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Lietuvos Prezidento vizitas
Didžiojoje Britanijoje

Įvykiai Įgytu vaje
VFR MINISTRO VIEŠNAGĖ

Lietuvoje viešėjo Vokietijos Fe
deracinės Respublikos federalinis
aplinkos, gamtos apsaugos ir reak
torių saugumo ministras prof. dr.
Klausas Tėpferis. Jis aplankė Ig
nalinos atominę elektrinę, kad vieto
je susidary tų nuomonę apie aplinkos
apsaugos problemas. Svečias pabrė
žė Vokietijos vyriausybės suintere
suotumą glaudžiai bendradarbiauti
su Lietuva aplinkos apsaugos srityje.
K. Tėpferio pareiškime po avarijos
Rusijoje Tomske-7 sakoma, kad rei
kia tarptautiniu mastu imtis žingsnių
greitai ir veiksmingai pagerinti ato
minės technikos saugumą buvusios
Sovietų Sąjungos valstybėse.
ATSPAUSDINTI LITAI PRASTOS KOKYBĖS

Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas ir Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas
John'as Major'as po susitikimo duoda interviu žurnalistams.
V. Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

’’Esu labai patenkintas susitikimu
su Lietuvos Prezidentu, ir jis čia bus
laukiamas kada neatvyktų“, - po be
veik valandą balandžio 14-ąją truku
sio pokalbio Londone Dawning street
10 pasakė Didžiosios Britanijos mi
nistras pirmininkas John'as Major'as,
atsakydamas į Lietuvos žurnalistų
klausimus. ’Turėjome galimybę, - pa
sakė jis, - plačiai pasikalbėti apie įvy
kius Lietuvoje, santykius tarp Lietu
vos ir Didžiosios Britanijos, kurie,
manau, yra labai geri ir tampa vis ge
resni. Mes diskutavome apie galimo
bendradarbiavimo sferas ir trumpai
palietėme tarptautinių santykių prob
lemas, tarp jų, žinoma, įvykius Rusi
joje, armijos išvedimo iš Lietuvos
problemą“.
Pakeliui į Vestminsterio rūmus A.
Brazauskas Eltos korespondentei pa
komentavo šį susitikimą. Prezidentas
pasakė, kad premjeras labai domėjosi
padėtimi Lietuvoje. Jis buvo infor
muotas apie įvykusius rinkimus, nau

jai suformuoto Seimo darbą, vyriau
sybę. J. Major’ą domino, kaip vyksta
Rusijos kariuomenės išvedimas ir kas
jau yra padaryta.
Premjeras pažymėjo, jog Lietuva
tampa savotišku magnetu, traukian
čiu užsienio kapitalą, ir klausė, ko
kios tam sudaromos sąlygos. Po to,
kai jam buvo gana plačiai paaiškinta,
premjeras pasakė, kad šios sąlygos
yra visiškai priimtinos.
Sužinojęs, jog Lietuvai reikėtų
gerokai stiprinti bankų sistemą, ypač
pasisemti patirties, kurią turi sukau
pusios Vakarų šalys, J. Major'as pa
žymėjo, kad jie yra pasirengę padėti.
"Susitikime kėliau klausimą, ar
Lietuva negalėtų dalyvauti kai ku
riose Didžiosios Britanijos organiza
cijose, kovojant su organizuotu nusi
kalstamumu."
Ministras pirmininkas palaikė
Lietuvos Prezidento mintį, kad reikia
plėsti ryšius kultūrinėje veikloje,
mokslo ir švietimo srityse.

Algirdas Brazauskas pakvietė
John'ą Major'ą atvykti į Lietuvą.
Premjero veiklos programa šiemet
yra gana užimta, tačiau jis neatmetė
galimybės atvažiuoti į Lietuva.
A. Brazauskas pažymėjo, kad
susitikimas buvo labai nuoširdus.
Įvyko Lietuvos Prezidento ir jį ly
dinčių asmenų susitikimas Europos
rekonstrukcijos ir plėtros banke,
senas bankininkystės tradicijas tu
rinčiame Anglijos banke.
Balandžio 15 d. A. Brazauskas
buvo nuvykęs į Britanijos pramoni
ninkų konfederacijos būstinę, aplan
kė Bendruomenių rūmus, susitiko su
Didžiosios Britanijos ir Lietuvos par
lamentine grupe, energetikos ir že
mės ūkio ministrais.
Kartu su Lietuvos Respublikos Pre
zidentu į Didžiąją Britaniją buvo išvy
kę žemės ūkio ministras R. Karazija,
Lietuvos banko valdybos pirmininkas
R. Visokavičius, vyriausiasis Preziden
to patarėjas akademikas R. Rajeckas.

Susitikimas su lietuviais Londone
Kai balandžio 13 dieną Lietuvos
prezidento lėktuvas - erdvus TU-134
po trijų valandų skrydžio nusileido
Heathrow aerouoste, sprogo vienas
ratas. Avarija buvo menka, tačiau dėl
visa ko lėktuvą lydėjo kelios gais
rinės mašinos. Tos pačios dienos
vakarą Lietuvių namuose A. Bra
zauskas susitiko su Didžiosios Brita
nijos lietuvių bendruomenės nariais.
Susitikimą pradėjo DBLS-gos
Centro Valdybos pirmininkas Jaras
Alkis, pasveikindamas Prezidentą ir
visus aukštuosius svečius. Jis pa
kvietė Lietuvos ambasadorių Vincą
Balicką tarti žodį. V. Balickas su
džiaugsmu kalbėjo, kad Didžiosios
Britanijos lietuvius pirmą kartą
aplanko Lietuvos Respublikos vy
riausiasis vadovas - Prezidentas. Abu
pirmieji kalbėtojai Prezidentui lin
kėjo visokeriopos sėkmės vadovauti
Lietuvos Respublikai sunkiausiu jos
gyvenimo metu.
Prezidentas, pasveikinęs gausiai
susirinkusius lietuvius, pasakė il
gesnę kalbą, kurioje buvo minimi
šie reikalai: bendra Lietuvos padėtis

šiuo metu, ekonomikos reformos,
pramonė, socialinė politika, litas,
Lietuvos-Rusijos santykiai, rusų ka
riuomenės išvedimas iš Lietuvos,
žemės ūkis ir jo reformos, Seimo ir
Prezidento rinkimai.
Prezidentas kalbėjo nuoširdžiai,
paminėtus savo kalboje dalykus api
būdino iš geros ir blogos pusės, kai
ką net pailiustruodamas skaičiais,
nieko neslėpdamas - kas gera ir kas
bloga, kas labai greitai taisytina.
Po įspūdingos kalbos atsirado
gausių klausimų. Kada bus grąžinti
Vilniaus arkivyskupo rūmai arkivysk. Audriui Bačkiui? Prezidentas
paaiškino, kad viskas eina pirmyn,
rūmuose vyksta darbai ir Lietuvon
atvykęs Šventasis Tėvas Jonas Pau
lius II galės juose apsistoti. Apie litą
atsakymus pateikė Lietuvos banko
pirmininkas R. Visokavičius. Jo nuo
mone litas dar šių metų pirmoje pu
sėje pasirodys žmonių rankose ir
krautuvėse. Prezidentas tai patvirtino.
Iš atsakymų paaiškėjo, kad ateityje
Lietuvos tautinė valiuta bus spausdi
nama Didžiojoje Britanijoje (pasak

R.Visokavičiaus, trečdalį turimų litų
reikia atspausdinti iš naujo). Kalbė
damas apie žemės ūkio reikalus.
Prezidentas sakė, kad praeitą rudenį
neapsėti tūkstančiai hektarų bus apsė
ti, nes tam dabar vyriausybė deda vi
sas pastangas. Žemės reforma bus
vykdoma lėčiau, bet visi buvusieji
savininkai galės atgauti žemę arba
gaus piniginę kompensaciją. Apie tai
kalbėjo ir R. Karazija. Toliau sekė
klausimai apie Lietuvos Respublikos
pasus, Lietuvos pilietybės atgavimą,
kalbėta apie baimę lankytis Lietuvo
je. nes per daug vagysčių ir t. t. Po
visų klausimų vyko bendras susitiki
mas su aukštais svečiais. Kiekvienas
galėjo Prezidentui ir kitiems sve
čiams pateikti savo labai asmeniškus
klausimus prie sūrio ir vyno.
Pakvietimus į susitikimą galėjo
gauti visi, kurie norėjo. Dalyvavo
daugiau nei šimtas lietuvių. Iš su
sirinkusių žmonių nuotaikos buvo
galima spręsti, kad Algirdas Brazaus
kas laimėjo tautiečių širdis.
Stasys Kasparas
Londonas

Apie lai įtikinamai byloja 1992
m. rugsėjo 17 d. ekspertų komisijos
išvadų aktas, kurį praėjusią savaitę
paskelbė "Respublikos“ dienraštis.
Teigiama, kad 10. 20 ir 50 litų bank
notus lengva padirbinėti juoda-balta
fotokopijavimo mašinomis, todėl da
roma prielaida, jog spalvotomis fo
tokopijavimo mašinomis padirbinėti
litus būtų ypač lengva.
10, 20 ir 50 litų nominalų bank
notuose nėra reikalingų apsaugos
priemonių arba jos yra nekokybiš
kos: nėra apsauginio siūlelio, ban
knotai atspausdinti be giliaspaudės,
vandens žymės nekokybiškos, spal
voti pluošteliai padengti ofsetu, nu
meravimas atliktas ne pagal bank
notų apsaugos reikalavimus ir 1.1.
Komisijos nuomone, yra realus
pavojus, kad 10, 20 ir 50 litų bank
notai apyvartoje gali būti lengvai pa
dirbinėjami.
100, 500 ir 1000 litų banknotai
turi panašius trūkumus kaip ir trys
žemesnės vertės banknotai. Bet ko
misija mano, kad jie yra geriau ap
saugoti nuo klastojimo.
Buvęs premjeras G. Vagnorius
pripažino, jog jam buvo žinoma eks
pertų išvada dėl prastos litų kokybės,
kuri buvo išspausdinta "Respubliko
je“. Jo teigimu, ankstesnė vyriausybė
parlamente net kelis sykius yra kėlu
si šį klausimą, tačiau sudaryta komi
sija bankininkystės veiklai tirti jokių
pažeidimų nerasdavo.
Kiek anksčiau Lietuvos generali
nis prokuroras A. Paulauskas, kalbė
damas per televiziją, pranešė, kad
dėl litų gamybos iškelta baudžiamoji
byla. Apie tos istorijos mįsles jau ne
kartą rašė "Lietuvos rytas", tačiau
prokuratūra rimtų žygių ilgokai ne
siėmė. Teisinamasi tuo. kad negalėjo
gauti informacijos iš Lietuvos banko.

PERŽIŪRĖTI SEIMO
RINKIMŲ REZULTATAI
TRIJOSE APYGARDOSE
Vyriausioji rinkimų komisija
(VRK) po beveik pusę metų trukusių
ginčų patvirtino galutinius Seimo
rinkimų rezultatus Baltijos. Pajūrio ir
Šakių rinkiminėse apygardose.
Pernai lapkričio 21-22 d. VRK
dauguma, kurią sudarė dešiniųjų po
litinių organizacijų atstovai, panaiki
no Seimo rinkimų rezultatus kai ku
riose minėtų apygardų apylinkėse.
Todėl tose trijose apygardose vietoj
pagal balsų skaičių pirmavusių
LDDP kandidatų buvo paskelbti iš
rinktais Sąjūdžio bloko atstovai.
Aukščiausiasis Teismas šiuos VRK
nutarimus panaikino, tačiau komisi
jos dauguma nesutiko keisti savo
sprendimo. Todėl specialiame Seimo
posėdyje LDDP dauguma pašalino
"nepaklusnius" VRK narius. Naujos

sudėties komisija paskelbė, kad
Seimo nariai išrinkti: Baltijos apy
gardoje - 1. Šiaulienė. Pajūrio - R.
Žiurinskas ir Šakių - Z. Povilaitis.
Komisijos sprendimu nutraukti Sei
mo narių tose apygardose A. Endriu
kaičio. R. Hofertienės ir S. Malkevi
čiaus įgaliojimai. A. Endriukaitis ir
S. Malkevičius lieka Seime pagal
Sąjūdžio koalicijos sąrašą, iš Seimo
turi pasitraukt tokiu būdu anksčiau
patekę jų kolegos A. Eigirdas ir J.
Janonis. Pagal LDDP sąrašą Seimo
nariu tapo V. Ražukas. Taigi LDDP
frakcijoje bus jau 74 nariai.
Už galutinių Seimo rinkimų re
zultatų patvirtinimą trijose apygar
dose balsavo 10 iš naujai sudarytos
Vyriausiosios rinkimų komisijos na
rių, balsavime nedalyvavo Seimo
opozicijos atstovai komisijoje R.
Miškinytė ir V. Duoba. Jie išplatino
pareiškimą, kuriame sakoma, kad
Aukščiausiojo Teismo priimti spren
dimai prasilenkia su teismo kompe
tencija ir nesukelia jokių teisinių pa
sekmių. "Laikome, kad teismas, pa
sidavęs LDDP spaudimui, priėmė
neįvykdomą, neteisint, bet politinį
sprendimą, prieštaraujantį Konstitu
cijai ir Seimo rinkimų įstatymui. Pa
sirašydami nutarimus, pažeidžian
čius Konstituciją, pareikštume di
džiausią nepagarbą šiam svarbiam
Lietuvos valstybės dokumentui, pa
žeistame savo, kaip Lietuvos Res
publikos piliečių, prievolę laikytis ir
gerbti Lietuvos Respublikos įstaty
mus“, - pabrėžiama pareiškime.
Kol kas neaišku, kokia bus Sei
mo narių mandatų grąžinimo ar atė
mimo procedūra.
"ŠIMTMEČIO NAUJIENA:
LIETUVA IMPORTUOJA
MĖSĄ"

Tokiu pavadinimu agentūra Bal
tic News Service išplatino informa
ciją apie tai, kad Klaipėdos mėsos
kombinatas pirmasis Lietuvoje pra
dėjo perdirbti importuotą skerdieną.
Bendra Lietu vos-Vokietijos firma
"Dukatas" Vokietijoje nupirko 20
tonų kiaulienos, už 1 kg sumokėjusi
po 1.4 Vokietijos markės.
Su užsienio firmomis dėl sker
dienos importo derasi ir kiti Lietuvos
mėsos fabrikai. Pavyzdžiui, akcinė
bendrovė "Panevėžio maistas" gavo
pasiūlymų iš Olandijos bei JAV
firmų, kurios gali parduoti gyvas
kiaules ir ketvirčiuotą jautieną ati
tinkamai po 1.20 DM ir 0,90 JAV
dolerio už kilogramą.
Panevėžio įmonės direktorius
Gintautas Valatka pasakė, kad iš im
portuotos kiaulienos bei jautienos
bus gaminamos dešros ir konservai.
Jie bus pardavinėjami Lietuvoje ir
užsienyje. Direktorius mano, kad
ateityje ši produkcija turėtų būti pi
gesnė, negu pagaminta iš lietuviškos
žaliavos. Šiemet įmonės pajėgumai
išnaudojami tik 30 proc., todėl ji
priversta ieškoti pigesnės mėsos.
Šiaulių mėsos kombinato direk
torius Kęstutis Matkevičius mano,
jog perkant mėsą Vakaruose atsiras
konkurencija.
Gyvulininkystės specialistai teigia,
jog šio šimtmečio Lietuvos istorijoje
tai pirmas kartas, kai mūsų valstybė
importuoja mėsą. Tai, kad Lietuva
negali apsirūpinti maisto produktais,
premjeras Adolfas Šleževičius pa
vadino precedento neturinčiu faktu.
Pasak jo. vyriausybė nutarė leisti
įvežti kiaulieną iš Vakarų Europos,
kur ji gerokai pigesnė. Tarkim. Lie
tuvoje 1 kg kiaulienos be prekybos
antkainio kainuoja 1.43. jautienos 1.27 dolerio, o Vakaruose šviežia
mėsa tekainuoja apie vieną dolerį.
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Rūpestis dėl KGB archyvų

Lietuvos demokratų partijos IV suvažiavimas
Jis įvyko Kaune. Jame dalyvavo
104 delegatai. Dabar partijoje yra
daugiau kaip tūkstantis narių. Atas
kaitinį pranešimą perskaitė LDP ly
deris S. Pečeliūnas. Jis priminė, kad
dešiniosioms jėgoms nepavyko lai
mėti Seimo rinkimų, tačiau LDP ga
vo 4 deputatų mandatus (Aukš
čiausioje Taryboje turėjo 2).
Pasak ’’Lietuvos aido“, politiniuo
se pranešimuose akcentuota, kad pa
vojus valstybės nepriklausomybei dar
nepraėjęs, padėtį komplikuoja rinki
mus laimėjusių jėgų veiksmai. Prie
šingai negu buvo žadėta rinkėjams
gyvenimas blogėja. Aiškiai juntamas
posūkis į Rusiją; bandoma įtikinti
žmones, kad be rytų kaimyno pagal
bos - pražūtis. Stabdomas žemės grą
žinimas ir privatizavimas. Suvažiavi
mą pasveikino profesorius V. Lands
bergis. Jis paragino aktyviau rinkti pa
rašus, kad opozicija turėtų savaitinę
valandos laidą valstybinėje televizijoje.
Suvažiavimas priėmė naują parti
jos programą, pakeitė įstatus. Dabar
LDP nariai, priklausę komunisti
nėms organizacijoms, negalės 5 me
tus užimti vadovaujančių pareigų
partijos struktūroje, o partijos nariais
galės būti tik jokioms partinėms
sąjungoms, išskyrus Politinių kalinių
ir tremtinių, nepriklausantys žmonės.
Sąjūdis, demokratų nuomone, turėtų

Suvažiavimą sveikina monsinjoras A. Svarinskas. Centre - LDP
pirmininkas S. Pečeliūnas.
K. Jurelės(ELTA) nuotr.
tapti politine partija.
Priimtas kreipimasis į Prezidentą ir
Seimą, jog būtų imtasi priemonių dėl
viešo visuomenės informavimo apie
Rusijos armijos išvedimą iš Lietuvos.
LDP nuomone, miestų gatvėse turėtų
stovėti stendai, kuriuose būtų pateikta
informacija, kiek dienų liko iki Rusi
jos armijos išvedimo, kiek šalyje yra
svetimos valstybės kareivių.
Rezoliucijoje dėl žemės ūkio LDP
reikalauja besąlygiškai grąžinti žemę
jos savininkams su disponavimo teise.

