žvilgiu: už 1 USD buvo duodama 
265-270 talonų.

Atsistatydinus A. Abišalai lyg 
koks taifūnas įsisuko į talonų darželį. 
Tik per vieną mėnesį jo vertė krito 
daugiau kaip 100 punktų. Iškart ėmė 
sparčiai kilti kainos, tačiau naujoji 
valdžia atkakliai tylėjo, o premjeras 
B. Lubys, Seime visiems linksint 
galvomis, lyg niekur nieko paskelbė, 
jog Vyriausybė ’’surado“ lėšų užmo
kėti Rusijai skolą už naftą ir dujas.

Pirmasis neribotą pinigų spausdi
nimo faktą įtarė didžiausias šalies 
dienraštis ’’Lietuvos rytas“, bet ir po 
to politikai bei ekonomikos ekspertai 
tylėjo, o Demokratinė darbo partija 
gyrėsi kovojanti su monopolistais ir 
mažinanti dešrų kainas. Tik sausio 
pradžioje sukruto Sąjūdžio opo
zicija, atsibudo ir ekspremjeras G. 
Vagnorius, bet jau buvo vėlu. Šimtų 
tūkstančių žmonių algos, dar ne
išmokėtos, nuvertėjo, didžiulis nuos
tolius patyrė prekių gamintojai ir pri
vatūs bizniai, o LDDP jau rengiasi 
indeksuoti taupomųjų kasų indėlius, 
kas turi sukelti dar vieną infliacijos 
bangą. Vienas A. Brazausko patarė
jas su siaubu konfidencialiai pasako
jo, kad laimėtojai ruošiasi ir toliau 
žygiuoti infliacijos takais. Kiek ilgai, 
sunku pasakyti, bet, regis, kad Prezi
dento rinkimų kampaniją lydės hi- 
perinfliacija ir socialistų Veidmai
niški rūpesčiai “darbo žmonėmis“.

Pasiimdami aukštus valstybės 
postus Demokratinės darbo partijos 
vadovai elgiasi apdairiau negu eko
nomikoje. Dauguma ministrų - ne 
darbiečiai. Saugumo tarnybos vado
vu paskirtas buvęs AT Centro frak
cijos narys Jurgis Jurgelis, Valstybės 
Archyvų valdybos generalinis direk
torius - tos pačios frakcijos narys, 
buvęs politkalinys Gediminas Ilgū
nas, beje tapęs ir visuomeninės Te
levizijos ir radijo valdybos nariu. 
Valstybinės televizijos ir radijo ge
neraliniu direktorium paskirtas žur
nalistas Laimonas Tapinas, kandi
datavęs Seimo rinkimuose Centro 
judėjimo sąraše. Valstybės kontro
lieriumi paskirtas 39 metų ekono
mistas, mokslų kandidatas, niekada 
nebuvęs partijoje, Sibiro tremtyje 
gimęs Vidas Kundrotas. Daugybė 
centristų, tautos pažangiečių ir nuo
saikiųjų tapo valstybės ir Seimo 
patarėjais, žodžiu, brazauskininkai 
visur ieško potencialių sąjungininkų, 
ir negali sakyti, kad jų neranda. Ta
čiau apžvalgininkus, toli gražu ne
nusiteikusius prieš LDDP iš principo 
baugina tai, jog ši partija pasirodė 
gerokai labiau socialistinė, negu jie 
tikėjosi. Šitai, o ne taip vadinamų 
dešiniųjų šūkavimai, kad A. Bra
zauskas parduos Lietuvą Maskvai, 
kelia didžiausią pavojų kraštui.

Perfrazuojant vieną buvusių ko
munistų šūkį, puošusį prieigas į LKP 
CK pastatą, šiandien "Lietuva - be 
kapitalizmo, Lietuva - be ateities!“

Rimas Užpelkis

Lietuva laukia prezidento rinkimų
Sausio 5 d. Prezidento rinkimų ko

misija išdalijo rinkėjų parašų lapus 
septyniems asmenims, panorusiems 
balotiruotis į prezidentus: Kazimierui 
Antanavičiui, Algirdui Brazauskui, 
Kaziui Bobeliui, Kazimierui Pet
raičiui, Stasiui Lozoraičiui, Kazi
mierui Uokai ir Remigijui Vilkaičiui.

Pernai pavasarį Vytautas Lands
bergis nuolat kalbėjo apie prezidento 
institucijos būtinumą. O kodėl gi ne? 
Juk pagal laikinąją Konstituciją 1919 
m. turėjome pirmąjį Lietuvos Respub
likos prezidentą A. Smetoną, įsigalio
jus 1922-ųjų metų Konstitucijai šis 
postas atiteko A. Stulginskiui, vėliau 
prezidentu buvo K. Grinius, o po 1926 
m. perversmo jį pakeitė A. Smetona. 
Net užėjus sovietams turėjome prezi
dentą - marionetę J. Paleckį.

Pernai gegužės mėnesio referendu
mas dėl Konstitucinio Prezidento įsta
tymo pralaimėjo. Galbūt taip atsitiko 
todėl, kad šis įstatymas suteiktų Pre
zidentui neribotas galias, o tuo metu 
realus kandidatas tebuvo vienas.

Po Seimo rinkimų rudenį pasikei
tus politinei persvarai, naujasis Seimas 
ėmė forsuoti prezidento institucijos 
klausimą. Juk pagal LR Konstitucijos 
89 str. "jei nėra prezidento, Seimas 
per 10 dienų turi paskelbti prezidento 
rinkimus, įvyksiančius per 2 mėne
sius“. LDDP siūlė rinkimus net sausio 
mėnesį, o Tėvynės Santara - balandžio. 
Kompromisinė data - vasario 14 d.

Dar gruodžio mėnesį Vytautas 
Landsbergis, ilgiausiai laukęs pre
zidento rinkimų, oficialiai pareiškė 
dalyvausiąs juose. Bet sausio 3 d. 
"visuomenės konfrontacijos mažini
mo vardan“ jis atsisakė balotiruotis ir 
pateikė idėją kelti bei remti kitą 
ištikimą Lietuvai ir nepriklausomybei 
žmogų - Lietuvos ambasadorių JAV 
bei atstovą prie Šv. Sosto Stasį Lozo
raitį. Bet ambasadorius, išreiškęs norą 
įsiregistruoti kandidatu, susidūrė su 
kliūtimi - jis nebuvo išgyvenęs Lietu
voje 3 metų. Tačiau išeitis buvo rasta, 
nes sausio 4 d. LR Seimas papildė 
Prezidento rinkimų įstatymo 2 straips
nį: į piliečio gyvenimo Lietuvoje laiką 
įskaitomas laikas, praleistas už Lietu
vos Respublikos ribų, jei tai susiję su 
politine tremtimi iki 1990 m., darbu 
diplomatinėse tarnybose bei kitomis 
užduotimis, susijusiomis su Lietuvos 
valstybės pavedimais.

Antra versija, kodėl V. Lands
bergis atsisakė rinkiminės kovos, gali 
būti pailiustruota sociologinių tyrimų 
duomenimis: A. Brazauską prezidento 
poste norėtų matyti 41% Lietuvos 
gyventojų, V. Landsbergį - 16%.

Tačiau susidaro įspūdis, kad dabar
tinis Seimo pirmininkas, laikinai ei
nantis prezidento pareigas, nerodo itin

Kalėdinė labdara 
iš Anglijos

Savaitę prieš Kalėdas lėktuvas atskraidino iš Ang
lijos Britų-lietuvių vaikų fondo surinktą labdarą Vil
niaus ligoninėms ir vaikų namams. Už 200 kg kalėdinę 
siuntą avialinijos neėmė mokesčio. Saldainiai ir vaisiai 
buvo išdalyti vaikučiams, kurie šventes sutiko San- 
tariškių ar Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje. Senelis 
Šaltis iš Anglijos aplankė ir "Vilties“ fondą.

Labdaringų moterų numegztais drabužėliais pasi
puošė kūdikių namų mažyliai. Specializuotam darželiui 
vaikams su įgimtais psichiniais defektais skirti lavinan
tys žaidimai bei vaisiai.

Mažyliai apsirengę Anglijos moterų megztais 
drabužėliais visai panašūs į mamų gerai prižiūrimus 
vaikus.

Vaidoto Patacko nuotr.

V. Gulevičiaus (ELTA) nuotr.
Vienas iš septynių kandidatų - Lietuvos ambasadorius JAV S. Lozo

raitis su žmona Daniela.

didelio noro tapti nelaikinu preziden
tu. Jis sakosi nejaučiąs vidinio porei
kio, bet "susiklosčiusi politinė padėtis 
verčia kandidatuoti“. A. Brazauskas 
mano, kad jei jis būtų atsiliepęs į V. 
Landsbergio siūlymą, išreikštą kalbo
je per televiziją, atsisakyti savo kandi
datūros, prezidentu taptų St. Lozorai
tis arba pats V. Landsbergis, dėl to 
tektų paleisti Seimą ir viską pradėti iš 
naujo. O žmonės Lietuvoje ir taip pa
simetę, nežino ką pasirinkti. Vieni sa
kosi visai neisią balsuoti, kiti, dau
giausia darbininkai bei ūkininkai, tin
kamiausiu kandidatu mato A. Bra
zauską. Yra ir abejojančių, kad nors 
dabartinis Seimo pirmininkas ir neblo
gas, bet galgi geriau St. Lozoraitis - 
vis dėlto užsienietis, gal tai padės pa
kelti Lietuvos reputaciją pasaulio 
akyse. Be to, už jį pasiryžę balsuoti ne 
tik V. Landsbergio šalininkai, bet ir li
beralai, socialdemokratai, nuosaikieji, 
Tautos pažangos ir Laisvės Lygos 
atstovai. Nutraukęs narystę socialde
mokratų partijoje, nepriklausomas 
kandidatas K. Antanavičius, atrodo, 
gali paveržti dalį balsų iš A. Brazaus
ko. Tai, ko gero, patys stipriausi kon
kurentai rinkiminėje kovoje.

Kazimiero Uokos sprendimas kan
didatuoti į prezidentus buvo staigme
na Seimo Tėvynės Santarai, ji remia 
tik vieną kandidatą - St. Lozoraitį. Šis 
poelgis motyvuotas tuo, kad dabar K. 
Uoka sakosi nematąs tokios politinės 
jėgos, kuri galėtų atstovauti jo intere
sams.

Krikščionių demokratų sąjunga 
iškėlė Kazį Bobelį, o Respublikonų 
partija - Kazimierą Petraitį. Romual
das Neverdauskas, nors ir sumokėjęs 
piniginį užstatą, negalėjo įsiregistruoti, 

nes nebuvo pateikęs komisijai jokių 
pilietybę bei asmenybę patvirtinančių 
dokumentų. Kodėl - lieka neaišku. Po
nas R. Neverdauskas žada kreiptis į 
Aukščiausią Teismą.

Paskutinę registracijos dieną ir be
veik paskutinę minutę 23 vai. 55 min. 
dokumentus registracijai pateikė akto
rius Remigijus Vilkaitis.

Prezidento rinkimų komisijos pir
mininkas V. Litvinas patikslino, kas 
gali būti kandidatu į prezidento postą. 
Pagal įstatymą juo gali būti renkamas 
respublikos pilietis pagal kilmę, ne 
mažiau kaip 3 pastaruosius metus gy
venęs Lietuvoje ir iki rinkimų dienos 
sulaukęs 40 metų. Žmogus, norintis 
būti kandidatu, turi pristatyti pareiš
kimą, asmenybę ir pilietybę patvirti
nančius dokumentus bei sumokėti už
statą - penkis vidutinius darbo užmo
kesčius, t. y. 41 450. Užstatas grąžina
mas, jei pretendentas iki sausio 20 d. 
pristato rinkimų komisijai 20 000 LR 
piliečių parašų, remiančių jo kandida
tūrą. Priešingu atveju pinigai perveda
mi į biudžetą.

- Kaip bus vykdomas parašų rinki
mas?

- Parašų rinkimas - paties preten
dento iniciatyva. Mes išduodame pa
rašų rinkimo lapus pagal tam tikrą for
mą, reikalaujame, kad būtų paties pi
liečio, o ne kieno nors kito užpildytos 
visos grafos ir jo parašas, ir kad tas 
pats žmogus negalėtų pasirašyti kelis 
kartus už vieną kandidatą (pasirašius, 
jo balsai bus anuliuojami kandidato 
nenaudai). Tiesa, tas pats pilietis gali 
remti visus 7 kandidatus. Lapus su ne 
mažiau kaip 20 000 parašų pretenden
tai turi pristatyti iki sausio 20 d. Tada 
komisija patikrinus priima sprendimą 

įregistruoti kandidatus bei skelbia 
kandidatų sąrašą, likus ne mažiau kaip 
22 d. iki rinkimų. Tai ir bus rinkimi
nės kampanijos pradžia.

- Kaip galės pareikšti savo valią 
užsienio lietuviai?

- Mes jau turim pernai metų patirtį. 
Šis darbas bus vykdomas per am
basadas ir konsulatus. Jei jie yra at
statę pilietybę, tai problemų, manau, 
neturėtų būti. Tik yra vienas prašymas 
- nelaukti paskutinės dienos. Balsavi
mo tvarka bus tokia kaip ir Seimo rin
kimuose. Biuleteniai liks panašios for
mos, nes jie pasiteisino. Manau, buvo 
neetiška, kai kandidatų pavardes rei
kėdavo išbraukti, paliekant tik vieną. 
Geriau kandidatą į prezidentus pažy
mėti.

- Kokie turi būti rinkimų rezultatai, 
kad išsirinktume prezidentą po pirmo 
balsavimo turo?

- Jei rinkimuose dalyvauja daugiau 
negu pusė rinkėjų sąrašuose esančių 
LR piliečių ir vienas iš pretendentų 
gauna 50% ir plius vieną balsą nuo 
rinkimuose dalyvavusiųjų skaičiaus, 
tada jis tampa prezidentu. Antras atve
jis, kai rinkimuose dalyvauja mažiau 
kaip pusė turinčių teisę rinkti piliečių, 
vienas kandidatas laimi surinkęs virš 
trečdalio balsų. Kitais atvejais po 2 sa
vaičių skelbiamas pakartotinis balsa
vimas, kuriame dalyvauja du daugiau
sia balsų gavę kandidatai, laimi tas, 
kuris gaus daugiau balsų. Gegužės 
mėnesį pakartotiniai rinkimai gali 
įvykti, jei pirmame balsavimo rate da
lyvavo ne daugiau kaip du kandidatai 
ir nė vienas iŠ jų negavo reikiamo bal
sų skaičiaus. Tačiau tuo sunku pati
kėti, nes jau dabar turime 7 pretenden
tus.

Rinkimai priklausys nuo rinkėjų 
aktyvumo ir kandidatų rinkiminės 
kampanijos.

- Kiek kainuoja rinkimai?
- Seimo rinkimai kainavo 200 ml n. 

talonų (vienas USD dabar = 400 ta
lonų) ir dar liko kelių milijonų skolos, 
kurias galvojama grąžinti, jei bus 
leistą, iš prezidento rinkimų finansinių 
išteklių. Manau, kad ir šių rinkimų 
sąmata bus panaši.

- Ar bus stebėtojų iš užsienio?
- Europos Tarybos stebėtojai 

mums labai padėjo per Seimo 
rinkimus, tikiuosi, kad jie dalyvaus ir 
po tiek metų Lietuvoje vėl vykstančiu
ose prezidento rinkimuose. Apie tai, 
ar vėl kreipsimės į Infa Bulis dar 
nekalbėjome. Manome, kad apyaušriu 
jau bus žinomi preliminarūs balsavi
mo rezultatai ir piliečiams nereikės 
ypatingai ilgai laukti.

Erika Umbrasaitė
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Amerikos mokytojai padeda
Lietuvai

Dabartiniai Londono 
lietuvių namai - 

kodėl reikia juos parduoti?

Sausio 6 d. Vilniuje, mokytojų kvalifikacijos institute atidalytas APPLE 
draugijos - “Amerikos mokytojai į pagalbą Lietuvos mokyklai“ centras. Iki šiol 
draugija mūsų pedagogams daugiausia galėdavo padėti vasaros atostogų metu, 
kai surengdavo jiems kelių savaičių seminarus. Dabar gi nuolatinėje APPLE 
būstinėje Lietuvos mokytojai atras reikalingos metodinds literatūros, galės čia 
susipažinti su pažangiąja pedagogine patirtimi. Apie centro veiklos programą 
atidaryme papasakojo iš JAV atvykusi APPLE generalinė direktorė Vaiva 
Vėbraitė-Gustienė.

APPLE generalinė direktorė Vaiva Vėbraitė-Gustienė perduoda kole
goms iš Lietuvos APPLE draugijos simbolį.

Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr.

SEETYNIOS DIENOS
Sotus alkana jau supranta?

Savaitraštis "Litas“ 1993 N r. 1 
spausdina E. Šalčio straipsni 
"Verslininkas ir moralė“, kuriame 
skundžiamasi, kad dauguma įsta
tymų tik draudžia ar reguliuoja, bet 
nėra verslininkų veiklos skatinančių 
įstatymų. Šiuos įstatymus "kūrė“ 
Žmonės, kurie negalvoja apie naudą 
Lietuvai, verslininkams“ - rašomaa 
laikraštyje. Straipsnio autorius nu
rodo ir konkrečius netobulo ekono
minio tvarkymosi pavyzdžių.

’’Juk kiek dabar yra privatizuotų 
įmonių, kurios bankrutuoja. O žmo
nės į jas sudėjo savo investicinius 
čekius, dalį savo santaupų. Taip at
sitiko todėl, kad žmonės pirko akci
jas nieko nežinodami apie tas įmo
nes. Ir pirko ne už realią kainą, kiek 
kainuoja senos staklės, apgriuvę 
pastatai, o už sugalvotą valdininkų 
kabinetuose“. O reali kaina, anot 
autoriaus, - veltui, nes kolektyvas 
ilgus metus dirbo už menką atlygi
nimą ir yra iš esmės užsidirbędalį 
savo įmonės. Tad privatizavimo 
įstatyme turi būti punktas, kuris 
leistų įmonės kolektyvui ”ne nusi
pirkti, o gauti dalį tos įmonės“. Mo
ralią ekonomiką būtent tai ir nule
mia - abipusis sutarimas tarp valsty
bės ir žmonių. Tai normalūs mokes
čiai ir sąžiningas darbas. Straipsnyje 
reiškiama viltis, kad dabartinė 
Vyriausybė “suprato, kad nemažai 
kur trukdome patys sau, ir padarys 
taip, kaip turėtų būti“.

