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Vincui Balickui įteiktas 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 

Gedimino ordinas

Prezidentas A. Brazauskas su Ambasadoriumi V. Balicku.
V. Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Birželio 8-ąją Vilniuje, Prezidentū
roje, Lietuvos Respublikos nepapras
tajam ir įgaliotajam ambasadoriui 
Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir 
Šiaurės Airijos Karalystėje Vincui Ba
lickui įteiktas Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino 3-ojo laipsnio or
dinas. Taip įvertintas JE Vinco Balic- 
ko ilgametis pasiaukojantis ir sąžinin
gas darbas Lietuvos diplomatijoje, jo 
nuopelnai mūsų kraštui, tautai.

Prezidentas Algirdas Brazauskas 
pažymėjo, kad tie 55-eri metai, kuriuos 
V. Balickas praleido Londone, buvo 
nepaprastai sudėtingi mūsų valstybei, 
kaip ir visai Europai, visam pasauliui. 
A. Brazauskas vaizdžiai pasakė, kad 
per 50 metų, kai Lietuva negalėjo 
tarptautinėje arenoje veikti kaip nepri
klausoma valstybė. V. Balickas nelei
do Didžiojoje Britanijoje užgesti lais
vos Lietuvos žiburiui. Prezidentas pa
brėžė, kad V. Balickas vyriausias am
žiumi Lietuvos diplomatijos užsienyje 
atstovas (jam 89-eri metai), priminė, 
kad jis buvęs žurnalistu, dirbęs užsie
nio reikalų ministerijoje, kad nuo 
1938 metų, baigęs diplomatijos studi
jas Vienoje, atstovauja Lietuvai Lon
done - iš pradžių būdamas žemesnio

Prezidento vizitai
Birželio 14-17 dienomis Prancū

zijoje su darbo vizitu lankosi Lietu
vos prezidentas A. Brazauskas.

Birželio 17-20 dienomis jis daly
vaus Šveicarijoje, Crans Montanoje 
įvyksiančioje konferencijoje ’’Euro
pos forumas“. Į ją kvietimus taip pat 
yra gavę užsienio reikalų ministras P. 
Gylys, ekonomikos ministras J. Ve
selka, Seimo narys V. Landsbergis. 
Konferencijoje dalyvaus Prancūzijos, 

rango diplomatu, vėliau eidamas vis 
atsakingesnes pareigas. Atkūrus nepri
klausomą Lietuvą, jis paskirtas jos 
Ambasadoriumi Didžiojoje Britanijo
je. A. Brazauskas padėkojo V. Balic
kui už ilgametę diplomatinę tarnybą ir 
užkabino ant kaklo ordiną, taip pat 
įteikė Prezidento dekretą dėl apdova
nojimo, gėlių.

JE V. Balickas nuoširdžiai padėko
jo už aukščiausiąjį valstybės apdova
nojimą. ’’Man tai didelis siurprizas, - 
pasakė jis. - Atvykau į Vilnių, many
damas, kad yra kokių nors problemų, 
kad galiu būti kuo nors apkaltintas. O 
čia toks kontrastas - manęs laukė pa
gerbimas“.

Apdovanojimo ceremonijoje ir po 
to įvykusiame pokalbyje su Preziden
tu dalyvavo Seimo užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas dr. K. Bobelis, 
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjun
gos direktorių valdybos pirmininkas J. 
Alkis, iš Valijos (Wales) atvykęs 
DBLS Maidenhead skyriaus pirminin
kas E. Šova, užsienio reikalų ministras 
P. Gylys, Prezidento patarėjai R. Ra
jeckas, J. V. Paleckis. Jie irgi pa
sveikino Ambasadorių V. Balicką 
garbingo apdovanojimo proga.

Čekijos, Slovėnijos bei Slovakijos 
ministrai pirmininkai, Estijos, Alba
nijos ir Rumunijos prezidentai, Aust
rijos užsienio reikalų ministras. Į ren
ginį pakviesti Nepriklausomų valsty
bių sąjungos, musulmoniškų valsty
bių vadovai. Pasaulio bei Europos 
vystymo ir rekonstrukcijos bankų 
atstovai. Renginyje bus kalbama apie 
investicijų skatinimo politiką, banki
ninkystės ryšius ir kita.

Įvykiai Lietuvoje
Naftos terminalas bus 

Būtingėje
Birželio 9 d. vyriausybės posėdy

je priimtas galutinis sprendimas plū
duro tipo naftos terminalą projek
tuoti ir statyti Būtingėje.

Apie 60 įvairių žinybų specialistų 
ir ekspertų, iš jų ir JAV ’’Flour Da
niel“ firmos, buvo pasiūlę, kad Lie
tuva atsisakytų mazuto ir naftos che
mijos produktų vežiojimų, taip pat 
nestatytų brangaus ir techniškai su
dėtingo terminalo su estakada bei 
vamzdynų sistema. Šiam siūlymui 
vyriausybė pritarė birželio 2 dieną, 
bet nebuvo nusprendusi, kur daug 
pigesnį terminalą statyti - Melnragė
je ar Būtingėje.

Centro judėjimo 
konferencija

Vilniuje įvyko Lietuvos centro ju
dėjimo konferencija, kuri įsteigė 
naują politinę partiją - Lietuvos cent
ro sąjungą. Judėjimą sudaro nariai ir 
rėmėjai. Tikrųjų narių yra 141, kon
ferencijoje dalyvavo 94. taip pat sve
čių teisėmis Lietuvos centro sąjun
gos steigėjai.

Pranešimą ’’Lietuvos centro judė- 
jimo kelias“ perskaitė Seimo narys 
Romualdas Ozolas.

Deklaraciją dėl Lietuvos centro

’’Londonas - svarbus pasaulio centras“, - 
pareiškė Jaras Alkis Vilniuje

Kaip jau pranešėme, į Vilnių 
atvykęs Didžiosios Britanijos Lietu
vių Sąjungos direktorių valdybos 
pirmininkas Jaras Alkis lankėsi 
Seime. ”EL“ paprašė plačiau papa
sakoti, kokius klausimus ten jis ap
tarė.

- Tikrai malonu buvo apsilankyti 
Seimo rūmuose, sutikti Užsienio 
reikalų komiteto pirmininką dr. Kazį 
Bobelį, su kuriuo teko dalyvauti ko
voje už Lietuvos laisvę, kitus Seimo 
narius. Buvo labai įdomu išgirsti 
apie jų rūpesčius, pajausti tą atsako
mybę, kuri tenka išrinktiems tautos 
atstovams. Tuo pačiu pasinaudojau 
proga tiesiogiai jiems išsakyti išeivi
jos lietuvių pageidavimus, susirūpi
nimą dėl kai kurių klausimų, kurie 
turi būti išspręsti Vilniuje. Mano 
nuomone, toks betarpiškas dialogas 
labai svarbus ir naudingas abiems 
pusėms.

Turbūt didžiausias užsienyje gy
venančių lietuvių rūpestis - dėl pilie
tybės. Mes. tie senesnieji, kuriems 
jaunystėje gelbėjantis nuo okupanto 
teko išvykti iš Tėvynės, svetimame 
krašte visą laiką gyvenome su vilti
mi, kad sulauksime dienų, kai galėsi
me sugrįžti į nepriklausomą Lietuvą 
arba bent galėsime joje laisvai lanky
tis. Tačiau šiandien parvykę į Tėvy
nę ne visi išeivijos lietuviai būtų pil
nateisiai Lietuvos Respublikos pilie
čiai, nors jais buvo ir liko. Kai kas iš 
jų bėdoja, kad gal jau neilgai beliko 
gyventi ir gali nesulaukti, kol tai bus 
sutvarkyta. Daug Didžiojoje Britani
joje įsikūrusių lietuvių nepriėmė tos 
valstybės pilietybės ir neturi jokio 
paso. Jie norėtų gauti Lietuvos Res
publikos pasą, tačiau pagal pilietybės 
įstatymą negali. Tiesa, vienam kitam 
išimties tvarka tai pavyko, bet prob
lema tebėra, dar daug trukdymų, del
simo ją sprendžiant. Mūsų žiniomis, 
tokių žmonių, kurie bent šiuo metu 
norėtų susigrąžinti Lietuvos pilie
tybę. Didžiojoje Britanijoje yra apie 
1000. Apie tai aš išsamiai kalbėjau 
susitikime su Seimo užsienio reikalų 

sąjungos steigimo perskaitė kitas Sei
mo narys Egidijus Bičkauskas. Joje 
sakoma, kad Centro judėjimas siekia 
įtvirtinti centristinės orientacijos po
litiką.

Lietuvos centro sąjungos pirminin
ku išrinktas R. Ozolas, valdybos pir
mininku - E. Bičkauskas.

Piliečių chartijos 
suvažiavimas

Apie 60 žmonių dalyvavo Vilniuje 
įvykusiame Lietuvos piliečių chartijos 
klubų atstovų susirinkime. Ši politinė 
organizacija, suvažiavimo rengėjų 
teigimu, turi 46 klubus, jie vienija apie 
1000 narių. Ją po 1991 m. sausio įvy
kių įkūrė grupė inteligentų. Nutarta 
Piliečių chartijos nereorganizuoti į 
partiją, ji ir toliau liks politinis judėji
mas.

Apie Chartijos atliktus darbus atas
kaitą perskaitė atsakingasis sekreto
rius V. Motiejūnas, minčių dėl klubų 
veiklos išsakė tarybos narys D. Kat
kus, apie Seimo Piliečių chartijos 
frakciją papasakojo Seimo narys T. 
Lideikis.

Tėvynės sąjungos vardu suvažiavi
mą pasveikino M. Laurinkus, kvies
damas pereiti prie tiesioginio bendra
vimo su žmonėmis - aiškinti konkre
čius teisės, savivaldos, nuosavybės ir 
kitokius kiekvienam žmogui svaibius 
klausimus. Seimo narys S. Šaltenis 

komiteto nariais. Jie mane supažindi
no su Pilietybės įstatymo pakeitimų ir 
papildymų projektu, kuris pradėtas 
svarstyti Seime. Jeigu jis bus patvirtin
tas, išeivijos lietuviams atgauti Lietu
vos Respublikos pilietybę kliūčių ne
bebus. Seimo nariai man papasakojo, 
kad svarstoma ir tai, ar negalėtų pre
tenduoti į Lietuvos pilietybę išeivių 
vaikai ir vaikaičiai, gimę jau užsieny
je. Aš pranešiau, kad Sąjunga sutiktų 
administratyviai padėti - surinkti tiks
lias žinias iš žmonių, kurie Didžiojoje 
Britanijoje nori susigrąžinti Lietuvos 
Respublikos pilietybę, paruošti reika
lingus dokumentus, juos krūvoje, 
vienu kartu atgabenti į Vilnių. Mes 
mielai pasiruošę prisidėti tvarkant tuos 
reikalus, nes žinome, kad ambasados 
Londone personalas nedidelis, jis 
labai užsiėmęs. Seimo užsienio rei
kalų komitetas pritarė mūsų pasiūly
mams dėl dalyvavimo šiame darbe.

Apskritai, man pasirodė, kad 
Lietuvoje jau mažiau šalto nusistaty
mo išeivijos atžvilgiu, net mūsų nepa- 
geidavimo, kurį jautėme praeityje, į 
užsienio tautiečius žiūrima šiek tiek 
palankiau.

- Užsiminėte apie ambasadų D>n- 

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos direktorių valdybos pirminin
kas Jaras Alkis Vilniuje Seimo rūmuose su Seimo pirmininku Česlovu Jur
šėnu (dešinėje) ir Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininku dr. Kaziu Bo
beliu. V. Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

perskaitė Tėvynės sąjungos pirmi
ninko V. Landsbergio sveikinimą.

Priimtos kelios rezoliucijos, tarp 
jų - dėl Konstitucijos pažeidinėjimų, 
kurioje sakoma, kad Piliečių chartija 
protestuoja prieš antikonstitucinę 
LDDP veiklą.

Pagerbtas Everesto 
nugalėtojas

Prezidentas priėmė Vladą Vit
kauską - pirmąjį Lietuvos alpinistą, 
įkopusį į aukščiausią planetos vir
šukalnę Everestą. Pasaulio stogą, 
esantį 8864 metrų aukštyje, V. Vit
kauskas pasiekė gegužės 10 dieną. 
Alpinistas įteikė Prezidentui trispal
vę. A. Brazauskas pasakė, kad ji 
bus garbingoje vietoje šalia vėlia
vos, kurią jam padovanojo aplink 
pasaulį apiplaukę Lietuvos buriuo
tojai. Prezidentas įteikė Everesto 
nugalėtojui padėkos raštą.

Naujas ministras

Prezidento dekretu pramonės ir 
prekybos ministru paskirtas Kazi
mieras Klimašauskas. Gimęs 1938 
m., baigęs Vilniaus universiteto 
fizikos-matematikos fakultetą. 
Specialybė - fizikas. Technikos 
mokslų daktaras. Birželio 3 d. 
naujasis ministras prisiekė Sei
mui.

done. Ką apie jos reikalus kalbėjote 
susitikime su Seimo užsienio 
reikalų komiteto nariais?

- Pirmiausia, pastebėsiu, kad 
būtent - kėlėme klausimus dėl amba
sados Londone kai kurių administra
cinių reikalų, o ne, kaip trumpai pra
nešė ’’Europos lietuvis" praėjusiame 
numeryje, "dėl Lietuvos ambasado
riaus situacijos“.

Sąjungos direktorių valdyba su 
ambasada palaiko labai gerus santy
kius, keičiamės reikalinga informaci
ja, neturime jokiu bendravimo prob
lemų. Aš dalyvavau, kai Prezidentas 
Vincą Balicką apdovanojo Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimino 3- 
ojo laipsnio ordinu, pasveikinau 
Britanijos lietuvių vardu.

Nedidelis ambasados personalas 
ir geriausius norus turėdamas nepajė
gia nuolat ir sistemingai užsiimti kai 
kuriais reikalais, kurie Lietuvai gal
būt duotų naudos. Mūsų nuomone, 
ambasadoje labai reikėtų prekybos 
atašė. Antai Londone yra Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros bankas, 
įkurtas padėti komunizmo nugy-

Nukelta j 2 psl.
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’’Londonas - svarbus pasaulio 
centras“, - pareiškė Jaras Alkis 

Vilniuje
Atkelta iš 1 psl.

ventiems kraštams. Bet norint ten ir 
kitur ką nors gauti Lietuvai, reikia 
daug veikti, platinti ekonominę in
formaciją, stengtis sudominti poten
cialius partnerius ir t. t. Jeigu būtų 
specialus žmogus - tikrai galėtų dau
giau pasiekti, kad Lietuva ir Didžioji 
Britanija palaikytų glaudesnius pre
kybos ir ekonominio bendradarbia
vimo santykius. Prezidentui Londo
ne, kai jis buvo atvykęs, o šįsyk ir 
Seimo užsienio reikalų komiteto na
riams mes pabrėžėme, jog Lietuva 
turi skirti didesnį dėmesį Londonui 
kaip svarbiam Vakarų finansiniam ir 
politiniam centrui. O tai daug pri
klauso nuo ambasados pajėgumo. 
Malonu, kad tokios pačios nuomo
nės yra ir Seimo užsienio reikalų ko
mitetas.