Įsteigta ’’Baltijos TV“
Ekonomikos ministerijoje įre
gistruota ’’Baltijos TV“ - pirmoji
komercinė televizija Lietuvoje. Jos
įstatinis kapitalas - trečdalis mili
jono dolerių. 48,8 procento šio ka
pitalo - JAV firmos "American
Equitable Finance Corporation“
indėlis, 21 procentas - asmeninis
firmos prezidento Kęstučio Ma-

kaičio ir 30 procentų - Rytų Lie
tuvos televizijos. Tikimasi, kad il
gainiui valstybinį kapitalą galės
išsipirkti šios televizijos darbuoto
jai.
"Baltijos TV“ kol kas matys
Vilniaus krašto gyventojai, o ateity
je ir visa Lietuva. Čia dirbs apie
60-70 darbuotojų. Jie rengs origina
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Rezoliucijoje dėl socialinės ekono
minės situacijos siūloma apskaičiuo
ti ir fiksuoti realų gyvenimo mini
mumą diferencijuoti pensijas, per
žiūrėti mokesčių sistemą, teikti prio
ritetą privačiam verslui, vykdyti
antimonopolines priemones.
Partijos vadovybė po suvažiavi
mo nepasikeitė: pirmininku vėl iš
rinktas Seimo narys S. Pečeliūnas, jo
pavaduotojais - taip pat Seimo nariai
P. Miškinis ir J. Tartilas. Partijos ta
ryboje yra 51 narys, prezidiume - 15.
lias laidas iš Vilniaus gyvenimo,
informuos apie municipaliteto dar
bą. Taip pat bus rodomi užsienio
kino filmai, serialai.
Po rekonstrukcijos, gegužės
pradžioje, "Baltijos TV“ transliuos
12-14 valandų per savaitę laidas
rytais ir pirmadienio vakarą. Bus
stengiamasi rengti laidas Vilniaus
krašte gyvenančioms mažumoms
panašiai, kaip ligi šiol jas rengė
Rytų Lietuvos televizija.

Lietuvos genocido archyvų prie
žiūros visuomeninio komiteto nariai
habil. dr. V. Ambrazas, prof, habil. dr.
G. Česnys, Seimo narys B. Gajauskas,
prof, habil. dr. J. Juzeliūnas, habil. dr.
V. Kubilius, istorikas J. Tumelis ir kiti
paskelbė pareiškimą apie Seime pra
dėtų svarstyti įstatymo "Dėl ypatingos
reikšmės archyvų išsaugojimo" bei
nutarimo "Dėl valstybinio Lietuvos
gyventojų genocido tyrimo centro įs
teigimo“ pakeitimų projektus. Juose
numatyta Lietuvos genocido archyvus
perduoti Lietuvos archyvų generalinei
direkcijai, o genocido tyrimą pavesti
Lietuvos Respublikos generalinei pro
kuratūrai ir Lietuvos istorijos institutui.
Esame įsitikinę, kad perduoti bu
vusį KGB archyvą Lietuvos archyvų
generalinei direkcijai galima tik atli
kus kruopščią visų bylų ir dokumentų
inventorizaciją. Ją gali kvalifikuotai
atlikti šį darbą jau dirbantis Lietuvos
gyventojų genocido tyrimo centras.
Lietuvos gyventojų genocidą ir toliau
turėtų tirti veikiantis Centias kartu su
Lietuvos Respublikos generaline pro
kuratūra ir Lietuvos istorijos institutu.
Jei bus bandoma perduoti neinven
torizuotą ir nesutvarkytą buvusį KGB
archyvą ir tuo būdu sudaryti sąlygas

išgrobstyti ar naikinti dokumentus,
komitetas bus priverstas dėl archyvo
apsaugos kreiptis į Lietuvos visuome
nę ir tarptautines organizacijas, pa
reiškė Lietuvos genocido archyvų prie
žiūros visuomeninio komiteto nariai.
"Buvę KGB archyvai nėra tinka
mai tvarkomi“, - tai per spaudos kon
ferenciją pareiškė Lietuvos archyvų
generalinis direktorius G. Ilgūnas. Šiai
padėčiai tirti Prezidento dekretu yra
sudaryta speciali komisija. A. Abi
šalos vyriausybė 1992 metų lapkričio
mėn. patvirtino laikinuosius Genocido
tyrimo centro nuostatus, tačiau tai nu
spręsti, G. Ilgūno nuomone, gali tik
Seimas.
Prie anksčiau dirbusios AT komi
sijos KGB veiklai tirti buvo sudaryta
darbo grupė. Išrinkus Seimą ši komi
sija daugiau nebeegzistuoja, tačiau jo
kie šios komisijos dokumentai archy
vams nebuvo perduoti. Pasak Archy
vų generalinio direktoriaus, susipa
žinti su buvusiame KGB pastate sau
gomais dokumentais dabar gali pa
reigūnai, kuriems leidimus yra išdavęs
generalinis prokuroras, Aukščiausiojo
Teismo pirmininkas ir Nacionalinio
saugumo tarnybos generalinis direkto
rius.

Progresive Tours Ltd.
Organizuoja ekskursijas į Lietuvą 1993 m.
Lietuvos oro linija iš Terminai 3
Gegužės 17 - 31 d.,
gegužės 17 - birželio 7 d.,
gegužės 17 - birželio 14 d.

- kaina £220 plius draudimas.
Liepos 26 - rugpjūčio 09 d.,
liepos 26 - rupjūčio 16 d.,
liepos 26 - rugpjūčio 23 d.

- kaina £240 plius draudimas.
Kova prieš erotika tęsiasi

Ar streikuos mokytojai?
"Tiesa" (04 10) spausdina krei
pimąsi į mokytojus, kuriame išreiš
kiamas aiškus nepasitenkinimas
mokytojų žadamu įspėjamuoju vie
nos dienos streiku protestuojant
prieš nepakeliamai varganą moky
tojų socialinę padėtį.
"Lietuvos mokytojų profesinė
sąjunga (LMPS) ir LMPS Vilniaus
skyriaus Valdyba atsiriboja nuo
šios akcijos ir pareiškia, kad nei
prie parašų rinkimo, nei prie
balandžio 19 d. rengiamo streiko
neprisidėjo ir neprisideda“. Moty
vuojama tuo, kad streikui moky
tojai kviečiami anonimiškais para
šų rinkimo lapais - "streiko rengė
jai savęs neįvardija, tad nesiima
jokios atsakomybės ir liktų šešė
lyje akcijai nepavykus". Laikraš
tyje nurodoma, kad minėtos orga
nizacijos viename protesto mitinge
ir įvairaus lygio pasitarimuose jau
pasisakė šiuo klausimu. LMPS
pripažįsta, kad "mokytojo socia
linė padėtis šiuo metu yra apverk
tina ir artėja prie kritinės ribos“.
"Nesulaukdami teigiamo atsaky
mo iš Lietuvos Respublikos Seimo
ir konkrečių veiksmų iš Vyriau
sybės bei Kultūros ir Švietimo
ministerijos, LMPS imsis visų
Lietuvos Respublikos Profesinių
sąjungų įstatymo numatytų prie
monių Lietuvos mokytojų intere
sams ginti“, - rašoma kreipimesi.
(Išeina, kad streikas lyg ir nėra
"įstatymo numatyta priemonė“ ir
mokytojams teks ruoštis geriausiu
atveju ilgalaikei žodinei batalijai.
Tačiau sprendžiant iš to. kad dar
bininkų "gynėjai“ pereina į aiškias
nomenklatūrines pozicijas, gali
tekti ir visai užsičiaupti. Dabartinė
valdininkija turi stiprią dar nepa
mirštą 50 metų darbo patirtį - tuš
čiomis, "aukšto idėjinio lygio"
kalbomis jų nepralenksi... - aut.)

Sulaikytas Kretingoje
siautėjęs maniakas
Jau bent kelis kartus buvo rašyta
apie Kretingoje siaučiantį maniaką,
kuris purkšdavo sieros rūgštį į mer
gaites ir moteris. "Lietuvos rytas“ (04
09) informuoja, kad šis "Kretingos
mergaičių baubas" sugautas.
Beje, dieną prieš tai jis spėjęs api
purkšti eilines savo aukas - dvi mergai
tes. Nusikaltėlį sulaikė vaikai... Apie
penkiolika dvylikos - keturiolikos metų
vaikų geiokai lamdė šonus tam tipui,
kol atvyko policija. Nusikaltėlis - nor
malus 1955 m. gimimo pilietis, vedęs,
dviejų vaikų tėvas. Straipsnyje rašoma,
kad "noras apipurkšti mergaites užeida
vęs išgėrus alkoholio. Pamažu jis taip
įsismagino, kad nebegalėjo sustoti.“
Šią pramogą, kaip jis pats aiškino po
licininkams. sugalvojęs "iš nežinojimo,
ką veikti, kaip praleisti laisvalaikį..."

Karininkus ruošti turime
patys
"Karo mokykla laukia naujų ka
riūnų" - toks straipsnis išspausdintas
"Krašto apsaugos" (04 08) laikraš
tyje. Tai interviu su mokyklos viršinin
ku, pulkininku Jonu Andriškevičiumi.
Šalia iškylančių materialinių, kad
rinių. mokymo problemų buvo palies
ta ir kraštutinė pažiūra - gal karo mo
kykla Lietuvai išvis nereikalinga? Ma
noma, kad karininkus galima rengti
užsienyje. 'Tai klaidinga nuomonė, rašoma straipsnyje, - į užsienį mokytis
kiekvienais metais galėsime pasiųsti
po keletą žmonių, jau baigusių mūsų
karo mokyklą.“ Pulkininko nuomone,
Lietuvoje ateity bus ir akademija. Jai
jau sukurta bazė, yra kvalifikuotų spe
cialistų. Tiesa, dar trūksta karininkų su
aukštuoju išsilavinimu, tačiau tiki
masi, kad ateityje visi klausimai iš
sispręs. Beje, yra galimybė siųsti
mokytis ir į užsienį. Šiuo metu renka
mas vienas kandidatas Prancūzijon.

Prieš kurį laiką buvo rašyta, kad
erotinių leidinių ir panašių problemų
klausimai Lietuvoje (bent jau Vil
niuje) sprendėsi savaime, viskas lyg
ir ėjo į normalias saiko ribas. Laik
raštis "Pirmadienis" (Nr. 14) vėl
atgaivina šią temą - pasirodo, vy
riausybė norėtų tą procesą paspar
tinti.
Atrodo, manoma, kad erotikos
klausimai Lietuvoje turi apskritai
išnykti (kaip absoliutus blogis).
Šiuo metu valdininkai ieško galimy
bių iki minimumo apriboti vietų,
kur parduodami tokie leidiniai,
skaičių, uždrausti striptizą Vilniaus
restoranuose, kontroliuoti satelitinių
TV laidų transliaciją, kad žiūrovai
nematytų erotinių filmų (straipsnis
laikraštyje taip ir vadinasi - "Trys
geri darbeliai“). Taigi 50-metė pri
verstinės moralės tradicija tęsiasi.

Juoktis sveika ne tik
pirmadieniais...
Sostinės savaitraštis "Pirmadie
nis" dabartines niūrias Lietuvos
problemas (kurių išties labai daug)
linkęs vertinti ir skaitytojui pateikti
per humoro prizmę.
Žvalesne nuotaika pradėta savaitė
gal ir nulėmė, kad šis laikraštis vis
plečia savo skaitytojų ratą. Štai viena
gana tipiška žinutė iš šio laikraščio:
"Vilniuje, šalia Seimo rūmų, priešais
M. Mažvydo biblioteką ne vienerius
metus merdintį nebaigtą statyti dau
giaaukštį gyvenamąjį namą žadama
nugriauti. Tai padaryti net 113 mili
jonų talonų pigiau, nei jį užbaigti. Už
sutaupytas lėšas bus galima nugriau
to namo vietoje įrengti papildomą
aikštelę būsimiems piketuotojams,
nepatenkintiems vyriausybės dotuo
jamų gyvenamųjų namų statybos
mastais". Taigi Lietuvoje juokas
daugiausiai pro ašaras. Tačiau ką ne
padarysi - galų gale juoktis bent jau
sveika, ypač pirmadieniais...

V. Dimas

Rugpjūčio 30 - rugsėjo 13 d.,
rugpjūčio 30 - rugsėjo 20 d.,
rugpjūčio 30 - rugsėjo 27 d.

- kaina £240 plius draudimas.
Registruojantis užmokėti £50.00 deposito.
Smulkesnės informacijos kreiptis:
P. V. BULAITIS, 40, CONNAUGHT AVE„
NORTH CHINGFORD. LONDON E4 7AA. Tel: 081-529 1393
Dėl individualių kelionių j Vilnių ar kitus Baltijos šalių miestus
prašome kreiptis:
PROGRESSIVE TOURS LTD., 12, PORCHESTER PLACE,
MARBLE ARCH. LONDON W2 2BS
Tel: 071 -262 1676. Fax: 071 -724 6941

Keliaujantieji apdrausti gerai žinomos
Anglijos draudimo kompanijos COMERCIAL UNION

Progresive Tours Ltd. yra
ASTA 50669, ATOL 447 ir IATA narė
Užs. 789

ROCHDALE TRAVEL CENTRE
Eastern European Division
siūlo kelionę iš Londono Į Vilnių ir
atgal:
Pirmadieniais ir šeštadieniais
Lietuvos Avialinija - £220 vienam asmeniui.

Pirmadieniais ir penktadieniais
Austrijos Avialinija per Vieną - £310 vienam asmeniui.

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais
Malev Avialinija per Budapeštą - £299 vienam asmeniui.
Informacija:
66 Drake Street, Rochdale, Lancs. OL16 1 PA,
England.
Tel: 0706 868765, 0706 31144, Fax: 0706
526668
Užs. 782
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Joną Pajaujį, du trečdalius gyveni
mo praleidusį Švedijoje, daug kas ži
no Lietuvoje kaip rezistencijos dalyvį,
bet mažai kas - kaip architektą. Po
daugelio metų jis pirmą kartą atvyko į
gimtinę 1991 metais, kai Vilniuje
buvo steigiamas Švedijos informa
cijos centras. Į Henriko Šablevičiaus
filmo "Laba diena - God dag" prem
jerą Vilniaus menininkų rūmuose jis
atėjo su Švedijos ambasados darbuo
tojais, kuriems, pasak šio lietuvio,
padedąs kovoti su mūsų biurokratija.
Jonas Pajaujis buvo Lietuvos akty
vistų fronto narys, kalėjo Štuthofo
koncentracijos stovykloje, iš kurios
pasibaigus karui išėjęs svėre gal tris
dešimt penkis kilogramus. Tuomet,
regis, per stebuklą likęs gyvas ir apsi
gyveno Švedijoje. Čia tapo Pavergtų
jų tautų atstovybės nariu, "Pragiedru
lių" redakcijos nariu ir techniniu re
daktoriumi. Iš ten dvidešimt metų va
dovavo Lietuvių bendruomenei. Čia
Švedijoje, ir sukurtas naujasis do
kumentinis filmas apie Joną Pajaujį.
H. Šablevičiaus filmas - apie
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Laba diena, architekte!
žmogų, gyvenantį, atrodytų, vienišoje
Gotlando salos sodyboje. Apie lietuvį,
kuris kartais apsirengia mundurą su
lampasais ir epoletais, paima taurę ir
sėda prie židinio, ten spragsi gražiai
sudėtos malkos. Kartais tarška spaus
dinimo mašinėlė. Arba matome, kaip
jis pasiima, jei išalksta, tinklą ir susižvejoja upėtakį. Po to gelstančiu Got
lando mišku sugrįžta į namus dai
nuodamas: atrodo - švediškai. įsiklau
sius - "tumba rasa, tumba rasa", o jau
darinėjant laimikį - apie negrų lavo
nus. Žinoma, lietuviškai!
Keičiantis ekrane gamtos vaiz
dams Jonas Pajaujis kalba apie Lie
tuvos rezistenciją. Srūvant upei (Rim
vydo Leipaus kamera priartėja) - apie
Lukšo žūtį: "Jeigu jų (partizanų) ne
būtų buvę, tai šiandien Lietuvos mes
neturėtume“. Apie tai, kad pasiaukoji
mas gali tapti gyvenimo prasme.
Vaikštinėdamas muziejuje tarp make
tų statinių, kuriuos šis žmogus prikėlė

iš griuvėsių arba rekonstravo, jis pasa
koja apie tai, kad viduramžiais Švedi
jos bažnyčių statybai daugiausia įta
kos darė vokiečių architektūra. J. Pa
jaujis nemažai žino apie tai, jis pats at
kūręs Švedijoje devynias viduramžių
bažnyčias. Bet nenustojo projektuoti jr
modernių pastatų. Taigi jaučia praei
ties trauką ir neprarado realybės (da
barties) jausmo.
Matome, kad tik viena verba stovi
jo namuose ant palangės. Ir girdime
žodžius: "Bet Gotlandas nėra Lietuvo
je". Iš tiesų. Todėl rypauja, keičiantis
Gotlando vaizdams. Veronika Povi
lionienė. Gąl todėl prisimena Jonas
Pajaujis klausimą, užduotą vaikystėje
tėvui: "Kam žmogus gyvena ir kokia
gyvenimo prasmė?“ Kodėl žmogus
gyvena dviejuose Baltijos krantuose vieno praeityje, kito dabartyje? Tai
suprasti padeda naujas H. Šablevi
čiaus filmas "Laba diena - God Dag“.
Agnė Milinaitė

Jonas Pąjaujis su kino režisieriumi Henriku Šablevičiumi (dešinėje).
A. Zižiiino nuotr.