Baltarusiai prekiauja Vilniaus 
gatvėse

VRM savaitraščio "Liaudies 
sargyboje" 93 N r. L V. Rimaičio 
straipsnyje“Gariūnai -2 - sostinės 
senamiestyje“ piktinamasi, kad jau 
ne vien Vilniaus turguose, bet ir pa
čioje Geležinkelio stotyje sostinės 
gyventojus ir atvykusius svečius pa
sitinka didžiulė prekeivių 
eilė.Atvykę jie čion iš Ukrainos, 
Baltarusijos ir siūlo rūkytas dešras, 
cukrų, sviestą, majonezus, sūrius, 
kruopas ir 1.1. Straipsnyje pažy
mima, kad pagrindinė šios preky
bos gyvavimo priežastis - mažesnės 
kainos, kas ir patenkina abi puses. 
Tik policijai neramu.

“Padaugėjo įvairių njusikaltimų, 
vagysčių, apiplėšimų, Beveik atvi
rai savo paslaugas siūlo pinigų kei
tėjai. Aktyviai įsijungė perparda

vinėtojai, urmu supirkdami prekes 
iš ukrainiečių ir po to parduodami 
jas į privačius kioskus, parduotu
ves, kavines“. Taip kad, nurodoma 
straipsnyje, - reikėtų didesnės poli
cijos ir muitininkų kontrolės. Ta
čiau pasižvalgius po tas prekyvietes 
kyla ir kitokios mintys. Kažkada 
Lietuvoje klajojo tokia nuostata - 
Lietuva, girdi, šeria Sovietų Są
jungą, be Lietuvos sovietams neiš
siversti ir pan. Tiesos, regis, čia bū
ta, bet jei dabar tūlas Lietuvos pilie
tis džiaugiasi nusipirkęs kaimynų 
atvežtos dešros ar taukų - tai, 
matyt, ne kokie mūs Lietuvėlės 
popieriai.

Kas pakels karvei uodega...

Bene aršiausiai buvusią V. 
Landsbergio politiką kritikuojantis 
laikraštis "Opozicija“, leidžiamas 
rašytojo V. Petkevičiaus, pirmame 
šių metų numeryje spausdina A. 
Lenkupaičio straipsnį, kuriame 
skubama išvardyti naujos valdžios 
"pirmuosius sveikintinus žings
nius“.

Tarp jų ir - barikadų nuvertimas 
nuo Seimo rūmų, “tuo pademon
struojant, kad Seimas neįtarinės pi
liečių ir neapsitvers nuo žmonių 
gelžbetoniniais blokais... (Gal ir pa
statytos šios barikados buvo tuo 
pačiu tikslu?..) Šiaipjau straipsnyje 
pabrėžiama dabartinės valdžios sie
kimas įgyvendinti kad ir nedidelius, 
bet konkrečius užmojus, dirbti 
žmonių labui. A. Brazausko politi
ka vertinama kaip atstatymas to, 
kas buvo sugriauta...

Kam reikalinga nauja 
parapija Suvalku trikampyje

"Lietuvos rytas“ OI 07 infor
muoja apie Punsko parapijos (Len
kijoje) tarybos priimtą sprendimą 
sustabdyti šių metų kunigų ka
lėdojimą. Šitaip pritariama tikin
čiųjų protestui prieš naujos parapi
jos Vidugiriuose įkūrimą.

Steigdama naują parapiją lenkų 
bažnytinė vadovybė į ją prijungė 
dalį Seinų bei Punsko parapijų, kur 
tankiai gyvenama lietuvių ir tuo 
būdu būtų skaidoma lietuvių bend
ruomenė. Protesto komiteto sureng
tame referendume už naujos para
pijos įkūrimą balsavo tik 4 tikin
tieji, prieš - 820 šeimų...

V. Dimas

“Europos lietuvio“ (Nr. 49-50) 
puslapiuose K. Tamošiūnas nagri
nėja Londono lietuvių namų 
problemą.

Jis rašo, kad pagal kvadratūrą ir 
kambarių skaičių Lietuvių namai 
vis dėlto yra dideli namai. Taip. 
Bet ar jie yra tinkami ekonomiškai 
eksploatuoti šiems laikams? Tai 
du namai, statyti karalienės 
Viktorijos laikais, skirti gyventi 
dviem šeimom su keliais patarnau
tojais.

Tokiam masiniam naudojimui 
kaip dabar namai netinkami dėl 
santechninės ir kanalizacinės 
būklės. Be to, daugumas nuomo
jamų kambarių pagal valstybinius 
ir savivaldybių įstatymus yra 
permaži.

Namas statytas iš plytų, sienos 
tinkuotos iš lauko. Buvę LNB-vės 
direktoriai perdažydami namo sie
nas iš lauko nudažė “moderniais“ 
dažais, dėl ko sienos negauna oro, 
o besikaupianti drėgmė ardo tinką. 
Perdažant sienas, ko gero, reikės 
tinkuoti.

Namo langus būtina pakeisti ir 
užsandarinti.

Lietuvių namų lankytojai paste
bėjo, kad namas krypsta. Be 
tyrimų sunku nusakyti dėl ko taip 
yra. Galbūt kieme augantys dideli 
medžiai ištraukia iš molio drėgmę,

Baltiečių jaunimo 
kongresas

j Pernai spalio 29 - lapkričio 1 d. 
Baltiečių namuose Bonoje (Vo
kietija) įvyko metinis Baltiečių 
jaunimo suvažiavimas. Šįsyk žinia 
apie renginį paplito kur kas toliau, 
ir atriedėjo atidundėjo pilnas auto
busiukas krikščionių studentų iš 
visų trijų Pabaltijo šalių. Iš viso 
susirinko trys, o gal net keturios 
dešimtys žmonių. Kontingentas 
tiek pat skyrėsi nuo praeityje bu
vusių, kiek ir suvažiavimo tema: 
krikščionių baltiečių atsakomybė.

Programa pradėta žvilgsniu į 
krikščioniškumą ir ekumeniš- 
kumą. Toliau pranešimais ir dis
kusijomis buvo išryškinta krikš
čioniškoji tikrovė, t.y. religinė 
padėtis Baltijos šalyse, atkreipiant 
dėmesį į studentų vaidmenį relig
iniame gyvenime.

Svarbiausią kongreso dalį su
darė pranešimai ir diskusijos apie 
krikščionių atsakomybę tiek 
visuomenėje (mokyklose, aukš
tesniojo mokslo institutuose, Baž
nyčiose ir 1.1.), tiek kultūriniame 
gyvenime (muzikos, literatūros bei 
kitose meno srityse, masinių 
priemonių darbe ir pan.) bei poli
tikoje (partinėje veikloje, so
cialinio teisingumo įgyvendinime 
bei visuomeninės moralės kūrime 
ir tvirtinime ir pan.). Tuomet buvo 
svarstyta Pabaltijo krikščionių 
atsakomybės ir veikimo būdai bei 
opūs uždaviniai.

V. B.
Vokietija

1993 m. kalendorius
Dėl "Europos lietuvio" redak

cijos persikėlimo į Vilnių ne
suspėjome paruošti ir išspaus
dinti 1993 m. kasdien nuplė
šiamo kalendoriaus. Už tai nuo
širdžiai atsiprašome.

Tiems "E.L." skaitytojams, 
kurie paprašys, už 1993 m. ka
lendorių įmokėtą sumą grąžin
sime, o kitiems - užskaitysime 
už 1994 m. kalendorių.

Leidėjai 

todėl žemė slinksta jų pusėn, 
traukdama su savimi namą. Turbūt 
reikia atnaujinti pamatus.

Reikia atsiminti, kad nupirkus 
namą iki šiol nėra buvę jokio kapi
talinio remonto. Buvo daromas tik 
smulkus remontas. Be to, namas 
yra istorinis paminklas, todėl nieko 
negalimajame keisti.

Pagal K. Tamošiūną, namus 
reiktų perorganizuoti. Dabar tam 
reikalingos didžiulės piniginės 
investicijos. LNB-vė neturi savo 
rezervo. Nežinia kiek būtų galima 
gauti iš miesto savivaldybės ir 
“haritage“ fondo, bet namui 
būtinas kapitalinis remontas kuo 
greičiau.

Kitas klausimas, ar mums rei
kalingi tokie dideli namai? 
“Nidos“ spaustuvei beveik 
užsidarius, atkrinta dalis patalpų, 
o turint daug nuomininkų vėl 
iškyla jų aptarnavimo problemos.

Todėl gal būtų tikslinga par
duoti dabartinius Lietuvių namus ir 
nusipirkti mažesnius, labiau pri
taikytus praktiškai lietuviškai veik
lai.

LNB-vė neturėtų galvoti apie 
Sodybos pardavimą. Visi lietuviški 
centrai mums reikalingi.

S. Kasparas
Anglija

Palangos kronika
Palangoje įregistruotas “Diabetikų“ klubas. Jis turėtų suvienyti ser

gančius cukriniu diabetu arba jų giminaičius. Šio klubo iniciatyvinės 
grupės nuomone, Palangoje yra apie 200 diabetikų.

Miesto valdybos potvarkiu liberalizuotos pirties paslaugų kainos. 
Mokesčio dydį nustatys pirties direktorė. Manoma, jog pabrangus van
deniui, pirtyje palangiškiai prausis už 200 talonų.

Palangoje įsteigtas globos ir rūpybos fondas.

Palangoje suformuota erotinio pobūdžio viešo rodymo renginių 
konsultantų grupė. Jos tikslas - erotinių bei smurtinių leidinių platini
mo, kino filmų rodymo kontrolė ir licencijų erotiniams šou išdavimas.

* * * *
Po 19 vai. Palangoje sunku iškeisti užsienio valiutą. Bankai tuo 

metu jau uždaryti, o keliose tuo užsiimančiose kavinėse valiutų kursas 
yra mažesnis negu oficialus.

******
Spalio-lapkričio mėnesį Palangoje siautėjo maniakas, kuris 

užpuldinėjo moteris. įtariamasis sulaikytas, tačiau... atsirado kitas 
maniakas, kuris kas naktį išsiurbia iš mašinų benziną. Vyrų kantrybė 
trūko, ir jie ruošia operaciją “Rykštė“. Jei pavyks maniaką sugauti, 
vyrai, kaip viduramžiais, išplaks tūlą rykštėmis be policijos pagalbos.

UAB “Verpetas“ surašytas protokolas už lapkričio 20 d. 
Vyriausybės nutarimo Nr. 871 “Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais“ 
nesilaikymą. Tai pirmasis šio nutarimo pažeidėjas Palangoje.

3|C**** *
Vagišiai Palangoje pavogė varinius klebonijos vartus.

Palangos jaunimas pasiryžęs surengti “vendetą" KAD vyrukams, 
kurie gruodžio 5-6 dienomis skaudžiai sumušė kelis palangiškius.

Palangoje ir vėl pasirodė maniakas, kuris užpuldinėja moteris. 
Policija turi išsiaiškinti, ar tai naujas maniakas, artas, kuris jau siautėjo 
daugiau kaip 2 mėnesius.

Padėka tautinės paramos fondui
Ilgai ir sunkiai kėlėsi Lietuva. Pagaliau sutraukyti maskoliški pan

čiai. Sunkų atkuriamąjį darbą visais įmanomais būdais trukdo im
periniai politikieriai.

Lietuvių išeivijos dėmesys ir pagalba mums suteikia jėgų ir 
tikėjimo, jog nugalėsime visus sunkumus.

Nuo sovietinės armijos nukentėjusiųjų vardu noriu nuoširdžiai 
padėkoti už pastovų dėmesį ir materialinę pagalbą Didžiosios 
Britanijos lietuvių tautinės paramos fondo valdybai, ypač jos nariams 
p. Juozui Bendoriui ir p. Zigmui Jurui. Ta pačia proga noriu pareikšti 
padėką ir dr. Gražvydui Kirvaičiui, kuris mūsų labui aukoja savo 
brangų laiką.

Iš visos širdies linkime mūsų rėmėjams sveikatos ir kuo puikiausios 
kloties Naujaisiais 1993 metais.

Arnoldas Barysas
Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 

Sausio 13-osios Brolijos Vilniaus miesto skyriaus 
valdybos pirmininkas

Neleistinas svetimų 
vardų darkymas

Pagaliau J. Babilius iš Londono 
pajudino reikalą, dėl kurio aš jau nuo 
seniai kenčiu. Svetimų vardų “sulietu
vinimas“ yra neleistinas dalykas, nes
varbu, kaip į tai žiūrėtų Lietuvos lietu
vių kalbos komisija.

Ne tik žmonių, bet ir vietovių pa
vadinimai yra kartais taip iškraipomi 
lietuviškuose laikraščiuose, kad yra 
sunku juos atpažinti. Anglijos premje
ras John Major paverčiamas į Dž. 
Meidžorą, gi buvusi premjerė lady 
Thatcher į ledi Tečerienę. Kitur skai
tau apie Lidso universitetą Anglijoje. 
Tokio iš viso nėra, spėju kad tai bus 
Leeds universitetas ir t. t. Mums už
sienio lietuviams yra koktu skaityti 
taip iškraipytus vardus.

Užsienio spauda taip nedaro su 
lietuviškais'vardais. Anglų laikraščiai 
teisingai rašė Kazimieros Prunskienės 
ir Vytauto Landsbergio pavardes ir te
levizijos pranešėjai gražiai ir teisingai 
ištarė jas. Tai kodėl lietuviams reikia 
išsiskirti iš kitų? Galima naudoti jau 
prigijusius sulietuvintus miestų vardus 
(Paryžius ir kt.) ir naudoti lengvai suli
etuvinamas pavardes (Jelcinas), bet 
jokiu būdu nerašyti visas pavardes ir 
pavadinimus pagal ištarimą, kas, atro
do prigijo iš sovietiškų laikų, nežiūrint 
”EL“ redakcijos paneigimo. Tą man 
tvirtino jau gana seniai vienas žurna
listas. “Europos lietuvis“ turėtų rodyti 
pavyzdį, kurį gal pasektų ir kita 
lietuviška spauda.

Mečys Bajorinas
Londonas
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’’Inteligentiškai natūrai nebūdingas 
provincinis pasipūtimas, 

tad nereikia sau ir kitiems įvaryti 
nepilnavertiškumo komplekso“
Pasikalbėjimas su Pasaulio žmogumi Broniumi Gaižučiu

Tai ne šventinis Kultūros ir meno 
instituto direktoriaus, Lietuvos 
Mokslų Akademijos humanitarinių 
ir socialinių mokslų skyriaus pir
mininko, profesoriaus, filosofijos 
mokslų daktaro, kartu su bendra
darbiais susirinkus prie stalo, tostas. 
Kadangi jis mano, kad linkėjimai ir 
pažadai, kai virš mūsų leidžiasi ka
lėdinė šviesa - niekuo neįpareigoja, 
nes ir pačios šventės ne pokyliui, bet 
ir ne darbui, o apmąstymui. Nese
niai profesorių pasiekusi naujiena iš 
Kembridžo universiteto apie jam su
teiktą Pasaulio žmogaus vardą pri
minė apie visų, kas gyvena ir gimsta 
Lietuvoj, laukiantį sunkų darbą - 
grįžimą į Europą. Nors apdovano
jimą vertina kaip turintį prasmę in
telektualinį žaidimą, į kurį pirmą 
kartą įtraukti ir Lietuvos žmonės. 
Gaila, kad nei jis pats, nei kiti neturi 
už ką nusipirkti 150 JAV dolerių 
kainuojančių regalijų.

"Grįžtame į Europą“ - prieš pus
metį daugelis šį šūkį ėmė vartoti, 
sakydami, kad Europa mūsų pasiil
gusi. Tai nėra bereikšmė mintis. 
Mes patys jaučiame, kur esame atsi
likę nuo Europos, ko nežinome, ne
mokame ar neturime, nes kai kurias 
kasdienio gyvenimo vertybes buvo
me apsiriboję. Vienpusiškas, vien- 
planis gyvenimo būdas reikalavo 
laikytis griežtų normų, nebuvo inte
gruojama mokslo mintis - filo
sofinės idėjos, humanitarinės moks
lo sritys, neturėjome sociologinės, 
teisinės literatūros. Daugelis iki šiol 
pasaulyje nežinomų, neišverstų, tai
gi ir nežinomų mums autorių.

Pradėtas ėjimas į Europą, tai sun
kus ir pozityvus darbas. Todėl norė
tųsi ir pozityvių, pamatuotų, o ne 
turgaus lygio žingsnių kiekvienoje 
veikloje, ėjimo į dialogą, turint ką 
pačiam pasakyti. Kol kas nuo Euro
pos nugriebėme viršutinius dalykus. 
Gal daugiausia turime muzikinių 
videoįrašų. Kadangi vertybės inte
gruojamos apgraibomis, todėl čia 
jau pateko nemažai antrarūšių da
lykų. Sukauptų Europos vertybių 
suvokimas reikalauja gero jų pa
žinimo. To būtent mums stinga, o 
Nepriklausomybės metai veja ir 
veja. Nors išleistos literatūros kny
gynuose ir gausu, bet tai perspausdi
nimai, prieškario knygos, retai pa
čios geriausios. Deja, kaip mažai iš
vertėm tai, kas yra pamatas. Filo
sofinių traktatų, teologinių dalykų 
bemaž nesulaukėme. Patys gūžčio- 
jam pečiais: sugadinta tonos popie
riaus, o leidiniai jau nurašomi.

Grįžimas į 
Europą tęsis il
gai. Džiugu, kad 
prasidėjęs ryšių 
su jos šalimis 
gludinimas ne 
vien knyginis. 
Tiesiog pats gy
venimas stimu
liuoja bendrauti 
su inteligentija, 
išgirsti savaip 
interpretuojamas 
kai kurias idėjas. 
Tokiuose betar
piškuose dialo
guose daug ne
matomo minties 
ir proto triūso. Ir 
kuo labiau re
miesi žinovyste. 
tuo daugiau iš 
bendravimo turi 
naudos.

Girdėjau diskusijų, kad Lietuva 
esanti tiltas tarp Rytų ir Vakarų. Ma
nyčiau, jog ši dar S. Šalkauskio iš
sakyta idėja nėra nuodugniai pasverta. 
Taip, ji originali, bet mūsų istorinis 
kultūrinis paveldas siekia senuosius 
graikus, romėnus, tik kai kas perimta 
iš Rytų. Rytietiška įtaka ne tiek 
reikšminga, kaip atrodo iš pirmo 
žvilgsnio. Kai susipažįsti su pran
cūzais, belgais, anglais ar vokiečiais, 
pastebi, kiek jie mažai žino apie mus, 
tuo pačiu mes toli nuo jų dvasinio 
patyrimo. Lankydamasis svetur pa
stebėjau, kad žmonės įvairiose drau
gijose, darydami ne tokius didelius 
darbus, nuveikia tiek daug. Kaip bitės, 
nešdami po žiedadulkę, jie kultūrinę 
veiklą padaro žavią ir reikšmingą. 
Gaila, kad iki šiol sureikšmindami 
kultūros institucijų darbą, mes Lietu
voje neskiriame tiek dėmesio ir kaip 
nevertiname atskiros asmenybės nuo
pelnų ir energijos.