Be to. Seime priminiau ir amba
sados Londone pastato problemą. 
Tuo labai reikėtų susirūpinti ir Lietu
vos vyriausybei. Pastato, kur amba
sada įsikūrusi, nuomos sutartis buvo 
sudaryta penkiasdešimčiai metų, už 
kelerių metų ji baigiasi. Londone 
turime nuosavybę - Lietuvių Namus. 
Irgi svarstome, kokia jų ateitis - 
jiems reikia remonto, pagerinimo. 
Seimo komitete iškėlėme klausimą: 
galbūt reikėtų apsvarstyti galimybes 
ir ieškoti kokio nors būdo mūsų 
Sąjungai kartu su Lietuvos vy
riausybe tuos Namus panaudoti Lie
tuvių centro įsteigimui? Ši idėja 
buvo išklausyta dėmesingai. Žino
ma, kokio nors konkretaus sprendi
mo iškart ir nesitikėjau, tai palieka
ma ateičiai.

- Ar neapsirikote sakydamas, 
kad į ambasadą Londone turėtų 
būti atsiųsta daugiau darbuotojų. 
Suprantama, kad iš niekur kitur 
kaip iš Vilniaus. Neseniai skaityto
jas iš Australijos A. Taškūnas ”EL“ 

išsakė nuomonę, jog Lietuvos vy
riausybė galėtų sutaupyti kalnus 
valiutos, užverbuodama į ambasa
dą tinkamus užsienio lietuvius. Ar 
neatsirastų norinčių ir galinčių 
tokį darbą atlikti Londone? Juk 
Lietuvai tai pigiau atsieitų... O gal 
nėra paskatinimo iš Vilniaus ?

- Mes jaučiame, kad labiau nori
ma atsiųsti žmonių iš Lietuvos. Tai 
suprantama. Aš manau, kad Didžio
joje Britanijoje yra lietuvių, kurie 
sutiktų ir būtų tinkami atstovauti 
Lietuvai vienu ar kitu būdu. Mes tai 
neoficialiai atlikome praeityje, kai 
Lietuva buvo okupuota, stengda
miesi pateikti mūsų tautos pageida
vimus užsienyje. Mums net keista, 
jog iki šiol nebuvo kreiptasi ar net 
nebuvo galvota apie tai, kad norint 
padidinti ambasados personalą pa
čioje Britanijoje galima ieškoti ir 
rasti diplomatiniam darbui tinkančių 
asmenų. Nekalbant apie Stasį Lozo
raitį, kuris atšauktas iš ambasado
riaus Vašingtone pareigų, Ameri
koje Lietuvai atstovauja ten gyve
nantys lietuviai, tarp jų yra pajėgių 
diplomatų. Būtų malonu, kad Lietu
va labiau pasitikėtų tautiečiais ir 
Didžiojoje Britanijoje.

Seimo rūmuose ponas J. 
Alkis surengė spaudos konfer
enciją Lietuvos ir užsienio žur
nalistams, papasakojo apie sa
vo susitikimus Lietuvoje, infor
mavo apie DBLS veiklą.

Artimiausiuose numeriuose 
”EL“ paskelbs dar vieną interviu su 
ponu Jaru Alkiu, kurį jis davė apsi
lankęs redakcijoje. Jame ir prisimi
nimai apie pasitraukimą iš Lietuvos 
artėjant rusų tankams, ir mūsų kraš
to nūdienos politinės padėties ver
tinimas, įspūdžiai iš šio apsilanky
mo Vilniuje.

ELR

Kartu ar atskirai?
Birželio 19-20 dienomis Detroite 

rengiama politinė konferencija, kurio
je sutiko dalyvauti Lietuvos Respubli
kos Ministras pirmininkas Adolfas 
Šleževičius. Socialdemokratų partijos 
pirmininkas Aloyzas Sakalas. Centro 
sąjungos pirmininkas Romualdas 
Ozolas, ambasadorius Stasys Lozorai
tis, psichologas, buvęs Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdybos pirmininkas 
Vytautas Bieliauskas, politologai Vy
tautas Vardys ir Tomas Remeikis, gam
tosaugininkas Valdas Adamkus ir kt.

- Manome, kad turime dėl daug ko 
pasikalbėti vieni su kitais, - pasakė 
Amerikos lietuvių bendruomenės vi
suomeninių reikalų tarybos pirminin
kas Algimantas Gečys, apibūdinda
mas ’’Amerikos balsui“ rengiamos 
konferencijos tikslus. - Iš mūsų spau
dos jaučiama, kad išeiviai nusivylė 
Lietuva. Atrodo, kad Lietuvai išeivija 
nebereikalinga, gal tik išskyrus ekono
minę pagalbą. Tokie dalykai nėra 
naudingi nei mums, išeiviams, nei pa
čiai Lietuvai. Pagrįstai ar ne, bet išei
viją labai prislėgė Seimo ir Prezidento 
rinkimų rezultatai. Negana to, išeivija 
tik dabar pradėjo pastebėti, kad lietu
vių tauta yra nepaprastai susiskaldžiu
si, pasidalijusi į priešingus polius. Išei
vijai kelia rūpestį kai kurie naujosios 
vyriausybės politiniai posūkiai - dau
giau į Rytus, ne į Vakarus. Išeivijai at
rodo kitaip. Išeiviją labai sukrėtė pono 
Stasio Lozoraičio pakeitimas. Mano
me, kad visais šiais klausimais turime 
pasikalbėti vienas su kitu.

Nors konferencijoje daugiausia bus 
kalbama apie Lietuvos ir išeivijos po
litinius santykius, neapeisime ir švieti
mo, kultūros ryšių plėtojimo reikalų, 
verslo ir investicijų klausimų. Mes 
manome, kad pažanga visais atžvil
giais būtų didesnė, jei Lietuva ir išei
vija glaudžiau bendradarbiautų.

Išeivijoje yra daug pajėgių versli
ninkų, kurie galėtų būti ypač naudingi 
Lietuvai tiek patys su savo patirtimi, 
tiek su plačiais ryšiais. Daugiau ar ma

žiau čia reiškiasi ekonomistai ir smul
kūs verslininkai, bet šito negana. Būti
na suartėti su stambiomis Amerikos 
įmonėmis, su kuriomis turi dalykinių 
ryšių Amerikos lietuviai. Tada būtų 
galima kalbėti ir apie didesnes investi
cijas į Lietuvos pramonę ar žemės ūkį.

Suprantama, tarsi rakštis nuolatos 
perštėjo ir iki šiol peršti pilietybės 
klausimas. Malonu girdėti, kad paga
liau karo pabėgėliams ir jų vaikams 
šis klausimas sprendžiamas teigiamai. 
Žinoma, tai daugiau simbolinis daly
kas, psichologinė nuostata.

Kita vertus, išeivija vaizdavosi tu
rinti dalyvauti Lietuvos politiniame 
gyvenime. Argi tai įmanoma per 
atstumą? Visai kitas reikalas - švieti
mas, kultūra, mokslas. Čia esama ga
na gražių bendradarbiavimo pavyz
džių. Išeivijos mokslininkai yra kvie
čiami dėstyti Vilniaus ir Vytauto Di

JAV Aplinkos apsaugos agentūros Čikagos regiono administrato
riaus Valdo V. Adamkaus kasmetinė vardinė premija 1000 JAV dolerių 
buvo įteikta Aplinkos apsaugos departamente Kėdainių rajono Skirule- 
riškio (Pajieslio) parko prižiūrėtojui K. Kalteniui.

Premiją įteikė Valdo V. Adamkaus žmona Alma Adamkienė.
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

džiojo universitetuose. Nepaisant 1 
sunkumų, tarpusavio ryšiai plėtojami.

- Išeivija buvo susikūrusi perdaug \ 
idealizuotą Lietuvos paveikslą, - pa
žymėjo Algimantas Gečys, - perverti- I 
no save, kaip pervertino ir savo reika
lingumą. Galimas dalykas, kad mes 
esame skirtingi, nei Lietuvos lietuviai. 
Bet mes vis dėlto norėtume bendra
darbiavimą skatinti ir jaučiame, kad 
esame vieni kitiems nepaprastai reika
lingi.

Su šiais Algimanto Gečio žodžiais 
nesutikti negalima. Iš tiesų esame vie
ni kitiems labai labai reikalingi, kaip 
vienos motinos Tėvynės vaikai. Taip 
ir norisi palinkėti konferencijos De
troite dalyviams surinkti nuo kelio net 
smulkiausius akmenukus, kad neklup- 
tume eidami vienas kito link, kad ne
kiltų pagundos pasilenkti, pakelti kad 
ir nediduką akmenuką ir švilptelti į... 1 
ką? Pamirškime nuoskaudas, atsikra
tykime nepatiklumo.

Salomėja Čičiškina
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SEPTIMOS BUENOS
"Skirta gyventi!”

Taip pavadintame straipsnyje 
"Lietuvos aide" 06 08 rašoma 
apie Kaune įvykusį telemaratoną:

’’Sekmadienio popietę Kauno 
Dainų slėnis skambėjo nuo links
mos ir lietuviškos muzikos. Dai
nininkai J. ir A. Vilčinskai čia su
rengė labdaros telemaratoną. Per jį 
paaukotos lėšos atiteks vėžio ligų 
kamuojamiems vaikučiams“. Bi
lietų, kurie kainavo po 500 tai., 
buvo išpirkta apie 1000, o kiti 
žmonės koncerto klausėsi paauko
ję kas kiek gali. Iš viso tą vakarą 
fondui onkologinėmis ligomis ser
gantiems vaikams šelpti paaukoto 
per 1 mln. talonų, 1678 JAV dole
riai, 298 Vokietijos markės. Ponia 
Jūratė Vilčinskienė laikraščio ko
respondentei pasakojo, kaip vėžiu 
sergančio trejų metų berniuko tė
velis kreipėsi į daugelį turtingų 
žmonių, tačiau nerado nė vieno, 
kuris būtų sutikęs padėti. Ir jam 
beliko ieškoti tiesiog gerų žmonių. 
Ponia Jūratė pažymėjo, kad po 
Černobylio avarijos Lietuvoje vos 
ne kas penktas mažylis pasmerktas 
mirti.

Renginys pateisino organiza
torių viltis. Žmonės pirko brangius 
bilietus, aukojo kiek kas gali. Nu
matoma sukurti medikų komisiją, 
kad sukaupti pinigai būtų panau
doti kuo tikslingiau - nurodoma 
straipsnyje.

"Mafijoz.io laidotuvės -
nauju.

pradžia" -

rašoma "Sargyboje“ N r. 18.

"Maždaug prieš dvi savaites 

čia (Telšiuose) buvo laidojamas 
vietos mafijozis. Šio Žemaitijos 
miesto senbuviai neprisimena tokių 
prašmatnių laidotuvių: daugybė 
užsienietiškų automobilių, o juose - 
daug jaunų solidžių žmonių juodais 
kostiumais, kalnai gėlių lydėjo 
jaunąjį velionį į paskutinę kelionę“. 
Tačiau, atrodo, telšiškiams teks 
priprasti prie panašių renginių. 
Mafija ne policija - jiems užkliu
vusių ar nusikaltusių auklėti ir per 
galveles glostyti nesiruošia. Netru
kus po laidotuvių miestas galėjo 
"pasigrožėti“ reginiu, šiaip jau 
matomu tik televizijoje: "Vidury 
baltos dienos, maždaug apie 12 
valandą, prie šviesoforo, užsidegus 
raudonai šviesai, sustojo "žiguliai“, 
jiems iš paskos stabtelėjo ir moto
ciklas. Nuo motociklo nulipę 
vairuotojas ir keleivis iš arti ati
dengė ugnį iš automatų į du žmo
nes, važiavusius "žiguliais“...“ 
Straipsnyje pažymima, kad mafija 
suveda tarpusavio sąskaitas ne vien 
Telšiuose. Štai neseniai Klaipėdoje 
buvo susprogdintas automobilis - 
"stiprus sprogimas vairuotojo kūną 
išnešiojo į gabalus“...

Kaip išspręsti 
problemas?

"Savižudybių skaičiumi jau pir
maujame pasaulyje“ - teigiama 
"Respublikoje“ 06 08. Straipsnyje 
"Išeitis - savižudybė“ supažindina
ma su vienos šeimos tragedija.

Šeimos tėvas tapęs bedarbiu 
(mokesčiai nuo to nesumažėjo) 
nusprendė pasitraukti iš šio pa
saulio - nušoko nuo daugiaaukščio 
namo stogo. Problemas spręsti 
paliko kitiems: "Trims mažyliams, 
mažai galinčiai jiems padėti moti

nai. Vyresnioji duktė? Jos vyras 
irgi neseniai neteko vairuotojo 
darbo. Parsisamdė vietos kioski
ninkui darbininku. Dar nežinia, 
kaip seksis. Juk ten reketuoja, 
sprogdina, šaudo... Skausmo skli
diname bute tik žuvusiojo anūkas 
dar neturintis metukų, smagiai 
krykštavo, nesuprasdamas viso 
mūsų gyvenimo tragiškumo“ - ra
šoma straipsnyje.

Be rūpesčių...

Sovietų laikais Lietuvoje apie 
gyvenamųjų namų statybas buvo 
šaukiama visu balsu, tačiau butų 
vis viena trūko. Dabar statybos 
apmirusios, bet kai kurių laik
raščių puslapiai mirgėte mirga 
nuo parduodamų butų reklamos... 
Tereikia pinigų. O kas jų neturi, 
gali įsikurti kad ir... kanalizacijos 
šulinyje. Laikraštis "Pirmadienis“ 
N r. 22 straipnyje "Namai be ad
reso“ spausdina žurnalisto įspū
džius:

"Vilniuje, kaip ir Paryžiuje, 
verda požeminis gyvenimas. Jo 
sistema ir paprasta, ir sudėtinga. 
Gyventojai suvargę, dažnai prasi
gėrę, bet laisvi ir šnekūs. "Užėjo
me į svečius. "Namų“ durys šiek 
tiek neįprastos, bet sistema labai 
paprasta. Atstūmėme kanalizaci
jos dangtį, kopėtėlėmis nusilei
dome į vidų. Nepasakyčiau, kad 
jauku, bet šilta. Inventorius - ne
prabangus. Guolis, keli skudurai, 
šalia vamzdžių - tušti vyno bute
liai“. Straipsnyje pažymima, kad 
šiuos piliečius maitina labdaringos 
miesto valgyklos, dėl jų rūpinasi 
"Caritas“. Vieni žmonės jų ne
kenčia, kiti gailisi, o jie patys, 
anot vieno laikraštyje pasisakiusio 
- "didelių problemų neturi“.

V. Dimas

PR A KTIŠKIA USIA S
PINIGŲ PERVEDIMAS Į LIETUVĄ

Persiunčiant pinigines dovanas, palikimus, pensijas 
ir atliekant kitus finansinius reikalus su Lietuva, 
siūlome pasinaudoti mūsų patarnavimu, ilgamečiu 
patyrimu ir praktika.

Gavus užsakymą, tuojau išmokame Jūsų nurodytam asmeniui 
arba organizacijai Lietuvoje skirtą sumą doleriais arba svarais 
(amerikiečių, anglų).

Pervedimo mokestis 3% plius 15 svarų (pristatymo ir iškeitimo 
į dolerius išlaidos). Už didesnius nei 5000 svarų pervedimus ■ 
mažesnis mokestis.

Z. Juras
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Tel. 081 460 2592 FAX 081 318 7643
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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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’’Kantrumas laukime, 
kol ateis tau skirtas laikas“

Birželio mėnesį Vilniuje atidaryta 
Lenkijoje gyvenančio lietuvių daili
ninko Stasio Eidrigevičiaus paroda 
"Retrospektyva 1973-1993“. Anks

čiau ši paroda buvo eksponuojama 
Krokuvoje, tačiau pati renginio idėja 
skirta būtent Vilniui. Stasys Eidrigevi- 
čius gimė 1949 m. liepos 24 d., Lietu
voje, Mediniškiuose. Nuo mažens tė
vo ir motinos pokalbiuose girdėjo 
dviejų kultūrų - lenkiškosios ir lietu
viškosios - dialogą. Mokėsi Kauno 
dailės mokykloje, studijavo Vilniaus 
dailės institute. Nuo 1980 metų gyve
na Varšuvoje.