Rašytojų klube - Kazimieras Bizauskas

Neseniai Vilniuje Aludarių gatvėje duris atvėrė fito dizaino salonas.
Jis yra firmos ’’Palūstrė “ padalinys. Salone be gyvų gėlių galima įsigyti
ir floristinių paveikslų, atvirukų. Čia vietoje salono vedėja Aldona
Meištienė gali sukomponuoti norimą gėlių puokštę arba sausų augalų
kompoziciją.
Ateityje fito dizaino salone bus galima nusipirkti ir tam tikrai žmonių
grupei skirtų puokščių: pensininko, studento, verslininko puokščių, bus
parduodami arbatų rinkiniai.
Fito dizaino salono vedėja Aldona Meištienė
A. Sabaliausko (ELTA) nuotr.

Kazimieras Bizauskas - vienas iš
keturių Vasario 16-osios Nepriklauso
mybės akto signatarų, kurio kapo ne
žino Lietuva. Jo, kaip ir kitų įžymiųjų
Lietuvos vyrų - Pr. Dovydaičio, VI.
Mirono ir D. Malinausko - palaikai
kartu su tūkstančių kitų lietuvių ilsisi
kažkur neaprėpiamuose ir nesuskai
čiuojamuose Sovietų Sąjungos priegulagių ir gulagų kapinynuose.
Kazimieras Bizauskas buvo prisi
mintas Lietuvos rašytojų sąjungos
klube. Praėjus 100 metų nuo jo gimi
mo ir 52 - nuo tragiškos žūties, klubas
sukvietė žmones, pažinojusius šį vie
ną jauniausių Nepriklausomybės sig
natarų, įžymų politiką ir valstybinin
ką, pedagogą ir patyrusį diplomatą,
žurnalistą ir literatūros teoretiką bei
tyrinėtoją.
Istorijos daktaras A. Tyla, literatū
ros tyrinėtojas, rašytojas prof. J. Gir
dzijauskas, rašytojas-vertėjas D. Ur
bas, pramoninkas iš JAV K. Pabiedinskas, rašytojas J. Būtėnas, gyvenu
si K. Bizausko šeimoje A. Aleksand
ravičienė prisiminė ir didelius sig
nataro darbus, ir smulkius jo gyveni
mo epizodus. Atkurta šio žymaus Lie
tuvos vyro biografija, prasidėjusi 1893
metų vasario 2 d. kažkur Kurše ir tra
giškai pasibaigusi 1941 metų birželio
26 d., kažkur sovietų gulage. (Beje,
čia reikia priminti vieną abejonę dėl jo
gimimo datos: "Lietuviškoji enciklo
pedija“ /Kaunas, 1935 m., 3 t. psl.
1354-55/ teigia jį gimus 1893 metais,
o V. Vanagas /“Lietuvių rašytojų są
vadas" V. 1987. psl. 107/jį vieneriais
metais sendina. Be to, kai kurie istori
kai abejoja, kad jo mirties vieta - Čer
venė, kaip skelbiama.)
Visi tą vakarą kalbėjusieji pabrėžė,
koks energingas buvo Kazimieras Bi
zauskas. Maskvos universiteto auklė
tinis, jis anksti įsijungė į lietuvybės
gaivinimo veiklą, įsteigė slaptas moks
leivių kuopeles, stovėjo prie Lietuvos
ateitininkų judėjimo ištakų, bendra
darbiavo “Draugijos", "Šaltinio",
"Vilties“, "Vienybės", "Ateities“ lei

Pavasario estampas
Vilniaus medalių galerijoje ati
daryta Estampo studijos pava
sarinė paroda. Tai ketvirtoji šios
studijos ekspozicija.
Šiuo metu studijai priklauso
apie 30 Lietuvos dailininkų. Es
tampo studijos įrangą pradėta
kaupti šeštojo dešimtmečio pa
baigoje, kai grafikai V. Jurkūnas,
A. Steponavičius, V. Valius, B.
Žilytė, L. Paškauskaitė, R. Gibavičius. Vilniuje, Klinikų ir Grybo
gatvių sankirtoje, įkūrė grafikos
dirbtuves, ne vienam primenan
čias muziejų.
Kai kurios mašinos pagamintos

dar 1863-1864 metais, kitos perim
tos iš sovietmečio spaustuvių - nu
rašytos jos parkeliaudavo čia, vieną
kitą grafikai patys iš atskirų dalių
yra surinkę. Tomis mašinomis
dirbama lig šiol, vis pasvajojant
apie Grafikos centrą, kurį galima
būtų įkurti Latako gatvėje. Jame
turėtų būti atskiri cechai - oforto,
litografijos, individualios dirbtuvės,
biblioteka, galerija. Meno tarybos
posėdžių salė ir galbūt popieriaus
gamybos cechas - popieriaus su
vandens ženklais! Kol kas gi daž
niausiai tenkinamasi Rusijoje ga
minamu popieriumi, nors jis, pa

veiktas chemikalų ir spaudimo,
lūžinėja, ilgainiui ir spalvą pa
keičia. Vien dėl to dažnas užsienio
kolekcionierius lietuvaičių darbų,
nors ir turinčių meninės vertės,
neperka. Kol kas tenka sukti galvas
ir dėl to, kur gauti cinko plokščių.
Anksčiau jos eksportuotos iš Len
kijos ir Rusijos, dabar gi tenka
pirkti iš perpardavinėtojų. Na, žino
ma, apie vario plokštes - spalvotieji
metalai! - grafikai nė nesvajoja.
Parodos organizatoriai paga
mino "Mažąją knygelę", kurioje
surinkti septyniolikos autorių dar
bai, iš viso apie 40 atspaudų. Ją

diniuose, pasirašinėdamas B. Kasaičio. Kazelio, Margakalnio slapyvar
džiais. Trempai redagavo "Rygos bal
są“, buvo "Ateities“ administratorius.
Literatams buvo pravartu ir įdomu
sužinoti apie signataro literatūros dar
bus: K. Bizauskas bene pirmojo "Lite
ratūros teorijos“ vadovėlio autorius,
vertęs į lietuvių kalbą J. Špylmano
apysaką "Išpažinties paslaptis“, VI.
Sirokomlės veikalą "Nemunas nuo
versmių ligi žiočių“, parengęs V. Pie
tario raštų penkiatomį, iš kurio tebuvo
išleisti tik du tomai ("Algimantas“).
Vertėjas D. Urbas prisiminė K. Bi
zauską kaip aktyvų Panevėžio realinės
gimnazijos steigėją, jos pirmąjį ins
pektorių. Su smagiu jumoru mūsų
garbusis vertėjas pasakojo apie didžiu
lę signataro išmonę kovojant dėl gim
nazijos su vokiškaisiais okupantais,
apie jo pedagoginį darbą.
Kaip Valstybės tarybos generalinis
sekretorius, K. Bizauskas buvo derybų
su Anglija, Rusija delegacijų narys,
daug metų dirbo diplomato darbą
JAV, prie Šv. Sosto, Latvijoje, Olan
dijoje, 1920 metais buvo dr. K. Gri
niaus vyriausybės švietimo ministras.
Beje, ministro portfelį jis atgavo tik
1939 metais, kada J. Černius, o vėliau
ir A. Merkys pakvietė K. Bizauską
eiti ministro pirmininko pavaduotojo
pareigas. 1939 metų spaly jam teko
graudi pareiga: pasirašyti savitarpio
pagalbos sutartį su SSSR, kuri, kaip
žinome, tapo didelių Lietuvos vargų ir
nelaisvės pradžia. Čia, beje, pravartu
pažymėti, kad tiek K. Bizauskas, tiek
A. Smetona vienas kitam nejautė di
delių simpatijų. Generolas S. Raštikis
liudija, kad Prezidentas laikęs K. Bi
zauską "per karštu politiku“, o gene
rolas K. Musteikis prisimena, jog pas
kutinio Lietuvos vyriausybės posėdžio
pertraukos metu K. Bizauskas jį ir
gen. V. Vitkauską pavadinęs... šūdžiais. kurie "... nemoka padėties iš
naudoti ir atsikratyti Smetonos reži
mo“. Istorikas A. Tyla daro prielaidą,
kad K. Bizauskas manęs nuversti A.

Smetoną ir sudaryti vyriausybę, kuria
pasitikėtų ir kurią gintų tauta. Deja,
visa tai, matyt, liks amžina istorijos
paslaptimi.
Kalbėdami apie šito žymaus Lietu
vos sūnaus gyvenimą ir darbus, vaka
ro dalyviai pisiminė ir kitus šviesius
ano meto veikėjus, K. Bizausko bendramečius ir bendražygius. 1 jaukią ra
šytojų sąjungos klubo salę sugrįžo
Maironis ir Jonas Basanavičius, J.
Balčikonis ir A. Smetona, Šatrijos Ra
gana ir Pr. Dovydaitis, V. Krėvė ir M.
Biržiška. Visi jie buvo kažkur greta K.
Bizausko, dirbo su juo ranka rankon
atgimusios jaunos Lietuvos labui.
Priminsiu, kad vakaras K. Bizaus
kui atminti - vienas iš daugelio klubo
renginių, kurie kone kas savaitę su
kviečia rašytojus. Pastaruoju metu čia
buvo paminėtas pasvalėnas P. Vileišis
ir zanavykas poetas Pr. Lembertas,
klausytasi E. Matuzevičiaus poezijos,
80-mečio proga pagerbtas V. Tamulaitis. Čia pirmąkart po daugelio metų
skambėjo gyvas B. Brazdžionio, K.
Bradūno, J. Jankaus. H. Nagio, J. Kralikausko, Alės Nakaitės-Rūtos balsas.
Poetės ir aktorės B. Pūkelevičiūtės kū
rybos vakaras čia praėjo itin pakiliai ir
paliko nepakartojamą įspūdį jo klau
sytojams. (Apie kai kuriuos paminėtus
renginius jau rašėme. - EL)
Čia dažnai vyksta ir pokalbiai apie
literatūrą, ginčijamasi įvairiais poezi
jos ir prozos klausimais, rengiami ra
šytojų jubiliejiniai vakarai. Į čia atvi
ram pokalbiui kviečiami ir išvaizdūs
valstybės vyrai - ministrai bei kiti
aukšti pareigūnai, kuriems dažnai
tenka gerokai paprakaituoti, siekiant
patenkinti smalsius rašytojų poreikius,
atremti jų šmaikščius priekaištus. Tai
gali paliudyti, pavyzdžiui, aukščiausi
Vidaus reikalų ministerijos pareigū
nai, kurie neseniai aiškino susirinku
siems, kas daroma, kad sumažėtų
grėsminga kriminogeninė įtampa.
Deja, klubui kartais tenka organizuoti
ir laidotuves.
Petras Keidošius

galima pavadinti "Mažoji Virgi
nijos knygelė“, nes jos iniciatorė ir
svarbiausioji rengėja yra Virginija
Kalinauskaitė. Knygelių pagaminta
dvidešimt. Ateity jos galėtų tapti
periodiniu leidiniu (tiksliau - ri
šimu).
Taigi grafikai, nors ir prispausti
skurdo, dirba. Kuria monotipijas,
ofortus, litografijas, naudoja mišrią
techniką - pasitelkę savo fantaziją
ir studijos įrengimus, stebindami
atkaklumu tokiais laikais, kai ne
vienas dažniau galvoja apie dešrą,
o ne apie dailę, sugebėdami gyventi
"iŠ meno“.
Parodoje, kuri veiks visą mė
nesį, eksponuojami dvidešimt vie
no grafiko darbai. Nupirktus ža
dama pakeisti kitų autorių kūri

niais, tarsi paliudijant Estampo
studijos kasdienybės tėkmę ir
įvairovę - technikos, idėjų, vaizdi
nių. Nors tai matyti ir dabar, nuo
V. Vaičiūnaitės astrologinių darbų
einant prie mitologinių arba liau
dies motyvų N. Vilutienės ir S.
Aukštuolio kūriniuose, kaskart
stebintis J. Burkštaičio "juvelyrika", grožintis G. Šlektavičiaus
debesimis, V. Juškutės darbų pas
telinėmis spalvomis, E. Kriaučiūnaitės lengvumu, B. Stančikaitės tikslumu, šypsantis žvel
giant į V. Kalinauskaitės bobu
lytes, kiek nušiurpstant prieš N.
Saltenyės ir K. Gintalo lakštus.
Taigi - eikite ir žiūrėkite.

Agnė Bitinaitė
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Kitos žemės neturime
Laima Andrikienė - ekonomistė matematikė, ekonomikos mokslų kandidatė, metus stažavosi Didžiosios Britanijos Mančesterio
universitete, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo akto signatarė, Seimo narė, Seimo Didžiosios Britanijos draugų grupės
pirmininko pavaduotoja. Kalbamės su ja apie Lietuvą ir lietuvius, Seimo šiokiadienius ir valstybės problemas.

- Prisimenu Jus kaip labai aktyvių
Aukščiausiosios Tarybos deputatę.
Jus nuolat buvo galima matyti
tribūnoje, prie mikrofono, vesdavote
"Valstybės studijų“ televizijoje. Jūsų
balsas skambėjo susitikimuose su
rinkėjais, liet štai jau beveik pusmetis
posėdžiauja Lietuvos Seimas, o Jūsų
tartum nebūtų. Kas čia nutiko?
- Nieko nenutiko. Aš esu! Juk
Seimo nario darbas neapsiriboja vien
plenariniais posėdžiais. Dirbu Seimo
užsienio reikalų komitete. Jurbarko
rajone, savo buvusioje rinkiminėje
apygardoje, atidariau nuolatinį pri
imamąjį. Ten dirba mano padėjėjassekretorius. Be to, vyksta mūsų parti
jos kūrimo darbas. Jau gegužės pra
džioje Lietuvoje turėtų atsirasti konservatoriška dešiniųjų partija.
Taigi darbo netrūksta.
O kai dėl Aukščiausiosios Tarybos
- prisiminkite: ir ten aš kurį laiką ty
lėjau. Klausiausi. Stebėjau žmones.
Vėliau prabilau. Buvau išrinkta Aukš
čiausiosios Tarybos seniūno pavaduo
toja, pirmininkaudavau posėdžiuose.
Esu įsitikinusi, kad šiandien Seime
nereikia mano balso. Po Seimą bul
dozeriu važinėja LDDP. Bet ir tarp jos
narių jau vyksta neišvengiami proce
sai: nuomonių skaidymasis, nepasida
lijama portfeliais ir t. t. Tad palauk
sime. Ateis laikas - išgirsite ir mane
Seime...
Užsiminėte apie televiziją. Noriu
pasakyti štai ką: nepamirškite, kieno
rankose valdžia! Ir televizijoje. Prieš
mėnesį žurnalistams išplatinau ofi
cialų pareiškimą dėl cenzūros įvedimo
Lietuvos televizijoje. Į tokią televiziją
tiesiog nesinori eiti...
- liet kokiame kolektyve būna ne
tiktai pakilimo akimirkos, bet ir
nuosmukio, nusivilimo valandos. Tas
pats ir Aukščiausiojoje Taryboje, ir
Seime. Beje, ir visuomenėje. Kas Jus
labiausiai nuvylė Aukščiausiojoje
Taryboje ir Seime?
- I Seimą einu kaip į darbą. Sten
giuosi savo pareigas atlikti sąžiningai.