Kuo mes liksim Europai įdomūs, 
jei liksim saviti? Ten jau pasigirsta 
minčių apie kiekvienos tautos kultūros 
reikšmingumą. Kas tai? Juk pagal 
įprastinę hierarchiją vienos tautos iš
skiriamos kaip kultūringiausios, kitos 
- mažiau kultūringos. Tuo tarpu kiek
vienos jos kultūra nepakartojama ir 
įvairi. Tad Lietuvai einant į pasaulį, 
teks rasti savo vietą kultūrų poliloge. 
O susikalbėti mes galime, nes kalba
me apie amžinas vertybes tiesą, 
meilę, išmintį, gėrį... Todėl negaliu 
sutikti su manančiais, kad per soviet
metį praradome visas svarbiąsias dva
sines vertybes ir net negalime pradėti 
bendrauti. Nesu socializmo mylėtojas, 
bet manau, kad ir kokios sunkios sąly
gos būtų kėrėjui, jis išranda būdų, kaip 
išsakyti tiesas, kas jam rūpi. Lietuvoje 
tai buvo J. Miltinio teatras. Jis labiau
siai revoliucionalizavo žmonių sąmo
nę, kėlė asmenybės likimo, moralės ir 
atsakomybės, laisvės idėjas. Ir tai bu
vo ne revoliucija vandens stiklinėje, 
ne viena kita numesta tuo metu drą
sesnė frazė. Tai tikroji revoliucija, kuri 
leidžia pažinimo metmenis. Tokių 
pavyzdžių rastųsi ir daugiau. Todėl 
nedera lieti tiek savikritikos.

Neseniai dalyvavau Pabaltijo šalių 
Mokslo Akademijų prezidiumų pasi
tarime. Estai ir latviai informavo apie 
tarptautines ekspertizes, kurias finan
savo Europos Bendrija ir pačios vals
tybės. Ekspertus labiausiai nustebino, 
kad mokslo lygis šiose šalyse brandus: 
80 procentų darbų atitinka bendrus pa
saulio standartus. Neatitikmuo tik tose 
srityse, kur esame techniškai atsilikę. 
Patys autoriai taip pat nustebo, kad 

Europos mokslo visuomenė pri
pažino jų darbų rimtumą. Gaila, kad 
Lietuvoje to nėra padaryta. Tikiu, 
kad ekspertizė parodytų, kad galime 
įsijungti į Europą be nepilnavertiš
kumo komplekso.

Minėjau idėją, kad svarbus ben
dravimas ne tik profesiniais intere
sais, bet ir kultūriniais. Deja, huma
nitarinis parengimas buvo neišplė
totas, dabar gi jaunus žmones vilioja 
naujos sritys. Tad žvelgiame į Euro
pos patyrimą, kur aktyviai lankomi 
humanitariniai speckursai, semi
narai. Studijuojantys gali rinktis, ko 
norėtųsi palinkėti ir mūsų studen
tams. Kad jie verdami savo vėrinį, 
sudarytų kuo individualesnį savąjį 
pasaulį ir nejaustų kompleksų. 
Kompleksuotumas velnioniškai pa
kerta žmogų. Tuo tarpu, išskyrus 
diplomatijos, ekonomikos, teisės, 
dalykus, kitose srityse mūsų univer
sitetinis išsilavinimas rėmėsi ir re
miasi tradicijomis. Tad šiandieną į 
Vytauto Didžiojo universitetą kvie
čiami dėstytojai niekuo nestebina 
studentų. Nors vyravo nuomonė, kad 
visi gerbiamieji jaunieji emigrantai 
pasiekę tokį lygį, koks mums nesi- 
sapnavo.

Tik tenka prisiminti, kad kultūra - 
ne vien aukštosios vertybės, o taip 
pat ir bendravimo kultūra, manieros, 
gyvenimos stilius. Prisipažinkim, 
kad kasdieniame gyvenime esame 
tiesiog apsileidę. Ką tik grįžau iš Ta
lino, kur gėlės, žvakelės, reklama, 
kur visi geria grogą. Sąlygos šventei 
juk tos pačios. Tai pavyzdys, kaip 
kasdienybės estetika net tomis pa
čiomis sąlygomis sustyguojama, kad 
net jauku. Mūsų žmonės gi sudėję 
visą viltį į greitą pinigą. Dvasinių 
vertybių lyg nereikia, nebent kokiai 
pramogai. Ėmėmės vienu ir tuo pa
čiu laiku rimtam ekonomikos subu- 
davojimui ir pasidavėme dvasiniam 
suglebimui. Tad inteligentijai be
lieka pasitraukti į savo konkrečius 
darbus. Džiugu, kad mūsų instituto 
mokslininkai šiais metais tai ir darė. 
Išleista "Šiuolaikinės lietuvių dailės 
horizontai“, “Ikikrikščioniškoji Lie
tuvos kultūra“, “Baltų kultūros sim
boliai“, “Nuo gotikos iki romantiz
mo“ ir kitų leidinių. Manome, kad 
jie palengvins mums, lietuviams, 
grįžti į Europą ir būti joje pilnatei
siais šeimininkais.

Užrašė Danutė Šiaudinytė

Nuotraukoje: Bronius Gaižutis 
su kolektyvu prie šventinio stalo.

Pagerbtas Londono parapijos 
chorvedys

Šventasis Tėvas Jonas Paulius U apdovanojo Londono Lietuvių Švento 
Kazimiero parapijos choro vedėją Justiną Černių medaliu “Pro ecclesia et 
pontifice“.

Apdovanojimo medalį per Kalėdų Bernelių Mišias Justinui Černiui 
įteikė Apaštališkasis Pronuncijus Korėjai ir Mongolijai arkivyskupas dr. 
Jonas V. Bulaitis. Įteikdamas medalį jis sakė, kad Justinas Černis šioje pa
rapijoje chorui vadovauja daugiau negu 40 metų. Jam kaip chorvedžiui ir 
vargonininkui per tą laikotarpį teko daug kartų dalyvauti parapijos ir para
pijiečių linksmuose bei liūdnuose įvykiuose.

Sveikiname Justą su didingu Švento Tėvo pagerbimu.
Nuotraukoje: Arkivyskupas dr. Jonas Bulaitis įteikia Justinui 

Černiui popiežiaus apdovanojimą.

Kūčios Vasario 16-osios 
gimnazijoje

Vasario 16-osios gimnazijoje 
Kalėdų atostogos prasidėjo gruodžio 
19 d. Prieš išsiskirdami trims savai
tėms, bendras Kūčias mokiniai su 
mokytojais ir mokyklos darbuotojais 
bei jų šeimomis šventė gruodžio 18- 
osios vakare. Prie išpuoštų, vakaro 
programomis ir kalėdaičiais aprū
pintų bei skaniais valgiais apkrautų 
Plungės fabriko gamybos stalų, ku
riuos bei kėdes padovanojo Kauno 
prekybininkas Kęstutis Paškauskas, 
susėdo 180 asmenų.

Vasario 16-osios gimnazijos 
Kalėdų eglučių pagrindinis ren
gėjas yra jos kapelionas evangelikų 
kunigas Fr. Skėrys. Kūčias jis pra
dėjo sveikinimo žodžiu. Vilnietė 
moksleivė Ieva Kurmanavičiūtė 
perskaitė Luko evangeliją apie 
Kristaus gimimą. Abu kapelionai - 
katalikų kunigas Edis Putrimas ir 
evangelikų kunigas Fr. Skėrys - su
kalbėjo maldas.

Kalėdų vaizdelį parengė moky
tojos Bronė Lipšienė ir Genė Venc- 
kuvienė. Vaidino XI, XII ir XIII 
klasių mokiniai.

Direktorius Andrius Šmitas pa
pasakojo sąmojų apie užsienietį 
laikraštininką, kuris, nemokėdamas 
vokiečių kalbos, atvykęs į Vokie
tiją per Šeštines, klausė vertėją, ką 
taip iškilmingai žmonės čia šven
čia. Vokiškai Dangun žengimo 
šventė vadinama Himmelfahrt. Pa
žodžiui išvertus išeitų važiavimas 
arba skridimas į dangų. Užsienietis 
suprato, jog tai aviacijos šventė ir 
apie tai parašė informaciją savo 
laikraščiui. Išoriniai ženklai daž
nam užgožia Kalėdų esmę - Pasau
lio išganytojo Kristaus gimimą 
prieš maždaug du tūkstančius metų. 
Kadangi salėje buvo nemokančių 
lietuvių kalbos arba menkai ją tesu- 
prantančių, savo mintis direktorius 
persakė ir vokiškai.

Vokietijos lietuvių evangelikų 
liuteronų valdybos pirmininkė ku
nige Tamara Šmitienė kalbėjo apie 
duris. Kristus yra pasakęs - Aš esu 
durys. Durys tarp Dievo ir žmonių. 
Prieš du tūkstančius metų Dievas 
per savo sūnų Kristų atidarė žmo
nėms duris į dangų. Kristaus gimi
mo šventėje visi krikščionys atveria 
savo namų ir širdžių duris. Vargas 
tiems, kurie savo duris užtrenkia.

Hiutenfeldo ir kaimyninės 
Neuschloss parapijos klebonas 
evangelikų kunigas Sartorius pri
sidėjo prie T. Šmitienės kvietimo 
atidaryti per šventes savo širdžių 
bei namų duris ir perdavė savo pa
rapijiečių kalėdinius sveikinimus.

Pasikeitę kalėdaičių gabalėliais 
su stalo kaimynais, klegančioje krū
voje visi dairėsi artimesniųjų, su 
kuriais laužė kalėdaičius ir nuo
širdžiai spaudė rankas, po to susėdo 
prie stalų ir kibo į kūčias, pagal lie
tuviškus papročius susidedančias iš 
12 patiekalų: įvairiai paruoštų sil
kių, šviežių ir rūkytų žuvų, kisielių, 
virtinėlių su grybais bei prėskučių 
su aguonų pienu.

Kalėdinių melodijų, giesmių ir 
deklamacijų programą atliko mu
zikos mokytojo Arvydo Paltino va
dovaujami mokiniai. Kalėdų gies
mes giedojo 14-kos jauniausių mer
gaičių choras, grojo orkestrėlis. Sin
tezatoriumi pagrojo R. Lemkytė ir 
I. Senkutė.

Aukų pakako renginio išlaidoms 
padengti ir vertingoms dovanoms 
nupirkti. Tačiau Kalėdų senelio su 
dovanomis teko palūkėti. Lauke bu
vo tiršta migla, važiuoti teko pama
žiukais, o kelias iš Lietuvos toli
mas. Prieš dalydamas dovanas, 
Kalėdų Senelis klausinėjo, ar gerai 
mokosi, ar kalba lietuviškai. Palin
kėjęs linksmų švenčių, Senelis iš
dalijo dovanų maišus su apelsinais, 
obuoliais, sausainiais, riešutais, šo
koladais ir išskubėjo namo, nes Lie
tuvoje vaikai labiau reikalingi do
vanų negu čia. Senelis tikrai buvo iš 
Lietuvos, Kriūkų kaimo (netoli Jo
niškio), žemės ūkio inžinierius me
chanikas, po privatizavimo tapęs 
stambaus ūkio savininku, Vladas 
Stankevičius.

Į Kalėdų eglutę savo fotokores
pondentus ir redakcijos atstovus 
atsiuntė du kaimyniniai dienraščiai 
- "Mannheimer Morgen" ir "Lam- 
pertheimer Zeitung“. Pastarajam 
laikraščiui atstovavo Vokietijoje gi
musi lietuvaitė Kyra Inachin. Jie at
vyko su mama Godušaite-Schnei- 
der. Abu dienraščiai išspausdino 
Kalėdų eglutės aprašymus su nuot
raukomis. O “Lampertheimer Zei- 
tunng“ net pirmame puslapyje.
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Privatizacija

’’Lino“ poilsio namų savininkais 
Palangoje

tapo 7 akcinės bendrovės
Nuo 1991 m. lapkričio 1 d. Vy

riausybės potvarkiu, buvo panaikintas 
Respublikinis tarpkolūkinių įstaigų 
kurortinių susivienijimas, ir "Linas“ 
tapo Palangos valstybine firma. 1992 
m. spalio mėnesį akcijas pirko dar
buotojai. Iš galimų 30, jie įsigijo viso 
labo tik 5,4 proc. akcijų. Todėl, svars
tant "Lino“ valdymo, ūkininkavimo 
klausimus, jų balsas bus nežymus. 
Lapkričio mėnesį įvyko pirmasis vie
šo akcijų pasirašymo etapas, kuriame 
septynios investicinės akcinės bend
rovės įsigijo kontrolinį akcijų paketų. 
Daug kalbų sukėlė šis įvykis. Darbi
ninkai baiminosi netekti darbo, žur
nalistai ieškojo "tamsiųjų“ sandėrio 
pusių. Atrodo, jokių sensacijų nėra.

Ponas Gintautas Plaušinis, ’’Li
no“ generalinis direktorius, pasa
kė, jog "Linas”, tapęs valstybine 
firma, pasijuto esąs pamestinukas. 
"Daugiausia pajamų gaudavome iš 
poilsio, gydymo, turizmo. Pastarai
siais metais buvome priversti užsiim
ti verslais. Niekas nepadėjo. O kiek 
dar neužbaigtų darbų! Norint už
baigti "Lino“ valgyklą, reikia 10-12 
milijonų talonų, baseino rekonstruk
cijai - 96,9 milijonų, 380 vietų mie
gamojo "Rugelio" korpuso antrai eilei 
- daugiau kaip 320 milijonų talonų. 
Tokių pinigų "Linas“ neturi ir be 
pagalbos neišsivers!“

’’Lino“ juristas p. Jonas Ba- 
ginskas: "Nieko ypatingo neįvyko. 
Valstybinis turtas buvo privatizuotas 
pagal įstatymą. Kaip valstybinė fir
ma "Linas" perspektyvos neturėjo“.

Ką mano naujieji "Lino“ šeimi
ninkai? Kalbuosi su Kauno koncer
no ’’EBSVV“ tarybos pirmininku 
p. Gintaru Petriku.

"Dabar reikia labai detaliai iš

Lietuvos ambasada Belgijoje
Oficialiai atidaryta Lietuvos am

basada Briuselyje, kurioje darbuojasi 
ambasadorius Beniliukso valsty
bėms, taip pat ambasadorius Euro
pos bendrijai bei NATO blokui.

Praėjo beveik dveji metai, kai Ka
nados lietuvių bendruomenės iniciaty
va buvo pradėtas Kanados lietuvių 
Pagalbos Lietuvai vajus, užsimojęs 
sutelkti bent vieną milijoną dolerių 
pagelbėti Lietuvos valstybės pirmie
siems žingsniams į nepriklausomybę.

1991 m. vasarą Lietuvos Aukš
čiausiosios tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis kreipėsi į KLB 
krašto valdybą bei Pagalbos Lietuvai 
vajaus komitetą, išreikšdamas pa
geidavimą pirkti pastatą Briuselyje 
Lietuvos Respublikos ambasadai.

1991 m. lapkričio 23 d. Kanados 
lietuvių dosnumo dėka Briuselyje 
buvo nupirktas ambasados pastatas.

Iškilmingas Lietuvos Respublikos 
ambasados atidarymas Briuselyje ir 
misijos prie Europos bendruomenės 
įvyko 1992 m. rugsėjo 22 d. Patalpas 
pašventino Panevėžio vyskupijos 
kancleris prelatas J. Juodelis. Skam
bant Lietuvos himnui, Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas V. 
Landsbergis iškėlė ant ambasados 
pastato Lietuvos vėliavą. Jaudinantis 
buvo momentas, kai daugelio valsty
bių garbės svečiai, bekylančiai mūsų 
trispalvei teikė pagarbą, o Vokietijos 
kariuomenės pulkininkas jai saliuta
vo. Lietuva su šios ambasados atida
rymu praktiškai ir formaliai sugrįžo į 
Europos valstybių gretas.

Iškilmėse dalyvavo atstovai iš 
Europos bendrijos. NATO. Belgijos 
vyriausybės bei parlamento, Lenki
jos. Kanados. Rusijos, Vokietijos, 
Italijos, Suomijos, Estijos, Latvijos, 
Portugalijos. Olandijos. D. Britanijos 
ambasadų. Tarp jų buvo ir Lietuvos 
Respublikos ambasadorius Pran
cūzijai O. Balakauskas ir ambasado

nagrinėti "Lino“ situaciją. Aptarti vi
sus projektus. Išsiaiškinsim, kiek 
reikia lėšų, galvosim, iš kur jų gauti".

"Kada manote gauti pirmąjį 
pelną?"

"Pirmąjį pelną gausime negreitai. 
Turime įtikinti savo akcininkus, jog 
pirmus du metus nėra ko jo laukti. 
Geriau reikia galvoti, kaip toliau plės
tis, kelti aptarnavimo kultūrą, "Lino“ 
lygį. Reikia padaryti remontus, pabaig
ti statyti, kas pradėta. Visa tai mums 
turėtų atnešti pelną. Šiandien mes iš- 
kentėsime su minimaliais dividentais, 
minimaliu pelnu, tačiau žinosime, jog 
ateityje turėsime valiutinį pelną.“

"Arkeisis "Lino" profilis?“
"Jokiu būdu. Tai būtų kvailystė! 

Darbuotojai taip pat nebus išmesti iš 
darbo.“.

"Ar keisis reikalavimai jų atlieka
mam darbui?“

"Be abejonės, kadangi mes orien
tuosimės į klientus iš visur: tiek iš 
Lietuvos, tiek iš buvusios SSSR, tiek 
iš Vakarų. Orientuotis vien į klientus 
iš Vakarų mes negalime. Kur garan
tija, kad jie atvažiuos? Kalbėdamiesi 
su "Lino“ darbuotojais sužinojome, 
kad žiemą sunku susirasti poilsiauto
jų. Mes pamėginsime padėti, kad ir 
šią žiemą "Linas“ nebūtų tuščias“.

"Kokia nuotaika po susitikimo su 
"Lino“ darbuotojais?“

"Nelabai gera. Žmonės išvargę ir 
pikti. Jie bijo netekti darbo. Tai su
prantama. Tačiau pastebėjome, jog 
žmonės dirbti nori. Šiaip ką nors 
spręsti iš pirmo susitikimo sunku."