"Kantrumas - didžiausias kultūros 
parodymas. Kantrumas gyvenime, 
kantrumas visame kame: laukime, kol 
ateis tau skirtas laikas, kol būsi supras
tas, įvertintas. Taip atsitiko ir su šia 
mano paroda. Aš vis sakiau, palau
kim, dar ne viskas padaryta, dar per 
anksti, dar kažką padarysiu. Ir taip 
praėjo dvidešimt metų“, sako dailinin
kas Stasys Eidrigevičius (šiaipjau pa
sirašantis vien vardu). Būtent tiek bir
želio mėnesį sukanka nuo to laiko, kai 
Stasys baigė Vilniaus dailės institutą, 
palikęs jo fonduose du diplominius 
darbus - ’’Mano studija“ ir ’’Mirtis“ 
(aliejus). Jie skyrėsi nuo tada Lietuvos 
dailėje vyravusios srovės. Po to sukur
tas triptikas: artimieji - tėvas, mama, 
teta, kaimynai Petras ir Napalys. Vie
nas pirmųjų tapybos darbų (iš tripti
ko) - 'Teta Elžbieta ir mama pavėsy
je“ - debiutavęs parodoje 1974 m., at
keliavo ir į Vilniaus parodą. “Dažnai 
sau kartodavau, jog ir vėliau piešiu že
mę, mišką, mažus namelius prie miš
ko. Viską, ką darau, yra emocionaliai 
pateisinama - tai mano kaimo gamta, 
tėvo ūkis, ryšys su žeme“. Kritikai 
kalbėjo - puikus debiutas. Deja, tai 
buvo ir atsisveikinimas su aliejine ta
pyba. Metai praleisti kareivinėse, vė
liau - Lenkijoje, be dirbtuvės, be gali
mybių tapyti aliejumi. I tapybą Stasys 
grįžo tik prieš 2 metus. Parodos metu 
Romoje dailininkas susipažino su žy
miu italų kritiku Vittorio Sgarbi, kurio 
tekstas vėliau atsikartojo daugelyje jo 
darbų - žodžiai tiesiog įrašyti paveiks
lų fone. Rešelio pilyje vyko pleneras, 
kurio metu ir buvo sukurtas paveikslų 
ciklas su Vittorio (nenustebkite, daili
ninkas dažnai vadina žmones vien 
vaidais) žodžiais. Paveikslai demonst
ruoti Romoje, “Spicchi dell' Ėst“ gale
rijoje. Paroda vadinosi “Žmogus žmo
gui - vilkas“. Vienatvė Stasio darbuo
se - viena pagrindinių temų. Pats jis 
kalba, jog dar vaikystėje pajaustą vie
natvę ("buvau suaugęs vaikas“) pra
dėjo tapatinti su piešiniu. Vittorio 
Sgarbi savo tekstuose taip pat mini 
vienatvės reikšmę kūryboje.

Vilniaus parodoje demonstruoja
mas paveikslų ciklas “Nepaklusnu

’’Mano sapnuose vaikšto Lietuva“
- Poezija nepadarė manęs poete. 

Aš - mokytoja. Svajoju apie tai nuo 
mažumės, žinojau, ką mokysiu, ir - 
mokau, - tokiais žodžiais į plunks
nos brolius kreipėsi Marija Stan- 
kus-Saulaitė, atėjusi į Rašytojų 
sąjungos klubą susitikti su kole
gomis ir skaitytojais. Paiškino, kad 
Stankus - tai jos vyro Algio pa
vardė, o Saulaite ji pasidariusi iš 
Saulaitytės. Panašiai kaip jos drau
gės Juodvalkė ir 2^alatorė.

Kritikas R. Pakalniškis trumpai 
pristatė šią žinomą išeivijos viduri
niosios kartos (gimusi 1941 m.) 
poetę, poezijos knygų “Kai mes 
nutylam“, “Viena saulė danguje“, 
"Tėvo namuos“, “Šeštoji diena“, 
"And you” autorę. Viešnia iškart 
pasiūlė laisvą pokalbį. Su klausi
mais ir pasamprotavimais. Paskai
tas ji skaitanti dviejuose JAV uni
versitetuose (M. Stankus yra apgy
nusi daktaro disertaciją apie V. 
Nabokovo romanus), o prieš ją ne 
studentai. 

mas“. Juodame fone daugybė veidų, 
kurie netelpa į deformuotus rėmus, 
nesutinka su aprėminimu - portretai 
nenori būti paklusnūs raudoniems rė
mams.

Stasys pirmiausia žinomas pasau
lyje savo ekslibriais. Juose atsirado 
Eidrigevičiaus žmogeliukas - vieniša, 
liūdna, skudurinę lėlę primenanti fi
gūra akimis-karoliukais. Tai prasidėjo 
Kaune, dailės mokykloje. “Norėjau 
kurti, išgalvoti, fantazuoti“, sako Sta
sys. Įrėmė kurti ekslibrius. Draugams, 
pažįstamiems, nepažįstamiems - kaip 
draugystės ženklą nuo kūrėjo žiūro
vui. Vėliau Dailės institute kiekvieną 
laisvą valandėlę skirdavo grafikai. 
Studijų pabaigoje - tarptautinis apdo
vanojimas: Malborko parodoje Stasio 
ekslibriai apdovanoti garbės medaliu. 
1976 metai skirti ekslibriui. Gal todėl, 
kad tuo metu tai buvo pats nepriklau- 
somiausias kūrybos žanras Lietuvoje, 
lyg langas į pasaulį. 1992 m. japonų ir 
bulgarų leidyklos išleistame albume 
”224 small graphic works“ yra Stasio 
ekslibris-autoportretas: “eidamas ke
liais, su palete ant pečių, klojausi sau 
kelią“.

Miniatiūros atsirado 1974-1975 m. 
armijoje. Jos gimė iš negalėjimo ne
kurti. Mažuose formatuose - Stasio 
monologai. Apie laisvę, išsvajotas ke
liones, apie pasaulio pažinimą. O visa 
tai aptverta tvora - kaip karinis dalinys, 
visa Lietuva, kaip vienišas žmogus 
apsuptas minios. Stasys savo minia
tiūras vadina konspiracine tapyba. Po 
penkerių metų maži, atvirutės dydžio 
slapta tapyti paveikslėliai rodomi pir
mojoje miniatiūros parodoje Varšuvos 
Kritikų galerijoje. “Ekslibriai ir minia
tiūros buvo pirmieji darbai, paskelbę 
pasauliui žymaus dailininko atėjimą“, 
įvertino dailėtyrininkė Wieslawa 
Wierzchowska šią Stasio kūrybos dalį.

Paveikslo griaučiai, paveikslo pra
džia - piešinys. O kartais jis tampa ir 
tikslu, kaip ciklas piešinių tuoj po ins
tituto baigimo. Dailininko nuomone, 
jie kažkuo susieti su siurrealizmu. Vė
liau - piešiniai kelioniniuose blokno
tuose, užrašų knygutėse, vis tas nega
lėjimas nekurti. “Pieštuku - blokno
tuose, plunksna ir tušu - prie stalo. 
Piešinys skamba kaip atviri, gryniausi 
žodžiai. Komentarų nereikia“. Tačiau 
Vilniaus parodų rūmuose Van Gogo 
(arba, kaip sako Stasys, Vincento) 
kambaryje eksponuojamus japoniško 
ciklo darbus dailininkas komentuoja 
Japonų hieroglifais. “Tokijuje gyve
nau dailininko Shingo Noda bute. 
Mažas kambarys, čiužinys, lempa. 
Vakarais jis man aiškindavo kaligrafi
jos ženklus, jų reiškmę, rašymo tech
niką. Po to aš piešdavau juos ant 
plono japoniško popieriaus (Japonijo
je įvairiausių popieriaus rūšių daugiau

Rašytojai ir klubo svečiai neiš
kart perėmė pakilią ir kiek 
valiūkišką viešnios nuotaiką, poetei 
pačiai teko juos provokuoti. Užsi
mezgė įdomus pašnekesys apie lie
tuvių kalbą. Poetė pasisakė, kad ji, 
kaip ir kiti jaunieji išeivijos poetai, 
rašanti eiles trumpomis eilutėmis, 
kadangi žodžių atsarga gana ribota: 
išvykę iš Lietuvos, būdami vaikais 
arba gimę svetur jaunieji poetai 
dažnai pritrūksta gimtosios kąlbos 
žodžių. Ir jos, gimusios Alenšteine 
(dabar Olštynas), ilgai gyvenusios 
Vokietijoje. Ir JAV aplinka nebuvo 
itin lietuviška. Tėvas - žinomas Ne
priklausomos Lietuvos žurnalistas, 
“Skautų aido“ redaktorius Antanas 
Saulaitis - ir motina - gimnazijos už
sienio kalbų mokytoja - nenorėdami, 
kad vaikai augtų ant svetimo grindi
nio, už 100 km nuo New Yorko pa
sistatė namus ir lyg gležnus daigus 
pasodino Marytę ir jos brolį Antaną 
(dabar kunigas, redaguoja “Skautų 
aidą“) į žalią kaimo aplinką. 

kaip 1000!), pagal hieroglifų reikšmę 
gimdavo ir paveikslas. Japonai iššifra
vo dailininko vardą Sta-sy-su: žvaigž- 
dė-knyga-lizdas. Jis prisipažįsta, kad 
tušas ir plunksna - mėgstamiausia pie
šimo technika. "Juoda linija galima vis
ką komentuoti: eiles prie tualetinio po
pieriaus, mėsos trūkumą, rinkimus, 
ekologines bėdas, aborto įstatymą etc."

Nuo pirmosios knygos iliustravi
mo - V. Žilinskaitės “Robotas ir pete
liškė" - prasidėjo Stasio “romanas“ su 
knyga. Dešimt metų kūrybos paskirta 
knygoms. Per jas Eidrigevičiaus pa
veikslai atėjo į daugelio namus, pas 
vaikus ir suaugusius Lietuvoje, Lenki
joje, Europoje, Amerikoje. Kūryba 
įvertinta Katalonijos premija Barselo
noje, Grand Prix Belgrade ir Bratisla
voje. “Kita vertus, kai “paskolini“ sa
vo tapybą knygai, būni jai priskirtas. 
Ir dabar, po daugelio metų, kad įeičiau 
į "tikrų dailininkų“ šeimą, turiu belstis 
į kitas duris“, sako dailininkas. Paro
doje yra vertinga Stasio iliustruota 
Česlavo Milošo eilėraščių knyga, iš
leista 100 egzempliorių tiražu su origi
naliais akvafortais kiekvienam eilė
raščiui. Knyga “atsidaro“, ji išsitiesia į 
visas puses ir sudaro kryžių. Kokias 
knygas mėgsta pats dailininkas? Tuš
čias... “Tušti lapai odiniuose virše
liuose (beje, pats Stasys Kauno dailės 
mokykloje buvo odininkas). ...Glostau 
ją, atveriu, liečiu popierių ir piešiu“.

Stasio plakatai nepaprastai tapybiš
ki. Skirti spektakliams, kultūriniams 
įvykiams, filmams, parodoms, kitų 
dailininkų ir autorinėms. Bet daili
ninkas jau nori atsisveikinti su šia sri
timi. “Sakau sau: darysiu plakatus tik 
savo parodoms“.

Nuo 1984 m. pastelė tapo viena 
pagrindinių Stasio technikų. Keliau
damas visada turi bent kelias kreideles 
- kad galėtų kurti. Peržiūrėjus darbus 
pačiam dailininkui buvo atradimas - 
jie sudarė ciklus: “paukščiai - įvairiau
siomis padėtimis, žemėje, danguje, 
tarp žemės ir dangaus, suluošinti, be 
sparnų, skrydyje, būtyje, laukime, 
paukščiai simboliai; žvėreliai - be
vardžiai (sunku pasakyti, kokie tie 
žvėreliai), žemėje kaip ir žmogus; vie
niši portretai - akys, veidas; cirkas, 
veikiau klounas, jo tragikomiški nuoty
kiai, gyvenimas, primenantis cirką, 
grupiniai portretai - tarsi šeima, nekon
kreti, suaugusieji ir vaikas, kuris kartais 
sieja, o kartais trukdo; situacijos - tarp 
žmonių, tarp daiktų, susipynimai, 
absurdas, pastaruoju metu - veidai“.

Brandžiausia paveikslų serija - 
“Veidai“. Veidai atskirti nuo aplinkos, 
daiktų, nes tam, kad daug ką supras
tum, užtenka matyti vien žmogaus 
veidą (o gal tik akis?) - žiūri į jį ir 
skaitai. Liūdnos, kenčiančios akys-ka- 
roliukai, akys be baltymų, kaip žvėre-

- Ar Tėvo namai, apie kuriuos 
Jūs dažnai kalbate eilėraščiuose - tai 
Lietuva? - pasiteiravo vienas pašne
kesio dalyvių.

- Ne. Tai mano tėvo namai. Jo 
baldai, jo knygos, jo rakandai, jo 
lazda, jo skrybėlė, jo svajonės, jo 
plunksnakotis. Mums, svetur augu- 
siems, tėvų žemės nemačiusiems, 
Gimtinė ir Tėvynė - skirtingos sąvo
kos. Lietuva - mums daugiau gražus 
fantazijos kūrinys, žavi ir viliojanti 
fikcija. O gimtinė - kur gimėme, 
augome, kur valgome, miegame, 
žaidžiame.

Prieš keliolika metų jai pavyko 
penketą “turistinių“ dienų praleisti 
Vilniuje, tačiau be nuoskaudos ji 
nieko daugiau iš tos viešnagės tėvų 
žemėje neprisimena. Ir linksmai pri
dūrė, kad dabar Vilniuje ji per porą 
valandų pavargstanti nuo dainuo
jančios ir ritmingai banguojančios 
gimtosios kalbos. Angliškai tai 
išsakyti pakaktų kelių žodžių, o 
lietuviai čia visą dainą išdainuoja.

A. Sabaliausko (ELTA) nuotr.
lio. Veidai - pastarųjų metų dailininko 
aistra. Jis pasakoja: “Veidas - žmogaus 
žemėlapis: šviesos ir šešėlio kelionė, 
brūkšnio šokis, veidas, apsuptas daiktų. 
Veido teatras. Nuolatinis teatras“.

Parodoje yra fotografijos iš jo 
premjerinio spektaklio "Baltas brie
dis“. Liūdnas, lyriškas spektaklis apie 
gyvenimą. Dailininkas vaidina pats 
save. Jis tiesiog išeina į sceną ir pie
šia. Kiekvienąkart naują paveikslą - 
per visą sceną, 10 metrų. Lenkų akto
rė, vaidinanti dailininko mamą, kalba 
lietuviškai. Spektaklyje veikia ir vienas 
Stasio paveikslas - “Tėvas“: motina 
atidaro duris, tarpduryje stovi tėvas. 
Jei labai norėsime, Stasys pažadėjo 
atvažiuoti su “Baltu briedžiu" į Vilnių.