Retai kada grįžtu namo anks
čiau kaip 20 valandą. Darbas
Seime atima ir laiko, ir svei
katos, ir dvasinių jėgų...
Aukščiausioji Taryba man
buvo didelė politinė mokykla.
Devyniasdešimtaisiais buvo
me 98 deputatai, laimėję rin
kimus po Sąjūdžio vėliava. O
praėjusią vasarą beliko apie
50. Kiti išsibarstė pakeliui,
perbėgo į kairę. Po to, aišku,
imi nebetikėti žmonėmis, į
visus žiūri įtariai. Iš čia ir
nusivylimas Aukščiausiąja Taryba...
- O gal tie žmonės pasiliko vietoje,
o Jūsų grupuotė pasistūmėjo deši
niau, palikdama juos atvirame lau
ke?
- Tikrai ne. Manau, kad praėjus
dvasiniam pakilimui, atkuriant Nepri
klausomybę. išryškėjo tikrosios žmo
nių pažiūros, interesai. Politikai tarsi
nusiėmė kaukes ir pasirodė, kad mes,
tie 98, esame ne tiktai ne vienodų pa
žiūrų, bet politiniai oponentai, dargi
antagonistai...
Priežastys, manau, aiškios. Visų
pirma. Sąjūdis nebuvo dešiniųjų parti
ja. Tai buvo judėjimas, sujungęs įvai
rių pažiūrų žmones labai dideliam,
pasakyčiau - šventam tikslui - Lietu
vos Nepriklausomybės atgavimui.
Paskelbus Nepriklausomybę kai kas
ėmė manyti, kad tikslas pasiektas,
nors de facto Lietuva tebebuvo pri
klausoma nuo Sovietų Sąjungos. Taip
Sąjūdžio žmonės ėmė skaidytis. Atsi
rado socialdemokratų, tautininkų,
centristų ir 1.1.
Nereikia pamiršti ir Sąjūdžio skal
dymo. jo žlugdymo politikos. Tuo bu
vo suinteresuotos ir specialiosios tar
nybos (svetimos mums valstybės), ir
mūsų oponentai 1990-ųjų metų rinki
muose - Lietuvos komunistų partija,
pasiruošusi politiniam revanšui.
- Man atrodo, kad Vytautas
Ijandsbergis šiandien lyg ir vienišas.
Buvau Kovo 11-osios mitinge Nepri
klausomybės aikštėje. Nė vieno iš tų,
su kuriais pradėjo Atgimimų...
- Pasakysiu tiktai tiek: kalbos apie
tai. kad Vytautas Landsbergis liko vie
nišas, yra perdėtos. Seimo "Tėvynės
santaroje“ - 52 Seimo nariai. Jie išsi
rinko Vytautą Landsbergį opozicijos
lyderiu. Tai, manau, kai ką pasako...
Antra vertus, dainuojanti revoliuci
ja baigėsi, politika iš aikščių persikėlė
ten, kur jinai iš tikrųjų daroma. Į are
ną išeina kiti žmonės. Irgi Sąjūdžio
žmonės.
- Kalbėjom apie Sąjūdžio subyrė
jimų, to subyrėjimo išorinius veiks

’’Lietuva po rinkimų“
Taip pavadintą debatų vakaronę
kovo 30 dieną, talkinant Lietuvos
Respublikos ambasados Londone pa
tarėjui dr. Antanui Nesavui, surengė
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjun
gos Centro Valdyba Londono lietu
viams. Vakaronė įvyko Lietuvių na
muose.
Debatuose dalyvavo svečiai iš
Vilniaus - filosofas. Vinco Kudirkos
premijos laureatas Arvydas Juozaitis,
Seimo užsienio reikalų komiteto na
rys, Vilniaus universiteto tarptautinių
santykių ir politikos mokslų instituto
prof. Algirdas Gricius, to instituto
direktorius Egidijus Kūris. Šį institutą
finansuoja Tautos Fondo valdyba
Kiekvienas svečias dešimties mi
nučių pasisakymuose išdėstė savo
požiūrį, kaip jiems atrodo Lietuva po
Seimo ir Prezidento rinkimų.
Susirinkusiųjų į vakaronę pateik
tuose klausimuose iškilo Rusijos
kariuomenės išvedimo iš Lietuvos
problema. Gauti atsakymai, kad Rusi

jos kariuomenė juda iš Lietuvos, bet ne
tokiu greičiu, kokio norėtų Lietuvos
vadovybė. Kitas išvedimo aspektas,
kad dalis Rusijos kariškių iš Lietuvos
perkeliama į Karaliaučiaus sritį, tai Lie
tuvai labai nepageidautina. Tarp debatų
vakaronės dalyvių buvo tarptautinės
teisės žinovas. Lietuvos derybų su
Rusija delegacijos narys V. Vadopalas.
Aptariant Lietuvos ekonomikos
reikalus nė vienas iš svečių negalėjo
paaiškinti, kodėl Lietuva paskutinioji
tarp nepriklausomybę atgavusių Balti
jos kraštų susigrąžins savo tautinę va
liutą.
Vakaronėje dalyvaujantys norėjo
sužinoti iš svečių, kodėl Lietuvos
išeiviai- pasitraukusieji nuo rusiškos
okupacijos iš Lietuvos - pagal dabarti
nius Lietuvos įstatymus yra traktuojami
kaip antros rūšies lietuviai. Lietuvos
Respublikos pasų išdavimo procedūra
labai biurokratinė, reikalaujama įvairių
pareiškimų. Taip ir dėl nuosavybės
atgavimo, įsigijimo, verslo įmonių

nius. Bet buvo ir vidinių?
- Žinoma. Būdavo, sėdim iki iš
naktų, derindami visas stygas, o rytą
pateikiamas visai naujas sprendimo
būdas. Taip gimsta nusivylimas, įtari
nėjimai, nepasitikėjimas, nepasitenki
nimas. Tokia taktika skaldo žmones.
- Jūsų šiandien Seime mažuma,
bet Jūs, deputatai, turite galimybę
daryti poveikį valdžiai. Sakysim, per
Seimo komitetus, kur dirbate Lie
tuvai.
- Taip, komitetuose yra. kas veikti.
Aš vėl pasirinkau užsienio politikos
klausimus. Kaip ir Aukščiausiojoje
Taryboje, didžiausią dėmesį skiriu Di
džiajai Britanijai, valstybei, kurią ge
riau pažįstu. Seime įkūrėme Didžio
sios Britanijos draugų grupę. Tą pačią
dieną tokia pat grupė buvo įkurta
Didžiosios Britanijos parlamente.
- Toji draugų grupė padeda palai
kyti artimesnius Anglijos-Lietuvos
santykius ?
- Daryti kokias nors išvadas dar
anksti. Tikiuosi, kad abi grupės padės
stiprinti draugiškus ryšius tarp Lietu
vos ir Britanijos.
Neseniai lankėmės Didžiosios Bri
tanijos parlamente. Visą savaitę mo
kėmės įvairių naudingų dalykų: opozi
cijos veiklos principų, pozicijos ir
opozicijos santykių, sėmėmės politi
nių partijų veiklos patyrimo. Dabar
laukiam britų parlamentarų Lietuvoje.
Turėjome progos apsilankyti kelio
se Didžiosios Britanijos rinkiminėse
apygardose. Man teko atsidurti ne itin
malonioje vietoje - Šiaurės Airijoje Belfaste. Buvo neįprasta akiai, kad
parlamentaro narį aerouoste lydi gink
luoti asmens sargybiniai, kad jo na
mus kiaurą parą saugo kareivis su
automatu. Prisiminiau neramiuosius
1990-1991-uosius Vilniuje. Barikadas
prie Aukščiausiosios Tarybos. Ir tas
patyčias, kad mūsų valstybės vadovus
saugo A. Skučo vyrai. O juk čia. Lie
tuvoje, tada veikė ne teroristai, o sveti
ma, iki dantų ginkluota kariuomenė...
- Bet yra momentų, kurie rodo ne
itin malonų anglų svetingumų...
- Kalbat apie lietuvaičių keliones į
Angliją? Taip, mes turime teisę įva
žiuoti į Didžiąją Britaniją be vizų,
kaip ir britai į Lietuvą. Bet vis daugiau
lietuvaičių, nuvažiavusių į Didžiąją
Britaniją, britų imigracinė tarnyba su
laiko ir grąžina atgal. Sausio mėnesį
taip grįžo dešimt Lietuvos piliečių,
kovo šeštą - dar keturi, o kovo aštuntą
įvyko precedento neturėjęs įvykis: du
Lietuvos piliečiai buvo sulaikyti, ke
turias dienas uždaryti į kalėjimą ir
grąžinti Lietuvon.

atidarymo. Deja, beveik negauta
aiškių atsakymų tais reikalais. Algir
das Gricius sakė, kad perduosiąs londoniečių pageidavimus Seimui.
Iš jo išgirdome, kad Paryžiaus
Lietuvos Respublikos Ambasadoje
dirba net 8 asmenys. Kaip Seimo
užsienio reikalų komiteto narys Al
girdas Gricius buvo paklaustas, kada
pagaliau Lietuvos ambasada Lon
done bus pilnai darbinga. Šiuo metu
ten yra tik du. Ambasadorius ir am
basados patarėjas dr. Antanas Ne
savas. Londonas yra vienas iš di
džiųjų pasaulio biznio ir prekybos
centrų. Atsikurianti Lietuva Londone
turi turėti pilnai darbingą ambasados
sudėtį. A. Gricius sakė, kad apie tą
reikalą informuos Lietuvos užsienio
reikalų ministrą.
Vakaronėje dalyvavo per 50 as
menų. apie pusė iš jų buvo intelektu
alai iš Lietuvos, kurie Londono uni
versitetuose. kolegijose dirba moks
liniais reikalais. Tai buvo nuoširdus
netikėtumas londoniečiams. kad
Lietuvos intelektualai nori bendrauti,
pabūti kartu su mumis.
Stasys Kasparas

- Kodėl? Spekuliantai? Teroris
tai?
- Kad neturėjo kišenėj pinigų savęs
išlaikyti - savaitei šimto dolerių.
- Betjie buvo kviesti?
- Žinoma! Ir juos kvietęs žmogus
buvo aerouoste. Bet jo niekas nesi
klausė: neturi šimto dolerių savaitei ir
važiuok namo...
- O kų veikia mūsų užsienio
reikalų ministerija? Negi mes negi
name savo žmogaus užsieny?
- Apsvarstėme šitą klausimą Sei
mo užsienio reikalų komitete, infor
mavau Užsienio reikalų ministeriją.
Didžiosios Britanijos ambasadą Vil
niuje. Mūsų ambasados Londone dar
buotojai sunerimę. Juk artėja vasara atostogų metas. Antra vertus, kelionė
Vilnius-Londonas-Vilnius kainuoja
350 dolerių. Tai mūsų tautiečiui yra
dideli pinigai...
- Bet yra daugybė kitų problemų.
Tarp jų - santykiai su Rusija. Pa
skirtas naujas ambasadorius Mask
voje, sudaryta nauja derybų su Ru
sija delegacija. Visi tie darbai nevyko
sklandžiai, dėl to yra parlamento
opozicijos pareiškimas, kurį pasirašė
te ir Jūs.
- Ir iširus Sąjungai, santykiai su
Rusija liko sudėtingi. Jie sudėtingesni
pastaruoju metu, kai ten galvas ėmė
kelti revanšistiniai konservatoriai,
propaguodami imperines idėjas. Bet ir
tokiomis sąlygomis buvo nuveikta ne
mažai: pasirašyta sutartis su Rusija,
svarbiausia - susitarta dėl kariuomenės
išvedimo iš mūsų valstybės. Dabar
būtina siekti, kad sutartys būtų vykdo
mos, turime neleisti anai pusei nu
rimti.
Keista, bet faktas, kad atėjus į val
džią “pragmatikams“ ir ’’realistams“,
santykiai su Rusija tampa dar sudėtin
gesni ir painesni. Mano nuomone, tai
todėl, kad nelaiku padaryta kai kurių
nuolaidų anai pusei, kuri tai supranta
kaip mūsų valstybės silpnumą, pozici
jų pasikeitimą. Taip jau yra: padarei
vieną nuolaidą - bus reikalaujama ki
tos. Viena tokių beprasmių nuolaidų
Rytų kaimynui - naujoji derybų su
Rusija delegacija. Užsienio reikalų
ministras bando aiškinti, kad anksty
vesnėje buvę žmonių, galbūt "psicho
logiškai nepriimtinų" Rusijai. Bet juk
svarbu, kad jie būtų "psichologiškai
priimtini“ mūsų tautai! Mes jau turė
jome "psichologiškai priimtiną“ dele
gaciją, kuri 1940 metais vyko į Mask
vą Stalino saulės parvežti. O ką parve
žė?
- Bet ne ta epocha, ne tos aplin
kybės...

- Kodėl ne tos? Pažiūrėkite, kas de
dasi Rusijoje! Kasdien gaunam infor
maciją apie naujus Rusijos įstatymus
dėl politinių pabėgėlių, perkeltųjų as
menų, dėl apsaugos garantijų kariš
kiams ir jų šeimoms už Rusijos sienų.
Juose aiškus noras kištis į kitų šalių vi
daus reikalus. Tačiau tuos momentus
labai sunku įrodyti mūsų kairiesiems,
naujajam užsienio reikalų ministrui.
Jie man primena stručius: įkiša galvą j
smėlį ir laukia, kol viskas praeis. Praė
jo - gerai, nepraėjo... Dieve, gelbėk
tautą, o mes kaip nors patys išsigel
bėsime.
- Per daug minoriškos gaidelės...
- Kas šiandien gali pasakyti, kuo
baigsis balandžio 25-osios referendu
mas? Rusija po jo bus demokratinė ar
neokomunistinė valstybė? Mums tai
ne tas pats. O štai B. Jelcino pareiški
mas Vankuveryje - Rusijos kariuome
nė iš Lietuvos bus išvesta laiku, o iš
Latvijos ir Estijos... Kokia mūsų situa
cija tokiu atveju, kai okupacinė ka
riuomenė liks, sakysim, Latvijoje?
Šalia mūsų Karaliaučiaus sritis, kuri
kimšte prikimšta kariuomenės, karinių
bazių pilna Baltarusija. Taip mes atsi
duriame geležiniame žiede. Santykiai
su Rusija niekada nebuvo, nėra ir ne
bus paprasti...
- Ko Jūs palinkėtumėte Lietuvos
Seimui? Ar bendram labui negalvo
jate steigti, sakysim, moterų frakci
jos? Gal moterys įdrėbtų vyrams
proto?..
- Nebent tada, kai į tokią frakciją
susijungtų visi Seimo vyrai. O jei rim
tai, tai Seime moterims palinkėčiau
būti drąsesnėms, labiau pasitikin
čioms savimi, nebijoti imtis didelių ir
atsakingų darbų ar pareigų. Juk ne
šventieji puodus lipdo, brangiosios
Seimo moterys, o tokie pat žmonės
kaip visi. Mes turime tokį gražų kraštą
- Lietuvą ir privalome jai atiduoti vi
sas savo jėgas ir energiją. Kitos žemės
neturime. Nieko nėra brangesnio už
Tėvynės laisvę, nieko nėra trapesnio
už jos Nepriklausomybę. Tad saugo
kime ją!
Kalbėjosi Adolfas Strakšys

EL: kai šis interviu jau buvo pa
ruoštas spaudai, sužinojome, kad Lai
ma Andrikienė su Vytautu Landsber
giu balandžio 21-ąją išvyksta į tarp
tautinę konferenciją Londone ’’Komu
nistų kontrataka: nauji pavojai jau
noms demokratijoms Rytų ir Centri
nėję Europoje“.
Vytauto Puteikio nuotr.

SALES ADMINISTRATION MANAGER
REQUIRED FOR SMALL OFFICE
OF A UNITED KINGDOM COMPANY
Person required must have good written and spoken English
and Russian, and also commercial experience.
Duties will involve - annual and monthly budgets
sales forecasts
sales order processing and sales invoicing
monthly sales and financial performance figures
plus a variety of other duties

Interviews will take place in Vilnius, and candidates
should send their C.V. details in English to ORSYNETICS (SALES) LTD
2 VENTURE ROAD
CHILWORTH RESEARCH CENTRE
SOUTHAMPTON
HANTS SO1 7NT
ENGLAND
ATT. MS R. POPE
Užs. 787
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Geležinkeliai kryžkelėje...
Ekonomika smunka - krovinių mažėja.
Kaip kapanotis iš aklavietės?
Veriasi vartai į Europą.
Bus valiutos - reikalai gerės.
Kiekvienas, kam pastaruoju metu
teko Lietuvoje važiuoti geležinkeliu,
be abejo, pastebėjo, kad vagonai daž
niausiai sausakimši (nors bilietai nuo
lat brangsta, traukiniu važiuoti vis dėl
to pigiau negu autobusu), vėsūs arba ir
visai nešildomi, traukiniai kartais juda
ne ką greičiau už ristele bėgantį žmo
gų, keleiviai susiduria su daugybe
kitų bėdų ir nepatogumų.
Tačiau tas, kas bent kiek išmano
geležinkelių ekonomiką, suvokia, kad
minėti žmones varginantys nesklandu
mai yra tik pati viršūnėlė milžiniško
geležinkelių ūkį užgulusio aisbergo,
susiformavusio ekonominio nuosmu
kio "šaldytuve". Jei pramonėje, žemės
ūkyje mažėja gamyba, vis mažiau sta
toma, tai ir geležinkelių krovinių vis
mažiau pervežama. 1992 m. Lietuvoje
palyginti su 1991 m. jų pervežta 40
procentų mažiau. Dar liūdnesnė tarp
tautinės perkėlos "Klaipėda - Mukra
nas" pajėgumų išnaudojimo statistika:
1990 m. keltais pervežta 3 milijonai,
1991 m. - 1 milijonas, o 1992 m. - vos
0,5 milijono tonų krovinių. Iš penkių
keltų dirba vos du. Bet ir tie patys
daugiausia užsiima iš Vokietijos eva
kuojamų Rusijos kariuomenės dalinių
ir technikos pervežimu. Ką keltai
veiks už metų kitų, pasibaigus Rusijos
kariuomenės išvedimui iš Vokietijos?
Šia proga vertėtų pažymėti, kad
kroviniai - geležinkelių duona. Ši pa
slauga jau dabar duoda per 90 procentų
valstybinės įmonės "Lietuvos geležin
keliai“ pajamų. Bus krovinių - gele
žinkeliai klestės, nebus - reikalaus iš
valstybės dotacijos (ačiū Dievui, to iki
šiol dar nepasitaikė). O pervežti kelei
vius kol kas nuostolinga. Paprasčiau
kalbant, ne keleiviai geležinkeliams
duoda pelno, o geležinkeliai jiems pri
moka, kad žmonės galėtų važiuoti. Ir
nieko čia nepadarysi - bilietų kainų ne
galima be galo didinti, nes priešingu at
veju mažiau pasiturintys žmonės ne
įstengs tų bilietų įsigyti.
Po tokios liūdnos įžangos apžvelg
sime geležinkelininkų pastangas kapa
notis iš ekonominės aklavietės. Ekono
miką išmanančiam skaitytojui į galvą
tučtuojau toptelės maždaug toks klau
simas: jeigu siaurėja darbų apimtis,
atitinkamai turi mažėti ir darbuotojų
skaičius. Jis jau maždaug dešimtadaliu
sumažėjo ir ateityje, be abejo, toliau
mažės. Kokiu mastu tai vyks, priklau
sys nuo pačių padalinių vadovų iš
monės ir komercinių sugebėjimų.
Pateiksime porą kontrastingų pavyz
džių. Ne taip seniai Bugenių geležinke
lio stotis, aptarnaujanti Mažeikių įmo
nę "Nafta“ pusmetį nedirbo, nes buvo
sutrikęs naftos tiekimas. Darbuotojams
nė į galvą neatėjo, kad, atsiradus laisvo
laiko, galima imtis kokios nors naujos,
netradicinės veiklos. O šit Vilniaus
krovinių ruožo kolektyvo žmones
pavadinčiau tikromis barbėmis devyn
darbėmis. 1992 m. palyginti su 1990
m. krovinių apimtis ruože sumažėjo
trigubai. Atleidę iš darbo pensininkus,
ruožo vadovai pasistengė, kad likę
žmonės į valias turėtų darbo. Ko tik jie
nedarė - gamino statybų blokelius, nuo
mavo techniką statybininkams, o san
dėlius - prekeiviams, savo transportu
vežiojo turistus į užsienį ir taip toliau.
Rezultatas - 1992 m. gauta 9 milijonai
talonų pelno, dalis kurio atiteko darbš
tiems žmonėms skatinti.
Šį pavyzdį pateikiame ne šiaip sau.
Jis rodo, kad tam, kas atsikratė soviet
mečio laikais išsiugdyto įpročio laukti
nurodymų "iš viršaus“, kas turi komer
cinę nuovoką ir verslininko gyslelę,
bent elementarų rinkos ekonomikos
supratimą, jokie sunkumai nebaisūs.
Kokie bebūtų geležinkelininkų ko
merciniai sugebėjimai, juos ateityje pir
miausia teks naudoti pagrindinei veik
lai - krovinių ir keleivių pervežimui, o
tik po to verstis visokiais pašaliniais
uždarbiais. Šia prasme įsimintinas toks
skaičius - įmonė "Lietuvos gele