"Ar keisis "Lino“ pavadini
mas?“

"Nesikeis.“

Sonata Baginskaitė, Palanga 

rius Vokietijai - V. Antanaitis.
Išeivijos lietuviams atstovavo 

Belgijos lietuvių bendruomenės pir
mininkė S. Baltus, R. Sinius, gyve
nęs Kanadoje, o dabar Olandijoje, 
kur eina LB pirmininko pareigas, ir 
gražus būrelis Belgijos lietuvių - A. 
Miknevičius ir J. P. Lanskoronskis, 
rašytojas E. Cinzas, kiti. Jų dėka bu
vo surastas ir šis pastatas ambasadai. 
Belgijos lietuvių nėra daug, bet jie 
apmokėjo iškilmių vaišių išlaidas.

Kanados lietuviams atstovavo V. 
Bireta, B. Biretienė, Indrė Čuplins- 
kaitė, kuri studijuoja Liuveno univer
siteto filosofijos-teologijos fakultete.

Lietuvos ambasada yra visiems 
gerai žinomoje Briuselio miesto da
lyje. Jos kaimynystėje - Vokietijos ir 
Lenkijos ambasados. Lietuvos am
basada turi tris aukštus ir gražų didelį 
kiemą-sodą. Remonto ir restauravi
mo darbai buvo atlikti kruopščiai, 
pastatas dabar atrodo imponuojančiai.

Šiame pastate yra Lietuvos Res
publikos ambasada Beniliukso vals
tybėms, kuriai vadovauja ambasado
rius Pr. Kūris, o misijos prie Europos 
bendrijos - ambasadorius A. Venckus. 
Taip pat čia veikia ir Lietuvos Res
publikos konsulatas Beniliukso vals
tybėms, vadovaujamas E. Bieliūno. 
Ambasados kanceliarijos vedėja yra 
V. Stankūnienė, o ūkio vedėjas V. 
Stankūnas.

Lietuvos vyriausybė bei jos 
pareigūnai išreiškė didžią pagarbą 
bei padėką Kanados lietuviams šiais 
žodžiais: "Tai viena vertingiausių 
dovanų išeivijos lietuvių Lietuvos 
valstybei".

Kanados lietuviai gali didžiuotis 
šiuo ambasados pastatu, kuris tarnau
ja Lietuvos labui. Šią dovaną Lietu
vai nuolat primena metalinė lentelė 
su įrašu ambasados kabinete.

Vytautas Bireta
"Tėviškės žiburiai“ (1992, Nr. 42)

Tarytą u titiioj ryšiai

Ingrida Bublienė: ’’Mes pateikiame 
Lietuvai tai kas geriausia ir 

išvežame iš Lietuvos kas geriausia“
Su ponia Ingrida BUBLIENE 

susitikau pernai vieną gruodžio die
ną Vilniuje, "Neringos" viešbutyje. 
Mūsų
pertraukti. Vieni prašė giminėms 
Amerikoje nuvežti Kalėdų dovanų iš 
Lietuvos, kiti dėstė savo dalykinius 
pasiūlymus, dar kiti tikėjosi išgirsti, 
kiek yra vilčių vienai ar kitai įmonei 
su savo produkcija pakliūti į Vakarų 
rinką... Todėl ir mūsų pokalbis plė
tojosi prekybos ir bendradarbiavimo 
su užsienio šalimis linkme. Primin
siu, jog Ingrida Bublienė yra IB 
COMMUNICATIONS INTERNA
TIONAL CONSULTANTS prezi
dentė. Clevelend'e įsikūrusi firma 
atstovauja ir LITEXPO Parodų cent
rui Lietuvoje.

- Daug kas manęs klausia, kur 
mano namai, - Amerikoje ar Lie
tuvoje? Kodėl kyla toks klausimas, 
aš suprantu. Juk Lietuva yra gana toli 
nuo Amerikos. Pagaliau kelionė į 
Lietuvą yra kur kas keblesnis daly
kas nei, sakysim,.iš Klyvlendo nuva
žiuoti į Čikagą ar Londoną. Kai ren
giesi į Lietuvą, kelionė tarsi praside
da gerokai anksčiau, nes ne vienas 
sutiktas pažįstamas visada sako: tai 
tu jau važiuoji, nors išvažiuoju gal 
tik po mėnesio. Bet tos šnekos ne
leidžia pamiršti kelionės rūpesčių, 
atitrūkti nuo Lietuvos... O kai su
grįžti - vėl tas pats: tai tu jau grįžai iš 
Lietuvos, pasakok, kas ten naujo...

Aš džiaugiuosi, kad turiu tokią 
galimybę čia, Lietuvoje, darbuotis. 
Nors, žinoma, daugiau kaip visuo
menės veikėja. Bet susidarė tokios 
sąlygos, kad mano visuomeniniai 
ryšiai man labai padėjo. Aš buvau ir 
esu Amerikos lietuvių bendruome
nės krašto valdybos vicepirmininkė. 
Tai tam tikras užnugaris. Per tuos 
visuomeninius ryšius teko susitikti 
su daugeliu veikėjų čia, Lietuvoje. 
Jūs turbūt prisimenate, kai buvo no
rima privatizuoti Parodų rūmus. Iš 
pradžių aš buvau nesuprasta, atseit, 
stabdau Lietuvoje privatizaciją. Bet 
šiandien tas pastatas tobulai repre
zentuoja Lietuvą, kas savaitę ten 
vyksta parodos. Šiandien tuo džiau
giasi ir pati Lietuvos Vyriausybė. 
Kai pirmą kartą aš pamačiau tuos 
Rūmus per Pasaulio lietuvių vers
lininkų suvažiavimą, didžiavausi 
Lietuva. Kartu kūriau planus, kaip 
tuos Rūmus padaryti tikrai vertus Pa
rodų rūmų vardo, kad pasaulis per 
tuos Rūmus atsivertų Lietuvai ir Lie
tuva pašaliui. O jau grįžusi į Ameri
ką įtaigojau seserystės ryšius tarp 
LITEXPO ir Klyvlendo parodų rū
mų. kad galėtume keistis parodomis, 
keistis technika, keistis žiniomis, 
visu tuo, ko reikia atsikuriančiai Lie
tuvai. Ir buvo labai sunku ameri
kiečius įtikinti. Jie manė, kad čia, 
Lietuvoje, nieko nėra, kas čia va
žiuos, kas čia parodas veš. Iš dalies 
tai tiesa. Iki šiol dar neatvežėme 
jokios parodos iš Amerikos. Nes 
amerikiečiai bijo rizikuoti. Čia dar 
nestabili ekonomika, o svarbiausia, 
kad pinigai, kaip čia pasakius, prekių 
mainams netinkami naudoti. Tačiau 
jie patikėjo mano užsispyrimu, ir 
Aloyzas Tarvydas, Parodų rūmų di
rektorius, pasirašė sutartį su ame
rikiečiais.

- Atvykau į Lietuvą tartis dėl 
ryšių plėtojimo, ir ką jūs manot, - 
sužinojau, kad Vyriausybė jau pri
ėmė nutarimą Parodų rūmus per
duoti Lietuvos biržai, kuri ten buvo 
laikinai įsikūrusi. Man toji žinia bu
vo Savotiškas šokas. Visi mano dar
bai, maniau, nueis šuniui ant uode
gos, be to, mano reputacija... Ka
dangi aš jau tada vadovavau 1B 
Communications, tos įmonės vardu 
tvarkiau visus reikalus, ieškojau part

nerių Lietuvai. Amerikoje plačiai bu
vo nuskambėję, kokius ryšius mums 
pavyko užmegzti. Ir staiga viskas 
griūva - Parodų rūmų nebėra. Tai būtų 
pakenkę ne tik mano įmonei, bet ir 
mano imidžui. Teko apeliuoti į Par
lamentą, kalbėti frakcijose ir 1.1. Vie
nas asmuo (nenoriu minėti jo pavar
dės) ėmėsi viešai rinkti deputatų pa
rašus, kad šis klausimas būtų svars
tomas Parlamente. Čia atsiskleidė tam 
tikra politika: visi tarsi norėjo, bet visi 
bijojo. Ko? Bet vienas vis dėlto suri
zikavo, surinko tų parašų net daugiau 
negu reikėjo. Galbūt jis, būtent jis, su
prato mano idėją? Grįžusi į Lietuvą, 
aš nuėjau į Parlamentą padėkoti tiems 
deputatams, kurie buvo aktyviausi 
sprendžiant Parodų rūmų klausimą. 
Nuėjau padėkoti už jų pastangas. 
Daugelis tik tuomet suprato, koks bu
vo mano siekimas ir kodėl man rei
kėjo jų paramos.

- Gal mes apskritai nesuvokėme, 
kas tai yra Parodų rūmai, kokia gali bū
ti jų įtaka krašto ekonomikai plėtoti? - 
drįstu suabejoti savo pašnekovei.

- Taip taip. Būtent taip. Bet dabar, 
man rodos, atsipeikėta, ypač po tokių 
tarptautinių parodų, kokias, pavyz
džiui, buvo atvežę vokiečiai. Turiu 
galvoje Informacijos ir komunikacijos 
priemonių parodą, AgroBalt ir kitas. Ir 
man rodos, kad tų parodų bus daugiau 
ir daugiau. O per tas parodas platėja 
akiratis, mezgasi pažintys, dalykiniai 
ryšiai, ima aiškėti, ką mes turime 
daryti čia, Lietuvoje. Ir ne taip svarbu, 
kad ne viską, kas vienoje ar kitoje pa
rodoje rodoma, galima nusipirkti. 
Svarbiausia, kad mes -sužinome, kokių 
dalykų esama pasaulyje. Pagaliau mes 
negalime gyventi užsidarę kaip kokio
je saloje. Netrukus mes organizavome 
pirmąją parodą Amerikoje, kur savo 
gaminius rodė aštuoniolika pagrindi
nių Lietuvos įmonių. Tai buvo labai 
svarbus politinis įvykis, nes iki tol Va
karuose visų žvilgsniai krypo į Rusiją, 
į Maskvą. Lietuva savo gaminiais at
vėrė amerikonams akis, sugriovė ilgus 
dešimtmečius gyvavusią politiką, gir
di, Pabaltijy nieko nėra, ten jokios pa
žangos, viena ubagystė. Tai buvo, 
man rodos, pats didžiausias Lietuvos 
atradimas. Tekstilė, šampanas, grąžtai, 
"Ekrano“ gaminiai maitino visą So
vietų Sąjungą. Ir šiandien niekas ne
gali patikėti, kad mes Lietuvoje gami
name grąžtus. Dabar atidarėme tam 
tikrus vartus. Nebūtinai į Ameriką, ir j 
Kanadą, ir į kitas šalis. Į Ameriką mes 
jau vežame Alytaus šampaną, Lent
vario kilimus, Vilniaus grąžtus, kai 
kurią tekstilę. Ne tik per mane, ir per 
kitus. Tai jau yra konkretūs ryšiai, 
konkretūs mainai, tai jau yra konkreti 
meilės Lietuvai išraiška. Tiek metų 
mano tėvai puoselėjo mano meilę 
Lietuvai, tiek metų aš dirbau ir iki šiol 
dirbu Lietuvos labui visuomeninį dar
bą. Pagaliau atėjo konkrečios veiklos 
metas. Kol mes neatvešim į Lietuvą 
dolerių, tikros valiutos, jūsų įmonės 
nepajėgs taip tvarkytis, kad galėtų 
dirbti visą savaitę be pertrūkio, kad 
žaliavų turėtų su kaupu. O Lietuvos 
gaminiai tikrai nėra blogi, tikrai gali 
konkuruoti. Yra daug prastesnių, įve
žamų iš kitur kad ir į Ameriką. Svarbu 
pradėti, svarbu prasimušti.

Aš manau, kad toji pradžia galėtų 
būti tokia: sakysim, aš atvežu prekių, 
kurių Lietuvoje negaminama. Gal te
ko girdėti apie Vilniuje, "Astros“ par
duotuvėje parduodamą MMM firmos 
produkciją langams sandarinti. Jūsų 
langai labai nesandarūs. Ne tik langai. 
Aš čia būdama vis žvalgausi, ko jums 
reikia. Kai aš išgirdau šnekant, po pir
mojo ankstyvo sniego čia, Lietuvoje, 
kaip moterys sandarina langus, ne
galėjau net patikėti. Kamšo vata, 
verda košę, tepa ja popieriaus juoste

les ir klijuoja. Grįžusi į Ameriką, 
tuoj pat susisiekiau su firma MMM. 
Tai viena didžiausių firmų pasauly
je, neseniai atidarė skyrių Švedijoje, 
kuris turėtų aptarnauti visą šitą re
gioną. Mes paskambinome į Švedi
ją. Jie dar nebuvo tam pasiruošę, dar 
tik planuoja, ką ir kaip daryti, o mes 
jau atvežame produkciją į Vilnių ir 
"Astroje“ jau pardavinėjame.

Šitoje vietoje ponia Ingrida labai 
greitai ir dalykiškai susitarė su Gri- 
giškių bendrovės generaliniu direk
torium Liudu Miškiniu susitikti po 
pusvalandžio.

- Mes su ponu Miškiniu tariamės 
eksportuoti jo įmonės gaminamą po
pierių ir kitką į Ameriką. Šiandien 
jis atėjo galutinai aptarti mūsų rei
kalų. O Alytaus šampanas, tikiuosi, 
vasarą JAV jau bus visur ant len
tynų. Kitą savaitę jau atvažiuoja į 
Lietuvą konteineris su šviestuvais. 
Nors kol kas Lietuva sunkiai gyve
na, bet žmonėms reikia visko, pa
galiau juk kuriasi ambasados, atsto
vybės. Mes stengiamės atvežti tai, 
ko žmogui reikia būtent šiandien. 
Man labai skauda širdį, kad prekės, 
kurios šiandien yra ant jūsų lentynų, 
labai prastos. Jūsų komersantai nori 
labai greitai uždirbti dolerių, veža 
visokį šlamštą iš Lenkijos, iš Tur
kijos. Ir žmogus perka, nes neturi iš 
ko rinktis. Bet už tą pačią kainą gali
ma paieškoti po pasaulį ir atvežti ge
resnės kokybės prekių. Kodėl Lie
tuva turi nuodytis kokiu pasenusiu 
sviestu ar aliejum, kokiais konser
vais? Aš bijau, kad jūs susirgsite, nes 
valgote visokį šlamštą. Aš stengiuosi 
ieškoti prekių palankiausiomis kai
nomis, bet gerų prekių. Aš už dyką 
irgi nieko nedarau. Aš esu komer
sante. Mes pateikiame Lietuvai, kas 
geriausia ir išvežame iš Lietuvos, 
kas geriausia.

Aš dirbu su "Astros“ parduotuve, 
tiesiogiai su įmonėmis. Mano laukas 
čia labai platus.

- Bet tikriausiai moteriai būti ko
mersante nėra taip paprasta?

- O, taip. Jūs teisi. Bet aš jau už
auginau penkis vaikučius. Trys iš jų 
jau baigė universitetus, ketvirtoji 
dukra jau gimnazistė. Man šiuo me
tu yra palankios sąlygos plėtoti savo 
veiklą. Mano vyras remia mano ko
merciją. Jis dirba pagal savo profesi
ją, yra inžinierius. O aš pati jaučiuosi 
turinti sveikatos, mokanti lietuvių 
kalbą, - man čia, Lietuvoje, nereikia 
vertėjo, aš visai nesijaučiu čia esanti 
svečias. Man čia visai gerai, nėra per 
prasta, kaip kitiems kartais atrodo. 
Aš vienodai bendrauju tiek su prezi
dentu, tiek su paprasta sena moterė
le, kurią sutinku gatvėje su krepše
liu. Aš tikrai esu labai laiminga, kad 
turiu tokį darbą, kad galiu bendrauti 
su komersantais, įvairių sluoksnių 
žmonėmis. Tai mane labai pratur
tina. Grįžus labai sunku tuos patir
tus įspūdžius perteikti išeivijai, kuri į 
Lietuvą žiūri tik iš tolo. Aš esu pa
čioje Lietuvos širdyje. Dažnai mūsų 
nuomonės nesutampa, bet esu tikra, 
kad ilgainiui mes visi tapsime daug 
artimesni, negu esame šiuo momen
tu. Seimo rinkimų rezultatai išeivijai 
buvo tam tikras šokas, nes išeivija 
gyveno V. Landsbergio dvasia. Bet 
aš manau, - kalbu ne už kitus ir ne 
už organizaciją, kuriai vadovauju, - 
taigi aš manau, kad įvyko demo
kratijos procesas, ir mes turime jį 
remti, dirbti Lietuvos labui, o ne 
priešingai. Dabar kiekviena diena 
yra labai svarbi Lietuvos ateičiai. 
Turime visi ją remti. Jei demokratija 
plėtosis ne taip, kaip reikia, mes ga
lime juos išmesti.

Salomėja Čičiškina
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Rašytojui Kazimierui Barėnui - 85 metai
Žvilgterėkime į garbųjų Sukaktu

vininką, brandaus amžiaus sulaukusį 
ir vis dar nesenstantį, 85 metų am
žiaus sulaukusį žurnalistą, rašytoją, 
redaktorių, knygų leidėją, DBLS-gos 
ir Lietuvių Skautų Sąjungos Garbės 
narį Kazimierą Barėną.

Kazimieras Barėnas gimė 1907 
m. gruodžio 30 d. astuonių vaikų šei
moje, Panevėžio apskrityje, Stanio- 
nių kaime.

Busimasis rašytojas 1929 m. 
baigė gimnaziją ir tęsė studijas Vy
tauto Didžiojo universitete Huma
nitarinių mokslų fakultete. Baigęs 
universitetą 1933 m. ir vėliau bend
radarbiavo žurnaluose, laikraščiuose. 
Talkino dienraščiui ’’Ateitis“, paskui 
savaitraščiui ’’Lietuviai“.

Kazimieras Barėnas, kaip ir dau
guma mūsų, karo audrų nublokštas 
Vokietijon, vėl ėmėsi iniciatyvą leisti 
spaudą. Tolko stovykloje išleido ro
tatorium spausdinamą laikraštėlį 
"Nemuno Aidas“, "Pašvaistę“.