Teatras Stasiui - tai įkvėpimo šalti
nis, kaip ir kiti menai, kuriuos jis ap
jungia savo kūryboje. Kartais įkvėpi
mui užtenka pamatyti kažką. Ką? Kad 
ir medines kaukes, kabančias vienos 
amerikietės namuose. Taip Ameriko
je gimė kaukės. Dailininkui kaukės - 
tai veidai, teatrališki, tarsi iššokę iš jo 
paveikslų, iš rėmų. Ji yra laisvi. Gali 
juos rodyti visur: gatvėje, miške, lau
ke. Gali keisti joms drabužius, savo 
rankas atiduoti joms. Tai žingsnis iki 
teatro, filmo. Stasys dažnai fotogra
fuoja savo kaukes. Tada jis lyg reži
sierius, rengdamas jas jaučiasi lyg 
madų kūrėjas. O trys jo vaikai - akto
riai tame kaukių spektaklyje. Anot 
prancūzų meno kritiko, Stasys atsisa
ko bendrauti su pasauliu, todėl jo kau
kių veidai neturi ausų, o akių vietą 
žymi tarsi kulkų išvarpytos skylutės. 
O bendrauti jis atsisako todėl, kad vi
sa, kas tik egzistuoja, sukelia jam ne
išpasakytą siaubą.

“Sielvartai“ gimė vietovėje Kazi
mierz nad Wislą. Skaudu buvo žiūrėti 
į su šaknimis išrautus medelius, nutarė 
juos prikelti gyvenimui - šaknimis į 
dangų. Sujungti medelius poromis. 
Šaknys-plaukai suteikdavo jiems iš
vaizdą, dailininkas sukūrė jiems vei
dus. Taip ir gimė “sielvartai“, pavadinti 
žmogiškais vardais, metų ir paros 
laikais, mėnesiais, emocijomis. Visa ši 
procesija daug keliauja: po Varšuvos 
senamiestį, į gimtas apylinkes - Kazi
mierz nad VVislą, braunasi per Japoni
jos muitinę, kur iš jų šaknų muitinin

Ji pasakojo, kad laimingiausia 
buvo tada, kai, tapusi vienuole, daug 
metų vadovavo lietuvaičių vasaros 
stovykloms ir mokydavo mažuosius 
lietuviukus tėvų ir senelių kalbos. O 
eilėraščius rašiusi todėl, kad tėvas 
už juos mokėdavęs: iš pradžių po 
pusę, o vėliau ir po visą dolerį. To 
paties ji išmokiusi ir vyrą. Todėl ji 
nekokios nuomonės apie savo kū
rybą ir, ko gero, mesianti eiliavusi. 
Jos nuomone, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, išeivijos rašytojų 
kūryba netekusi prasmės.

Su tuo, žinoma, nesutiko nei V. 
Sventickas, nei V. Girdzijauskas, 
nei V. Martinkus, nei M. Kudaraus- 
kaitė, nei kun. K. Matulionis, nei 
kiti į pokalbį įsitraukę rašytojai ir 
skaitytojai. Jų nuomone, dabar už
sienyje gyvenančių tautiečių kūryba 
itin reikalinga. Ir pati M. Stankus- 
Saulaitė kiek suabejo savo nerei
kalingumu, kai perskaitė Lietuvoje 
išėjusiai jos poezijos knygai profe
sorės, daktarės V. Daujotytės pa
rašytą įžangą. Beje, poetė ir kritikė 
tik dabar pamatė viena kitą, anks
čiau jų pažintis buvo neakivaizdinė. 

kai stropiai išrinkinėja lenkišką žemę 
ir ją sudegina - tokie įstatymai, vyksta 
į Paryžių, dabar svečiuojasi Vilniuje - 
juodoje dežėje stovi lyg milžinai, o po 
jų kojomis - maži namukai, kalneliai... 
Olštine "sielvartai“ vaikščiojo po 
obuoliais nubertą salės parketą - lyg 
po sodą rudenį.

Kai buvo sukurtos kaukės, "siel
vartai“, kilo problema - kaip ir kur 
juos eksponuoti. Tada atsirado perfor- 
mansai, akcijos - "sielvartai“ gali ju
dėti, keistis. Tai buvo nauja Stasio kū
rybos rūšis, atsirado instaliacija. "Su
sidūrimas su grubia medžiaga įkvepia 
dailininką mane su ja padaryti“ - taip 
gimė "Portretai ant plytų“.

Vilniaus parodoje yra salė - Van 
Gogo kambarys. Stasio padarytas gel
tonas molbertas, geležiniai batai gel
tonais raišteliais, geltona lova, gel
tonas krėslas pypkei rūkyti... Tai per
nai liepos mėnesį vietovėje Kazimierz 
nad Wyslą sukurtos instaliacijos 
"Hommage a Vincent“ dekoracija. 
Pražydusių saulėgrąžų lauke - Van 
Gogo kambarys. Gamta, saulė, mėnu
lis, lietus, vėjas, paukščių giesmės, šu
nų lojimas suteikdavo instaliacijai 
naują nuotaiką, paskutinio (neišsiųsto) 
Van Gogo laiško broliui Teo nuotai
ką. Ši liepos akcija - dviejų dailininkų 
pokalbis. Tuomet Stasio paveiksluose 
atsirado geltonos spalvos žydėjimas, 
praskaidrinęs jo darbų pilką, ūkanotą 
foną.

{ Vilniaus parodą atvežtas ir naujas 
Stasio albumas. Dvidešimt metų 
dviejuose šimtuose puslapių. Kaip ir 
dvidešimt ąsočių-metų, išrikiuotų 
aplink šulinį (įvaizdis, nuolat pasikar
tojantis jo kūryboje) vidiniame parodų 
rūmų kiemelyje. Pasemia Stasys van
dens iš šulinio, apeina kiekvieną ąsotį, 
pažymėtą metais (1973... 1993), perpi
la visą vandenį - iš vienų metų į kitus. 
Pripildytas paskutinis ąsotis - 1993 
metai. Akcija "Šulinys“ buvo mums 
neįprastas ryšys su dar mažai pažįsta
mu kūrėju - dailininku, kuris vaidina, 
kuria, rašo, gyvena ne Lietuvoj, bet 
lyg ir čia. Jis neišaugo, tai yra nepasi
keitė, - taip ir liko suaugusiu vaiku, 
kuris gyvena savo pasaulyje, gamtoje, 
tarp žemės ir tarp dangaus.

Erika Umbrasaitė

Beje, pirmą poetės knygą geru 
žodžiu paminėjo K. Bradūnas.

Tačiau net ir labai prašoma, Ma
rytė (taip ji prašė save vadinti ir 
knygas tuo vardu pasirašinėjo) nie
ku gyvu nesutiko pati skaityti bent 
vieną eilėraštį. I pagalbą teko kvies
tis aktorę ir poetę M. Kudaraus- 
kaitę.

Dar
atsimenu
tavo balsą
dar
atsimenu
tavo veidą
tik akių 
negaliu 
prisiminti.

Paskaitęs šiuos žodžius poetės 
dovanotoje knygoje “Šeštoji knyga“ 
neklausiau, apie ką jie: Gimtinę ar 
Tėvynę? Tai nebuvo svarbu. Svar
biausia, kad tai - žavu ir prasminga. 
Tik apie mylimus galima taip rašyti.

Kritikas R. Pakalniškis priminė 
dar vieną jos eilėraščio eilutę, kuri ir 
paimta šio rašinio antrašte.

Petras Keidošius
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Ryšiai su Vokietija 
turėtų būti glaudūs

Kol dar nėra autorių teisių įstatymo

l Boną atvyko naujasis Lietu
vos Respublikos nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Vokie
tijoje Zenonas Namavičius. 
"EL" korespondentas Romas 
Šileris paprašė jo atsakyti į kelis 
klausimus.

- Darbas diplomatinėje tarnybo
je paprastai reikalauja iš žmogaus 
pasiruošimo. Kur Jūs įsigijote 
tokių įgūdžių?

- Specialaus pasiruošimo diplo
matinei tarnybai neturiu, tačiau to 
Lietuvoje dar beveik niekas neturi. 
Esu teisininkas, turiu nemažą admi
nistracinio darbo patirtį - esu buvęs 
Vilniaus universiteto teisės fakulteto 
prodekanas, dekanas, pagaliau - ir 
universiteto prorektorius. Esu pra
mokęs vokiškai. Suprantu, kad to 
nepakanka, tačiau nors ir labai abe
jodamas, tam darbui ryžausi. Ma
nau, kad gal pats darbas kai ko iš
mokys.

- Pasak Lietuvos Prezidento A. 
Brazausko, ryšiai su Vokietija eko
nominėje ir kitose srityse turėtų 
būti gana glaudūs. Ką darysite, kad 
tai būtų pasiekta?

- Beveik visi Lietuvoje pritartų, 
kad ryšiai su Vokietija ekonominėje 
ir kitose srityse turėtų būti glaudūs. 
Taip manau ir aš. Kiek sugebėda
mas, bandysiu, kad mūsų ambasada, 
siekdama Lietuvos ir Vokietijos 
partnerystės, padėtų plėsti ekonomi
nį dviejų šalių bendradarbiavimą. 
Aišku, tai daryti yra žymiai leng
viau, kai galimi partneriai apie Lie
tuvą žino kuo daugiau. Vienas rim
tesnių Lietuvos ambasados darbų - 
skatinti įvairius kultūrinių renginių, 
verslo, mokslo žmonių, jaunimo 
susitikimus, aktyviai reikštis spau
doje ir t. t. Politikoje Lietuva, nors 
savo svoriu Vokietijai toli gražu ne
prilygsta, turėtų ne tik atrodyti, bet 
ir būti solidi tos valstybės partnerė.

- Ryšiai, kaip žinote, su Lietuvos 
išeivija Vokietijoj ir kitur ankstes

Parduok traktorių, pirk kumelę, jos 
mėšle augink šampinjonus...

Daugelis išeivijoje gyvenančių 
Lietuvos piliečių Lietuvos pasiun
tinybėms Romoje prie Švento Sosto 
ir Vašingtone pateikę atitinkamus 
dokumentus, nemokamai gavo Lietu
vos Respublikos užsienio pasus.

Man malonu turėti Stasio Lo
zoraičio ranka išrašytą 1990 metų 
kovo 11 dieną išduotą dokumentą. 
Naudos irgi šiek tiek buvo, nes tų 
metų rudenį galėjau Vilniuje geležin
kelio kasoje už rublius nusipirkti bili
etą į Frankfurtą. Iš "užsieniečių“ tada 
buvo reikalaujama valiutos. Tuo ir 
baigėsi mano visos Lietuvos piliečio 
"privilegijos"...

Teko susitikti su Vyt. Landsber
giu 1990 metų vasarą Šveicarijoj, kur 
jis su žmona Gražina ir du jų sargai 
dalyvavo Lietuvių studijų savaitėje. 
Jis sakė man, kodėl aš nesikreipiau į 
jį, jis būtų padėjęs gauti atkurtos Lie
tuvos Respublikos pasą "išimties 
tvarka“... Kaip Vakarų žmogus nesu
pratau to pasisakymo, nes užsienyje 
gyvenantiems piliečiams pasus iš
duoda konsulai pagal galiojančius įs
tatymus.

Ramus buvau iki praėjusių metų 
rudens. Iš Lietuvos ambasados Bono
je gavau balsavimo referendume la
pelius dėl stipraus prezidento posto 
įvedimo ir rusų kariuomenės išve
dimo. Spaudoje pasirodę straipsniai 
dėl pilietybės įstatymo manęs lyg ir 
nelietė, nes iš pono S. Lozoraičio 
gautas pasas galioja iki kitų metų ko
vo 11 dienos.

Artėjant Lietuvos Seimo rinki
mams pašto dėžutėje kvietimo bal
suoti neradau. Paskambinau į Lietu
vos ambasadą Bonoje. Gali visko 
įvykti, pašte pasimesti ir t. t., juk tai 
žmogiška. Pasirodo, kad man reikia

niu laikotarpiu buvo gana ’’su
drumsti“. Kaip Jūs mėginsite pa
gerinti padėtį?

- Apie "sudrumstus“ Lietuvos 
santykius su išeivija man dar mažai 
kas žinoma. Tikiuosi tik, kad Lietu
vos pilietybės reikalai pagaliau išsi
spręs parankiai visiems išeiviams.

- ’’Europos Lietuvio“ skaitytojai 
norėtų trumpų žinių apie Jus 
asmeniškai.

- Esu kilęs iš Panevėžio, man 50 
metų. Baigiau Vilniaus universiteto 
teisės fakultetą, teisės daktaro dip
lomą gavau Maskvos universitete, 
du semestrus studijavau Vienos 
universitete. Iki šiol Vilniuje teisės 
fakulteto studentams dėsčiau politi
nių teorijų istoriją, o prieš metus 
įsteigtame Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų institute - XX am
žiaus politines teorijas. Dalyvavau 
įvairiose darbo grupėse, ruošiant 
Lietuvos Konstitucijos ir kitų įsta
tymų projektus.

Žmona Nijolė - smuikininkė. 
Turime du sūnus - vyresnysis Tei
sės fakulteto studentas, o jaunesny
sis - 9 klasės mokinys.

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) 
nuotraukoje: Zenonas Namavičius.

už 16 vokiečių markių nusipirkti Lie
tuvos piliečio pažymėjimą. Viską pa
dariau, kas buvo reikalauta, pridėjau 
nuotraukų, mano lietuviško paso 
Nr. 13 225 fotokopiją pilietybei įro
dyti, tai pasiunčiau pernai spalio 7 
dieną į Boną.

Deja, negavau kvietimo dalyvauti 
ir Lietuvos Prezidento rinkimuose. 
Pora kartų skambinau, teiravausi, gal 
pakeliui mano popieriai dingo. Paga
liau šių metų gegužės 25 dieną kon
sulas G. Šiaudvytis man parašė: 
"...Pagal Lietuvos Respublikos Pilie
tybės įstatymą, norint įgyvendinti tei
sę į Lietuvos Respublikos pilietybę. 
Jūs turite atsisakyti turimos kitos 
valstybės pilietybės ir persikelti nuo
lat gyventi į Lietuvą.“

Sėdžiu ir galvoju, kas įvyko? Du 
Lietuvos valdininkai - Lozoraitis ir 
Šiaudvytis - nesutaria. Pirmasis žino
jo, kad aš esu ir Vokietijos pilietis, 
nuolat gyvenu Frankfurte, bet išdavė 
man Lietuvos Respublikos pasą ir 
pripažino pilietybę. Antras po trejų 
metų tuos faktus interpretuoja at
virkščiai ir neišduoda man piliečio 
pažymėjimo. Suprasčiau, kad kas 
nors būtų mano gyvenime pasikeitę, 
tada biurokratams reikėtų naujai 
spręsti, bet nieko neįvyko.

Tas pasiūlymas primena man 
sukčių, kuris siūlo parduoti traktorių, 
nusipirkti kumelę, nes jos mėšle gali
ma auginti šampinjonus. Poną G. 
Šiaudvytį kaip žmogų aš labai gerbiu 
ir tikrai jo "kailyje“ nenorėčiau būti, 
tuoj atsisakyčiau darbo, nes tokio 
"kvailo“ pilietybės įstatymo, kuris 
dabar galioja Lietuvoje, normalus 
žmogus negali vykdyti.

Romas Šileris 
Frankfurtas prie Maino

Tris dienas Vilniuje vyko prakti
nis seminaras autorių teisių klausi
mais. Jį Baltijos šalims organizavo 
Pasaulio intelektualiosios nuosavy
bės organizacija, finansavo Švedi
jos muzikos fondas.

- Nors Lietuvoje toks pirmas 
renginys, bet tai jau pernai Taline 
pradėto darbo tęsinys, - po semina
ro šias tris dienas apibendrino Lie
tuvos autorių teisių gynimo asocia
cijos agentūros direktorius Edmun
das Vaitekūnas. - Kilnus rengėjų 
tikslas - pagelbėti Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai tinkamai spręsti autorių 
teisių reikalus.