žinkeliai" praėjusių metų antrajame
pusmetyje uždirbo daugiau kaip 5 mi
lijonus JAV dolerių ir netoli 50 tūks
tančių Vokietijos markių. Už ką? O gi
už eksportui skirtų Rusijos prekių, pir
miausia naftos, tranzitinį pervežimą
Lietuvos teritorija. Minėtos valiutinės
įplaukos sudaro maždaug trečdalį visų
iš krovinių gabenimo gautų įplaukų.
Tokią statistiką turėdamas galvoje,
nejučiomis susimąstai, kad Lietuvos
geležinkelius pirmiausiai gelbės pla
čiai atverti vartai į Europą, tranzitu per
Lietuvą gabenami kroviniai. Šie vartai
jau veriasi. Nuo praėjusių metų liepos
7 dienos iš Lietuvos Šeštokų geležin
kelio stoties į Lenkijos Suvalkų stotį
važiuoja keleiviniai traukiniai. Dabar
šis langas atsivėrė dar plačiau - pra
sidėjo krovininių traukinių eismas. Tai
visai Lietuvai svarbus įvykis. Kro
viniai, kurie dabar į Vakarų Europą
siunčiami per Baltarusijos ir Ukrainos
pasienio stotis, į užsienį pateks arti
miausiu keliu, kitos valstybės jų nebekontroliuos, nereikalaus valiutos už
tranzitinį transportą. Priešingai - Šeš
tokuose prasidėjus tarptautinių krovi
nių eismui, gerės ir geležinkelio, ir vi
sos Lietuvos ekonominė padėtis. Jau
pasirašyta nemažai tranzitinių krovi
nių gabenimo sutarčių su užsienio
ekspeditorių firmomis - Vokietijos
"Transfracht“ ir "Wesotra", Lenkijos
"Trade-trans“, Rusijos "Zeldorekspedicija“, "Sojuzvneštrans“ ir kitomis.
Tariamasi su tarptautine "Intercontainer“ organizacija dėl Lietuvos gele
žinkelių priėmimo į ją. Numatoma
steigti keletą bendrų įmonių. Viena jų
- Lietuvos, Rusijos ir Airijos naftos ir
jos produktų gabenimo įmonė. Ka
dangi Lenkijos ir apskritai Vakarų
Europos geležinkelių plotis skiriasi
nuo mūsų, Šeštokuose kroviniai iš
vienų vagonų perkraunami į kitus.
Tam tikslui pasitelkiama šiuolaikinė
technika - ožiniai kranai, mažagabarįtinės kraunamosios. Bus pervežami ir
20 tonų konteineriai. Iš pradžių per
pamainą perkraunami 22 vagonai, o
ateityje - iki 100 vagonų. Nors kai kas

būgštauja, kad tolesnėje ateityje Šeš
tokų perkrovimo terminalas gali būti
nereikalingas. Tai atsitiktų tokiu atveju,
jei Rusijos tipo geležinkelį Lietuvoje
pakeistų europinis. Tuomet Šeštokuose
krovinių nebereiktų perkrauti. Kaip
viskas klostysis, parodys laikas.
Bet jau dabar aišku, jog, atvėręs
vartus į Europą, Lietuvos geležinkelis
turės daugiau valiutinių įplaukų. Jeigu
taip, daugelio praeities bėdų kaip ne
buvę. Tarkime, dabar vidutinis krovi
ninio traukinio judėjimo greitis labai
mažas - vos 90 kilometrų per parą.
Tokius vėžlio tempus lemia ne tik blo
gas darbo organizavimas, prastovos
pakraunant ir iškraunant vagonus, bet
ir labai blogi, susidėvėję keliai. Jei
praėjusiais metais pavyko suremon
tuoti tik 9 kilometrus kelio, tai šiemet
šis skaičius išaugs iki 60-70 kilometrų.
Tai kukli, bet vis dėlto šiokia tokia ke
lio remonto pradžia. O padaryti teks la
bai daug. 190 kilometrų ilgio kelio ruo
žuose ribojamas traukinių greitis. Re
miantis geležinkelininkų vertinimo
skale, daugiau kaip 700 kilometrai ke
lio Lietuvoje laikomi nepatenkinamais.
Arba prisiminkime blogą šilumve
žių ir dyzelinių traukinių bei vagonų
techninę būklę, dėl kurios dažnai būna
gedimų ir prastovų. Ar viso to pavyks
išvengti, vėlgi priklausys nuo kapitali
nių įdėjimų. Vengrijoje ketinama pirkti
dyzelinių traukinių atsarginių dalių,
mezgami prekybos ryšiai su Čekija ir
Slovakija. Iš Vokietijos bus nupirkta
naujų vagonų, su lenkais tariamasi dėl
jų anksčiau pagamintų vagonų restau
ravimo ir atsarginių dalių tiekimo. Ke
tinama steigti bendrą Lietuvos ir užsie
nio firmų įmonę pabėgių ir tvirtinimo
detalių gamybai. Jau šiandien Eurobankas siūlo kreditus tokios įmonės
statybai.
Tolesnės ateities užmojai dar dides
ni - svarstomos geležinkelio ruožų
Minskas - Klaipėda, Minskas - Kalinin
gradas elektrifikavimo galimybės ir 1.1.
'Dabar gi svarbiausia - kaupti lėšas
ateities darbams, atgauti iš Rusijos
įmonių 1,5 milijardo rublių, o iš Lietu
vos įmonių - 1 milijardo 250 milijonų
talonų skolą. Netolimoje ateityje su už
sienio partneriais bus atsiskaitoma lais
vai konvertuojama valiuta arba rubliais
pagal galiojančius valiutų kursus.
Rimantas Cemnolonskis

Laiškai redakcijai
Lietuva ruošiasi sutikti popiežių.
Jo atvykimas didelė šventė Lietuvai.
- rašė "EL" š. m. kovo mėn. 11 d.
Be abejo, malonu, kad popiežius
atvyksta į Lietuvą, tačiau, mano nuo
mone, tam dar nepribrendęs laikas.
Kodėl? Juk žinomi lietuvių santykiai
su "tuteišais" (lenkų Lietuvoje nėra,
tik sulenkėję lietuviai) Šalčininkų,
Eišiškių, Nemenčinės rajonuose.
Esame girdėję, kad plėšiamos mūsų
tautinės vėliavos, žinome apie sieki
mus šią sritį paversti autonomine
"lenkiška respublika".
Nepaslaptis taip pat. kad "tuteišai". stovėdami prie sostinės arkika
tedros dun.), išeinančius po šv. Mišių
lietuvius su plakatais "varo do Kowna". Taip jie reiškia protestą, kadangi
arkikatedroje šv. Mišios nelaikomos
lenkiškai.
Jau dabar matau savo akyse daug
lenkiškų vėliavų mūsų sostinėje, ka
dangi "tuteišus" parems jų Gudijos
broliai ir sesės, atvykę į Gedimino
miestą autobusais, traukiniais ir kito
mis susisiekimo priemonėmis. Tad

EL' Laiškų spausdiname laiky
damiesi principo, kad skaitytojai
gali savaitraštyje išsakyti įvairias
nuomones, nors jos ir neatitiktų
redakcijos pozicijos.
Šiuo atveju nenorėdami leistis į
didesne diskusijų vis dėlto pastebėsi
me, kad Vilniuje lietuviai, lenkai,
rusai pasiekę tam tikrų bendravimo
ir sugyvenimo lygį po Lietuvos Res
publikos trispalve. Nesinori tikėtis,
kad Šv. Tėvo vizitas būtų panaudo
tas nacionalinėms ambicijoms eska
luoti, konfliktams plėsti. Atvirkščiai,
tai turėtų skatinti įvairių tautybių
Žmonių dvasinį susitelkimų.

Kovo 4 d. "EL" perskaičiau Ele
nos Lunskytės laišką, kuriame jinai
dalijasi mintimis dėl 1993 m. Lietu
vos valstybės biudžete paskirtų lėšų
Marijampolės krikščioniškajam kul
tūros centrui. Autorė peikia pasiūly
mą paremti taip pat evangelikus, sen
tikius, stačiatikius, musulmonus. Ma
tyt, nei evangelikų, nei stačiatikių ji
nelaiko krikščionimis, nors Šv. Tėvas
su ja nesutiktų. Jai ypač nepatinka
sumanymas remti musulmonus.
Lietuvoje musulmonų (totorių)
yra nedaug. Jų protėviai atkeliavo į
Lietuvą Vytauto Didžiojo iniciatyva,
dalyvavo Žalgirio mūšyje Vytauto
kariuomenėje. Pagal Bostone išleistą
Lietuvių Enciklopediją, XIV am
žiaus pabaigoje DLK Vytautas atve
žė į Lietuvą Krymo totorių karių su
šeimomis. Totoriai sudarė atskirą vi
suomenės sluoksnį. Jie turėjo teisę
įsigyti žemės nuosavybę, ja laisvai
disponuoti. Totoriai buvo atleisti nuo
įvairių prievolių valstybei, tačiau tu
rėjo eiti karo prievolę. Karan jie sto
davo savo atskiruose daliniuose, va
dovaujamuose atskiru vėliavnešių bei
raitininkų kapitonų. Totoriai buvo

priskiriami bajorų luomui, todėl, pa
vyzdžiui, už totorio užmušimą ar su
žeidimą buvo skiriama tokia pat
bausmė kaip ir už bajoro. įvertinda
mi Vytauto Didžiojo suteiktą globą,
totoriai ištikimai tarnavo jam ir
kitiems Lietuvos kunigaikščiams.
Lietuvos totoriai visuomet liko iš
tikimi savo tėvynei. XV amžiuje jie
gynė Lietuvą nuo kryžiuočių. XX
amžiuje jie gynė Vilniuje parlamentą
ir televizijos bokštą nuo bolševikinių
tankų.
Prieškarinė Lietuvos vyriausybė
įvertino Lietuvos totorių istorinį įna
šą. 1930 m. minint DLK Vytauto
mirties 500-ąsias metines vyriausybė
paaukojo gana stambią sumą Kauno
mečetės (maldos namų) statybai. Po
nepriklausomybės atgavimo 1990 m.
tuometinė Lietuvos vyriausybė parė
mė Kauno mečetės restauravimą.
Gaila, kad minėto laiško autorė
jaučia nekrikščionišką neapykantą
kitoms konfesijoms. Visi galime ma
tyti, kokios tokios mąstysenos pa
sekmės buvusioje Jugoslavijoje.
Su pagarba
T. Tugau-Baranauskaitė

popiežiaus viešnagė Vilniuje bus tik
ra lenkiškumo demonstracija, mato
ma visame pasaulyje, nes su popie
žium atvyks daug užsienio spaudos
atstovų. Pasaulis stebėsis sakydamas
- kas dominuoja Vilniuje, lietuv ai ar
lenkai? Aiškiai "lenkai“. Tad kodėl
nesuteikti jiems autonomijos?
Kazys Baronas
Vokietija

Nuomonės
Atsisakykime žodžio,
kuris baugina daugel; žmonių
Tarpukario laikais Lietuvoje ko
misaro laipsnis neegzistavo. Kai 1940
metais sovietų karinės pajėgos okupa
vo Lietuvą, su komisarais bei politrukais lietuviai susidūrė akis į akį.
Nors Lietuva jau laisva, yra sava
kariuomenė, policija, buvusios Sovie
tų Sąjungos karinės pajėgos traukiasi
laukan, bet žodis "komisaras“ Lietu
voje dar plačiai vartojamas, ypač Lie
tuvos policijoje (o gal ir kitose sri
tyse?).
Žodžiai "komisaras“, "politrukas“.

"komunistas" dar nevieną ir šiandien
baugina. Todėl, kad retas lietuvis
praeityje nuo tuos žodžius įkūnijančių
konkrečių asmenų nėra nukentėjęs, ir
dar visai netolimoje praeityje. Todėl
reikia reikalauti, kad Lietuvos vyri
ausybė kuo greičiau žodį “komisaras“
pakeistų lietuvišku atitikmeniu, pa
vyzdžiui, apskrities policijos vadas,
rajono policijos vadas, miesto polici
jos vadas, nuovados viršininkas ir pan.
Juozas Domeika
Nottingham

Lietuvos vaikų gydymui

Vilniaus krovinių ruožo dirbtuvių viršininkas Antanas Nemeika (pirmoje
eilėje iš kairės) ir jo vyrai - tai žmonės, dabar Šeštokuose veriant} s Lietuvai var
tus į Europą, montuojantys galingus ožinius kranus ir kitą techniką. Ją pa
sitelkus kroviniai iš Lietuvos vagonų perkraunami į europinio tipo vagonus.
Leono Vasausko nuotr.

Katalikų medicininė misija paren
gė programą, skirtą Lietuvos vaikų,
kurie yra gimę su neurologiniais sutri
kimais, gydymui. Šios Niujorke įsikū
rusios organizacijos vadovas Michel
McCarthy kartu su lietuvių kilmės
amerikiete Rasa Razgaitis kovo mėne
sį lankėsi Lietuvoje ir su vietos gydy
tojais aptarė veikimo planą. Balandžio
mėnesį katalikų medicininė misija
atsiuntė į Lietuvą du amerikiečius
gydytojus, kurie pradeda programą.
Numatoma Lietuvoje rengti specialis
tus, kurie galės dirbti pagal bobath
metodiką, leidžiančią labai anksti nus
tatyti ir gydyti vaikų nervinius apsigi
mimus, sukeliančius kalbos sutriki
mus arba sulėtintą vystymąsi. Katali
kų medicininė misija tikisi, kad vėliau
Lietuvos klinikos padės specializuotis
medikams iš buvusių sovietinių res
publikų. Vaikų su neurologiniais su
sirgimais gydymo programą remia
taip pat Vytauto Landsbergio fondas.

Katalikų medicininė misija nupir
ko Lietuvai šimtą tūkstančių vienkar
tinių švirkštų ir vakcinos prieš pneu
moniją, kuria galima paskiepyti 85
tūkstančius žmonių. Šių metų žiemą
dėl menko šildymo ir peršalimų Lie
tuvoje padaugėjo mirštančių nuo
plaučių uždegimų. Ši vakcina skirta
vaikams ir vyresnio amžiaus žmo
nėms, kurie jau serga kokia kita liga ir
plaučių uždegimas jiems yra mirtinai
pavojingas. Pernai katalikų medi
cininė misija pasiuntė į Lietuvą vak
cinos nuo infekcinių vidurių susir
gimų.
Lietuva šiuo metu gauna nemažą
dalį Katalikų medicininės misijos
teikiamos paramos. Kasmet ši organi
zacija išleidžia beveik dvidešimt mili
jonų dolerių įvairaus pobūdžio pagal
bai, kuri yra teikiama 45 pasaulio
šalims. Lietuvai kasmet paskiriama
beveik septyni milijonai dolerių.
VAR

6
6

1993 m. balandžio 22 d. N r. 15 (2250}

EUROPOS LIETUVIS

Lietuva Europos orbitoje
KĄ GALIME KARTU. Taip

pavadinta konferencija-seminaras
įvyko Vilniuje. Kaip pranešė Vatika
no radijas, renginio organizatoriai
Švedijos krikščioniškų blaivybės ir
santūros organizacijų tarybos, lietuvių
Katalikų Mokslo Akademija bei Vys
kupo Motiejaus Valančiaus blaivystės
sąjūdis. Dalyvavo iš Švedijos atvykę
svečiai Valeri Sūreli - Pasaulinės alko
holikų politikos instituto direktorė, Ulf
Valin, Šiaurės šalių blaivybės ir san
tūros judėjimų generalinis sekretorius,
Rolf Brome - atstovas iš Mėlynosios
juostos judėjimo. Maria Liljegren studentė bei Nuomi Tonang - sociali
nės sistemos konsultantė. Konferen
ciją pradėjo ilgametis Motiejaus Va
lančiaus blaivystės sąjūdžio pirminin
kas Juozas Kančys. Ulf Valin plačiau
supažindino su judėjimo prieš alko
holį istorija Švedijoje, pateikė statisti
nių duomenų apie alkoholio naudo
jimą Europos šalyse bei supažindino
su vykdoma Švedijoje alkoholio ga
mybos ir naudojimo politika. Buvo
paliesta ir narkotikų naudojimo prob
lema jaunimo tarpe. Ulf Valin įsiti
kinus. kad į kovą prieš alkoholį ir nar
komaniją turi įsijungti ir bažnyčia.
Tarsi pratęsdamas prelegento mintį
apie tai, kaip ugdyti krikščionišką po
reikį tarnauti visuomenei, mintimis
pasidalino monsinjoras Alfonsas Sva
rinskas. Koreferavo Nijolė Sadūnaitė.
Rolf Brome supažindino susirinkusius
su Šiaurės Europos šalių blaivystės ir
santūros judėjimais.
Iš švedų gautas pasiūlymas kviestis
lietuvių grupes į Švediją, ir tokiu būdu
padėti praktiškai įgyvendinti savo pro
jektus Lietuvoje. Tai bus studijų savai-

tės, kurių metu bus klausoma paskaitų
ir dalyvaujama, lankant įvairias or
ganizacijas, judėjimus, jaunas šeimas.
Apie Lietuvoje veikiančias jauni
mo organizacijas (ateitininkus, skau
tus, valančiukus), jų problemas, kūri
mosi procesą kalbėjo gydytojas Ras
tenis - Lietuvos ateitininkų federacijos
vicepirmininkas, Puidokas - Lietuvos
Skautų brolijos vyr. skautininko pa
vaduotojas bei pedagogė Gražina Šataitė - Vilniaus valančiukų vadovė.
PARODA “AGROBALT-93“.