Atvykęs į D. Britaniją ir apsis
tojęs Mančesteryje, fabrike suko siū
lus, bet rado laiko suorganizuoti kny
gų leidybos kooperatyvą "Pradalgė" 
ir išleido tris knygas. Vėliau, pa
kviestas į Londoną, pradėjo dirbti 
"Nidos“ knygų klube. Čia rašė kalen
dorius, išleido knygų, tokių kaip 
"Pradalgė“, "Giedra visad grįžta“, 
"Beragio ožio metai“, "Tūbo gaidžio 
metai“, "Rinktinė“, apžvalginė knyga 
"Britanijos lietuviai“ 1947-1973 m. 
Dabar parašė tęsinį "Britanijos lietu
viai“ 1974-1992 m. Ilgus metus reda
gavo "Europos lietuvį“. Lietuvių 
Skautų Sąjungos Europos rajono žur
naliuką "Budėkime“, ir daug ką kita, 
visko net nesuminėti. Dėl to. Lie
tuvių Skautų Sąjungos vyriausioji 
vadovybė, didžiai įvertindama ra
šytojo Kazimiero Barėno nuopelnus

Praėjusių metų pabaigoje, gruo
džio 11-ąją, Bonifratų bažnytėlėje, 
kurią vilniečiai šiuo metu labiau ži
no kaip Mažąją baroko salę, įvyko 
Levo Karsavino atminimui skirtas 
vakaras. Šitaip buvo paminėtos dvi 
praėjusiais metais su garsiojo filoso
fo vardu susijusios datos: sukako 
110 metų nuo jo gimimo, o kartu su
ėjo 40 metų, kai jisai mirė tremtyje, 
GULAGO salyne.

Levas Karsavinas yra viena iš
kiliausių rusų religinės filosofijos as
menybių. Kartu su kitais vaidais so
vietiniais metais buvo nutylimas ir jo 
vardas. Šiuo metu jisai vis dažniau 
prisimenamas pačioje Rusijoje. Tad 
juo labiau ir lietuviams aktualu ne
užmiršti, jog Levas Karsavinas yra 
tapęs ir Lietuvos kultūros istorijos

Kamerinis ansamblis ’’Regnum“ vakaro metu.

Nuotraukoje Kazimieras Barėnas, anuomet ’’Europos Lietuvio“ 
redaktorius, Londone, tikrina rankraščius prieš atiduodant spaustu
vei. Patalpos šaltos, bet apsieiti galima ir be pirštinių, bent nuotraukų 
darant.

lietuvybei ir skautybei, pažymėjo jį 
Lietuvių Skautų Sąjungos "PA
DĖKOS“ su Rėmėjo Kaspinų Garbės 
Ordinu. Neliko pamiršta ir Kazimie
ro žmona Marija, skautų stovyklų 
lituanistikos instruktorė, mokytoja, 
kuri dalį knygų išleidimo išlaidų pa
dengė iš savo santaupų. Skautija ir 
jaunimas lieka skautiškai dėkingas! 
Marija Barėnienė apdovanota "UŽ 
NUOPELNUS“ su Rėmėjo Kaspinu 
Garbės Ordinu.

Spaudos darbo dirvonuose iškilo 
ir išaugo Kazimieras Barėnas, vienas 
stipriausių pokario išeivijos belet
ristų. Su K. Barėno redaguotų leidi
nių produkcija nedaugelis pokarinės 
išeivijos rašytojų ar žurnalistų galėtų 
konkuruoti.

Gerbiamojo Jubiliato ir rašytojo 

In memoriam Levui Karsavinui
neatsiejamu reiškiniu. Nepriklauso
mybės metais jis profesoriavo Vytauto 
Didžiojo universitete, nuo 1940-ųjų 
dirbo Vilniuje, kur pokario metais so
vietinės valdžios buvo suimtas ir iš
tremtas į Sibirą.

Levo Karsavino atminimui skirta
me vakare jo sonetus rusų kalba skaitė 
aktorė Monika Mironaitė, vertimus į 
lietuvių kalbą bei savo paties sonetus - 
Alfonsas Bukontas, savo sonetus - Si
gitas Geda. Justinas Marcinkevičius. 
Aktorius Laimonas Noreika paskaitė 
V. Mačernio, V. Mykolaičio-Putino, 
A. Mickevičiaus sonetų. Įžanginį va
karo žodį pasakė poetas Vaidotas 
Daunys. Po to kamerinis ansamblis 
Regnum“, vadovaujamas altisto Arū

no Statkaus, atliko W. A. Mozarto Di
vertismentą. Vakare dalyvavo gausus 

Kazimiero vaizduojamas gyvenimas 
paprastas, be didelių įvykių, nesudė
tingas ir tylus. Žmonės tikri ir neiš
galvoti (ir ne herojai). Lietuviškų ir 
skautiškų institucijų veikloje ir bend
radarbiavime Jubiliatas gerai nutei
kia, padaro tave savo artimu kaimynu 
savo rūpesčiu, tyliu darbu, atsidavi
mu ir pasiaukojimu. Tą pajutau, bent 
trumpai bendradarbiavęs su garbiuo
ju jubiliatu skautiškuose reikaluose.

Tebūna man leistina asmeniškai ir 
Skautijos vardu išreikšti nuoširdžią ir 
skautišką padėką. Garbųjį sukaktuvi
ninką pasveikinti, palinkėti geros 
sveikatos, stiprybės, jėgų, ištvermės, 
našių ir kūrybingų ilgų gyvenimo 
metų!

Juozas Maslauskas
Derbyshire

būrys Vilniaus inteligentijos, buvo 
daug pažinojusiųjų patį Levą Kar
saviną.

Vakarą rengė "Regnum“ fondas, 
kurio panašūs renginiai jau buvo 
skirti garsiam rusų poetui Osipui 
Mandelštamui, muzikos korifėjui 
Johannui Sebastianui Bachui. Fon
das gyvuoja iš labdaringų įnašų. Šių 
metų kovo 21 dieną rengiama jau 
tradicine tampanti Bacho diena, kur 
vyks specialiai parengtas koncertas 
bei apskritas stalas tema "Bachas. 
Muzikinė auka“. Renginyje dalyvaus 
intelektualų svečių iš užsienio. No
rintieji paremti šį renginį bei sužinoti 
apie kitus šio fondo projektus gali 
kreiptis adresu: Vilnius, ARP-3,
BOX-511, ’’Regnum“,

Gintautas Paulavičius

Raimondo Urbakavičiaus nuotr..

Atsakomybė 
tautai ir Tėvynei

Ambasadorių Bronių K. Balutį prisimenant
Gruodžio mėn 30 d. sukako 25 

metai kai su šiuo pasauliu atsiskyrė 
Lietuvos Nepaprastasis Pasiuntinys 
ir Įgaliotasis Ministras D. Britanijai 
B. K. Balutis. Ambasadorius mirė 
sulaukęs žilos senatvės (gimė 1879 
m. gruodžio 29 d.). Po ilgo ir turi
ningo gyvenimo vietoje Palangos, 
amžinam poilsiui atgulė greta kitų 
savo tautiečių Šv. Patriko kapinėse 
rytų Londone.

Gimęs Dzūkijoje pažangių ūki
ninkų šeimoje mokytis pradėjo tėvo 
namuose, prie motinos verpimo rate
lio, o vėliau Ūdrijos pradinėje mo
kykloje. Baigęs mokyklą išvyko pas 
dėdę kunigą J. Židonavičių, kuris 
gyveno Polocko apylinkėje, Len
kijoje. Ten B. K. Balutis lankė mo
kytojų seminariją, kurią baigė 1889 
m. Trejus metus mokytojavo Len
kijoje (tais laikais lietuviams buvo 
sunku gauti darbą Lietuvoje), norėjo 
patekti į Universitetą, o tai lietu
viams irgi buvo nelengva, todėl 
pasirinko matininkų mokyklą, kurią 
baigė 1904 m. Ten susipažino su 
žinomu Lietuvos kalbininku Jonu 
Jablonskiu. Nenorėdamas tarnauti 
rusų kariuomenėje pasitraukė į Va
karus ir 1905 m. atvyko į JAV.

• Po metų jau dalyvavo pirmajame 
JAV lietuvių politiniame Seime, ku
riame be dr. J. Šliūpo dalyvavo ir ki
tų iš Lietuvos atvykusių lietuvių. 
Darniai dirbo Tėvynės Mylėtojų 
Draugijoje ir Lietuvių Amerikoje 
Susivienijime.

Duoną užsidirbo kartografo tar
nyboje Čikagos "Rand McNelly“ 
kompanijoje. Ten paruošė Lietuvos 
žemėlapį, kurį Lietuvos delegacija 
1919 m. Taikos Konferencijoje Pa
ryžiuje panaudojo ginant Lietuvos 
Nepriklausomybę. Čikagoje dar stu
dijavo teisę, buvo išrinktas Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos pirmininku. 
1912 m. perėmė savaitraščio "Lietu
va“ redagavimą. Savaitraščio pa
grindinė linija buvo raginimas lietuvį 
elgtis kultūringai, siekti mokslo, ne
pasiduoti partinių vadų propagandai, 
neiškrypti į sausą socializmą ar tokį 
pat fanatinį tikybos supratimą, Tė
vynės meilės skatinimas. Po Pirmojo 
pasaulinio karo pasitraukė iš "Lie
tuvos“ redaktoriaus pareigų, nes 
JAV lietuvių Tautinės Tarybos buvo 
išrinktas Amerikos Lietuvių atstovu 
Taikos Konferencijoje Paryžiuje.

B. K. Balutis išvyko į Lietuvą pa
dėti Petmi Klimui sukurti Lietuvos 
Užsienio reikalų ministeriją. Tokiu 
būdu pasak p. Balučio prasidėjo "am
žinų derybų gadynė“. 1920-aisiais, 
kai Lietuvos tarptautinė padėtis buvo 
sunki, B. K. Balutis paskiriamas Po
litinio Departamento Direktorium ir 
veda Taikos derybas su Maskva, taip 
pat prižiūri derybas su kitais Lietu
vos kaimynais, o ypač su lenkais. Po 
to 1923 m. B. K. Balutis dalyvavo 
derybose su Ambasadorių Taryba dėl 
Klaipėdos krašto, po kurių Klaipėdos 
kraštas buvo pripažintas Lietuvai.

Dirbdamas Užsienio reikalų mi
nisterijoje jis ne tik artimai bendravo 
su Nepriklausomybės akto signataru 
Petru Klimu, bet ir kitais Nepriklau
somos Lietuvos valdžios kūrėjais - 
prof. A. Voldemaru, M. Šleževi
čium, prof. P. Galvanausku, dr. K. 
Grinium, prof. V. Jurgučiu ir kitais 
Lietuvos valdžios kūrėjais. 1928 m. 
Jis buvo paskirtas Lietuvos Nepa
prastuoju Pasiuntiniu ir Įgaliotuoju 
Ministeriu Vašingtone, kur sėkmingai 
atstovavo mūsų kraštą iki 1934 m.

Į Angliją atvyko kaip Lietuvos 
Prekybos Delegacijos pirmininkas 
1934 m. Tų pat metų birželio 1 d. 
buvo paskirtas Nepaprastuoju Pa
siuntiniu ir Įgaliotuoju Ministeriu D. 
Britanijai (taip pat ir Olandijai). Ligi 
1934 m. Lietuva daugiausia prekia
vo su Vokietija. Kada Hitleris pra
dėjo spausti Lietuvą ir reikalauti spe

cialių privilegijų Klaipėdos krašto 
vokiečiams-naciąms, Anglija pasi
darė nepaprastai svarbi rinka mūsų 
žemės ūkio produktams. Pasirašius 
naują sutartį, prekybinė apyvarta 
tarp Lietuvos ir D. Britanijos pradėjo 
augti, ir Lietuvos vyriausybė galėjo 
atsispirti nacių Vokietijos spau
dimui.

Sovietams okupavus Lietuvą mi
nistras B. Balutis visokiais būdais 
primindavo mūsų krašto tragišką li
kimą ir Sovietų padarytas skriaudas. 
Didelė dalis kartu su Latvija ir Estija 
įteiktų memorandumų ar notų buvo 
suredaguoti B. Balučio.

Jo kaip Lietuvos Ministerio padė
tis tiek moraliai, tiek materialiai la
bai pasunkėjo. Teko likviduoti se
nus, labai gražius pasiuntinybės rū
mus ir keltis į mažesnius-prastesnius 
Essex Villas 17. Ten kartu su daug 
metų tarnavusia šeimininke Koste 
Noreikaite, Jis išgyveno iki pat savo 
mirties. Čia gyvenant reikėjo verstis 
labai kukliai iš ribotų resursų. Jis 
pats buvo ir sekretorius, ir maši
ninkas, ir durininkas. Kiekvienam 
besikreipiančiam tautiečiui patarda
vo, padėdavo, kartais net ir finan
siškai. Kiek galėjo, lankėsi mūsų pa
rengimuose, dalyvavo minėjimuose.

Geriau poną B. Balutį pažinau 
nuo 1935 m. kai buvau paskirtas 
Pienocentro atstovu. Nuo to laiko, 
ypač karo ir pokario metais, mud
viejų santykiai buvo glaudūs ir arti
mi. Todėl 1963 m. rugpjūčio 8 d. tes
tamente "aukštai vertindamas mud
viejų daugiametę draugystę" mane 
kartu su advokatu paskyrė savo 
Testamento vykdytoju.

Pasilikdamas ištikimas Tėvynės 
meilės principams, jis atitinkamai 
surašė ir testamentą. Paskyręs keletą 
asmeniškų dalykų savo giminėms, 
£1.000 - savo šeimininkei K. Norei
kaitei, kuri jam tarnavo daugiau kaip 
40 metų ir simbolines sumas lietuvių 
bažnyčios klebonui, Lietuvių sąjun
gai ir man asmeniškai; likusį turtą 
paskyrė Pasiuntinybės Komerciniam 
Patarėjui Vincui Balickui. Su sąlyga, 
kad jis ir toliau tęstų kovą už Lie
tuvos nepriklausomybę. Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, jis turėtų 
Pasiuntinybės namus ir dar likusį 
turtą perduoti laisvos ir suverenios 
Lietuvos vyriausybei ar tos vyriau
sybės paskirtam atstovui.

Pagal testamentą paliko savo 
jaunystės draugui Juozui Bačiūnui, 
gyvenančiam JAV, visus savo die
nynus, asmenišką korespondenciją 
ir užrašus.Testamente buvo pažy
mėta, kad jo dienynai bei asmeninė 
korespondencija nebūtų viešai pa
skelbta anksčiau nei 10 metų po jo 
mirties. Deja, p.Balickas tų knygų 
bei korespondencijos mums negrą
žino iki 1976 m. pabaigos, t.y. beveik 
9 metų po ministerio B. Balučio mir
ties. Gavome 6 dienynų knygas. Per 
tą ilgą laiką mirė p. J. Bačiūnas, su
sirgo viską paveldėjusi jo žmona, 
kuri įgaliojo savo giminaitį Mr. Rey- 
mond'ą Bartz'ą iš mūsų tuos dieny
nus perimti, ką mes ir padarėme.

Kas atsitiko su tais dienynais, 
man yra nežinoma, nors girdėjau, 
kad keletas JAV lietuvių organiza
cijų bei asmenų bandė tas 24 die
nynų knygas iš mr. Bartzo gauti. Bū
tų labai gaila, jeigu tokia svarbi mū
sų tautos istorijos dalis, kuri minist
ro B. Balučio užrašuose-dienynuose 
buvo užrašyta, pražūtų.

Ministeris K. B. Balutis man ir ki
tiems, kurie jį arčiau pažino buvo ir 
pasiliko kaip šviesi ir garbinga asme
nybė. žmogus, kurio pareigos ir at
sakomybės jausmas savo tautai ir Tė
vynei, kartais gal net žiauriai, buvo 
gyvenimo pagrindinis motyvas. Toks 
jis pasiliko per visą savo amžių.

Petras Varkala
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Nuomonės

Praėjusių metų pamokos, 
iškiliausi 1992 metų valstybės vyrai

Šių eilučių autoriui, kaip ir ki
tiems buvusiems Aukščiausiosios 
Tarybos deputatams, tapusiems Sei
mo nariais, teko tvirtinti gruodžio 17 
d. penktąją nepriklausomos pokari
nės Lietuvos Respublikos Vyriau
sybę. Jos tvirtinimas vyko popieti
niame Seimo posėdyje, kai salėje 
vienu metu sėdėjo trys premjerai: da
bar jau tik Seimo narys Gediminas 
Vagnorius, "nueinantis" Aleksand
ras Abišala ir "ateinantis“ Bronis
lovas Lubys. Nei pirmoji nepriklau
somos Respublikos premjerė K. 
Prunskienė, nei tragiškomis Sausio 
dienomis keletą dienų tepabuvęs mi
nistru pirmininku A. Šimėnas iškil
mingame posėdyje, kai naujoji Vy
riausybė davė priesaiką Lietuvos 
Respublikai, nedalyvavo. Nors jie, 
kaip visi Nepriklausomybės atkū
rimo akto signatarai, gali dalyvauti 
svečių teisėmis visuose Seimo 
posėdžiuose.

Per 1992-uosius metus Lietuvos 
politikos avanscenoje labiausiai 
linksniuojamos buvo Vytauto Lands
bergio, Algirdo Brazausko (beje, 
vienmečių), o taip pat Gedimino 
Vagnoriaus ir Aleksandro Abišalos 
pavardės.

Vytautui Landsbergiui praėję me
tai buvo ne itin džiugūs. Daug jėgų 
ir energijos atidavęs kovai dėl Pre
zidento institucijos įvedimo. Sąjū
džio garbės pirmininkas triuški
nančiai pralaimėjo referendumą dėl 
Konstitucinio Prezidento įstatymo, 
turėjusio suteikti jam praktiškai neri
botas galias valstybėje. Tačiau pilie
čiai, kaip ir pusė Lietuvos parlamen
to netroško Vytautą Landsbergį ma
tyti prezidentu dar prieš naujos 
Konstitucijos patvirtinimą. Šis pra
laimėjimas turėjo būti gera pamoka 
buvusiam Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkui ir jį rėmusiam Sąjūdžiui. 
Tačiau pamoka nebuvo kritiškai 
įvertinta. Nei pats V. Landsbergis, 
nei jį supusi aplinka nenorėjo su
prasti, o, galbūt, nesugebėjo numa
tyti didelės Lietuvos visuomenės ne
pasitenkinimo vykdoma vidaus poli
tika, gilėjančia ūkio suirute, užplū
dusia nusikaltimų banga, diena iš 
dienos blogėjančiu gyvenimu. Ne
mažai daliai visuomenės V. Lands
bergis jau buvo nepriimtinas nei kaip 
politikas, nei kaip žmogus. Iš jo bu
vo šaipomasi ne tik populiarių laik
raščių puslapiuose, bet net su ne
apykanta buvo tariamas jo vardas 
buvusių kolūkiečių ir daugelio dar
bininkų ir namų šeimininkių lūpose. 
Tiesa, nemaža dalis inteligentijos, 
Katalikų bažnyčia ir jos autoritetu 
besąlygiškai tikėjusi visuomenės da
lis, kaip ir nemaža dalis buvusių 
tremtinių ir politinių kalinių vis dar 
rėmė V. Landsbergį, jį garbino ir juo 
tikėjo. Bet jų darėsi vis mažiau. O V. 
Landsbergis arba to nežinojo, arba tą 
faktą bandė ignoruoti. Nei jis, nei 
Sąjūdžio žmonės nebenorėjo tikėti 
netgi oficialiais sociologiniais tyri
mais, rodžiusiais jo populiarumo 
nuolatinį smukimą. Buvo prieita net 
prie to, kad imta vos ne tiesiogiai 
drausti tokių sociologinių tyrimų 
publikacijas. Aukščiausiosios val
džios žmonės nenorėjo tikėti tauta, o 
tauta jau buvo nustojusi tikėti val
džios žmonėmis. Ji laukė naujų rin
kimų, tikėdamasi permainų, gyveni
mo blogėjimo sustabdymo.