I seminarą atvyko geriausi 
Europos autorių teisių specialistai. 
Lektoriai iš Švedijos, Danijos. Suo
mijos, Šveicarijos paprastai, prak
tiškai aiškino autorių teisių apsau
gos sistemą: nuo "mažųjų teisių“ 
(koncertų bei kitų renginių) iki 
"didžiųjų teisių“ (operos, baleto, 
televizijos ir radijo) bei mechaninių 
įrašų ir vaizduojamojo meno (dai
lės, fotografijos ir etc.) teises.

E. Vaitekūnas pasiguodė, kad šį 
seminarą agentūros darbuotojai 
organizavo su pesimistine nuotaika.

Kad mokyklų bibliotekos nebūtų tuščios
"Koks malonumas būti geroje 

bibliotekoje. Jau vien žiūrėti į kny
gas - laimė. Prieš jus dievų verta 
puota; jūs žinote galį joje dalyvauti 
ir prisipildyti savo taurę iki kraštų“, 
- tai C. Lembo žodžiai. Ypač aktua
liai jie skamba, kai mąstai apie 
mokyklos biblioteką. Ji padeda 
augančiam žmogui susipažinti su 
įvairių šalių ir savo tautos autoriais: 
pritarti arba nepritarti jų mintims, 
ginčytis, o ginčijantis - bręsti.

Kokią lietuvišką knygą gali pasi
rinkti rusų, lenkų pagrindinių mokyk
lų mokiniai? Lentynos, kuriose turėtų 
gulėti programiniai - ir ne tik prog
raminiai - lietuvių literatūros kūriniai, 
beveik tuščios arba jose dar guli jau 
naudojimui netinkama lektūra.

Valstybinėje regioninių proble
mų komisijoje kilo sumanymas pa

Laiškai redaktoriui

Užkirskime kelią prekybai našlaičiais
Perskaičiusi "EL" Nr. 17 žinutę 

"Ar pirks vaikus iš Lietuvos“ noriu 
pasidalinti savo mintimis. Palaikau 
organizacijos "SOS vaikai“ pirmi
ninkės Elenos Kubilienės nuomonę, 
kad iš Lietuvos negalima išvežti nė 
vieno našlaičio, nes jie gali būti iš
vežami ir transplantacinėms klini
koms kaip sveikų organų tiekėjai ser
gantiems turtingiems ligoniams už 
100 000 ar net daugiau piniginių 
vienetų.

Dabartinis ir Vakarų Europos, 
ir Amerikos medicinos darbuotojų

Vilniuje aštuoniolik
tą kartą įvyko folkloro 
festivalis "Skamba 
skamba kankliai". Fes
tivalį pradėjo tautiškos 
kapelijos "Sutaras“ ir 
žmogaus-orkestro iš 
Anglijos Pete Coe kon
certai Ryšininkų kultu 
ros rūmuose.

Kieme šalia Vilniaus 
universiteto rektorato 
rūmų vyko sutartinių 
vakaras, į Universiteto 
Adomo Mickevičiaus 
kiemelį buvo susirinkę 
norintieji išmokti nauji) 
liaudies dainų. Jiems 
folkloristas Rytis Amb
razevičius parengė tra
dicinį, jau penktąjį festivalio dainynėlį.

Šv. Jono bažnyčioje surengta katalikų liaudiško 
giedojimo valanda. "Lango“ galerijoje atidaryta Klau
dijaus Driskiaus fotografijos paroda, grojo senieji 
kaimo muzikantai. Jaunimo teatre koncertavo festivalio 
svečiai iš Olandijos. Austrijos. Čekijos ir kt.

Pilies gatvėje vyko tradicinė liaudies meno 
mugė. Šventė baigėsi folkloro kolektyvų koncertais 
Senamiestyje ir vakarone Menininkų rūmų kieme.

Algimanto Žižiūno nuotraukoje: festivalio 
’’Skamba skamba kankliai“ akimirka.

Štai kodėl: kadangi latviai ir estai 
jau turi autorių teisių įstatymą, va
žiuodami į Vilnių, žinojo, jog ką iš
moks, sužinos - grįžę galės praktiš
kai įgyvendinti. Tuo tarpu lietu
viams žinias tenka kaupti avansu, 
kadangi toks įstatymas dar vis ne
priimtas, nors pati Lietuvos autorių 
teisių gynimo organizacija pirmoji 
tapo savarankiška. Be to, prieš se
minarą sužinota ir Seimo narių 
nuomonė, kad greitai autorių teisių 
įstatymą priimti būtų nenaudinga. 
Tačiau baigiantis renginiui liūdna 
nuotaika ėmė sklaidytis. Rašytojų 
sąjungos prašymu į seminarą atvy
kęs Europos rašytojų kongreso pre
zidentas Jochenas Kelteris susitiko 
su Prezidentu A. Brazausku. Lietu
vos Prezidentas pažadėjo pagreitin
ti autorių teisių įstatymo priėmimą. 
Ši žinia "tai ir buvo daugiausia, ką 
šis renginys davė. Ir vien dėl to 
džiugu, - pasakė E. Vaitekūnas. - 
Taip pat buvo labai naudinga iš
klausyti lektorių minčių, o ypač 
artimiau susipažinti kad ir su kai
mynais kolegomis latviais ir estais, 
nes ateityje turėsime vieni su kitais 
koordinuoti darbą, kad palaikytume

dėti Rytų Lietuvos mokyklų biblio
tekoms. Į mūsų kreipimąsi atsiliepė 
pirmiausia Martyno Mažvydo nacio
nalinės bibliotekos mainų fondas. 
Per 600 knygų dovanojo Rokiškio ir 
100 Alytaus centrinė bibliotekos, 

daugiau nei 1500 - Kelmės ir Rasei
nių bibliotekos, susivienijimo "Do
vana“ žmonės. Į komisiją kreipėsi 
vilnietė p. V. Jancevičienė, kuri dau
giau nei 300 savo asmeninės biblio
tekos knygų skyrė Vilnijos kraštui, 
ten nukeliavo ir p. B. Dambrauskie
nės, D. Barysaitės, kalbininko Vyt. 
Vitkausko "Kad mūsų žodis ne
verktų" su autoriaus autografais, 
poetų M. Vainilaičio, R. Skučaitės, 
Vyt. Račicko knygelės, dedikuotos 
Kalesninkų, Turgelių, Dainavos, 
kitų mokyklų moksleiviams.

Į kai kurių mokyklų bibliotekas

išprusimo lygis leidžia vieno žmo
gaus vidaus organus persodinti ki
tam žmogui ir išlaisvinti jį nuo ligos. 
Kadangi joks žmogus neturi nė 
vieno organo perdaug ir retas kas at
sisako savo vidaus organų, tam yra 
panaudojami parduoti našlaičiai. 
Apie tai daug rašoma Vakarų spau
doje. O jei atsiras tikinčių, kad tikrai 
yra norinčių juos įsisūnyti ar įsiduk
rinti, tiems primename, kad ne
vaisingos moterys gali būti dirbtinai 
apvaisinamos, apskritai, daug yra 
sukurta būdų atstatyti ir moterų, ir 

bendrą autorinių teisių apsaugos 
sistemą.“

Jau anksčiau Lietuvos autorių 
teisių gynimo asociacijos agentūra 
buvo susitarusi su kolegomis šve
dais, kad jie padės paskirstyti hono
rarą užsienio autoriams už jų kū
rinių panaudojimą koncertuose ir 
kituose renginiuose. Šis darbas ga
na sudėtingas, jam reikia daug dar
buotojų ir techninės įrangos, kurios 
agentūra dar neturi. Seminare sutar
ta, kad be jokio užmokesčio viena 
Danijos autorinių teisių organizaci
ja paskirstys honorarą už užsienio 
autorių kūrinių panaudojimą me
chaniniuose įrašuose. Tai bus svar
bi parama Lietuvos agentūrai.

Po seminaro ji vėl gyvena kas
dienos problemomis. Tikimasi, kad 
autorių teisių įstatymas sudėlios 
viską į vietas. Kol kas tenka dau
giau pasitikėti didžiausių autorių 
kūrinių naudotojų - radijo, televizi
jos, leidėjų, teatrų, kavinių vadovų 
ir savininkų sąžine. Tačiau, kaip 
sakė E. Vaitekūnas, siekiant pelno, 
autoriai dažniausiai lieka "pamig
ti“.

Danutė Šiaudinei

arba tiesiog mokiniams nemokamai 
siunčiami žurnalai "Žvaigždutė“.> 
"Genys“, daugelis mokyklų litua
nistai žino, kad, atėję į "Aitvaro“ 
redakciją, gali gauti ne vieną ir ne 
du šio laikraščio egzempliorius. 
Gaunant ir skirstant spaudą malo
niai mums talkina "Genio“ darbuo
toja S. Sasnauskaitė.

Jau rengiami programinių lietu
vių literatūros kūrinių ne tik rusų, 
lenkų, bet ir lietuvių mokyklų bib
liotekoms sąrašai. Norėtume, kad 
mokyklose būtų reikiamas kiekis (o 
ne vienas du egzemplioriai!) J. Ais 
čio, B. Brazdžionio. K. Bradūno. 
H. Nagio, kitų išeivijos - ir ne tik 
išeivijos - autorių knygų.

Alfonsas Kaitys
Valstybinės regioninių problemų 

komisijos referentas

vyrų vaisingumą. Aukštas medici
nos išvystimo lygis suteikia kiek
vienam žmogui galimybę turėti 
savų vaikų.

Neleiskime iš Lietuvos išvežti 
nė vieno našlaičio. Tegul jis bus 
nuskuręs ir pusalkanis, bet gyvas 
gimtajame krašte, negu lavonas 
Amerikoje ar invalidas Vakarų 
Europoje.

Mūsų pareiga ginti našlaičių gy
vybę.

Elena Lunskytė 
Vokietija
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Lietuvoje jau yra 23 komerciniai 
bankai. Vienas didžiausių - ’’Vilniaus 
bankas“, įkurtas 1990-ųjų kovo 2 die
ną. Dabar jo pagrindinis - akcinis ka
pitalas yra 936 milijonai talonų, iki 
metų pabaigos jis pasieks 3 milijardus 
talonų. "Vilniaus banko“ vadovai į 
ateitį žvelgia su optimizmu.

- Mes žinome, ko norime ir kaip 
atrodysime rytoj. Mąstome ir apie 
tolimesnę ateitį, mėginame įsivaiz
duoti. jei viskas pavyks, kaip atrodysi
me poryt. Kiekvienas turi suvokti savo 
nūdienos padėtį ir tai, kas jo laukia ko 
jis siekia bent artimiausioje ateityje. 
Tada bus aišku, kaip atrodys visa Lie
tuva. Deja to supratimo. įsivaizdavimo 
daug kur dar trūksta. Mes dirbame, kad 
gerai gyventume. Kas dirba priešingai, 
apgailėtinas rezultatas ir toks pat intere
sas, - pasakė "Vilniaus banko“ valdy
bos pirmininkas Julius Niedvaras.

"Vilniaus bankas“ į priekį eina, 
vaizdžiai tariant, septynmyliais žings
niais. Per trečiuosius veiklos metus pi
nigų apyvarta šiame banke padidėjo 
25-30 kartų palyginti su antraisiais 
darbo metais. Jis įgijo ne tik nuolati
nių klientų pasitikėjimą Lietuvoje, bet 
taip pat pelnė tarptautinį pripažinimą.

"Vilniaus banko“ valdybos pirmi
ninkas Julius Niedvaras kaip svečias 
buvo pakviestas į šį pavasarį Londone 
įvykusį Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros banko metinį posėdį. Jis papa
sakojo:

Dar besimokydama M. K. Čiurlionio meno mokykloje Dalia 
Stulgytė dalyvavo tarptautiniame smuikininkų konkurse Lenkijoje. Ten 
ją išgirdęs profesorius Petru Munteanu pakvietė studijuoti Vokietijoje. 
Dalia Stulgytė įstojo į Liibeko aukštąją muzikos mokyklą, čia mokosi 
trečius metus.

Dalia Stulgytė yra pelniusi laureatės vardą ne viename tarptautinia
me konkurse. Ji dažnai koncertuoja ir Liibeke, ir Hamburge - apskritai, 
visoje Vokietijoje, kitose šalyse. Nepamiršta ir gimtosios Lietuvos.

A. Žižiūno nuotraukoje: ’’Vilniaus banko“ valdybos pirmininko 
pavaduotojas, direktorius komercijai Gintautas Bareika po kon
certo Vilniaus operos ir baleto teatre talentingajai smuikininkei 
įteikia 500 JAV dolerių dovaną.

Už ’’Vilniaus banką“ garantuoja 
Šveicarijos vyriausybė

- Susitikau su daugelio Europos, 
Amerikos bankų atstovais, turėjau 
gerą progą juos plačiai informuoti 
apie Lietuvos bankų, ekonominių re
formų reikalus, pakviesti bendradar
biauti. Išgirdau daug pasiūlymų ap
lankyti ne viena žinomą pasaulio 
banką.

Europos rekonstrukcijos ir plėtros 
bankas ketina suteikti "Vilniaus ban
kui“ įgaliojimus finansuoti Lietuvoje 
projektus nuo 100 000 iki 500 000 
ECU. "Vilniaus banko“ specialistams 
patikima savarankiškai atlikti biznio 
planų ekspertizę ir nuspręsti, ar Euro
pos rekonstrukcijos ir plėtros bankui 
verta suteikti paskolą. Reikalui esant, 
“Vilniaus bankas“ padėtų realizuoti ir 
didesnius projektus.

- Mūsų darbo principas - bankas 
turi padėti įgyvendinti kiekvieną gerą 
idėją, - teigia "Vilniaus banko“ valdy
bos pirmininkas. - Deja, Lietuvos vers
lininkai tokių idėjų daug dar nepasiū
lo. Mielai finansuotume projektus re
konstruoti veikiančias įmones, kad jų 
produkcija galėtų konkuruoti pasauli
nėje rinkoje, organizuoti naują gamy
bą, plėtoti transporto, paslaugų sferas.

Smulkiam bizniui Lietuvoje remti 
pagal Europos Bendrijos PHARE 
programą paskirtas 3 milijonų ECU 
(apie 6 milijonai Vokietijos markių) 
kreditas. Teisę gauti paskolas iš šio 
kredito turi visos privačios firmos (iš
skyrus žemės ūkio, prekybos ir nekil

nojamojo turto kompanijas). Žemės 
ūkis, matyt, bus remiamas pagal kitą 
programą. Prekybos ir nekilnojamojo 
turto įmonės neįtrauktos į programą 
todėl, kad šis biznis nesukuria jokio 
produkto. Koordinacines funkcijas at
lieka Lietuvos bankas. PHARE prog
ramos ekspertai tyrė galimybes tiekti 
kreditus Lietuvos verslininkams per 
šešis mūsų šalies komercinius bankus. 
Tai patikėjo “Balticbank“, "Akciniam 
inovaciniam bankui“ ir "Vilniaus ban
kui“, nes jie užsienio ekspertų įvertinti 
kaip patikimiausi komerciniai bankai 
mūsų valstybėje.