Gegužės 25-28 dienomis Vilniuje ren
giama 2-oji tarptautinė specializuota
žemės ūkio ir įpakavimo pramonės
paroda "Agrobalt - 93“ vėl bus di
džiausias metų renginys Baltijos vals
tybėse. Lietuvos parodų centre “Litekspo" numato dalyvauti 180 ekspo
nentų iš 15 Rytų ir Vakarų šalių.
"Agrobalt - 93“ skirta visiems že
mės ūkio, maisto ir įpakavimo pramo
nės specialistams. Čia jie ras naujų
idėjų, technologijų ir įrengimų ja
vams, gyvuliams, paukščiams ir žu
vims auginti, jiems perdirbti, įpakuoti
ir patiekti į parduotuves. Beje, "Litekspo“ rūmuose bus eksponuojama ir
demonstruojama naujausia parduotu
vių įranga, šaldymo ir transportavimo
įrengimai. Parodoje bus pastatyta ke
pykla, kuri visus lankytojus vaišins
šviežiais kepiniais.
Heidelbergo nacionalinės ir tarp
tautinės mėsos ir maisto pramonės
instituto vadovas Dytrichas Tungerthalis (Dietrich Tuengerthal) pažymė
jo, kad žemės ūkio parodai ypatingą
dėmesį skiria Vokietijos Federacinės
Respublikos vyriausybė. I Vilnių savo
eksponatus atveža apie 100 vokiškų
firmų. Jos savo produkciją eksponuos

pavilijonuose "Made in Germany“.
Pirmą kartą parodoje “Agrobalt" bus
surengta oficiali Vokietijos diena,
kurią organizuoja šios šalies žemės
ūkio, mitybos ir miškų ministerija.
Parodos metu specialistai kviečiami
dalyvauti diskusijose "Baltijos vals
tybės ir Europa“ bei dėl mažųjų ir vi
dutinių įmonių kūrimo skatinimo prie
monių, aludarių konferencijoje, klau
sytis seminarų apie derlingumą
augalininkystėje ir produktyvumą gy
vulininkystėje, privatizavimą žemės
ūkyje, kombinatų ateitį žemės ūkyje.
Ir šiais metais parodą "Agrobalt 93“ rengia Heidelbergo nacionalinės
ir tarptautinės mėsos ir maisto pra
monės institutas (Vokietija), Lietuvos
parodų rūmai ir žemės ūkio ministeri
ja, aktyviai dalyvaujant Latvijos ir
Estijos žemės ūkio ministerijoms,
įvairiems žemdirbių susivienijimams.
TARPTAUTINĖ KONFEREN
CIJA KOPENHAGOJE. Joje daly

vavo Lietuvos užsienio reikalų minist
ras P. Gylys, URM ekonomikos de
partamento direktorė D. Grybauskaitė
ir Seimo užsienio reikalų komiteto
pirmininkas K. Bobelis. Konferen
cijos tema: "Ekonomikos plėtojimasis
Rytų ir Centrinėje Europoje".
Kalbėta apie reformų eigą Rytų ir
Centrinėje Europoje, įvertinta Vakarų
pagalba šio regiono valstybėms, jų
santykiai su nauja Europos ekonomi
ne erdve ir Europos bendrijos struktū
romis, tartasi dėl tvirtesnių Rytų-Va
karų ir Vakarų-Rytų prekybos ryšių.
I konferenciją buvo pakviesti
Europos bendrijos. Rytų ir Centrinės
Europos valstybių užsienio reikalų
ministrai ir kiti aukšti pareigūnai.
ELR

Taikos korpuso savanoriai padės
mūsų verslininkams
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Ekonomikos ministras Julius
Veselka ir Jungtinių Valstijų Taikos
korpuso direktorė Baltijos šalims
Dagnija Kreslins pasirašė Lietuvos
Respublikos ekonomikos ministeri
jos ir Jungtinių Valstijų Taikos kor
puso savitarpio supratimo memoran
dumą, kurio tikslas skatinti Lietuvoje
verslininkystę.
Pagal 1992 metų vasario 7 dieną
Lietuvos Respublikos ir Jungtinių
Amerikos Valstijų Vyriausybių pasi
rašytą sutartį Lietuvoje verslinin
kystėje dirba 5 Taikos korpuso sava
noriai. Birželio mėnesį atvyks dar
10. Jungtinių Valstijų Taikos korpu
so direktorė Baltijos šalims Dagnija
Kreslins pasakė, jog Lietuvoje dirba
21 Taikos korpuso savanoris. Latvi
joje ir Estijoje - po 20. Du trečdaliai
šių žmonių mokys anglų kalbos, kiti

padės verslininkams. Taikos korpu
so programa Lietuvos Respublikoje
papildo Europos Bendrijos "Phare"
programą. Pirmoji turi specialistus,
kurie pasiryžę dvejus metus dirbti
Lietuvoje, o antroji - lėšų ir įrangos.
Abiejų programų darbą koordinuoja
Lietuvos Respublikos ekonomikos
ministerija. Kaip pasakė ekonomi
kos ministras Julius Veselka, Taikos
korpuso savanoriai padės Lietuvos
žmonėms pasijusti atsakingiems už
savo šeimą ir už savo valstybę, nes
laisvas žmogus nelaukia pagalbos iš
valstybės, pats imasi veiklos. Taikos
korpuso savanoriai mūsų žmonėms
patars, kaip pradėti savo verslą, kaip
susirasti partnerių, gauti kreditų. Mo
kys iškelti sau tikslą ir jį pasiekti, nes
kaip tik tai būdinga amerikiečiams.
A. Sabaliausko (ELTA) nuotr.

Šveicarija ir Baltijos šalys
Prasmingu yra laikytinas Euro
Lietuvą. Iš Vilniaus skrendant lėk
pos palyginimas su mažų tautų ir
tuvu iki Maskvos (tada tiesioginio
šalių žemynu. Mažos tautos ir vals
oro susisiekimo tarp Lietuvos ir Švei
tybės turi ypatingų bruožų, kuriuos
carijos dar nebuvo) grupės palydovė
prieš keletą dešimtmečių taikliai
ponui H. Grafui parodė kartu skridupastebėjo šveicaras ir lietuvis profe sį aukštą vyriškį ir patarė nepraleisti
sorius Joseph Shret - Juozas Eretas.
progos pasikalbėti: "Tai A. Brazaus
Svarbiausi mažų valstybių bruo
kas, kurio iniciatyva buvo nutraukti
žai ir didžiausios jų vertybės yra
Lietuvos kompartijos ryšiai su Mask
laisvė ir nepriklausomybė. "Kas pa
va". Ponas H. Grafas maloniai prisi
neigia mažos valstybės buvimo
mena, kad trukęs beveik visą kelio
prasmę, tas kartu ir neigia laisvę,
nės iki Maskvos laiką pokalbis jam
nes ne kuo kitu, o jąja mažieji gy
padarė didelį įspūdį.
vuoja, juk laisvė yra jų siela“, - rašė
Grįžęs į tėvynę ponas H. Grafas
profesorius. "Mažos valstybės be
kreipėsi su iniciatyva į valstybės, vi
laisvės neturi nieko, kuo jos pilnai
suomenės, mokslo, kultūros veikėjus,
galėtų kompensuoti begalinį didžių
verslininkus įkurti organizaciją, kuri
jų valstybių pranašumą bei jų jėgą“.
siektų, kad Šveicarija kiek įmanoma
Šveicarija ir Baltijos šalys pri
greičiau pripažintų de jure Baltijos
skirtinos prie mažųjų tiek pagal
valstybes ir paremtų politiškai ir
gyventojų skaičių, tiek pagal jų teri ekonomiškai pirmuosius nelengvus,
toriją. Jas iki 1940 metų rišo tvirti ir
bet nepriklausomus jų žingsnius.
įvairūs bendradarbiavimo saitai.
Taip buvo įkurta organizacija "Pro
Šveicarijos universitetuose mokėsi
Baltikum“, kuri sutelkė žinomus
per kelis šimtus Lietuvos studentų,
Šveicarijos politikus, mokslo, kultū
geri buvo ir šalis jungę prekybiniai
ros, verslo žmones, net penktadalis iš
ryšiai. Po keturiasdešimtųjų Šveica jų - Parlamento nariai.
rija ir Baltijos kraštai keletą dešimt
1991 rugpjūčio 28 dieną Šveicari
mečių buvo beveik atskirti, šie ja oficialiai pripažino Baltijos šalis
ryšiai tapo, deja, tik epizodiniai.
nepriklausomomis valstybėmis. Kiek
Dabar, kai Estija, Latvija, Lietu
vėliau pradėjo funkcionuoti Šveicari
va vėl Europos tautų šeimos lygia jos ambasados Baltijos šalims. Ry
teisės narės, iš naujo mezgasi įvai
goje reziduoja Šveicarijos ambasada
riapusiški ryšiai su šio kontinento
Latvijai ir Lietuvai. Estijoje diploma
valstybėmis, tarp jų ir su Šveicarija.
tinius reikalus pavesta spręsti Švei
Labai daug bei efektyviai Šveicari carijos ambasadai Helsinkyje. Švei
jos ir Baltijos šalių bendradarbiav
carijos diplomatai aiškina, kad Švei
imui padeda 1991 metų vasarą ir
carija gana neturtinga šalis, kurioje
1992 metų pavasarį įkurta organi
gyvena labai daug turtingų žmonių.
zacija "Pro Baltikum“ ir Prekybos
Reikia būti taupiais, todėl pasirinktas
rūmai “Šveicarija-Baltikum“. Su jų
toks ambasadų išdėstymas.
veikla galėjau susipažinti, naudo
Konkrečių ekonominių klausimų
damasis Šveicarijos vyriausybės
sprendimui 1992 metų balandžio 7
man sudaryta galimybe dirbti šios
dieną ir buvo įkurti Prekybos rūmai
šalies universitetuose. Manau, tai
"Šveicarija-Baltikum". jų prezidentu
yra verta skaitytojų dėmesio.
išrinktas žinomas Šveicarijos parla
Idėja įkurti šias organizacijas
mento narys ir prekybininkas Fran
kilo teisininkui ir žurnalistui Hansui
cois Loeb. Viceprezidento pareigas
Grafui, kuris Baltijos valstybėmis
eina taip pat parlamento narys, žy
pirmą kartą susidomėjo prieš kelis
mus Šveicarijos automobilių preky
dešimtmečius, perskaitęs knygą
bininkas Walter Frey. Kasmetiniame
"Raudonasis tvanas". Tačiau gali
garsaus šveicarų politikos ir ūkio
mybė jam apsilankyti šiuose kraš
žurnalo "Bilanz“ numeryje, kuriame
tuose atsirado tik 1991 pavasarį.
pristatomi 200 turtingiausių šios
Kartu su grupe Šveicarijos visuo
šalies žmonių, W. Frey apibūdinamas
menės veikėjų, žurnalistų, verslinin
kaip turtingiausias parlamento narys,
kų jis pervažiavo Estiją. Latviją, jo turtas vertinamas apie 700 milijo

nų šveicariškų frankų. Tarp turtin
giausių Šveicarijos žmonių ir "Švei
carija-Baltikum" -prezidentas F.
Loeb. Tiesa, jo turtas mažesnis nei
viceprezidento ir siekia tik... 200 mi
lijonų šveicariškų frankų. Skaitant
tokią informaciją apie žymių žmonių
turtus geriau supranti lietuviškos
patarlės prasmę: "kad turtingas, tai ir
protingas“. Lietuvos žurnalistai tiki
no mane, kad leidinys apie šimtą ar
du šimtus turtingiausių Lietuvos
žmonių tikriausiai nepasirodys nei
šiais, nei kitais metais. Matyt, dėl to
kaltas didelis lietuviškas kuklumas.
Prekybos rūmų "Šveicarija-Bal
tikum“ statute pažymėta, kad šios
organizacijos veikloje bus siekiama
tampraus ir įvairiapusio bendradar
biavimo tarp Šveicarijos ir Baltijos
valstybių prekybos, pramonės ir
finansų srityse. "Šveicarija-Balti
kum" nariai - veiklūs ir iniciatyvūs
žmonės, jie nedelsdami pareiškė norą
apsilankyti Baltijos šalyse. Tai ir bu
vo padaryta praėjusių metų vasarą.
Vizitą Lietuvoje garbingiems švei
carams padėjo organizuoti lietuvių
bendruomenės Šveicarijoje pirmi
ninkas, Vilniaus univiersiteto Garbės
daktaras V. Dargužas-Hofer. Jis daug
metų nenuilstamai dirba, kad būtų
užmezgami, palaikomi ir stiprinami
įvairūs Lietuvos-Šveicarijos ryšiai.
Grįžę iš kelionės po Baltijos šalis
"Šveicarija-Baltikum “ nariai Parla
mento rūmuose surengė posėdį, kur
dalyvaujant gausiam žurnalistų būriui
pateikė išsamias ataskaitas. Jose bu
vo pažymėta, kad dabartinė politinė
ir ekonominė situacija Baltijos šalyse
yra gana sudėtinga. Rusijos kariuo
menės buvimas, didelė infliacija, ūkio
nuosmukis. įstatymų netobulumas visa tai riboja sėkmingą ir įvairiapusį
bendradarbiavimą tarp šių keturių
nedidelių Europos valstybių. Tačiau
"Šveicarija-Baltikum“ grupės ataskai
tose buvo akcentuojama ir tai: "Balti
jos šalių gyventojai yra darbštūs, no
riai imtųsi savarankiškos ūkinės veik
los vidutinėse ir mažose įmonėse, šių
šalių vyriausybės labai palankiai žvel
gia į rinkos ūkio perspektyvas“.
Posėdžio metu ypač buvo akcen
tuota sudėtinga ir rizikinga ekologinė
Baltijos šalių situacija, kai kuriuose
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rajonuose ji vertintinama kaip krizi
nė. Išskirtinis dėmesys teko Ignalinos
atominės elektrinės problemai. Toks
rūpestis ekologinėms problemomis,
kurių sprendimu Šveicarija yra bene
toliausiai pažengusi tarp Europos vals
tybių, yra visiškai suprantamas. Jei
dėl Europos ekonominės erdvės šiuo
meru dar daug kas neaišku (ypač po
1992 gruodžio 6 dienos, kai Šveicari
ja Europos ekonomines erdvės pro
jektui tarė ne), tai visos senojo konti
nento valstybės visada buvo, yra ir
bus vienoje bendroje ekologinėje
erdvėje. Tad maloniai prasminga ir
tai. kad šių metų balandžio 28-30
dienomis Liucernoje, prie Maironio
apdainuoto Keturių kantonų ežero,
įvyks svarbi konferencija "Aplinka
Europai“, joje visų žemyno valstybių
vyriausybių atstovai turėtų pasirašyti
svarbius politinius dokumentus.
Kaip pirmuosius prekybos rūmų
"Šveicarija-Baltikum“ veiklos metus
vertina rūmų prezidentas, kokios
problemos iškilo, kokios perspekty
vos ateičiai? Jaukiame "ŠveicarijaBaltikum“ prezidento F. Loeb kabi
nete centrinėje Berno gatvėje už ap
valaus stalo susėdome keturiese: be
kabineto šeimininko, dar dr. V. Dar
gužas-Hofer, Berno universitete šiuo
metu dirbantis prof. F. Bukauskas ir
šio straipsnio autorius.
"Kiekviena pradžia yra sudėtinga,
kiekvienas startas yra nelengvas.
Mums reikalinga operatyvi, objekty
vi ir detali informacija apie politinę ir
ekonominę situaciją Baltijos šalyse, pradėjo pokalbį ponas F. Loeb. - Su
prantama, kad ekonominių ryšių už
mezgimas ir plėtojimas dabarties
krizinėmis Baltijos šalių situacijos
sąlygomis yra gana sunkus. Man su
sipažįstant su Baltijos valstybėmis
susidarė įspūdis, kad jos turi ką ir
šiuo metu pasiūlyti Vakarų rinkai.
Tai ir medžio apdirbimo pramonės, ir
tekstilės, ir maisto pramonės dirbi
niai. Esant palankiai kainų, muitų po
litikai jų tiekimo į Vakarus apimtys
galėtų būti pakankamai didelės. Ži
noma. apie jūsų produkciją būtina
skleisti kuo platesnę ir išsamesnę
informaciją. Reikia dalyvauti mu
gėse, parodose, panaudoti visas šiuo
laikines reklamos formas. Be to. Pre