Sunku suprasti, kodėl pats V. 
Landsbergis taip pat norėjo rinkimų. 
Juk jis galėjo būti Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininku dar du su puse 
metų. Jis turėjo kur kas didesnes tei
ses negu jam leido Laikinasis Pa
grindinis įstatymas. Jo žodis Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumo po
sėdžiuose praktiškai visada buvo le
miamas. Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkui retai išdrįsdavo pa

prieštarauti Generalinis prokuroras ir 
Aukščiausiojo Teismo pirmininkas. 
Saugumo departamentas ir Aukščiau
siosios Tarybos Apsaugos skyrius 
faktiškai buvo jo asmeninėje žinioje. 
Tik Aukščiausioji Taryba, tiksliau, 
šiek tiek daugiau negu pusė jos depu
tatų nuo 1992 m. pradžios jau nebe
rėmė savo pirmininko. Ji dar nedrįso 
ir, matyt, dar ilgai būtų nedrįsusi jo 
pakeisti, nes, nors ir labai nemėg- 
dama, vis dėlto pripažino jo autoritetą, 
nematė kito žmogaus jo vietoje.

Po Prezidento referendumo pralai
mėjimo, V. Landsbergis panaudojo 
jam paklusnius Sąjūdžio deputatus, 
suskaldydamas parlamentą į dvi dalis. 
Imta niekinti ir visokiais kitokiais 
būdais diskredituoti visą Aukščiau
siąją Tarybą kaip parlamentinę insti
tuciją. Valstybinės valdžios diskredi
tavimo spektaklyje bene vieną svar
biausių vaidmenų atliko valstybės fi
nansuojamas dienraštis "Lietuvos 
aidas“ ir tuometinis premjeras Gedi
minas Vagnorius. Jis "sugebėjo“ su
sipykti vos ne su visais savo kabineto 
ministrais, su valstybės Banku ir 
Prokuratūra, su Aukščiausiąja Taryba, 
kuri net keletą kartų reiškė jam nepa
sitikėjimą, bet vis pritrūkdavo keletos 
balsų jį atleisti iš premjero posto. G. 
Vagnorius, remiamas vis mažėjančios 
Sąjūdžio koalicijos, tapo vienu akty
viausių V. Landsbergio šalininkų, vie
nas pirmųjų pareiškęs apie būtinumą 
sušaukti dar rugpjūčio mėnesį Seimo 
rinkimus.

Esu tvirtai įsitikinęs, jog Seimo 
rinkimų pernai, t.y. 1992 m. nenorėjo 
daugelis Aukščiausiosios Tarybos 
deputatų, tarp jų ir didelė dalis Są
jūdžio atstovų. Tačiau V. Landsbergio 
ir G. Vagnoriaus, labiausiai konfron
tuojančių su Parlamentu žmonių, valia 
buvo stipresnė.

Beveik tuo pačiu metu, kai buvo 
paskelbta rinkimų į Seimą data, krito 
ir G. Vagnoriaus vyriausybė. Liberalų 
frakcija, kurios dėka G. Vagnorius 
prasilaikė premjeru iki liepos mėne
sio, po verslo ir pramonės žmonių 
spaudimo, kartu su Centro, Tautos pa
žangos, Kairiųjų frakcijomis, prisidėjo 
prie vieno nepopuliariausių, bet la
biausiai arogantiškų Lietuvos politikų 
nuvertimo.

Pusantrų metų valdžiusį premjerą 
G. Vagnorių, 1992 m. vasarą pakeitė 
A. Abišala. Jo kandidatūra buvo kom
promiso rezultatas. Būdamas Sąjūdžio 
koalicijos žmogumi, jis nebuvo itin 
mėgstamas deputatų sąjūdininkų. Gal 
todėl, kad buvo pernelyg savaran
kiškas ir gana pragmatiškas politikas, 
siekęs rasti kuo platesnį Aukščiau
siojoje Taryboje išsidėsčiusių politinių 
jėgų palaikymą. Pakvietęs viceprem
jeru Liberalų frakcijos narį Bronislovą 
Lubį ir pakeitęs keletą nekompeten
tingų ministrų, neturinčių daugumos 
palaikymo, A. Abišala ilgam užsiga
rantavo Parlamento pritarimą. Tačiau 
ir jis pats, ir visa Lietuva jau žinojo 
naujų rinkimų į Seimą datą. A. Abi
šala, ateidamas vadovauti Vyriausybei 
laikinai, vis dėlto tikėjosi, jog deši
niosios ir centristinės politinės jėgos, 
pradedant liberalais, baigiant social
demokratais, gaus daugumą Lietuvos 
Seime ir tuomet jis būtų vienu realiau
sių kandidatų į naujus premjerus. Jis 
būtų gavęs šių jėgų palaikymą, nes 
per penketą mėnesių vadovaudamas 
Vyriausybei, užsirekomendavo kaip 
vienas rimčiausių politikų per visą ne
priklausomybės laikotarpį. Nepaisant 
gana jauno 37 metų amžiaus, jis, ne 
tik šių eilučių autoriaus galva, bet ir 
kitų deputatų nuomone, pasirodė kaip 
mąstantis ne tik apie šią dieną, bet ir 
apie šalies ateitį Lietuvos valstybės 
premjeras. Tuo jis skyrėsi ir nuo K. 
Prunskienės, pernelyg daug dėmesio 
pašventusios savo gero vardo iš
aukštinimui užsieniuose ir per mažai 

tesirūpinusiai Lietuvos ekonomikos 
reikalais, ir nuo G. Vagnoriaus, taip 
pat kaip ir K. Prunskienė, ekonomisto, 
bet, deja, voliuntaristinių valdymo 
metodų šalininko, pataikavusio dalies 
visuomenės populistiniams reikalavi
mams kuo skubiau sunaikinti kol
ūkius, kelti atlyginimus smunkant ga
mybai, skirti didžiules sumas jį as
meniškai rėmusiems laikraščiams bei 
politinėms ir visuomeninėms organi
zacijoms. Tuo tarpu A. Abišala pasi
rodė valstybiškai mąstantis veikėjas, 
kurių Lietuvoje ne itin daug per ne
priklausomybės laikotarpį teatsirado.

Per 50 komunistinio režimo metų 
lietuviai sugebėjo išsaugoti savo kal
bą, kultūrą, nors ir labai sužalotą ti
kėjimą, tačiau valstybinio mąstymo, 
deja, neliko. Beje, neperdaug jo buvo 
ir prieškarinėje Lietuvoje, kai neretam 
Lietuvos ministeriui labiau rūpėjo savi 
dvarai negu valstybės interesai. Tuo, 
matyt, mes gerokai skiriamės netgi 
nuo savo kaimynų lenkų, kurių politi
kai, vadovaudamiesi partijų, grupių ar 
net visos tautos reikalais, neužmiršta ir 
dažnai pabrėžia, jog dar yra "racja 
stanu“. Valstybinį mąstymą išsiugdo 
tik laisvos tautos ir laisvi tų tautų pi
liečiai. Lietuviai per daug ilgai buvo 
nelaisvėje ir nedera jų smerkti už tai, 
kad to valstybinio mąstymo dar tiek 
mažai. Matyt, turės praeiti 20-30 me
tų, kol susiformuos laisvos Lietuvos 
laisvų piliečių visuomenė, galvojanti 
ir dirbanti ne tik sau ir ne tik šian
dienai, bet ir savo valstybei, savo bū
simoms kartoms.

Nederėtų mūsų išeivijai pernelyg^ 
smerkti savo tautiečių, ilgai gyvenusių 
"nelaisvės namuose“, pripratusių prie 
valstybinės globos, užmiršusių pri
vačią iniciatyvą, kad jie nenorėjo dau
giau kęsti laisvos Lietuvos valdžios sa
vivalės, griovusios tuos pamatus, ant 
kurių daugelis užaugo, apsiprato ir ki
taip jau nemokėjo gyventi. Šiurkščios 
V. Landsbergio valdžios klaidos ir ne
noras pripažinti daugumos valios (kad 
ir nelabai priimtinos) į valdžią atvedė 
buvusius Lietuvos komunistus. Jie, 
nors anksčiau ir priklausydami nuo 
Maskvos, vis dėlto rado jėgų lemiamu 
momentu pasukti kartu su tauta, at
siskyrė nuo Maskvos patys pirmieji 
buvusioje Sovietų Sąjungos imperijo
je. Nemaža buvusių Lietuvos komu
nistų aktyviai dalyvavo Sąjūdyje. Ne
dera pamiršti, kad ir pats A. Bra
zauskas suvaidino gana pozityvų vaid
menį lemtingais 1988-1989 metais. 
Galbūt, net jo gudrios ir atsargios poli
tikos dėka buvo išvengta lietuvių tau
tos kraujo praliejimo. O tai jau labai 
daug. Ir lietuvių tauta šitų dalykų ne
pamiršo. A. Brazauskas nuo 1988 me
tų buvo vienas labiausiai gerbiamų 
Lietuvos politikų. Ir nors jis 1992 me
tais jau aktyviai ir nedalyvavo politi
niame Lietuvos gyvenime, iš dalies 
todėl, jog buvo nuolat puolamas, daž
nai visai nepagrįstai, naudojant že
miausius politinius metodus, jo autori
tetas nuolat kilo. Kuo labiau jį puolė 
oficialios valdžios palaikomi laik
raščiai, radijas, televizija, tuo labiau 
eiliniai piliečiai jį gerbė. Daugelis Lie
tuvos žmonių A. Brazausko asmenyje 
matė vikį, galimybę išsivaduoti iš 
įkyrėjusios V. Landsbergio valdžios ir 
Sąjūdžio diktato. O tuo pačiu ir iš eko
nominės krizės.

Kadangi A. Brazauskas vadovavo 
Lietuvos Demokratinei Darbo partijai 
(taip pasivadino nuo Maskvos atsisky
rusi Lietuvos Komunistų partija - 
LKP), tai automatiškai su A. Brazaus
ko autoriteto kilimu kilo ir šios parti
jos autoritetas. Be to, LDDP buvo ir 
tebėra gausiausia Lietuvos partija, tu
rinti kiekviename rajone savo organi
zacines struktūras. Deja, kitos Lietu
vos partijos yra ne tik jaunos, bet ir 
neturtingos, neturinčios pinigų savo 
struktūroms išlaikyti. Dėl paminėtų ir 

dar nepaminėtų priežasčių A. Bra
zausko partijos pergalė Seimo rin
kimuose tapo neišvengiama.

Kiek teko patirti, mūsų išeivijos 
lietuviai labai skaudžiai reagavo į 
buvusios LKP, o dabar Lietuvos De
mokratinės Darbo partijos (LDDP) 
pergalę Seimo rinkimuose. Tai vi
siškai suprantama. JAV valstybės 
pareigūnas V. Adamkus iš Čikagos 
gruodžio antroje pusėje būdamas 
Lietuvoje interviu "Lietuvos rytui“ 
gana taikliai pastebėjo: "Mes, Ame
rikos leituviai, ne visai aiškiai suvo
kiame tą ekonominę, politinę situa
ciją, kurioje atsidūrė Lietuva. Infor
macijos stoka iš dalies paaiškina tą 
perdėm neigiamą mūsų išeivijos 
reakciją į Seimo rinkimų rezulta
tus“. Gal Europos lietuviai, dažniau 
atvykdami į Tėvynę, būdami arčiau 
jos, geriau suprato paprastų Lietuvos 
žmonių vargus ir rūpesčius?! Tačiau,, 
matyt, ir jiems sunku sutikti su min
timi, kad lietuviai savo valia pasi
rinko buvusių komunistų valdžią. 
Deja, tokia tikrovė.

Paskutiniai sociologinės apklau
sos duomenys rodo, kad LDDP ly
deris A. Brazauskas aiškiai pirmauja 
prieš V. Landsbergį taip kandidatų į 
Lietuvos prezidentus. Už A. Bra
zauską pasisako 41%, o už V. 
Landsbergį - tik 16% rinkėjų. (Tai, 
matyt, ir nulėmė V. Landsbergio at
sisakymą balotiruotis). Tad vasario 
14 d. Lietuvos Respublikos Prezi
dento rinkimuose visus šansus lai
mėti turi LDDP lyderis A. Brazaus
kas. Ar sustiprės LDDP pozicijos po 
A. Brazausko išrinkimo prezidentu? 
Manau, jog nėra vienaprasmio atsa
kymo. Be abejo, LDDP frakcija 
Seime pasijus tvirčiau, tačiau A. 
Brazauskui išstojus iš partiojos - pa
gal mūsų Konstituciją Prezidentas 
turi būti nepartinis, - kažin ar šita 
partija ras tokio dydžio lyderį kaip 
A. Brazauskas.

Jau dabar LDDP vadovai daro 
klaidas, kurios, be abejo, atsilieps 
tiek valstybės ateičiai, tiek tos parti
jos prestižui. Ekonomikoje vis la
biau juntamos populistinės politikos 
tendencijos, skatinančios infliaciją, o 
tuo pačiu ir būsimo lito nestabilumą. 
Seimo komitetų pirmininkais buvo 
išrinkti daugiausia kairuoliškų pa
kraipų žmonės, o ne nuosaikūs, so
cialdemokratinių nuostatų žmonės, 
kurių yra LDDP frakcijoje. Prie bū
simo Prezidento ir Seimo patarėjų 
korpuso šliejasi ir, deja, randa vietos 
buvę veikėjai, kaltinami ryšiais su 
KGB ir tų kaltinimų nepaneigę. La
bai yra abejotinas, sukėlęs ypač nei
giamą dalies inteligentijos reakciją, 
V. Kavaliausko paskyrimas spaudos 
atstovu prie laikinai einančio Pre
zidento pareigas A. Brazausko. Jeigu 
ir ponas A. Klimaitis ras vietą Seimo 
aparate ar busimojo Prezidentūroje, 
nuo LDDP nusisuks nemažai cent
ristinės pakraipos politikų.

Matosi, jog tiek A. Brazauskui, 
tiek LDDP nelengva atsispirti senų 
bičiulių, su TSKP, LKP susijusio 
aparato žmonių antplūdžiui į valsty
bines Lietuvos struktūras. O tą rei
kėtų būtinai padaryti tiek Lietuvos 
valstybės ir jos žmonių labui, tiek to
limesniam demokratijos plėtojimui, 
tiek spartesnei ekonominei reformai 
įgyvendinti. Ne tik eiliniai Lietuvos 
piliečiai, bet ir nemaža politikų, iš
kilusių su Sąjūdžio banga, linkėtų A. 
Brazauskui ir jo vadovaujamai parti
jai tapti rimta demokratine instituci
ja, pasiryžusią kuo greičiau atsisvei
kinti su praeitimi ir tais žmonėmis, 
kurie tempia ją atgal. Tik tokia Dar
bo partija turės ateitį Lietuvoje ir to
lesnį žmonių palaikymą. Pati ji sun
kiai tą gebės padaryti ir todėl ne
menkas vaidmuo tenka opozicinėms 
jėgoms, kurios vers Darbo partijos 
vadovus evoliucionuoti jų pačių par
tiją. Norėtųsi tikėti, kad 1993-aisiais 
metais konstruktyvi politinių jėgų 
kova prisidėtų prie Lietuvos vals
tybės stabilumo didėjimo ir jos pilie
čių gyvenimo gerėjimo.

Vytautas Plečkaitis

Laiškai redaktoriui

Rašau Jums šitą laišką naktį. 
Kurgan-Tiubė mieste tikras karas. 
Sprogsta granatos, nenutyla nė mi
nutei automatų šūviai. Islamistai 
kaunasi su vyriausybės daliniais ir 
opozicija. Paskutinėse gretose - 
buvę kaliniai, recidyvistai, įvairių 
grupių atstovai. Kalbama, kad opo
zicionierių pusėje kariauja ir sam
diniai iš Pabaltijo. Bet europiečių 
kol kas nejudina nei vieni, nei kiti. 
Jeigu, aišku, pats nelįsi į tą pragarą. 
Mieste visą laiką kažkas dega, į 
dangų kyla ugnies stulpai, gatvėse
- stiklai, sudegusios mašinos, įvai
rūs daiktai, pilna dūmų. Iš visų pu
sių girdėti vaikų ir moterų klyks
mas. Nedirba transportas, išjungtas 
telefonas.

Mūsų nedidelis žurnalistų būre
lis sėdim vietinėje radijo studijoje, 
kuri yra prie turgavietės. Anksčiau 
tai buvo pati triukšmingiausia vie
ta, prekyba vyko net naktį. Dech- 
kanai (valstiečiai), atvežę į turgų 
daržoves arba vaisius, likdavo čia 
pat nakvoti, todėl galėjai ir naktį 
nusipirkti, ko pageidavai. O dabar 
turgus tuščias. Tiktai šmėkščioja 
baugščios katės ir šunys...

Kurgan-Tiubė - apskrities cent
ras. Miestas labai gražus, iš trijų 
pusių jį supa aukšti kalnai, kurių 
viršūnės ir vasarą nenumeta sniego 
kepurių. Daug įvairių tautybių 
žmonių statė jį. Čia 1945 metais 
buvo atvežti lietuviai, latviai, vo
kiečiai, bulgarai. Kurgan-Tiubė 
tada buvo kaip didelis kaimas. Nei 
vienos asfaltuotos gatvės, namai 
nulipdyti iš molio. Karvės ir avys 
ganėsi čia pat prie namų.