- Šveicarijos vyriausybė mūsų ban
ku pasitiki labiau nei Lietuvos, - sako 
"Vilniaus banko“ valdybos pirminin
kas Julius Niedvaras. - Šiemet vasario 
mėnesį Šveicarijos vyriausybė įgaliojo 
tos šalies eksporto rizikos garantijų 
komitetą apdrausti kreditus, kuriuos iš 
Šveicarijos bankų paima ir garantuoja 
mūsų bankas. Priminsiu, kad Šveicari
ja skyrė 30 milijonų šveicariškų 
frankų kreditą Baltijos šalims. Jis neli
mituojamas atskiroms valstybėms, tei
sė jį paimti Lietuvoje suteikta betar
piškai vyriausybei arba "Vilniaus ban
kui“. Baltijos kraštai skatinami pirkti 
Šveicarijos firmų produkciją - taip jos 
vyriausybė palaiko savo šalies pramo
nės eksportą. Aišku, nauda pačiai 
Šveicarijai, bet gerai ir Lietuvai. Per 
mūsų banką jau kredituojami 4 inves
ticiniai projektai, juos finansuodami 
artėjame prie 10 milijonų šveicariškų 
frankų ribos.

Šveicarija garsėja pasaulyje kaip 
bankų valstybė, todėl jos vyriausybės 
pasitikėjimas "Vilniaus banku“ negali 
nepadaryti įspūdžio.

- Licenciją tarptautinėms pinigi
nėms operacijoms mes gavome pernai 
vasario mėnesį, - pasakoja Julius 
Niedvaras. - Šiuo metu mūsų banko 
veikloje užsienio valiuta sudaro 80-90 
procentų, nors daugausia klientų - iš 
Lietuvos. Pinigines operacijas atlieka
me su 80 bankų Japonijoje, Ameriko
je, Europoje. Pradėtas bendradarbiavi
mas ir su tautiečių finansinėmis 
struktūromis JAV, Kanadoje, Austra
lijoje, jie atidarė sąskaitas mūsų ban
ke, mes - jų bankuose. Dabar per die
ną galime pervesti kliento pinigus į to
limiausią kraštą ar iš ten gauti, jo 
pageidavimu išmokėti grynais - laiki
naisiais Lietuvos pinigais talonais ar 
užsienio valiuta. Tautiečių pageidavi
mu “Vilniaus bankas“ operatyviai per
veda iš kitų valstybių į Lietuvą gimi
naičių palikimus. Kelios užsienyje 
gyvenančių tautiečių grupės iš mūsų 
banko paprašė konsultacijų dėl savo 
projektų investuoti kapitalą Lietuvoje 
- norėtų kai ką gaminti, statyti. Konk
rečiai apie tai negaliu kalbėti - tai kol 
kas komercinė paslaptis. Bet noriu 
pasakyti, kad mūsų bankas kvalifikuo
tai teikia tokias ir kitas paslaugas - tu
rime patyrusių darbuotojų, esame su

kaupę daug informacijos apie ekono
minę padėtį krašte, apie biznį regu
liuojančius teisinius aktus ir kita. Mes 
pasiruošę ir patys dalyvauti įgyvendi
nant kai kuriuos įdomius pasiūlymus, 
bet, suprantama, turime įsitikinti, kad 
tai duos naudos, kad yra patikimos 
kreditų grąžinimo garantijos.

"Vilniaus bankas“ jau metai yra 
tarptautinės elektroninių pinigų "Visa“ 
sistemos dalyvis (vienintelis iš Lie
tuvos), jam pasiūlyta diegti mūsų 
krašte tą sistemą. Šio mėnesio pra
džioje Kanuose įvyko "Visos“ siste
mos narių metinis ataskaitinis susirin
kimas, jame dalyvavo ir "Vilniaus 
banko“ valdybos pirmininkas.

- "Visos“ sistema šiuo metu apima 
apie 70 procentų piniginės pasaulio 
rinkos, jai priklauso 140 valstybių. 
Pastarajame susitikime Kanuose labai 
rimtai buvo svarstoma, kodėl greta do
lerio, ECU nepradėti naudoti "Visos“ 
piniginio vieneto. Kol kas tai tik 
diskusijos, bet ką gali žinoti - gal atei
tyje bus toks piniginis vienetas. Ar
timiausių dviejų-trijų mėnesių laiko
tarpiu tikimės organizuoti pirmųjų 
Lietuvoje elektroninių pinigų pristaty
mo šventę. Iš pradžių mūsų elektroni
niai pinigai galios tik užsienyje - 
žmogus su "Vilniaus banko“ kreditine 
kortele, galės apmokėti savo sąskaitas 
parduotuvėse, viešbučiuose ir kitur 
neturėdamas grynų pinigų. Užsienie
čiai mūsų banke taip gali atsiskaityti, 
mes jau turime arti trijų šimtų "Visos“ 
kortelių patikrinimo aparatų. Ne visi 
dar naudojami, todėl jeigu atsirastų 
viešbučių, norinčių sudaryti savo 
klientams sąlygas atsiskaityti naudo
jant kreditines korteles, gali į mus 
kreiptis, mielai organizuosime jų ap
tarnavimą.

Šiemet kovo antrąją, minint kuklią 
trejų metų "Vilniaus banko“ veiklos 
sukaktį, buvo padaryta vienos darbo 
dienos savotiška fotografija. Ta diena 
labai nesiskyrė nuo kitų, per ją banką 
aplankė arti dviejų tūkstančių klientų. 
Šiuo metu banke dirba apie 400 dar
buotojų. Kad būtų geresnė teikiamų 
paslaugų kokybė, reikėtų priimti dau
giau darbuotojų. "Vilniaus bankas“ to 
padaryti kol kas negali, nes reikia pa
pildomų patalpų. Aišku, sostinės cent
re tai nėra paprasta, bet visgi išspren
džiama problema. "Viliuosi, jog su
lauksime dienos, kai Lietuvoje, kaip ir 
Šveicarijoje, visose valdžios pakopo
se, apskritai, visuomenėje bus supras
ta, jog bankas gali suteikti pasiturintį 
gyvenimą ne tik savo darbuotojams, 
bet tai nauda ir klientams, ir valstybei 
bei miestui, kuriame bankas veikia“, - 
sakoj. Niedvaras.

Jis sakė, kad einant į rinkos ekono
miką reikia skubiau tobulinti įstaty
mus. Ne tik tuos, kurie tiesiogiai regu
liuoja ekonomikos sferą (mokesčių, 
užsienio investicijų, nuosavybės ap
saugos ir kiti įstatymai). J. Niedvaras

’’Vilniaus banko“ valdybos 
pirmininkas Julius Niedvaras.

Mariaus Baranausko nuotr. 

pateikė tokį pavyzdį: daug kalbama 
apie opią gyvenamojo ploto proble
mą, siūloma, kad gyventojai patys 
statytųsi namus, tačiau esą tam reika
lui neskiriama kreditų. Valstybė sko
linti nepajėgia. Bankai individualiems 
statytojams kreditų nenori duoti, jei 
nepateikiamos garantijos, kad jie bus 
grąžinti. Tarkim, daug kas norėtų kaip 
užstatą pasiūlyti savo butą. Tačiau to
kiu atveju bankininkas gali skaudžiai 
nudegti pirštus. Jeigu klientas negrą
žins paskolos, bankas negalės jo iškel
ti iš užstatyto buto ir parduoti jį, kad 
atsiimtų savo pinigus, nes įstatymas 
neleidžia iškeldinti gyventojo iš buto 
nesuteikus kitos tinkamos gyventi pa
talpos. Pasak J. Niedvaro, labai ne
efektyviai veikia teismai. Kaip rodo 
praktika, dažnai beviltiška į juos 
kreiptis, kad apgintum savo turtines 
teises, susigrąžintum paskolintus pini
gus ir panašiai. Bėda ne vien todėl, 
kad rinkos ekonomikos poreikiai, nau
ji ūkiniai įstatymai nesuderinti su civi
liniu kodeksu ir kitais juridiniais ak
tais. Įstatymai, vyriausybės nutarimai 
dažnai nevykdomi, visuomenė yra tei
sinio nihilizmo būsenoje. Kol padėtis 
iš esmės nepasikeis, sunku tikėtis, kad 
Lietuvos ir užsienio kapitalas galės 
produktyviai veikti ir padės atsigauti 
krašto ūkiui.

- Lankydamasis Londone, įsitiki
nau, jog užsienio bankininkai labai 
palankiai nusiteikę Lietuvos atžvil
giu. Daugelis puikiai supranta, kad 
keisdami buvusią ūkio sistemą, 
įvaldydami rinkos metodus, turime 
išspręsti nemažai problemų ir tiki, 
jog tai mums pavyks. Bet jeigu ir po 
dvejų metų atvažiuosime su tomis 
pačiomis savo ekonominėmis bė
domis, jiems nebebūsime įdomūs. 
Mes nesame tokie dideli, kad pa
saulis, Europa negalėtų gyventi be 
mūsų. Patys turime būti aktyvesni, 
daugiau pateikti projektų, užsiimti 
rimtu darbu, - pasakė "Vilniaus ban
ko“ valdybos pirmininkas Julius 
Niedvaras.

Mindaugas Milieška

Liętuvą Europos orbitoje
DAUGIAUSIA PREKIŲ IŠ 

DANIJOS. Lietuvos užsienio pre
kybos apyvarta šių metų balandžio 
mėnesį buvo 1 1 1,14 mlrd. talonų. 
Prekių eksportuota už 59,55 mlrd. 
talonų, ir tai sudarė 54 proc. visos 
apyvartos, importuota už 51,59 
mlrd. talonų - 46 proc. visos apy
vartos. Eksportas viršijo importą 
7,97 mlrd. talonų.

Daugiausia prekių balandžio 
mėnesį įvežta iš Danijos (24 
proc.), Rusijos (22 proc.), Vokieti
jos (15 proc.), o daugiausia išga
benta, kaip ir anksčiau, į Rusiją 
(34 proc.), Latviją (12 proc.), 
Vokietiją (7 proc.).

PRANCŪZIJOS PARAMA. 
Birželio 8-10 d. Lietuvoje lankėsi 
Prancūzijos finansų generalinis 
inspektorius ponas Claude Villain. 
Jis taip pat yra Prancūzijos vyriau
sybinio biuro, teikiančio pagalbą 
Centrinei bei Rytų Europai (pranc. 

- "M1CECO“), atstovas.
Šis biuras koordinuoja pagalbos 

programas, kurias Prancūzijos min
isterijos ruošia Centrinei ir Rytų 
Europai. "M1CECO“ turi savo 
atskirą biudžetą; Lietuvai skiriama 
4 milijonus. Prie to prisideda pagal
ba pagal PHARE programą, čia 
Prancūzijos dalis sudaro 20 proc. 
(apytikriai 40 milijonų frankų).

Ponas Claude Villain atvyko į 
Lietuvą norėdamas susipažinti su 
ekonominių bei politinių reformų 
eiga, su prioritetiniais Lietuvos po
reikiais technikos srityje (specialis
tų ruošimas, įmonių techninės būk
lės nustatymas).

DVIRAČIAIS j ROMĄ. Ten iš
vyko 8 Vilniaus arkivyskupijos jau
nimo pasiuntiniai. Grupėje - 
Lietuvos lenkų harcerai bei lietuvos 
skautai. Yra ir šioms organizaci
joms nepriklausančių, tačiau gerai 
atrankos varžybose pasirodžiusių 
keliautojų. Visus juos į žygį subūrė 
kunigas Dariuszas Stanczykas.

2400 km ilgumo kelias ves per 
Varšuvą, Krokuvą, Prahą, Vieną.

Romą keliautojai tikisi pasiekti 
birželio 27 d. Žygio devizas - "nu
tiesti popiežiui kelią“, pakviesti ir 
parodyti, kad Lietuva jo laukia.

GELBSTI DIABETIKUS. 
Kauno akademinių klinikų dia- 
betologijos centrui padėti ėmėsi 
Danijos diabeto asociacija "Novo 
Nordisk“ ir Danijos "Lions” klu
bas.

Kauniečiai jau gavo pirmąją 
šiuolaikinių diabetologijos gydy
mo įrenginių siuntą, kainuojančią 
apie 50 000 JAV dolerių. Kadangi 
nuo cukraligės labai dažnai suser
gama akių ligomis ir net apanka- 
ma, danai į Kauną atvežė šiuo
laikinį lazerį akių ligoms gydyti, 
kitos modernios aparatūros okulis
tams. Visa atvežtoji technika bus 
sumontuota danų rengiamoje am
bulatorinėje diabeto klinikoje, į 
kurią ligoniai galės ateiti skirtu 
laiku, grįžti nakvoti namuose.

Valiutos pirkimo-pardavimo kainos 
komerciniame banke ’’Vilniaus bankas“ 

1993 metų birželio 9 d.
Valiuta Pardavimo kaina 

(tai. už vnt.)
Pirkimo kaina 
(tai. už vnt.)

JAV doleris 468.00 450.00
Vokietijos markės 286.00 275.00
Austrijos šilingas 49.00 37.00
Anglijos svarai sterlingų 680.00 655.00
Olandijos guldenai 250.00 240.00
Danijos kronos 70.00 67.00
Kanados doleriai 342.00 330.00
Prancūzijos frankai 84.00 80.00
Švedijos kronos 63.00 60.00
Australijos doleriai 312.00 300.00
Šveicarijos frankai 322.00 310.00
Norvegijos kronos 65.00 62.00
Suomijos markės 80.00 76.00
Estijos krona 36.00 33.00
NVS rubliai 0.39 0.37
Birželio 7 d. įvykusiose eilinėse Maskvos tarptautinės valiutos biržos (MTVB) 

varžytinėse dolerio kursas sudarė 1089 rublius ir 17 rublių viršijo ankstesnį rodiklį.
MTVB informacijos tarnybos duomenimis, parduota 29,81 milijono dolerių.
Tad pastaruoju metu dolerio kursas MTVB varžytinėse kito šitaip: gegužės 11 

d. - 859 rubliai, gegužės 13 d. - 886, gegužės 18 d. - 934, gegužės 20 d. - 940, 
gegužės 25 d. - 960, gegužės 27 d. - 994, gegužės 31 d. - 1024, birželio 1 d. -1050, 
birželio 3 d. - 1072, birželio 4 d. - 1072 ir birželio 7 d. - 1089 rubliai.
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Kaune, Vytauto prospekte, kur 
daugelį dešimtmečių buvo gražiau
sios miesto kapinės ir kurios pradė
jus ’’žydėti“ socializmo laikotarpiui 
buvo panaikintos, paverstos parku, 
šiandien iškilęs dygliuotas metalinis 
kryžius-paminklas. Jis byloja apie 
1941 m. birželio mėnesį įvykusį kau
niečių ginkluotą sukilimą. Čia tomis 
dienomis žuvo nemaža Lietuvos 
sūnų, kurie buvo palaidoti gražioje 
rikiuotėje prie Vytauto prospekto. Jų 
pavardės, kurios yra išaiškintos, vi
siems laikams iškaltos metale. O ne
toliese esančiame pastate atidarytas 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos Rezistencijos ir tremties 
muziejus. Ekspozicijoje gausu archy

’’Vergijos gėda buvo nuplauta kraujo kaina“
(Apie antisovietinį birželio sukilimą Lietuvoje 1941 m.)

Tik savaitė praėjo nuo Gedulo ir 
Vilties dienos. Ir 1941 m. tik savaitė 
skyrė baisiuosius birželio trėmimus 
(apie juos ”EL“ rašė praėjusiame nu
meryje), pradėjusius masinį Lietuvos 
gyventojų genocidą, nuo Vokietijos- 
TSRS karo pradžios, kuris keleriems 
metams nutraukė tolesnes sovietines 
deportacijas žmonių naikinimo tikslu 
į atšiaurius sovietinės imperijos re
gionus.