kybos rūmų “Šveicarija-Baltikum"
narėmis yra ne viena garsi Šveicari
jos firma. Būtina kiek įmanoma
greičiau sudaryti jų atstovams gali
mybes betarpiškai susipažinti su si
tuacija kiekvienoje iš Baltijos šalių.
Tada prasidėtų investicijos, bendrų
įmonių steigimas, specialistų apmo
kymas." Profesorius J. Eretas buvo
pabrėžęs, kad didžiulis mažų valsty
bių turtas yra jų kultūra. Kokias
kultūrinio gyvenimo bendradarbia
vimo galimybes mato “ŠveicarijaBaltikum“ prezidentas? “Kultūrinis
Baltijos šalių lygis yra pakankamai
aukštas. Mes mielai kviestumėme
dalyvauti Šveicarijoje vykstančiuo
se įvairiuose festivaliuose, konkur
suose, meno šventėse Baltijos šalių
kolektyvus. Pageidautinos parodos,
paskaitos, kurios supažindintų su
Jūsų šalių kultūros, mokslo pasieki
mais. Labai naudinga būtų plačiau
vystyti turizmą. Jūs turite ką paro
dyti. Štai būdamas Vilniuje aš ste
bėjausi, koks puikus Berną prime
nantis senamiestis, vaikščiodamas
po Rygą jaučiausi tarsi Zūriche.'!
Prekybos rūmų “Šveicarija-Bal
tikum“ darbai ženklus ir per pir
muosius šių metų mėnesius. Tartasi
dėl didelės pagalbos pertvarkant
Lietuvoje socialinės apsaugos sis
temą, kovo mėnesį buvo sudarytos
galimybės lengvatinėmis sąlygomis
dalyvauti garsioje Bazelio mugėje
MUBA-93. Šioje parodoje gerai bu
vo atsiliepta apie 19 Lietuvos įmo
nių, eksponavusių čia savo produk
ciją, eksporto galimybes. Numato
ma šveicarų parama tobulinti mūsų
bankų sistemą. Toje šalyje iš tiesų
galima labai daug ko pasimokyti.
Europa daugiausia mažų tautų,
nedidelių šalių kontinentas. Ji vis
labiau vienijasi ir tiesia savo nariams
draugišką pagalbos ir bendradarbia
vimo ranką. Tikėtina, kad ryšiai kas
met vis tvirčiau susies ir keturias
šiame straipsnyje minėtas valstybestaip skirtingas savo ekonominiu
išsivystymu, tačiau galinčias vis
glaudžiau bendradarbiauti.
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Per 2000 metų žmonijos istori
joje yra žinoma 350 žmonių, pa
žymėtų Kristaus ženklu - stigmo
mis. 80 iš jų vėliau buvo paskelbti
šventaisiais. Pats garsiausias Pranciškus Asyžietis, vadintas Di
džiuoju Kristaus šaukliu, tik po
daug metų tapęs šventuoju.
Balandžio pradžioje į Lietuvą
atvyko Giorgio Bongiovannis, ku
riam prieš trejus metus atsivėrė
stigmos - Kristaus kančios žymės.
Šis fenomenalus 28 metų žmogus
iš Italijos nėra naujiena lietuviams.
Prieš metus Rusijos televizijos po
puliarioje laidoje "Iki ir po vidur
nakčio" turėjome progos susipažin
ti su juo. Kaip vertinti šį fenomeną,
kaip vertinti patį žmogų? Giorgio
Bongiovannis susilaukė prieštarin
gos reakcijos: vieni žiūrėjo lyg į
patį Kristų, per susitikimus (pulda
vo į ekstazę, vienok Katalikų Baž
nyčios atstovai atsisakė susitikti su
juo. Jis atvyko į Lietuvą kaip į
skaisčios dvasios kraštą, norėda
mas priminti jos žmonėms Trečią
ją Fatimos žinią. Respublikos
Prezidentui buvo įteiktas laiškas,
kuriame kalbama apie ypatingą
Lietuvos misiją, žmonės kviečiami
vienybei ir meilei.
Susitikti su Giorgio Bongiovanniu turėjo progos ne tik tikintie
ji ar smalsuoliai, bet ir žurnalistai.
Dangiška muzika, kaip ir dirbtinės
gėlės pamerktos kartu su frezijo
mis, nesukūrė tos natūralios aplin
kos, kaip tikėjosi rengėjai - svečio
dvasios broliai ir draugai. Į susiti
kimą "Lietuvos“ viešbučio konfe
rencijų salėje Giorgio Bongiovan
nis atėjo gerokai pavėlavęs - tuo
metu jam atsivėrė žaizdos ir ėmė
kraujuoti. Kaip pats pasakė, jis
nuolat jaučia didelį fizinį skausmą:
atrodo lyg vinys smigtų į žaizdas.
Jis yra pasaulietis, turi šeimą,
sūnų, baigė aukštąjį humanitarinįfilosofinį licėjų. Savo misijai jis
pradėjo ruoštis prieš dešimt metų,
vadovaujamas Italijos aiškiaregio
ir mistiko Eugenio Siracuzo, buvo
praktikuojantis katalikas. Prieš
ketverius metus jam pasirodė

Švenčiausioji Mergelė ir liepė
nuvažiuoti į Fatimą Portugalijoje,
kur jam bus perduotas ypatingas
ženklas. 1989 metais nuvykęs į
Fatimą Giorgio Bongiovannis pa
tyrė regėjimą: pasirodžiusi Švenči
ausioji Mergelė liepė priminti
pasauliui apie Trečiąją Fatimos
žinią. Marija pasakiusi, jog pasaulis
yra pavojuje, jei žmonija ir toliau
skendės nuodėmėse, nepasikeis,
apokalipsė neišvengiama. Giorgio
Bongiovannis, pasirinktas kaip
Sūnaus Atpirkėjo kančios žymių
nešiotojas, turės skelbti visiems šią
žinią, kviesti žmones vienybei,
meilei, tikėjimui, priminti jiems, kad
išganytojas iki šiol tebėra nukry
žiuotas ir kenčia už mūsų nuodė
mes. Tada du šviečiantys spinduliai
pervėrė Giorgio Bongiovannio ran
kas. Vėliau stigmos atsivėrė ant ko
jų ir krūtinėje.
Įvairių sričių mokslininkai, medi
kai, apžiūrėję žaizdas, teigė, kad
mokslas negali paaiškinti šio feno
meno. Stigmos sterilios, neužsikrečia, jų forma nesikeičia, didesnės
žalos psichinei ar fizinei sveikatai
jos neturi. Šiuo metu Giorgio Bon
giovannis yra vienas iš dvidešimt
penkių žmonių turinčių stigmas. Bet
jo žaizdos skiriasi nuo kitų, kurios
žmonėms atsiranda tik per religines
šventes etc. Giorgio Bongiovannio
stigmos pastovios. Manoma, kad
Kristaus ženklai gali atsirasti gilios
religinės ekstazės metu, kai tikinty
sis taip persiima Išganytojo kančia,
jog nukryžiavimo vietose atsiranda
žaizdos. Kita versija - Jėzus Kristus
pasirenka žmones, per kuriuos pa
sauliui duoda ženklą: jis iki šiol
nukryžiuotas ir kenčia už mus.
Kodėl šis žmogus važinėja po pa
saulį, susitinka su aukštais Bažny
čios vadovais, valstybės pareigū
nais? Jis teigia, kad taip jis stengiasi
pasiekti savo gyvenimo tikslą vykdyti Kristaus valią, t.y. apjungti
viso pasaulio religijas ir tikin
čiuosius, visų pranašų naujienas,
suvienyti juos taikos vardan. Gior
gio Bongiovannis teigia dažnai su
sitinkąs su Kristumi, kuris prašo jo

nepriklausyti jokiai bažnyčiai ir
nekurti naujos religijos. Jo žodžiais
tariant, jis yra ir krikščionis, ir
budistas, ir musulmonas. Taip pat
Giorgio Bongiovannis teigia, kad
mes nesame vieninteliai Visatoje,
o angelai yra aukštesnės ci
vilizacijos atstovai. Kontaktai su
Kristumi ir kosmosu - lai ekstazės
būsena, kurios metu jis gauna ži
nias iš kitų pasaulių. Giorgio
Bongiovannis teigia galįs ne tik
jausti, bet matyti ir paliesti Kristų
bei kosmoso būtybes. "Kitos civi
lizacijos jau anksčiau už žmones
priėmė Kristaus mokymą, gyvena
taikoje ir harmonijoje. Žemės gy
ventojai turi atsižvelgti į visus apo
kalipsinius ženklus, idant išvengtų
Sodomos ir Gomoros likimo".
Giorgio Bongiovannis jau išvy
ko iš Lietuvos. Mes negalime nei
teigti, nei abejoti vien todėl, kad tai
yra mums nepažįstama ir nepaaiš
kinama. Gal tik susimąstyti apie
apokalipsę ir prisiminti M. Nostradamusą, kuris teigė, kad dvidešim
tame amžiuje atsiras daug įvairių tikrų ir netikrų - pranašų...
Erika Umbrasaitė

P.S. Kaip rašė "Tiesa“, Vil
niaus arkivyskupas A.J. Bačkis pa
sakė, jog Giorgio Bongiovannio
fenomeno jis nesiima aiškinti.
Stigmuoti žmonės yra gyvenę ir
anksčiau, tačiau net žymiausias iš
jų - Pranciškus Asyžietis ėjo savo
kančios ir skausmo keliu nesireklamuodamas. Šventaisiais stigmuotieji buvo paskelbti ne dėl žaizdų,
o todėl, kad buvo šventi visu savo
kukliu ir religingu gyvenimu. G.
Bongiovannio skelbiamas apreiš
kimas, A. J. Bačkio nuomone, ne
suderinamas su Bažnyčios mokslu.
Jis neturi ypatingos vertės, nors
yra geras tuo, kad skatina žmones
melstis, tikėti, atsiversti. Tačiau ti
kėti galima ir nepamačius šito fe
nomeno. Be to. Bažnyčia mano,
kad su paskutinio apaštalo mirtimi
baigėsi Dievo apsireiškimai, todėl
visi, po to skelbiantieji Dievo žodį,
nėra rimtai jos vertinami.

Sporto medicinos gydytojo iš Škotijos viešnagė

Kovo 22-29 dienomis Lietuvoje
M viešėjo gydytojas Donald'as Mac& leod'as iš Škotijos. Jis dirba chirurgu
vienoje iš Edinburgo ligoninių. Donald’as Macleod'as taip pat labai aktyvus sporto medicinos darbuotojas ir
šios medicinos srities puoselėtojas,
ų Dvidešimt penkerius metus jis yra
y Škotijos regbio rinktinės gydytoju,
10 metų - Škotijos orientacinio sporto asociacijoje patarėjas medicinos
g klausimais. Škotijos sporto tarybos
iro sporto medicinos ir sporto mokslinės
konsultacinės grupės pirmininkas.
Viešnagės Lietuvoje metu gydyto& jas D. Macleod'as susipažino su mūsų
krašto sporto ir sporto medicinos or

ganizacine struktūra, lankėsi sveikatos
apsaugos įstaigose: Vilniaus sporto
medicinos centre, "Žalgirio“ reabilita
cijos centre, Greitosios pagalbos uni
versitetinės ligoninės traumatologijos
ir mikrochirurgijos skyriuje. Kauno
sporto medicinos centre, respubliki
niame sportininkų rengimo centre,
Raudonojo Kryžiaus ortopedinėje
ligoninėje, Trakų "Dinamo“ irklavimo
sporto bazės reabilitaciniame skyriuje.
Svečias iš Škotijos Vilniuje ir
Kaune sporto medicinos gydytojams
pravedė 2 seminarus. Juose papasa
kojo apie sporto medicinos vystymą
ir gydytojų ruošimą Škotijoje, kalbė
jo apie susižalojimus sporte ir sporti

nių traumų profilaktiką. Pastarąją te
mą jis nagrinėjo ir respublikiniame
sporto trenerių seminare, vykusiame
Kaune. Pranešimų temos buvo kon
centruotos ir turiningos.
Vilniaus ir Kauno sporto medicinos
centrams daktaras padovanojo sporto
medicinos knygų ir kitos medžiagos,
išleistos Didžiojoje Britanijoje.
Lietuvos kūno kultūros ir sporto
departamente su Donald'u Macleod'u
buvo aptartos tolimesnio bendradar
biavimo perspektyvos sporto medici
nos srityje, paminėta apie galimus
abipusius specialistų apsikeitimus,
naujos literatūros siuntas.
Diana Tamašauskaitė
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Pagalba Bosnijos moterims
Strasbūre Europarlamentas pa
prašė Europos ekonominės bendri
jos komisijos parengti plataus mas
to pagalbos planą seksualinę prie
vartą patyrusioms Bosnijos mote
rims.
Sutrumpinta forma priimtoje
rezoliucijoje Europarlamentarai
prašo suteikti finansinę, socialinę,
medicininę ir psichiatrinę pagalbą
visoms Balkanų kare seksualinę
prievartą patyrusioms moterims.
Europarlamento priimtas dokumen
tas taip pat siūlo suteikti specialią
paramą toms moterims, kurios ap

sispręstų auginti iš prievartos gimu
sius vaikus.
Rezoliucijoje pabrėžiama, kad
masinis moterų prievartavimas
Bosnijoje turi būti laikomas nusi
kaltimu prieš žmogiškumą ir ats..kingi už jį turi būti teisiami Jung
tinių Tautų Organizacijos spren
dimu Įsisteigiančio tarptautinio, tri
bunolo. Eurodeputatų nuomone,
tarptautinio tribunolo kariniams
nusikaltimams Balkanuose tirti
didelę dalį turi sudaryti moterys.
VA R

40-OJI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ
STUDIJŲ SAVAITĖ
įvyks 1993 m. rugpjūčio 1-8 dienomis
Vokietijoje, .Augsburgo vyskupijos akademijoje
HAUS ST. ULRICH, Kappelberg 1,
89(H) Augsburg-1
N U M AT Y TO S PA S K A ITO S
V. BARTUSEVIČIUS, M.A.. Wittlich - Socializmo liekanos
Lietuvos žmonių santykiuose.

Dr. A. BUMBLIAUSKAS. Vilnius - Zenono Ivinskio vieta mūsų
istoriografijoje.

Dr. K. j. ČEGINSKAS. Uppsala - 40 savaičių ir kas po to?
V. DAUNYS, Vilnius - Gruodas už lango. Jasmanto ir Putino poezi
jos prasmenys.

Dr. K. GIRNIUS. Munchenas - Politinė padėtis Lietuvoje.
Kun. prof. J. JŪRAITIS, Termen/Kaunas - Iš kokios praeities
semsim stiprybę ir gudrybę - mintį ir išmintį? (Teologija, filosofija ir
sielovada Lietuvoje).
D. KUOLYS. Vilnius - Inteligentija postlotalistinėje Lietuvoje.
V. NATKEVIČIUS, M.A.. Viernheim - Putino lyrika.
S. PEČIULIS. Vilnius - Ekonominės reformos raida Lietuvoje po
Nepriklausomybės atkūrimo.
T. SODEIKA. K aunas - Šiuolaikinė religijos situacija Lietuvoje.
Inž*. A. STEPAITIS, Arlington Hts. - Žemės alyvos (naftos) svarba
kasdieniniame gyvenime.
V. VALIUŠAIT1S, Kaunas - Putinas Jono Griniaus žvilgsniu.

TĖVYNĖS VALANDĖLĖJE - prof. Vytauto LANDSBERGIO
žodis ir M. K. Čiurlionio kūriniai pianinui.
J. E. vysk. A. DEKSNIO aukojamos Šv. Mišios už Tėvynę.
Koncertuos LILIJ/X ŠUKYTĖ ir vargonininkas prof. V. VASYLIŪNAS.
Savaitę moderuoja dr. K. J. Čeginskas, Uppsala, dr. S. Girnius,
Munchenas. V. Natkevičius, M.A., Viernheim.
Rengėjai - A. Grinienė ir (lipi. inž. R. Hermanas iš Mūncheno.
Kapelionas - kun. prof. J. Jūraitis.
Nakvynė su maistu kainuos 490,-DM.
Kambariai tik vienviečiai.
Registracijos mokestis - 100 DM, jaunimui - 50 DM.

Registruotis pas Alinu Grinienę:
A. Grinius Diamanstr. 7, D-8000 Mūnchcn 50,
Deutschland Tel. 089-1504471
Studijų savaitės konto:

Litauische Studienwoche in Europa
Bayerische Vereinsbank Mūnchcn
BLZ 700 202 70
Konto-Nr. 43734164
Rengėjai
Uis. 781

DOVANA IR PARAMA
ARTIMIESIEMS LIETUVOJE

ut

b ’’Rusija išgyvens. Nuo raudonos žvaigždės iki caro vėliavos“

;S'
n'Daugeliui politika besidominčių
or skaitytojų knygos autorius Wolfgang
is Straus bus žinomas. Ne vienoje savo
i) iki perestrojkos išleistoje publikacijoje
jis sugebėjo realiai įvertinti rytų bloko
ekonominę, politinę, socialinę ir dvai sinę situaciją bei nušviesti vystymosi
14 kryptis.
“
Dar daugiau - nemažai vyresniosios kartos skaitytojų įžiūrės pavadiJli nime slypinčią paralelę: "nuo balto
■' erelio iki raudonos vėliavos“ - būtent
11 taip vadinosi į daugelį kalbų išverstas
revoliucinis kazokų generolo Krasnot vo romanas.
Ji*
Wolfgangas Strausas, remdamasis
t* įvairia medžiaga bei gerai žinodamas
lit padėtį, bando prognozuoti tolesnį Ru
s' sijos vystymąsi. Autorius, be abejo,
esant dabartiniam įvairių valdžios
veiksnių nebrandumui Rusijoje, užsiijl brėžė nelengvą užduotį.
§
Bet jo įspūdingus samprotavimus

4.

skyrelyje "Ligotos visuomenės psichograma“, įdomią minčių eigą apie
Rusijos istoriją patvirtino paskutiniųjų
mėnesių bei savaičių žinios.
Skyrelyje "Bandymas prognozuoti
21-ą šimtmetį" įvertinama ne tik par
tijų anarchija ir bažnyčios vaidmuo,
bet ir Žirinovskio ("rusų Hitlerio“) bei
monarchistų reikšmė. Jiems autorius
skiria ypač daug dėmesio. Šiame kon
tekste jis apsvarsto ginčus tarp vaka
riečių ir slavofilų, santykį tarp Sacha
rovo ir Solženycino pasekėjų ir 1.1.
Vienas paragrafas skiriamas netgi
"juodajam pulkininkui" Alksniui. Čia
reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Vik
toras Alksnis niekada nebuvo "tary
binės vidaus reikalų ministerijos
OMON specialiosios paskirties grupės
karininku“. Jo politiniam formavi
muisi žymiai svarbesnis buvo tas fak
tas, kad jo senelis J. Alksnis. 1937 m.
sušaudytas Maskvoje, iki suėmimo

vadovavo tarybiniam oro laivynui.
Paskutinio skyrelio turinį sudaro
pasakojimas apie Ukrainos ir Rusijos
kaimo raidą.
Kai kurie skaitytojai, be abejonės,
vieną ar kitą knygos mintį įvertins
kaip vakarietišką. Nemažai skaitytojų
"Dešimt tezių apie Europos tautų
visuomeninę santvarką“ (psl. 80-85)
supras kaip autoriaus pažiūrų esmę.
Tai yra jo samprotavimai apie nacio
nalizmą kaip alternatyvą grįžti į
komunizmą.
Tokiu atveju Rusijos klausimas
lieka likimo rankose. Kaip, kokiomis
priemonėmis ir metodais "šimto tautų
reichas" susidoros su opiomis nacio
nalizmo problemomis tiek pačioje
Rusijoje, tiek ir kaimyninėse valsty
bėse. apgyvendintose rusų tautybės
piliečiais (TSRS buvusiose dalyse)?