Bet laikui bėgant viskas pasi
keitė. Europiečiai išstatė gražų di
delį miestą. Jame buvo katalikų ir 
stačiatikių bažnyčios, invalidų na
mai. Tremtiniai pastatė tris ligoni
nes, nutiesė iki Dušanbės platų as
faltuotą kelią. Pavasarį miestas 
skęsta žalumynuose, jo gatvėse 
galima išgirsti ne tik tadžikų, rusų 
arba arabų, bet ir lietuvių, vokiečių, 
latvių kalbas.

O dabar miestas paverstas griu
vėsiais. Dieną dar gali praeiti viena 
kita gatve, o jau sutemus nei ne
bandyk. Naktį vyksta mūšiai. Ne
spėsi šūktelėti, kaip tave nurengs, 
apiplėš ir labai gerai, jeigu paliks 
gyvą. Todėl naktį miestas kaip 
išmiręs.

Mes atvažiavom į Kurgan-Tiu
bė miestą su vyriausybės delegaci
ja. Į derybas buvo pakviesti abiejų 
pusių vadovai, bet sutaikyti juos 
vyriausybės atstovams nepavyko. 
Saugakas Safarovas, opozicijos va
das, atsisakė nutraukti karą iki tol, 
kol jam nebus išduotas respublikos 
musulmonų šventikas Kazi-Kolo- 
nas.

O tuo tarpu iš pačio Kurgan- 
Tiubė ir aplinkinių gyvenviečių 
žmonės bėga į sostinę. Prie duonos
- didžiulės eilės, žmonės stovi jose 
per naktį. Bulvės kainuoja 20-25 
rubliai už kg, mėsa - 120, sviestas - 
240, o aliejaus ir cukraus visai 
nėra. Ką gali nusipirkti turguje 
žmogus, jeigu jo atlyginimas 
2000-2200 rubliai? Viskas pabran
go trigubai, todėl jau kai kuriuose 
rajonuose prasidėjo badas.

Išvažiuoti iš Tadžikistano prak
tiškai neįmanoma. Per dieną į 
Maskvą eina tiktai vienas trau
kinys. Lėktuvai iš viso neskrenda, 
nėra benzino. Europiečiams ne
duoda užsakyti vagonų ir kontei
nerių. O jeigu ir pasiseka pakrauti, 
po kurio laiko vagonai grįžta tušti - 
viskas pavogta. Miestus užplūdo 
banditizmas ir spekuliacija, žudy
nės ir grobimai. Iš kalėjimo paleisti 
nusikaltėliai, nes valstybė negali jų 
išmaitinti. Vyriausybė siunčia 
viena po kito prašymus į Maskvą, 
bet ši neskuba padėti.

Štai tokia dabar padėtis Tadži
kistane...

M. Urbonavičius
Tadžikistanas
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Lietuvos parlamentinė grupė Londone
1992 metų gruodžio mėnesio 

pradžioje Londone lankėsi Lietuvos 
parlamentinė grupė: buvęs AT de
putatas prof. Bronislovas Kuz
mickas, buvęs jo padėjėjas Kastytis 
Skusėnas, Seimo nariai Romualdas 
Ozolas, Vilija Aleknaitė-Abrami- 
kienė. Nerijus Germanas.

Savaitę jie stebėjo Britų Parla
mento, Lordų rūmų, parlamentinių 
komisijų darbą, išklausė įvairių 
paskaitų, kaip britų Parlamentas 
atsakingas savo rinkėjams.

Dalis jų kartu su britų Parla
mento nariais lankėsi jų rinkiminėse 
apygardose, kad pamatytų, kaip 
parlamento nariai bendrauja su savo 
rinkėjais.

Šeštadienį, gruodžio mėn. 12 die
nos vakare jie apsilankė Lietuvių 
sąjungos valdybos Londono Lietu
vių Namuose, pabendravo su DBLS 
valdybos nariais ir prieškario Lietu
vos Ambasados žmonėmis.

Pobūvio metu apie Lietuvos pa
dėtį, Prezidento rinkimus kalbėjo R. 
Ozolas, V. Aleknaitė-Abramikienė, 
Nerijus Germanas. Po jų pasisa
kymų londoniečiai pateikė klau-

Išeivijos lietuvių evangelikų reformatų 
1992 metų sinodas

Keturiasdešimt penktasis išeivi
jos lietuvių reformatų sinodas įvyko 
?:mai rugsėjo mėn. 26-27 dienomis 

ikagoje. Pirmieji du sinodai vyko 
tremties sąlygose Vokietijoje, kai 
tūkstančiai lietuvių pasitraukė nuo 
sovietinio teroro. Didelė dalis refor
matų įsikūrė Chicagoje ir ten pas
toviai laikosi jų bažnytinio gyveni
mo centras. Pažymėtina, kad tokia 
sinodų tradicija, atsirado prieš 450 
metų Didžiosios Kunigaikštystės 
laikais. Reformacijos lopšys buvo 
Vilnius, ir čia per šimtmečius vykda
vo reformų sinodai.

Nepriklausomybės laikais 
(1918-1940) atskyrus Vilniaus 
kraštą nuo Lietuvos, sinodai vykda
vo Biržuose, šiaurinėje reformatų 
sostinėje. Lietuvai atgavus laisvę, 
Biržuose metiniams suvažiavimams 
renkasi Tėvynės reformatai. Pagal 
senovinę tvarką, jie laikosi tradici
nės birželio mėnesio datos (per 
Jonines). Tuo tarpu išeivijos vei
kėjai jau kelinti metai renkasi ne 
vasarą, o rudenį. Sugriuvus ateis
tinei - antikrikščioniškai santvarkai, 
atsivėrė naujos galimybės teikti pa
galbą atgyjančiai Lietuvos Refor
matų Bažnyčiai.

Kaip ir pernai metų sinode, to
kios pagalbos teikimas sudarė vieną 
iš svarbiausių diskusijų temų. Ne
mažiau svarbus buvo ir kitas klausi
mas, kaip išlaikyti savo tradicijas, 
kad išeiviai galėtų išlikti tvirtu už
nugariu tiems, kurie liko Tėvynėje. 
Žmogaus ’’sovietizacija“ ar "ame- 
rikonizacija“ padarė gilius pokyčius 
pažiūrose ir net kalboje.

Sinodas buvo pradėtas pamaldo
mis bažnyčioje. Jas laikė super
intendentas kunigas Povilas Dilys, 
atvykęs iš Toronto (Kanada). Posė
džio pradžioje, sinodo pirmininku 
išrinktas dr. med. Jonas Kregždė, 
bažnyčios kuratorius iš Kalifornijos. 
(Senovinis terminas - kuratorius - 
reiškia Bažnyčios rūpintoją - pa
saulietį). Paulius Guobužis iš Kauno 
parapijos, jau ne pirmą kartą daly
vaująs Chicagos sinode. į rezoliu
cijų ir mandatų komisiją išrinkti ku
ratoriai R. Neimanaitė ir P. Bružas. 
Po to dalyviai buvo pakviesti prisi
minti reformatų bendruomenės mi
rusiuosius tylos minute.

Ziono lietuvių liuteronų parapi
jos Chicagoje vargu kalbėjo jos kle
bonas kun. J. Juozupaitis. Jis per
davė sveikinimus nuo evangelikų 
liuteronų vyskupo A. Dumpio. Ku
nigas K. Burbulys sveikino lietuvių 
metodistų bažnyčios vardu.

Ilgametis Kolegijos prezidentas 
krt. M. Tamulėnas su ponia krt. Ida,

Nuotraukoje iš kairės: R. Ozolas, V. Aleknaitė-Abramikienė, A. 
Nesavas, N. Germanas ir K. Skusėnas.

simus, labiausiai juos domino, kodėl 
Lietuva atsidūrė tokioje žiaurioje 
krizėje. Atsakymai atspindėjo res
pondentų atstovaujamas partijas. 
Tokia diskusija buvo gera proga 
pažinti vieni kitus, išgirsti įvairias 
nuomones.

dėl ligos negalėję dalyvauti, atsiuntė 
sveikinimus iš Wisconsin (per krt. P. 
Bružą). Svečias Johnas Gillies (Jonas 
Gylys) sveikino susirinkusius ameri
kiečių organizacijos Texas Mission 
Presbytery vardu. Kunigas E. Gerulis 
iš Floridos prašė įsidėmėti ir sveikini
mus iš Lietuvos.Tarp jų evangelikų 
taip pat liuteronų vyskupo J. Kalvano 
iš Tauragės, biržiečių reformatų ku
nigų R. Moro ir P. Čepo, Vilniaus re
formatų bendruomenės pirmininko 
A. Kvedaravičius ir kitų.

Johnas Gillies lietuvių kilmės 
amerikietis gerai kalba abiem kalbo
mis. Jis visą 1992 m. vasarą praleido 
Lietuvoje, stengdamasis padėti te
nykščiams evangelikams. Jonas Gy
lys paskaitoje pateikė gausių žinių 
apie lietuvių reformatų padėtį. Pa
skaitininko žodžiai buvo išklausyti su 
dideliu dėmesiu. Vienas iš prelegento 
svarbesnių tikslų buvo paskaitų skai
tymas (Biblijos temomis) Klaipėdos 
Christian College, neseniai įsteigtoje 
menonitų bažnyčios pastangomis. 
Jonas Gylys nuvežė į Lietuvą apa
ratūros daugiau kaip už 5000 $.

Reformatai Lietuvoje turi daug 
problemų, daug tarpusavio nepasi
tikėjimo ir nesantaikos. Be materia
linės šalpos, ten reikalingas dvasinis 
atsinaujinimas, ką galima įvykdyti 
per švietimą ir mokslą apie religines 
ir moralines vertybes. Lietuvoje kur 
kas daugiau negu išeivijoje jaunimas 
reiškiasi evangeliškuose subuvimuo
se, vasaros stovyklose ir kt. Labai 
trūksta kunigų, bet yra atsiradę kandi
datų teologinėms studijoms. Reikia 
pasirūpinti stipendijomis, kad jie galė
tų mokytis užsienyje arba Klaipėdos 
universiteto Evangelikų Teologijos 
fakultete, kurį žadama įsteigti šiemet.

Kolegijos prezidentė Halina J. Di
lienė pranešė apie posėdžius 1991- 
1992 sinodiniais metais pareiškė su
sirūpinimą dėl bažnyčios (S. Artesian 
Ave.) padėties. Rajonas genda dėl vi
sokių neklaužadų įsiveržimo. Reika
lingi dideli, daug kainuojantys re
montai. Sinodas nutarė bažnyčios iš
nuomavimo arba pardavimo klausi
mą pavesti spręsti Kolegijai. Vėliau 
Kolegijos prezidentė aptarė gausius 
laiškus iš Lietuvos, kur reiškiami 
nuomonių skirtumai dėl administra
cinių ir teologinių (religinių apeigų) 
klausimų. Yra atgauti valdžios pasi
savinti bažnyčių pastatai, bet Lietu
vos reformatams (senų ir naujų idėjų 
šalininkams) trūksta susitarimo kaip 
tvarkyti savo bažnyčias ir savo suva
žiavimus.

Atkreiptas dėmesys į Lietuvos re
formatų pageidavimą, išreikštą Biržų 
sinode, glaudžiau bendradarbiauti ar

Pobūvyje dalyvavo Lietuvos 
Ambasadors patarėjas dr. Antanas 
Nesavas, o vėliau prisijungė Lie
tuvos Ambasados Paryžiuje pata
rėjas V. Naudužas.

ELR

net susivienyti abiems - išeivių ir 
Tėvynės - reformatų bažnyčioms. 
Po ilgesnių diskusijų nutarta, kad 
bendradarbiavimas yra būtinas, 
pavyzdžiui, abiems šalims siunčiant 
savo atstovus į sinodus, pasikeičiant 
informacijomis, tačiau dar nepri
brendo laikas susivienijimui. Kole
gijos sekretorė H. Y. Petkus pranešė 
apie susirašinėjimą, ypač su W. A. 
R. C. (Pasaulio Reformatų Sąjunga).

Iždininkė R. Neimanaitė infor
mavo, kad į Lietuvą pasiųsta daug 
pašalpos, bet trūksta žinių, ar fondai 
buvo tikslingai panaudoti. Tuo tar
pu išlaidos didėja, o pajamos mažė
ja. Reformatų žurnalo ” Mūsų 
Sparnai“ redaktorius M. Zablockas 
pristatė naujai išleistą 68 žurnalo 
numerį. Žurnalas populiarus ir kita
tikių tarpe. Lietuvoje skaitytojų 
M.S. turi labai daug. Žurnalas to
liau eis Chicagoje, o sumanymas jį 
leisti Lietuvoje nėra realus. H. Y. 
Petkus apibrėžė jos išleistos knyge
lės (II laida, 1992) ’’The Lithuanian 
Ev. Reformed Church” poreikius 
tarp užsieniečių, ypač Vilniuje, kur 
atvyksta svečių iš kitų šalių. Už
baigtas jos kelių metų darbas -"Mū
sų Sparnų“ rodyklė (Index) nuo 
Nr. 1 iki Nr.65 iš viso 146 mašinraš
čio puslapiai, ką manoma išpaus- 
dinti ateityje. Buvo atpasakotas ku
nigo J. Norvilos (Biržų sinodo spau
dos komisijos pirm.) pranešimas.

Kaip visada, sinodo posėdžiai 
buvo užbaigti malda, dėkojant Die
vui Visagaliui, kad dar kartą buvo 
leista visiems čia susirinkti ir išsi
kalbėti draugiškoje ir taikingoje 
dvasioje. Kitą dieną - sekmadienį 
abu kunigai Gen. Supt. Neimanas ir 
supt. Dilys laikė pamaldas bažny
čioje, kur kunigas Dilys pasakė tu
riningą pamokslą ir buvo dalinama 
Šv. Vakarienė. Solistė Aldona Bun- 
tinaitė su akompaniatore muzike 
Loreta Venslauskiene pagražino pa
maldas savo giesmėmis. Pagal senų 
laikų paprotį, pamaldoms pasibai
gus, buvo tradiciniai pietūs. Skait
lingas būrys sinodo dalyvių ir sve
čių susėdo prie skanių vaišių stalo. 
Jas parūpino.Moterų draugijos na
rės. Pietų programai vadovavo sino
do direkorius dr. J. Kregždė. Buvo 
prisiminti nesantieji - praėjusių si
nodų dalyviai, dėl ligos negalėję at
vykti. Dr. J. Kregždė pristatė svečius 
iš arčiau ir toliau. Buvo malonu 
matyti ypač didelį būrį mūsų draugų, 
brolių ir seserų liuteronų iš Chicagos 
apylinkių. Pabaigai Gen. Supt. kun. 
Neimanas sukalbėjo maldą.

Hypatia Y. Petkus

Užsienio spaudoje

Kvmso lietuvių kaltinimas 
dėl netikrų paskolų

Amerikos lietuvių kredito uni
jos valdybos pirmininkas buvo ap
kaltintas federalinės valdžios, kad 
jis pervedė į depozitus daugiau ne
gu 8 mln. dolerių. Tai buvo praneš
ta vakar Federalinės valdžios.

44 kaltinamieji aktai sako, kad 
pareigūnas Vytautas Vebeliūnas, gy
venantis Locust Valley 62, mokėjo 
’’bevertes paskolas“, kad atimtų 
paskolas iš lietuvių kredito unijos 
"Kasa" ir tada perduotų pinigus į in
vesticijų organizaciją "Litas" grupę, 
vadovaujamą V. Vebeliūno.

Dėl pareiškimų (teismui) apie 
pažeidimus skiriant paskolas, ’’Ka
sa“ buvo užantspauduota Federa
linės Kredito unijos administracijos 
liepos mėnesį ir vėliau likviduota. 
Kredito unijos administracija, kuri 
veikė kaip federalinė depozitų 
draudimo korporacija, grąžino de- 
pozitoriams jų nuostolius.

Vis dėlto šis atvejis sukrėtė daug 
lietuvių. Algimantas Gureckas, Lie
tuvos misijos Jungtinių Tautų Or
ganizacijoje pareigūnas pasakė: 
“Tai buvo šokas bendruomenei, kai 
’’Kasa“ buvo uždaryta Federalinės 
valdžios.

’’Žmonės nerimauja dėl savo pi
nigų“, - pasakė ponas A. Gureckas. 
’’Jie pasitikėjo tuo džentelmenu. 
Daugelis įmonių galvojo, kad jie 
yra tiesiog nekompetentingi. Dabar 
aš manau, kad bus didesnis šokas 
mūsų bendruomenėje, kadangi kai 
kurie žmonės nemano, kad jis są
moningai padalytų ką nors bloga“.

Ponas V. Vebeliūnas buvo ’’Ka
sos“ pirmasis prezidentas ir jos val-

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS

Lietuvos Nepriklausomybės - Vasario 16-tosios šventė 
bus minima jau 75-tąjį kartą.

Minėjimą rengs Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
centro valdyba ir Londono parapijos choras, kuriam 

vadovauja Justas Černis, tautinių šokių ’’Lietuva“ grupė, 
Maironio mokyklos saviveiklininkų būrys.

Minėjimas įvyks 1993 m. vasario mėn. 13 d. (šeštadienį) 18.30 vai. 
Bishopsgate Institute, 230 Bishopsgate, London C2 

(šalia Liverpool geležinkelio stoties).
Sekmadienį vasario mėn. 14 d. 11 vai. bus iškilmingos 

Nepriklausomybės šventės pamaldos Šv. Kazimiero bažnyčioje.
21 The Oval. Hackney Road, London E2.

Visi lietuviškos bendruomenės nariai kviečiami dalyvauti 
šventės parengime.

Laiškai redaktoriui

Henrikas Vaineikis straipsnyje 
"Širšių lizdas Balkanuose“, (’’Euro
pos lietuvis“ 1992 09 24) teisingai 
aprašė įvairių tautinių grupių buvu
sioje Jugoslavijoje tarpusavio neapy
kantą. 1991-1992 siautėjusį karą 
straipsnio autorius apibūdino “suju
dinto širšių lizdo“ vaizdu. Tai atitin
ka Vakarų valstybių ligšiolinei poli
tikai, kuri privaloma ir jų nugalėto
sios Vokietijos dabartinei vyriausy
bei (vienas vokiečių ministras, nesu
tikęs su šia linija, atsistatydino prieš 
savaitę). Bet atidūs stebėtojai, kaip 
antai Gustafas Strbhmas “Die Welt“ 
korespondentas Vienoje, šitą "širšių 
lizdo teoriją kritikavo visą laiką. 
“Širšių lizdo“ teorija - visi “jugos
lavai“ vienodai kalti dėl nesugyveni- 
mo - sąmoningai neatsižvelgia svar
biausių aplinkybių, sukėlusių karą. P. 
H. Vaineikis savo straipsnyje nepa
minėjo, kad Serbija niekuomet nebu
vo “normali širšė“, bet disponavo vi
sa Jugoslavijos armijos ginkluote, 
kuri po NATO ir Rusijos yra stip
riausia Europoje - tankai, artilerija, 
aviacija, kurių kitos Balkanų "širšės" 
neturi. Antra, JAV, Anglija ir ypač 
Prancūzija su Rusija neslepia savo 
simpatijų Serbijai, nepaisant Serbijos 

dybos narys nuo 1980 iki 1987 me
tų. Kredito sąjunga, kuri turi 6100 
narių ir 72 mln. dolerių nuosavybės, 
buvo įsikūrusi Richmond Hill, 
Queens, su filialais St. Petersburg 
Beach Fla, Waterbury, Conn, 
Detroite ir Čikagoje.