Su nacių vermachto įsiveržimu į 
buvusio sąjungininko valdas prasidė
jo ir herojinis, anot K. Škirpos, lietu
vių tautos aktas - antisovietinis birže
lio sukilimas. Jis dėl objektyvių ir 
subjektyvių faktorių iki šiol nėra pa
kankamai ištirtas ir įvertintas nei lie
tuvių, nei užsienio šalių tyrinėtojų 
darbuose.

Šiame nedideliame straipsnyje 
autorius nepretenduoja į tiesos mono
polį, kurio istoriniuose tyrinėjimuose 
nėra ir negali būti, nes prie objektyvu
mo ir objektyvesnių vertinimų eina
ma laipsniškai ir jų visiškai pasiekti 
neįmanoma. Be to, išsamesnei anali
zei reikia didesnių darbų.

1941 m. birželio sukilimas - tai 
tautos didvyriškumo ir pasiaukojimo 
veiksmas, kuris tarsi galingas sprogi
mas turėjo nuplauti 1940 m. tautos 
gėdą, neryžtingumo ir pasidavimo 
nuosėdas, jis buvo pribrendęs kaip 
prisukta spyruoklė. Ją priveržė NKVD 
kalėjimuose kankintų žmonių ir jų 
artimųjų kančios, tautos dvasinis ir 
materialinis apiplėšimas, įvairaus 
rango politrukų visose visuomeninio 
gyvenimo srityse primityvumas. 
Įtampa, laukimas, baimė, daugelio 
žmonių subrendęs vidinis pasiruoši
mas pasiaukoti tautos ir valstybės 
ateičiai aukščiausio laipsnio pasiekė 
birželio trėmimų dienomis. Tauta bu
vo pasiruošusi sukilti prieš primestą 
sovietinį okupacinį režimą, o karas 
buvo taip arti, jog juo jau alsavo Lie
tuva. Ji karo laukė kaip progos iš
sivaduoti. Karo požymių buvo daug. 
Raudonarmiečiai karštligiškai statė 
naujus įtvirtinimus. Buvo atgabenama 
vis daugiau karo technikos. Sovieti
niai karininkai pradėjo siųsti savo šei
mas į Rusijos gilumą. Naktį iš birže
lio 20 į 21 dieną buvo aptemdyti di
dieji Lietuvos miestai. Trėmimų me
tu miškuose pradėjo veikti lietuvių 
partizanai. Tai buvo pasiaukojimas, 
kurį skatino ne tik siekimas pasiprie
šinti tautos naikinimui, bet ir noras 
garbingai numirti savo krašte, o ne 
bekraštėje Stalino imperijoje.

Emigracijoje sukilimo planus pra
dėta rengti, mobilizuoti žmones jau 
1940 metais. Lapkričio 17 d. Vokieti

joje, Berlyne, įvyko Lietuvių Aktyvis
tų Fronto (LAF-o) steigiamasis susi
rinkimas (konferencija). Čia buvo pri
imta deklaracija, programiniai doku
mentai, numatytas veiksmų planas 
kovojant už išlaisvinimą iš ’’sovietinio 
komunistų jungo“. Tai savo doku
mentinėje studijoje "Sukilimas“ (kny
ga išleista 1973 m. Vašingtone) apra
šo vienas LAF-o vadovų Kazys Škir

Rezistencijos ir tremties muziejus Kaune
vinių fotonuotraukų, bylojančių apie 
tragiškas ir lemtingas Lietuvos dienas, 
čia matome daug veidų ir pavardžių, 
kurių mūsų tarpe jau nebėra...

Muziejuje susipažinau su tuo metu 
buvusiais lankytojais. Sibiro tremtinys 
kaunietis Eugenijus Šilingas (nuotrau
koje kairėje), sutikęs kurį laiką visuo
meniniais pagrindais pabūti muziejaus 
prižiūrėtoju, kalbasi su to paties likimo 
Sibiro gulagų tremtine suvalkiete Va- 
laityte-Sendžikiene. Dešinėje žmogus 
nuo Zarasų krašto, pokario partizanų 
fotografijose atradęs daug pažįstamų 
veidų. Tai Apolinaras Palivonas iš 
Kauno. Pokaryje jis irgi nemaža metų 
valgė karščių politinio kalinio duoną.

Algimantas Žižiūnas

pa. Jis rašo, jog minėtame susirinkime 
dalyvavo 28 asmenys. Tarp jų buvo 
Lietuvos Tautinio komiteto pirminin
kas E. Galvanauskas. P. Karvelis, S. 
Yla, J. Pyragius, S. Puodžius, B. Raila, 
A. Maceina, P. Dirmeikis, broliai 
Dženkaičiai ir kiti to meto ir vėlesnių 
įvykių žymūs žmonės (Škirpos knygos 
91 p.).

Sukilimo planus ruošė, kaip rašė is
torikas V. Brandišauskas, taip pat 

’LAF-o vadovai Lietuvos miestuose ir 
apskrityse. 1941 m. balandžio mėn. J. 
Meškausko bute susirinkę Kauno ir 
Vilniaus LAF-o atstovai aptarė sukili
mo planą. Sukilimui buvojau pasiruoš
ta gegužės mėnesį, tačiau data buvo 
atidėta dėl to. jog sukilimą nutarta su
sieti su karo pradžia. Mobilizacinį vaid
menį atliko pogrindžio spauda. Birželio 
trėmimai praretino LAF-o tinklo orga
nizatorių ir vadovų gretas Lietuvoje, 
apardė ryšius tarp jų. bet sukilimui su
kliudyti negalėjo. Nors LAF-as gimė 
Vokietijoje ir turėjo veikti nemažoje 
nacių pareigūnų priežiūroje, bet kalbėti 
apie nacionalsocialistų ideologijos 
įtaką pogrindinei organizacijai būtų ne
tikslu vien dėl to, jog nacistinė Vokieti
ja nesiruošė atkurti Lietuvos valstybės. 
Apie tai rašo ir K. Škirpa: ”LAF ne
buvo joks vokiečių NSDAP pamėg
džiojimas, bet originalus mūsų pačių 
organizacinis sąjūdis, pagimdytas lietu
viškojo patriotizmo po Lietuvą ištiku
sios birželio 15 dienos didžiosios nelai
mės, siekiant žūt būt atkurti jos valsty
binį suverenumą“ (ten pat, p. 31).

Vokietija karą su TSRS pradėjo 
birželio 22 d. auštant, o to pačio rytolO 
valandą LAF-o Kauno kovinių būrių 
vadai nutarė sukilti. Popiet sprendimą 
patvirtino LAF-o Kauno vadovybės 
pasitarimas, kuriam dalyvavo Leonas 
Prapuolenis, Alfonsas Damušis, Juozas 
Ambrazevičius, istorikas Zenonas 
Ivinskis, pulkininkas Juozas Vėbra ir 
kiti. J. Vėbra buvo paskirtas kariniu su
kilimo vadovu. Vakare Kauną apleido 
aukštieji sovietiniai pareigūnai su šei
momis, o sukilėliai užėmė miesto cent
rinį paštą ir telegrafą, prezidentūrą, kitų 
įstaigų pastatus, išsprogdino karinę 
telefono stotį Vilijampolėje, tuo paraly- 
žuodami Raudonosios armijos veiks
mus. Naktį, apie 2 valandą, sukilėlių 
rankose atsidūrė taip pat radiofonas 
Daukanto gatvėje ir radijo stotis Vytau
to kalne.

Labai svarbus LAF-o kreipimasis į 
tautą, Lietuvos nepriklausomybės atkū
rimo ir Laikinosios vyriausybės sudė
ties paskelbimas per Kauno radiją ki
tos, birželio 23-osios rytą. Tai įvyko 9 
vai. 28 min. Sukilimas, prasidėjęs Kau
ne ir arčiau Vokietijos sienos esančiose 
apskrityse, žaibiškai pradėjo plisti viso
je Lietuvoje. Net atokiau esančiame 
Vilniuje birželio 23 d. vakare buvo už
imtas paštas, kitos įstaigos, o sukilėlių 
štabas įsikūrė Universitete. Jo dėstyto
jai, studentai, lietuviai kariai, atsipalai
davę nuo sovietinių karininkų, polici
ninkai, įstaigų tarnautojai, sudarę ne
gausius būrius, kontroliavo daugelį 
miesto gatvių, iškėlė trispalvę vėliavą

Gedimino pilies bokšte. Raudonarmie
čių per Vilnių traukėsi nedaug. Tad 
sukilimas sostinėje pareikalavo tik 24 
sukilėlių gyvybių (tiek buvo palaidota 
iki liepos 6 d. Rasų kapinėse).

Kauno dalia buvo sunkesnė. Čia 
net dideliems ir neblogai apsigink
lavusiems sukilėlių būriams labai 
sunkiai pavyko atlaikyti iš Nemuno 
kairiojo kranto besitraukiančios rau
donarmiečių masės spaudimą. Istori
kas L. Truska rašo, jog Kauno LAF-o 
būriams pavyko užimti ginklų san
dėlius Parodos aikštėje, o į sukilėlių 
rankas pateko net 25 tūkstančiai auto
matų, šautuvų, kulkosvaidžių, pisto
letų. Svarbų vaidmenį kovose, išve- 
žiojant ginklus, palaikant ryšius, sutei
kiant medicinos pagalbą sužeistie
siems atliko studentai. Didžiausios 
kautynės vyko pne tiltų ir Šančiuose. 
Savo gyvybes ant Laisvės aukuro pa
aukojo tautos didvyriai. Vienas pirmų
jų žuvo studentas A. Živatkauskas. 
Gindamas Aleksoto tiltą, žuvo leite
nantas J. Dženkaitis, atvykęs į Lietuvą 
sukilimo išvakarėse, Vilijampolės tiltą 
(jį sukilėliai išgelbėjo nuo susprogdi
nimo) - J. Savulionis, radijo stotį - Vy
tauto Didžiojo universiteto docentas J. 
Milvydas. Kaune iki liepos 1 d. buvo 
palaidota 120 sukilėlių, o L. Prapuo- 
lienis 1941 m. rugpjūčio 6 d. kalbėjo 
apie 200 Kaune žuvusių sukilėlių. 
Sukilėliai dar buvo vadinami parti
zanais arba baltaraiščiais, nes ant 
rankų turėjo raiščius su raidėmis TDA 
(Tautinė darbo apsauga), tai buvo su
derinta su vokiečių karine vadovybe ir 
leido nešioti ginklą.

Dideli sukilėlių būriai veikė taip 
pat Utenos, Panevėžio, Šiaulių, Uk
mergės ir kitose apskrityse. Beveik 
kiekviename valsčiuje susidarė moky
tojų, tarnautojų, buvusių policininkų 
vadovaujami būriai. Ne visiems jų 
teko susiremti kautynėse su raudon
armiečiais ar sovietiniais aktyvistais. 
Kitur jie atliko tik gyventojų apsaugos 
funkcijas, tapo Laikinosios vyriau
sybės įstaigų valsčiuose atrama. Sun
ku nustatyti ir tikslesnį sukilėlių skai
čių, nes beveik netyrinėti įvykiai jau 
gerokai nugrimzdę praeitin. Dažniau
siai minimas 100 tūkstančių skaičius. 
Rašoma, jog 2 tūkst. sukilėlių žuvo. 
Šis skaičius gali būti kiek padidintas ir 
taip pat reikalauja tikslinimo, istorikų 
kruopščių tyrinėjimų, kraštotyrininkų 
entuziazmo.

Birželio sukilimas buvo sėkmin
gas. Į Kauną vokiečių Vermachtas 
įžengė tik birželio 25 d., kuomet mies
tą tvirtai kontroliavo sukilėliai. Į Vil
nių, Trakus ir daugelį kitų miestų vo
kiečių kareiviai taip pat įžengė para
dine eisena. Sukilimo dėka Vokietija 
Lietuvoje, kurioje karo veiksmai bai
gėsi birželio 28 dieną, patyrė nedide
lių nuostolių. Įžengusi armija buvo 
sutikta kaip išvaduotoja. Visa tai 
įpareigojo Vokietiją daryti nuolaidas 
lietuvių tautai valstybingumo klausi
mu. Deja, nacių vadovybė nekoregavo 
savo planų, kuriuose buvo numatyta 
Lietuvos germanizacija ir vokiečių 

kolonistų įkurdinimas. Jau 1941 m. 
birželio 23 d. J. Gebelso propogan- 
dos ministerija uždraudė vokiečių 
radijui ir laikraščiams skelbti infor
maciją apie lietuvių sukilimą ir 
nepriklausomybės paskelbimą. Įvai
riais būdais buvo stengiamasi likvi
duoti Laikinąją vyriausybę, kurios 
sudėtis buvo pakoreguota birželio 24 
d. Naciams neišleidus iš Vokietijos 
K. Škirpos, vyriausybei pradėjo va
dovauti ir švietimo ministro pareigas 
ėjęs J. Ambrazevičius, vėliau parašęs 
knygą apie lietuvių rezistenciją 
"Vienų vieni“ (J. Brazaičio pavarde).

Sukilimo sūkuryje gimusi Laiki
noji Lietuvos vyriausybė bendradar
biavo su vokiečių karine administra
cija. Su vokiečių okupacinės civili
nės valdžios (ji pradėjo veikti liepos 
pabaigoje) siūlomomis paklusnaus 
nacių įrankio sąlygomis nebuvo su
tikta. 1941 m. rugpjūčio 5 d. Laiki
noji vyriausybė nustojo veikusi, per 
šešias savaites karo ir vokiečių parei
gūnų trukdymo laikotarpį sugebėjusi 
padaryti daugiau negu buvo įmano
ma. Desovietizacijos srityje daugiau
sia pavyko padaryti kultūros ir švie
timo įstaigose. Svarbu ir tai, jog tau
ta susigrąžino pasitikėjimo jausmą, 
jį įžiebė birželio sukilimas. To pasiti
kėjimo ir pasiaukojimo užteko ir tre
jiems nacių okupacijos metams re
zistencinėje kovoje (neginkluotoje), 
ir sunkiems išbandymams pokario 
kruvinoje antisovietinėje rezistenci
joje. Sukilimas buvo prisimenamas 
ir vėlesniame moraliniame bei kultū
riniame pasipriešinime.

1941 m. birželio sukilimo istori
kams negalima nagrinėti sausai, 
schematiškai, nes bet kurio sukilimo 
įvykiai vystosi sparčiai, neprogno
zuojamai. O antisovietinis sukilimas 
Lietuvoje vyko ypač sudėtingomis 
tarptautinėmis sąlygomis. Prioritetas 
sukilimo analizei ir vertinimams pri
klauso mūsų istorikams, bet jie turi 
išvengti kaimyninių ar suinteresuotų, 
ypač vykdžiusių vieną ar kitą oku
paciją, šalių mokslininkų vertinimų 
stereotipų įtakos. Sukilimo vadovų 
tikslų iliuzioriškumo konstatavimas 
vaizduotų tautos masinį didvyrišku
mo veiksmą eiliniu bruzdėjimu, sau
jelės idealistų žingsniu arba pagalba 
naciams. Sukilimas buvo gerai orga
nizuotas. beveik maksimaliai buvo 
išnaudotos jo galimybės. Tad visiš
kai teisus vienas sukilimo organiza
torių ir po V. Landsbergio-Žemkal
nio mirties likęs vienintelis tebe
gyvenantis laikinosios vyriausybės 
narys Adolfas Damušis, rašydamas, 
jog sukilimas, jo mastas buvo aki
brokštas tiek naciams, tiek TSRS 
valdžiai. Jis pabrėžė: ”1941 metų 
birželio 22-25 dienomis įvyko suki
limas prieš sovietų okupaciją, tauta 
griebėsi ginklo. Vergijos gėda buvo 
nuplauta kraujo kaina“. (A. Damušio 
pastabos apie T. Venslovos straipsnį 
- "Lietuvos aidas“, 1993 m. balan
džio 27 d.).