VAISTAI - pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje gamina
mus vaistus. (Jei žinomas vaistų pavadinimas - receptai nereika
lingi).
MAISTAS - Siuntinys Nr. 10. Praktiškas ir įvairus: konservuota
mėsa (6 dėžutės), 1 sv. margarino, 1 indelis tirpstančios kavos, 2
sv. pupelių kavos, 4 sv. cukraus, 2 sv. sūrio, 1 dėž. saldaus
pieno, 2 dėž. šprotų, 1 dėž. saldainių, 2 I valgomosios alyvos, 4
sv. geros rūšies dešros, 1 butelis alkoholinio gėrimo - £70.
RŪBAI - vietoje rūbų, avalynės ir medžiagų mes patariame
tam tikslui paskirti dolerių sumą, tai bus praktiškiau ir naudingiau,
nes gavėjas galės dovanas pasirinkti pats. Pinigus pervedame
greitai ir taupiai.
Parduodame OPTIMA (portable) rašomąsias mašinėles su
lietuvišku šriftu.
Sudarome testamentus, pervedame palikimus į Lietuvą arba
kitus kraštus pageidaujama valiuta ir atliekame finansines ir
bankines operacijas.

BALTIC STORES & CO. (Z. Juras & V. Juras)
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England
Tel.: 081-460 2592 Fax: 081-318 7643

Užs. 785

”Mittelungen "
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TAUTOS FONDO
ATSTOVYBĖ
DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE
1992 metų apyskaita
1991 metų likutis
Gauta aukų
Banko palūkanos

"Europos lietuvio" administracijai, 2 Ladbroke Gardens, London,
Wil 2PT.
Tel.: 071-727 2470 Faksas: 071-792 8456
******

"EL" adresas Vilniuje: Strazdelio 1, Vilnius 2600, Lietuva-Lithuania.
Tel.: 010 370 2 622 466 Faksas: 010 370 2 614 984
SL 1436

AUKOS TAUTINĖS
PARAMOS FONDUI

LONDONE

(Gavus a.a. dr. S. Kuzminsko knygą)
M. ir A. E. Durnas - 50 sv.
Po 10 sv. aukojo J. Blinstrubas
ir J. Lideika.
J. Meilus - 7 sv.
Po 5 sv. aukojo dr. R. Bintakies,
J. Petrėnas, V. Račys, J. Lekesys.

Nuoširdžiai dėkojame.
TPF valdyba

Prašome padėti
Linutei septyni metai, ji serga reti
noblastoma. Dėl šios sunkios ligos jai
pašalinta viena akytė, gręsia visiškas
aklumas ir yra pavojus gyvybei. Svei
katos apsaugos ministerijos specialis
tai pripažino būtinybę kuo greičiau
pradėti gydymą vienoje iš užsienio
klinikų, tačiau nėra lėšų. Galinčius pa
dėti surinkti reikiamus 7000 DM labai
prašome atsiliepti.
Atidarėme valiutinę sąskaitą Lie
tuvos valstybiniame komerciniame
banke "Vytis" No 07005056 G. Brizgienės vardu.
JAV - American Express Bank.
Ltd. account No 719906 for credit to
Vytis Bank. Vilnius, for further credit
to Brizgienė G., account No
07005056. American Express Tower,
New York, N. Y. USA.
VFR - Bankers Trust GmbH.
Frankfurt, account No 811030019 for
credit to Vytis Bank. Vilnius, for fur
ther credit to Brizgienė G., account
No 07005056, P. O. Box 10 03 45,
Bockenheimer Landstrasse 39, 6000
Frankfurt 1, Germany.
Su padėka ir viltimi.

LITHUANIAN RELIEF
APYSKAITA
Nuo 1992 m. balandžio 10 d. iki
1993 m. balandžio 4 d. į Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus sąskaitą buvo
įmokėta £541.33. Šią sumą sudarė
£240 aukų ir £301.33 banko palū
kanų.
Per tą laiką padaryta £462.18
išlaidų. Pasiųsta vaistų už £228.08,
įvairioms išlaidoms skirta £200 ir
banko patarnavimai - £34.10.
Šiuo metu Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus rėmėjams didelį rūpestį
kelia parama Lietuvos vaikams,
sergantiems kraujo vėžiu (leuke
mia). Lietuvoje nėra vaistų tą ligą
gydyti, o Anglijoje vaistai yra labai
brangūs. B. Butrimo iniciatyva bu
vo kreiptasi paramos į Esther Rantzen, žinomą televizijos žvaigždę.
Tikimasi, kad ji galės padėti 206
vaikams, sergantiems mirtina liga.
Būtų gerai, kad ir lietuvių bend
ruomenė galėtų dosniai prie šios
akcijos prisidėti. Aukas tam reika
lui ar Lietuvos Raudonajam Kry
žiui prašome siųsti šiuo adresu:

Lithuanian Relief
2 Ladbroke Gardens
London Wil 2PT

Išnuomojami
atskiri kambariai
ir butai
užsienio svečiams.
Mokestis valiuta.

Vytenis Andriukaitis
LR Seimo narvs

Rašyti:
’’Europos lietuvis“
Strazdelio 1
2600 Vilnius
Lietuva

PRIVATI
LEIDYKLA
VILNIUJE
Priima užsakymus greitai ir
nebrangiai išleisti autorių kny
gas.

Rašyti:
VLD leidykla,
Strazdelio 1,
2600 Vilnius,
LITHUANIA

PAMALDOS
Eccles - balandžio 25 d., 12.30 vai.
Manchester - balandžio 25 d..
12.30 vai.

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
L

£221.00
£003.24
£728.86

Viso
Išlaidų nebuvo.

Balansas:
Liko 1993 metams
£728.86
Pinigai laikomi The Royal Bank
of Scotland, pic., 78 Nottingham
Hill Gate. London W11 3HS.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame
visiems Tautos fondo aukotojams ir
prašome aukas siųsti:

Tautos fondas
2 Ladbroke Gardens
London Wil 2PT, U. K.

K. Tamošiūnas
TFA D. Britanijoje

"EUROPOS LIETUVIS" SPAUSDINAMAS VILNIUJE
Šis "EL" Nr. 15 išsiųstas iš Vilniaus balandžio 19 d.
"EL" redakcijos ir administracijos adresas pasilieka tas pats. Siųsdami "EL”
prenumeratą pažymėkite:

£504.62

Pajamos

PAGALBOS LIETUVAI
FONDAS
AID LITHUANIA FUND
(ALF) apyskaitos
(1990 05 01 - 1993 01 19)
Pajamos
Suaukota (1990 m.)
Banko palūkanos
Suaukota (1991 m.)
Banko palūkanos
Suaukota (1992 m.)
Banko palūkanos

Visa.
Išlaidos

£21,122.10
£438.86
£4, 567.00
£337.64
£1,227,20
£3.08
£27.695.88

£14,413.07
£1 1,431.78
£00.00
Viso
£25,844.85
LR Ministrės pirmininkės vizito U.
K. išlaidos - £568.96; LR Prezidento
vizito U. K. išlaidos - £5,455.00; LR
užsienio reikalų ministro vizito U. K.
išlaidos - £5,379.11; LR krašto apsau
gos ministro vizito U. K. išlaidos £100.00; reprezentacinės svečių
išlaidos - £2.080.00; administracinės
išlaidos - £930.00; Lietuvos infor
macijos centro (L1C) išlaidos £9,336.78; parama mokslo studijoms
dviems muzikologėms - £1,695.00.
Nors džiaugėmės Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymu, didžiavomės, kad ją de-jure pripažino
dauguma pasaulio valstybių, bet,
deja, grėsmė Lietuvos valstybingu
mo įtvirtinimui dar nepraėjo. Todėl
mes ir toliau turime remti demokra
tinį laisvėjimo procesą Lietuvoje,
laisvos rinkos kūrimą.
Prašome visus ir toliau aukomis
prisidėti prie šio svarbaus darbo.
Aukas prašome siųsti:
1990 m.
1991 m.
1992 m.

Aid Lithuania Fund (ALF)
2 Ladbroke Gardens
London Wil 2PT

DERBY

PASAULYJE

VYSKUPAS
JUOZAS ŽEMAITIS, MIC
- SU MUMIS

Nusiginklavimo pavojai

Balandžio 3-ąją kunigo S. Matulio,
MIC. globojamas ir lydimas vyskupas
J. Žemaitis, MIC, Vilkaviškio vyskupi
jos apaštalinis administratorius iš Ma
rijampolės, buvo tautiečių ratelyje Der
byje. Mūsų naudojamoje koplyčioje
Bridge Gate jis pravedė priešvelykinį
susitelkimą, išklausė išpažintis, aukojo
šv. Mišias. Svečias iš Lietuvos pasakė
prasmingą ir jaudinantį pamokslą. Br.
Zinkus skaitė skaitymus. Kunigas S.
Matulis asistavo per šv. Mišias.
Užbaigiant šią prakilnią maldos
valandą už mūsų Tėvynę Lietuvą su
giedota giesmė "Alyvų daržely". Visi
priėmė šv. Komuniją.
Po pamaldų į gretimą salę, kur
buvo Seselių paruoštas stalas, Ganytoją
atlydėjo Seselių viršininkė ir kunigas S.
Matulis, MIC. Prie durų jį pasitiko su
duona, druska ir vandeniu parapijos
maršalka Br. Urbanavičius ir skyriaus
vicepirmininkas J. Maslauskas. Vysku
pas J. Žemaitis buvo pagerbtas visų pa
rapijiečių atsistojimu. Salėje buvo už
rašas "Ganytoją sveikiname“.
Po to kunigas S. Matulis Ganytoją
pristatė parapijiečiams. Svečias iš Lietu
vos priėjo prie kiekvieno ir paspaudė
ranką.
Koplyčios Seselių viršininkė pasakė
nuoširdžius sveikinimo žodžius. Ji
džiaugėsi, kad gali priimti garbingą Ga
nytoją. Parapijiečių, Derby skyriaus ir
skautų vaidu vyskupą J. Žemaitį pasvei
kino J. Maslauskas. Jis išreiškė gilią pa
dėką, kad Ganytojas atgaivino mūsų šir
dyse Šventų Sakramentų malonę. Jis
perdavė Ganytojui apaštališkos palai
mos linkėjimus, linkėjo sėkmingai
sugrįžti į Lietuvą. Vyskupui įteiktas
skautiškas albumas su atminimo užrašu.
Ekscelencija vyskupas J. Žemaitis,
MIC, širdingai padėkojo Seselių virši
ninkei, vietos kunigui ir parapijiečiams
už aukas, jo pakvietimą į Angliją. Jis
sakė, kad kelionės praplečia akiratį, pra
turtina žmogaus vidinį pasaulį. Pamatai
gamtos vaizdų, susipažįsti su žmonių,
gyvenančių kitame krašte, kultūra bei
įžymybėmis. Didžiausias lobis - žmo
nės, kurie svetingai sutinka tolimą sve
čią, dalijasi su juo kasdienine duona,
atveria ne tik namų duris, bet ir širdis...
Po tų žodžių nuskambėjo ilgi plojimai.
Su maloniu svečiu tautiečiai ilgai
bendravo prie arbatos. Pasidalinta min
timis apie dabartinę Lietuvos, taip pat ir
Bažnyčios, padėtį. Išsakytas kvietimas
vienytis maldoje už lietuvių tautą,
išlaikyti religinę ir tautinę dvasią.
Su Ganytoju atsisveikinome išreikš
dami jam gilią pagarbą ir dėkingumą
už dvasinę globą, maldas ir malonų
dalyvavimą, už tai, kad jis mus dvasiš
kai sustiprino, kad praskaidrino pensi
ninkų dienas. Su Dievu ir drąsa - Lietu
va vėl laisva.

K. Tamošiūnas
ALF komiteto administratorius

Juozas Maslauskas
Derbyshire

MOTHNOS MUNfejIIMAS
Gegužės l d., šeštadienį. 5 vai. p. p. ML Soc. klubas ir skautai ren
gia Motinos dienos minėjimą.
Paskaitą skaitys Irena Gergždžiūnienė. Programą atliks skautai.
Po minėjimo motinos bus pavaišintos užkandžiais ir šiltu gėrimu.
Prašome visus gausiai dalyvauti, ypač motinas.
Rengėjai

Metinis Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos
suvažiavimas jvyks
1993 metų balandžio 24-25 dienomis
Lietuvių Namuose,

1-2 Ladbroke Gardens, London W11.

Lenkijoje plečiasi
antisemitizmas
Nežiūrint to, kad Lenkijoje yra likę
tik 10 000 žydų, demonstracijos prieš
juos ten nesiliauja, vis dažniau pasiro
do antisemitinių užrašų. Būdinga, kad
100 seimo narių pasiūlė priimti įstaty
mą. draudžiantį ritualinį skerdimą, o
tai reikštų, kad žydai negalėtų gauti
"košeC mėsos. Katalikų bažnyčia nė
ra antisemitiška, bet vis dėlto aiškiai
nepasisako prieš antisemitizmą. Kar
melitų vienuolynas, pastatytas Auschwitze, kur buvo deginami žydai, te
bėra ten pat. nors žadėta jį iškelti. Va
tikanas teigia, kad už tai atsakingi
Lenkijos vyskupai, šie atsako, kad rei
kalas yra komplikuotas dėl kanonų ir
gali ilgai nusitęsti.

Ar tik serbai kalti?
Dažnai tenka išgirsti, kad tik serbai
yra kalti dėl įvykių Bosnijoje ir Hera
govinoje. Bet, kaip sakoma, ir kitos
tautybės nėra be dėmių. Matyt, kad
serbai irgi turi priežasčių kariauti. Pnsimenami Antrojo pasaulinio karo
įvykiai, kai serbai kentėjo nuo chorvatų ir musulmonų Bosnijoje. Ten siau
tėjo chorvatų nacių vadas Pavelič, o
musulmonai davė Hitleriui dvi SS di
vizijas. Manoma, kad Bosnija vargiai
pajėgs išsilaikyti kaip atskira valstybe,
nes serbai sudaro 33% gyventojų. Ta
čiau nėra abejonių, kad šiuo metu ser
bai elgiasi labai žiauriai, perjuos daug
žmonių kenčia, badauja ir žūsta
Jungtinės Tautos pagaliau ryžosi pn
imti sprendimą dėl "neskaidymo ie
nos“ - serbams uždrausta siųsti save
karinius lėktuvus. Bet abejojama, a:
tai turės daug reikšmės. Pasiūlymą?
sustiprinti sankcijas prieš Serbiją gal
susilaukti Rusijos pasipriešinimo. Pa
galbos siuntimas į Bosniją jau irgi
pradeda kai kam nusibosti, be to, JI
sandėliai esą pustuščiai.

Riaušės Pietų Afrikoje
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D. Britanijos Lietuvių Sąjungos Centro valdyba {
Vykstantiems į užsieni "EL" pataria gerai apsidrausti, kas padės išvengti ligos ar kitos
nelaimės atveju susidariusių išlaidų, ir linki geros bei atmintinos kelionės!

"Šaltajam karui“ pasibaigus, buvu
sios Varšuvos Pakto ir NATO valsty
bės skubėjo nusiginkluoti, nes atrak,
kad nėra reikalo toliau laikyti pilnus
ginklų sandėlius ir leisti pinigus naujų
naikinimo priemonių gamybai. Bei
nusiginklavimas pasirodė beveik tiek
pat brangus, kaip ir apsiginklavimas.
Ne vien todėl, kad didžiausios buvu
sios Sovietų Sąjungos respublikos
(Rusija, Ukraina, Baltarusija ir Kazachstanas) paprašė Vakarų paramos
atominių ginklų sunaikinimui. Visiems
iškyla klausimai, ką daryti su paleistais
į atsargą kariškiais, kaip pertvarkyti
ginklų fabrikus, ką pasiūlyti ten dirbu
siems darbininkams ir t. t. Be to. jei
Europoje nusiginkluojama, tai Azijoje,
ypač Kinijoje ir Irane, dar kai kur
smarkiai apsiginkluojama. Tai kelia
pagrįstą rūpestį Europoje ir Amerikoje.
Saugumo problema turi ir kitų as
pektų. Štai vienas anglų dienraščio ko
respondentas iš Vilniaus rašo, kad
Lietuvoje yra baimės dėl branduolinių
ginklų medžiagų transportavimo iš
Rusijos per Lietuvą į Vakarus. Tai da
rą spekuliantai. Pavyzdžiui, net iš Ig
nalinos atominės elektrinės dingę 600
svarų urano ir stroncio.

Po to, kai prezidentas de K Įeik su
sitarė su ANC vadu Nelson Mandela
dėl laikinos vyriausybės sudarymo tį
demokratiškų rinkimų, buvo tikimasi
jog padėtis aprims. Bet ramybė truk
neilgai. Kai kam nepatinka tas susiu
rimas ir ypač prespektyva, kad but
juodųjų valdžia, tam norima sutruk
dyti. Komunistų vado Chris Hani nu
žudymas aiškiai buvo padarytas sic
kiant sukomplikuoti padėtį. Hani buvę
populiarus vadas, jo nužudymas sukę
lė riaušes. Jas ragino sustabdyti iį
juodųjų organizacijų vadai, kad ne
būtų sutrukdytas perėjimas priedenv
kratiško valdymo. Nors ir komunistą1
Chris Hani pasisakė už taikų valdikę
perdavimą daugumai. Jį nužudė ler
kas. aršus antikomunistas Janusz Wa
lūs, emigravęs į Pietų Afriką 1986 m i