V. Vebeliūnas kaltinamas šanta
žavimu ir bankiniu sukčiavimu. Jo 
advokatas Rolandas P. Fischetti, pa
sakė vakar: ’’ Tikrai kol kas negali
ma papasakoti nei pusės istorijos. 
Mes ketiname teisintis ne kaip nu
sikaltėliai ir taip reaguoti į kaltini
mus.“ Ponas Vebeliūnas rytoj bus 
apkaltintas teisėjo Carolo B. Amo- 
no iš Federalinio apygardos teismo 
Brukline.

Valstybinis patarėjas Attoney 
yra teisminis kaltintojas). Robertas 
Stolzas atsisakė komentuoti, ar kiti 
žmonės, įskaitant ir gavusius "be
vertes paskolas“, taip pat gali būti 
apkaltinti.

Kaltinamieji aktai sako, kad p. 
V. Vebeliūnas nukreipė milijonus 
dolerių iš “Kasos“ depozitų į “Lito“ 
grupės projektus, įskaitant vystymą, 
pavadintą Club Regency Marco 
saloje, Fla ir 525 000 dolerių vertės 
namą Will Nech, L.I.

Be to, naudodamas “bevertes 
paskolas“, sako kaltintojai, p. V. 
Vebeliūnas padarė netikrų paskolų 
prašymų “Kasai“ ir prakišo apgavi
kiškus pasiūlymus”Kasos“ tarybai 
kompensuoti sandėrius.

Dennis Hevesi
"The New York Times"

1992 12 17

komunistinės vyriausybės ir tautos 
žiaurumo. Kartu jie nekenčia kroatų 
ir norėtų juos apkaltinti. Tai pastebi
ma ir p. Vaineikio straipsnyje. Tre
čia, Vakarai visada siekė atstatyti 
serbų dominuojamą "Jugoslavijos“ 
valstybę, keldami vadinamą “stabi
lumą“ aukščiau laisvės principo, to
dėl jie ilgai delsė pripažinti Slovė
nijos, Kroatijos ir Bosnijos nepriklau
somybes. Ketvirta, Vakarai 1991 m. 
leido serbams pulti kroatų Slavonijos 
provinciją, artilerija griauti jos mies
tus ir kaimus, žudyti visus gyventojus 
manydami, kad kroatų "nacionalis
tai" greit kapituliuos: čia didelė JAV 
ambasadoriaus Belgrade Zimerman- 
no kaltė. Menkai ginkluoti kroatai 
gynėsi heroiškai. Penkta, 1992 m. ne
paisant genocido Bosnijoje Vakarai, 
ypač Prancūzija, tebesilaiko sankcijų 
nutarimo "visai Jugoslavijai“, kas tik
rovėje reiškia draudimą tiekti ginklų 
Bosnijos musulmonams, jiems reika
lingų gintis nuo serbų puolimų. Šešta, 
Vakarų politikai, ypač Prancūzijos 
Prezidentas F. Mitterand'as, yra 
netiesioginiai genocido Bosnijoje 
kaltininkai, ko istorija neužmirš.

Povilas Rėklaitis
Vokietija
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AUKOS SPAUDAI
Anglijos lietuviu klubas Chicagoje - $50

A. Kadžionis - 2 sv.
M. Strumila - 8 sv.
M. Gutauskas - 7 sv.
Dr. A. Gerutis - 20 sv.
J. Jakobas - 4 sv.
A. Heid - 10 Sv.
K. Kairys - 7 sv.
S. B. Vaitkevičius - 2 sv.
J. Damaševičius - 7 sv.
I. Eidukas - 7 sv.
E. Žilius - 5 sv.
F. Guga - 5 sv.
S. M. Katinas - 5 sv.
A. Turla - 2.50 sv.
J. Maslauskas - 2 sv.
B. Urbanavičius - 7 sv.
J. Čapas - 2 sv.
P. Gaucas - 2 sv.
B. Galiūnas - 7 sv.
Č. Navickas - 5 sv.
J. Navickas - 5 sv.
S. Pučinskas - 2 sv.
A. Jakimavičius - 2 sv.

Ui aukas nuoširdžiai dėkojame.

PADĖKOS
Nuoširdžiai dėkojame vi

siems, švenčių proga sveiki
nusiems "Europos lietuvio" re
daktorių ir bendradarbius.

ELR

Vilniaus Universitetinės vaikų 
ligoninės I reanimacijos ir intensy
vios terapijos skyrius dėkoja Britų- 
lietuvių pagalbos fondui vaikams 
Lietuvoje ir gydytojui Ray Cibuls
kis už gautą medikamentų siuntą.

Taip pat sveikiname Britų- 
lietuvių fondo tarybą su šv. 
Kalėdom ir Naujais metais.

V. Karmanovas 
Skyriaus vedėjas

Dėkoju Britų-lietuvių pagal
bos fondo vaikams Lietuvoje na
riams ir asmeniškai poniai Hi Idai 
Pisčikienei už nuolatinį rūpini
mąsi mūsų sūneliu Viliumi. Ypač 
dėkojame už ką tik gautą puikų 
invalido vežimėlį, kurio pagalba 
mes jausimės ne tokie atstumti 
nuo pasaulio. Tegul saugo jus 
visus Dievas.

Halina Pachanavičienė 
Ukmergė

PAMALDOS
Nottinghame - sausio 17 d.. 11.L5 

vai., Židinyje.
Derbyje - saisio 17 d., I4.00 vai.. 

Bridge Gate.

LI ETUVIS

B. Kuzminskaitė - 5 sv.
J. Ashbourne - 2 sv.
Z. Vencius - 10 sv.
S. Lauruvenas - 2 sv.
J. Kuliukas - 7 sv.
N. Žvirblis - 2 sv.
P. Batakys - 2 sv.
J. Dirvonskis - 2 sv.
G. Damašius - $18
J. Mazeiva - 15 DM
J. Kokst - 15 DM
F. Naidzinavičius - 4 sv.
V. Bernatavičius - 2 sv.
Kun. V. Kamaitis -13 sv.
J. Gudynas - 7 sv.
V. Vazgauskas - 1 sv.
S. Surgautas - 2 sv.
A. Žukauskas - 24 sv.
C. Jezerskis - 2 sv.
V. Kilius - 5 sv.
K. Narbutas - 2 sv.
S. Macuras - 27 sv.
M. Ramonas 2 sv.

KADA-KAS-KUR?
1993 m. rugpjūčio 1-8 d. Vokie

tijoje, Augsburgo vyskupijos aka
demijoje. MAUS ST. ULRICH, 
Kappelberg 1, 8900 Augsburg-1, 
įvyks jubiliejinė, 40-oji Europos 
lietuviškųjų studijų savaitė.

RAMOVĖNŲ 
SUSIRINKIMAS
L. K. V. S-gos ’’Ramovė“

Mančesterio skyrius, 
šeštadienį, 1993 m. sausio 23 d.

Lietuvių Klubo patalpose 
121 Middleton Rd. Manchester, 

rengia metinį visuotinį narių

SUSIRINKIMĄ.

Susirinkimo pradžia 5.30 v. 
vak. Kvorumui nesusirinkus, 
susirinkimas prasidės pusva
landžiu vėliau.

Visi ramovėnai kviečiami šia
me susirinkime gausiai dalyvauti.

Valdyba

Mylimam tėveliui
Dr. Valteriui
staigiai mirus nuoširdžiai 

užjaučiame Gajutę O’Brien ir jos 
šeimą.

Londono lietuvių
Maironio mokyklos 

mokiniai ir mokytojai

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

LONDONE
"DAINAVA” 

BAIGĖ SAVO VEIKLĄ
Laikas išretino Londono Lietu

vių Moterų Sambūrio "Dainava" ir 
jos didžiųjų rėmėjų eiles. Ši ne
didelė moterų organizacija, veikusi 
nuo 1957 metų, nutarė baigti savo 
veiklą.

Kasos likutis perduotas Lietuvos 
vaikų pagalbos fondui (218.35 sv.) 
ir Endokrinologijos institutui Kau
ne (gruodžio 5 d. pasiųsta prašomų 
vaistų už 1124.55 sv.), kurio direk
torius dr. L. Lašas, atsiųsdamas pa
dėkos laišką, paaiškino, kad vaistai 
bus panaudoti visos Lietuvos vaikų 
gydymui.

"Dainava" nuoširdžiai dėkoja 
buvusiems jos rėmėjams ir talki
ninkams, kurių pagalba buvo įma
noma atlikti nemaža naudingų dar
bų. Apie tai ne kartą buvo pasako
jama "EL" puslapiuose.

J. Kerienė

BOLTONE
KALĖDŲ POBŪVIS

Boltoniškiai stengiasi atgaivinti 
švenčių pobūvius, kurie praeityje 
buvo labai smagūs, daugelio vieti
nių ir apylinkės lietuvių pamėgti.

Toks pobūvis įvyko gruodžio 19 
d. Mančesterio lietuvių klube. Bol- 
tono šeimininkės pagamino daug 
skanaus maisto. Pobūvyje dalyvavo 
daug tautiečių, nes klubo narys J. 
Navickas tą patį vakarą šventė savo 
gimimo dieną. Kan. V. Kamaitis 
pasveikino ir pagyrė boltoniškius, 
kad jie nutarė savo pobūvį padaryti 
Lietuvių klube. Boltoniečių vardu 
jam atsakė ju pirmininkas H. Vai
neikis.

Vakaras praėjo labai gražiai. 
Buvo gerai užkąsta, pasivaišinta i£ 
smagiai padainuota.

MANČESTERYJE
KLUBO VALDYBOS 

POSĖDIS
Gruodžio 12 d. įvyko paskutinis 

1992-jų metų Mančesterio Lietuvių 
Klubo valdybos posėdis. Klubo pir
mininkui A. Podvoiskiui susirgus 
posėdį vedė vicepirmininkas H. 
Vaineikis. Buvo aptarti metų darbai 
ir ateities veikla. Per metus klubaff- 
turėjo daug problemų dėl patalpų 
pagerinimo. Reikėjo įtaisyti naujas 
priešgaisrines duris (jų klube yra 
apie 30), todėl beveik metus vyko 
derybos su Mančesterio miesto val
dyba, ugniagesiais ir statybininkais.

Registruojame 
norinčius išnuomoti 

atskirus kambarius ar butus 
užsienio svečiams.

Rašyti: 
2015 Vilnius, 

P.O. BOX 2715

BRADFORDO
Vyties klubo valdyba

šaukia metinį visuotinį narių 
susirinkimą, kuris įvyks

sausio 24 d., sekmadienį, 
14.30 vai.

Programoje - klubo valdybos 
ir revizijos komisijos prane
šimai, naujos klubo valdybos ir 
revizijos komisijos rinkimai, bus 
svarstomi kiti klubo reikalai.

Nesant kvorumo, susirinki
mas atidedamas vieną valandą, 
po to susirinkimas įvyks, neat
sižvelgiant į susirinkusių narių 
akaičių.

Narius prašome būtinai daly
vauti.

Klubo valdyba

NAUJI
'EUROPOS LIETUVIO" 

SKAITYTOJAI
1993 m. "Europos lietuvį" užsi

prenumeravo Mrs. G. Domeikiene, 
Mr. M. Kuzmickas, Mr. R. Saka
lauskas iš D. Britanijos, Mr. F. Nai
dzinavičius iš Vokietijos, Mr. P. 
Bružas iš Belgijos ir Nacionalinė 
Lietuvos biblioteka Vilniuje.

Derybose klubą atstovavo H. Vai
neikis, remiamas klubo sekreto
riaus S. Lauruvėno ir H. Pargausko. 
Darbas klubo patalpose jau eina 
prie pabaigos.

Po paskutinio 1992 metų valdy
bos posėdžio įvyko tradicinės vai
šės, kuriose dalyvavo klubo valdy
bos nariai, klubo patikėtiniai ir na
riai. Vakaras praėjo labai smagiai ir 
darbingai.

BRADFORDE
KARIUOMENĖS 

MINĖJIMAS
Vyties klubo valdybos iniciaty

va pernai lapkričio 22 d. surengtas 
Kariuomenės minėjimas. Gausiai į 
minėjimą susirinkusius tautiečius 
pasveikino klubo pirmininkas V. 
Gurevičius.

Trumpoje kalboje A. Bučys pa
minėjo svarbiausius Lietuvos istori
joje įvykius, kai tautos sūnūs ir 
dukros, aukodami savo gyvybę, 
įrodė, kad laisvės ir Tėvynės meilė 
niekados neužgeso lietuvių širdyse. 
P. Pucevičius skaitė A. Bučio eilė
raštį ’’Tada“, po to rodė filmo iš
traukas iš jo apsilankymo tėviškės 
apylinkėse Lietuvoje.

Programą vedė kultūros reikalų 
vadovas A. Gerdžiūnas.

Vėliau vaišintas! skanumynais ir 
kavute.

ŠAUNUS GIMTADIENIS
Vyties klubo pirmininkas V. 

Gurevičius, lapkričio 1 d. šauniai 
atšventė savo 74-tą gimtadienį. 
Klubo nariai ir svečiai įteikė raš
tišką sveikinimą su linkėjimais. 
Kai prie vaišių stalo atneštas žva
kutėmis nušviestas tortas, jam su
giedota Ilgiausių Metų!

A-tas B.

LIETUVOS AMBASADA 
LONDONE

17 ESSEX VILLAS 
LONDON W8 7BP

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

Britų piliečiams vizos ne
reikalingos. Turintiems 
Travel Document arba 
Certificate of Identity vizos 
išduodamos: pirmadieniais 
ir penktadieniais nuo 9 iki 
12 vai., trečiadieniais nuo 
15 iki 18 vai

PRIVATI
LEIDYKLA
VILNIUJE

Priima užsakymus greitai 
ir nebrangiai išleisti autorių 
knygas.

Rašyti:

VLD leidykla, 
Strazdelio 1, 
2600 Vilnius, 
LITHUANIA

PASAULYJE
Prezidentai padeda 

patys sau
Sutarties dėl branduolinių ginklų 

sumažinimo pasirašymas Maskvoje 
tarp JAV ir Rusijos buvo pavadin
tas didžiausiu šio šimtmečio pasie
kimu nusiginklavimo srityje. Sutar
tis yra gana svarbi, nes sumažintas 
branduolinių ginklų kiekis dviem 
trečdaliais. Tiesa, abi pusės turi pa
kankamai ginklų, kuriais galėtų su
naikinti savo priešą keliskart. Ru
sija dar turi kitokių problemų, nes 
dalis buvusios Sovietų Sąjungos 
atominių ginklų priklauso Ukrainai, 
Kazachstanui ir Baltarusijai. Ukrai
na bijo sunaikinti visus savo bran
duolinius ginklus, nežinodama, kas 
ateityje paims valdžią Rusijoje. Be 
to, ji reikalauja didelės pašalpos 
branduolinių ginklų sunaikinimui, 
nes tai yra gana ilgas ir komplikuo
tas procesas.

Pasibaigus šaltajam karui ir pa
gerėjus santykiams tarp Rusijos ir 
Amerikos, branduolinių ginklų pa- 
silaikymas yra daugiausia teisina
mas tuo, kad trečiojo pasaulio 
valstybės - Iranas, Pakistanas, 
Irakas, Izraelis, Kinija ir kitos gali 
sudaryti pavojų Vakarams, nes 
visos jos turi arba greit turės bran
duolinį ginklą.

Rusija neatsisako 
Baltijos valstybių

Opozicija Rusijoje apima komu
nistus, monarchistus ir nacionalis
tus. Jų vadovas parlamente neseniai 
pareiškė, kad Baltijos valstybės pa
lieka svarbiu Rusijos interesų rei
kalu. Jis įspėja pasaulio šalių va
dovus G. Bushą, B. Jelciną. A. 
Gorbunovą ir kitus, kad Baltijos 
valstybės buvo Rusijos interesų 
sferoje nuo Jono Rūsčiojo iki Petro 
I laikų, taip ir liks ateityje.

Pastaruoju metu didžiausią dė
mesį atkreipė Rusijos pasiryžimas 
ginti rusų teises Baltijos valstybėse 
ir pasiteisinimas palikti ten savo 
kariuomenę.

Ar bus taika buvusioje 
Jugoslavijoje?

Ženevos konferencijoje, kurią 
sukvietė JTO įgaliotas asmuo Cy- 
rusas Vance'as ir Europos Bendri
jos atstovas lordas Owenas, dalyva
vo visos suinteresuotos šalys ir pa
žadėjo rimtai svarstyti tų dviejų 
pirmininkų pateiktą planą, padalyti 
visą Bosniją-Hercegoviną į 10 
autonominių provincijų, kad pa
tenkintų visas kariaujančias puses. 
Pagal šį planą daugiausiai nuken
tėtų musulmonai.

JTO sekretorius Boutrosas Gha- 
lis įspėjo, kad jeigu konferencija 
nepasieks susitarimo, Bosnija gali 
pavirsti karo lauku. Dabar ten yra 
kariuomenės dalinių iš Britanijos 
(2800) ir Prancūzijos (5000). kurie 
prižiūri maisto ir kitų reikmenų 
pristatymą žmonėms, bet jie nesiki
ša į vidaus kovas.

Vidurinės Azijos respublikų 
sąjunga

Penkios buvusios Sovietų Są
jungos respublikos, kurios įėjo į 
Nepriklausomų Valstybių sandrau
gą. sudarė savo sąjungą. Jos nu
sivylė B. Jelcino sukurta valstybių 
sąjunga, kuri joms nieko gero ne
atnešė. Azijos respublikų santarvė 
sudaro Kazachstanas, Uzbekis
tanas, Turkmenistanas, Kirgistanas 
ir Tadžikistanas.

Dvi naujos valstybės

Čekoslovakijos skilimas į Slo
vakiją ir Čekiją įvyko taikingai. 
Čekai su slovakais išliko drau
giškuose santykiuose.

ELR.
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