Stanislovas Buchaveckas

Lenkijos 
lietuvių 

gyvenimas
Lenkijos lietuvių dvisavaitinis 

žurnalas "Aušra" praneša, kad š. m 
balandžio mėnesį Suvalkų teisme 
įregistruota Lenkijos lietuvių bend 
ruomenė (LLB), kuri pagal teisint 
patvirtintą statutą bus ir politine 
organizacija, galės dalyvauti rinki 
muose į vietos savivaldybes, į Len 
kijos seimą, senatą ir pan. Tai ypač 
svarbu, nes nei viena iki šiol veiku 
si lietuviška organizacija neturėjo 
teisės dalyvauti Lenkijos politinis 
me gyvenime.

Apie LLB registravimą pranešu 
Lenkijos prezidento raštinei, seime 
tautinių ir etninių mažumų komisi 
jai, seimo atstovams - vokiečit 
frakcijos pirmininkui, pravoslavu 
atstovui, tautinės edukacijos mi
nistrui, kultūros ir meno ministen 
jos tautinių mažumų grupės vedėja 
B. Berdychovvskai, Suvalkų vaiva- 
dai C. Ciesliukowskiui, Seinų but 
mistrui J. Maksimovičiui irt. t.

Kovo mėn. 13-14 d. Helsinkio 
komiteto kvietimu Varšuvoje susi-Į 
tiko Lenkijoje gyvenančių tautinio! 
mažumų atstovai. Tikslas - susipa 
žinti su Helsinkio komiteto darbais 
jo veiklos kryptimi, kai yra pažei 
džiamos žmogaus teisės arba jom 
iškyla pavojus. Išsakyta daug kriti 
nių pastabų apie administracijos 
vietos valdžios darbą. Vokiečio 
mažumos atstovai tvirtino, kac 
Lenkijoje toleruojamas smurtas 
nereaguojama, kai tautinių mažumo 
atstovams gresia pavojus. Vokie 
čiai nurodė ir vietoves - Bytomor 
Zabrze miestus. Skundėsi gudai,los 
toriai, armėnai. Daugumas mažumo 
atstovų skundėsi, kad vietos valdžia 
nepakankamai bendradarbiauja so 
tautinių mažumų organizacijomis 
dažnai platinami atsišaukimai, nu 
kreipti prieš mažumas. Mažumųat 
stovų pasisakymai parodė, kac 
žmonės yra neramūs, bijo Lenkijos 
politinio ir ūkinio nestabilumo.Ti 
gali kelti pavojų tautinių mažumo 
teisėms. Taip pat pažymėta, kac 
televizijos laidos apie mažumas nt 
visada yra teisingos.

Kaip reikalai su Vidugirių baž 
nyčia? Reikia spėti, kad šis klausi 
mas galutinai neišaiškintas. Balau 
džio 3 d. Vidugirių bažnyčios kimi 
simu įvyko pasitarimas, kuriamo 
Punsko parapijos kebonas prel.l 
Dzermeika (tėvas lietuvis, motin: 
lenkė - K. B.) pasakė: "Vidugirio 
bažnyčią stačiau ir norėjau ją lietu 
viškai išpuošti, kad kada nors atei 
ty, pravažiuojantys turistai, apžiū 
rėję bažnyčią, žinotų, jog čia kai 
kada GYVENO lietuviai. Tad labi 
teisingai savo straipsnyje Rainm 
das Yla rašo: "kodėl gyveno, o k 
GYVENA?“ Juk maras gal neiš 
tiks, galgi ir po kitų 110-ties meto 
čia dar skambės lietuviškos gies 
mės, lietuvių kalba.

Lenkų spaudos ištraukos, ii 
spausdintos "A UŠROJE“:

(...) Apie lenkų teises, dokument 
gavimą, o paskui žemės atgavimi 
susitikime su Lietuvos parlamenti 
šefu Česlovu Juršėnu kalbėjo taip p 
deputatas Leszek Bugaj. Č. Juršėną 
deklaravo lenkų mažumos Lietuve* 
reikalų supratimą ir didžiuodamasi 
pridūrė, kad jo tėvas dalyvavo 19? 
m. kare kaip Žečpospolitos kareivi 
(...) "Zielony Sztandar“ Nr. 10(Č 
Juršėnas ir jo tėvas yra gimę tada lenk: 
okupuotame Švenčionių krašte,ta 
kaip Lenkijos pilietis jis buvo mob 
lizuotas į lenkų kariuomenę - K. B.)

(...) Ponas Algirdas Brazauske 
mano, kad lenkų universitetas Vii 
niuje turi būti. Savaime aišku, b 
turi būti pradinis ir vidurinis švieti 
mas, kultūrinė veikla, laikrašti* 
Mums (laikraščiui "Kurier Wilen* 
ki“) pasakė: būkite ramūs, lenkis 
kas laikraštis turi būti (...) “Gazet- 
Olsztynska“ Nr. 49.
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Laiškai redaktoriui

Gerbiamas Redaktoriau,
Gegužės 6 d. ”EL“ Nr. 17 p. S. 

Kasparas aprašė Didžiosios Brita
nijos Lietuvių Sąjungos 45-jį metinį 
suvažiavimą. Jame paminėjo įvairių 
jo dalyvių pranešimus, tarp jų ir 
Tautinės Paramos Fondo (TPF) 
pranešimą, kurį teko perskaityti man.

S. Kasparo teigimas, kad TPF 
vadovybė daugiau neberinks aukų, 
turbūt kilo iš nesuprastos mano min
ties, pareikštos atsakant į vieną su
važiavimo atstovės klausimą. Mano 
atsakymas buvo šitoks: "Nors Brita
nijos lietuvių bendruomenė ir dosni, 
bet yra negausi ir nepasižymi tur
tingumu, o krašte veikiant keliems 
aukų rinkimo fondams, Tautinės Pa
ramos Fondas nuo aukų rinkimo va
jaus susilaikė ir pašalpą politiniams 
kaliniams, Sausio 13-osios ir Medi
ninkų žudynių aukoms ar jų šei
moms skyrė iš turimų lėšų. Ar ateity
je TPF naudosis aukų telkimo vaju
mi, priklausys nuo gyvenamojo lai
kotarpio raidos ir TPF valdybos 
nuosprendžio“.

Nuolat tvirtėja Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus tarptautiniai ryšiai, vis daž
niau draugijos atstovai išvyksta į kitas 
šalis dalyvauti įvairiuose forumuose, 
mokytis patyrimo. Štai neseniai iš 
Anglijos grįžo Lietuvos jaunimo Rau- 
,tonoj o Kryžiaus centro direktorė 
Gražina Jevgrafovienė, keturias die
nas dalyvavusi Europos šalių Raudo
nųjų Kryžių konferencijoje, kuri buvo 
skirta lėšų kaupimo būdams aptarti. Ji 
sutiko pasidalinti kelionės įspūdžiais.

■ Konferencija vyko 40 kilometrų 
nuo Londono esančioje Bamethilo 
(Barnett hill) vietovėje. Didžiosios 
Britanijos Raudonojo Kryžiaus moky
mo centre. Įdomi jo istorija. Tuščioje 
kalvėje turtingas anglų biznierius 
Frankas Kukas 1905 metais pasistatė 
didingą namą, čia vasarodavo. Po vy
ro mirties mis Kuk 1940 metais britų 
Raudonajam Kryžiui ir šv. Jono karo 
organizacijai leido pastatą panaudoti 
karo ligoninei. Vėliau biznieriaus naš
lė rūmus išvis padovanojo Didžiosios 
Britanijos Raudonajam Kryžiui, kuris 
& ir įsirengė mokymo centrą, viešbu
tį. Patalpos nuomojamos kitoms orga
nizacijoms, komersantams susitikimus 
rengti, prekybos sutartis pasirašyti. 
Tad žinant rūmų istoriją, konferenci
joje buvę simboliška girdėti, kaip šių 
dienų labdariai padeda Raudonajam 
Kryžiui vykdyti jo kilnią misiją.

- Bet reikia rasti ir kelią į labdarių 
širdį, tiesa?

- Apie tai ir buvo kalbama konfe
rencijoje. Ją surengusi Tarptautinė 
Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo 
Pusmėnulio draugijų federacija žind-

Pirmąkart tokiuose karinių jurų pajėgų manevruose
Birželio 8-18 dienomis Baltijos 

jūroje vyksta beprecedentiniai savo 
mastu ir dalyvių sudėtimi karinių jūrų 
pajėgų manevrai. Kaip pranešė JAV 
gynybos ministerija, manevruose 
"U.S. Baltops-93“ dalyvauja JAV, 
Rusijos, Didžiosios Britanijos, VFR, 
Nyderlandų, Danijos, Norvegijos, 
Švedijos, Suomijos, Lenkijos ir Lietu
vos laivai, lėktuvai ir sraigtasparniai, 
taip pat stebėtojai iš Latvijos ir Estijos.

Kasmetinius bendrus manevrus 
"Baltops“ JAV, VFR ir Danija rengia 
jau daugiau kaip 20 metų. Kartais 
juose dalyvaudavo ir kai kurios kitos 
NATO šalys.

Lietuvos karinio jūrų laivyno fre
gata, dalyvavusi manevrų pirmojoje 
dalyje, dar neturi pavadinimo, o tiktai 
borto numerį F-l 1, birželio 5 dieną iš 
Klaipėdos išplaukė į Danijos uostą 
Ortiusą. Įguloje 65 jūreiviai. Fregatai 
vadovauja jūrų leitenantas Artūras 
Aukštkelnis. Tai pirmasis Lietuvos 
karo laivo vizitas į užsienio uostą.

Iš Orhuso JAV, Danijos, Didžio
sios Britanijos ir Lietuvos laivai at
plaukė į manevrų rajonus.

S. Kasparo tvirtinimas, kad TPF 
įsteigtas remti Lietuvos politinių kali
nių ir jų šeimas taip pat nėra visiškai 
tikslus. Tautinės Paramos Fondo 
steigiamajame suvažiavime buvo 
nubrėžti platesnės apimties tikslai, 
kurie priimtuose fondo įstatuose 
suformuoti trijuose atskiruose punk
tuose. Reikia nepamiršti, kad svar
biausia to TPF steigiamojo suvažiavi
mo priežastis buvo anais laikais oku
panto vykdytas bet kokio tautinio pa
sireiškimo persekiojimas bei sunki po
litinių kalinių ir jų šeimų padėtis.

Užuomina, kad "Fondas persi
orientavo remti Lietuvoje Tremtinių 
sąjungą ir Sausio 13-osios broliją“ yra 
S. Kasparo žurnalistinės fantazijos 
kūrinys. Darydamas pranešimą, aš 
taip nesakiau ir negalėjau sakyti, nes 
nei su Tremtinių sąjunga, nei su Sau
sio 13-osios brolija tiesioginio ryšio 
TPF valdyba neturi ir nėra priėmusi 
nutarimo jas remti.

Vardan aiškumo reikia pažymėti, 
kad Politinių kalinių ir tremtinių są
junga, Tremtinių sąjunga ir Sausio 13- 
osios brolija yra atskiros organizaci
jos.

Svetingoje Britanijos žemėje
jo, jog kaupti lėšas sunkiausia buvu
sioms socialistinėms šalims - jų ir 
ekonomika menka, ir patyrimo nėra. 
Konferencijoje dalyvavo 16 Europos 
valstybių atstovai, iš Pabaltijo - Lietu
va ir Latvija. Vyko ir bendri posė
džiai, ir grupėmis po 4 šalis. Sužino
jom įdomių dalykų. Pasirodo, prašyti 
pinigų įvairioms Raudonojo Kryžiaus 
humanitarinėms programoms reikia 
mokėti, reikia tam rengtis. Kai kurių 
šalių Raudonųjų Kryžių komitetuose 
yra specialūs menedžeriai ir net jų 
grupės. Jie tikri psichologai, moka nu
sižiūrėti "auką“, moka palaikyti ryšius 
su pelningomis organizacijomis, vers
lininkais, politikais, žymiais visuome
nės veikėjais. Nepakanka jiems pa
prastą laišką parašyti, reikia parašyti 
tokį, kad lėšų aukotojas suvoktų savo 
paramos būtinumą. Šia prasme vertin
gą patyrimą turi Didžiosios Britanijos 
Raudonasis Kryžius. Jis parengė spe
cialius vokus, kuriuose išraiškingai 
pavaizduota remtina programa. Tų vo
kų išsiunčiama daugybė, paštas sutei
kia nuolaidą. Paskui adresatui dar ir 
skambinama, teiraujamasi, ar turės jis 
galimybes padėti. Žinoma, už aukas 
būtinai padėkojama. Toks bendravi
mas skatina labdarą.

- Šiemet Tarptautinės Raudonojo 
Kryžiaus dienos proga ir mūsų šalies 
jaunieji savanoriai pasirodė gatvėse 
su aukų dėžutėmis, surinko 50 tūkst. 
talonų.

- Tai - kuklūs pirmieji mūsų žings
niai. Derėtų mokytis iš kitų valstybių. 
Antai Suomijos ir Meksikos Raudo
nieji Kryžiai daug lėšų gauna iš loteri

Manevrų metu mokomasi bendrais 
veiksmais vykdyti gelbėjimo operaci
jas, palaikyti plaukiojimo tvarką. Jie 
vyksta išilgai prie Baltijos esančių 
valstybių krantų. Vienas iš manevrų, 
kurie tęsis keturias dienas, vadovų yra 
iš Lietuvos - komandoras Raimundas 
Baltuška. Laivai su mandagumo vizi
tais lankysis manevruose dalyvavusių

Nuo pat TPF įsteigimo pradžios 
parama buvo teikiama daugiausia 
drabužių ir maisto siuntiniais. 
Vėliau, susiorganizavus Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungai, buvo 
susitarta paramą teikti pinigais.

Skiriant piniginę paramą Sausio 
13-osios kruvinųjų įvykių ir Medi
ninkų žudynių aukoms ar žuvusiųjų 
šeimoms, TPF valdybai nebuvo rei
kalo "persiorientuoti", nes ji vado
vavosi TPF įstatų straipsniu, kuris 
suteikia teisę skirti paramą: "Lie
tuviams. persekiojamiems, nukentė- 
jusiems ar patekusiems vargan už 
lietuvių tautos ir žmogaus teisių gy
nimą". Šiuo straipsniu remiantis, pir
moji piniginė parama Sausio 13- 
osios įvykių nukentėjusiems buvo 
paskirta 1991 m. balandžio 14 d., ją 
nuvežė į Vilnių grįžtantis dr. G. 
Kirvaitis.

TPF valdybai paprašius, dr. G. 
Kirvaitis mielai sutiko ir toliau talki
ninkauti, siunčiant nukentėjusių as
menų adresus ir asmeniškai įteikiant 
paramą.

Su pagarba
J. Bendorius

20 musų krašto dailininkų 
rodo savo darbus Romoje

Romoje kasmetinėje Margutta 
gatvės dailininkų asociacijos parodoje- 
mugėje dalyvauja 20 lietuvių dailinin
kų. Savo darbus rodo grafikai Mika
lojus Vilutis, Nijolė Šaltenytė, Ra
munė Vėliuvienė, Jūratė Stauskaitė, 
Violeta Gaidamavičiūtė, kiti grafikai, 
tapytojai ir keramikai. Tai pirmoji lie

tuvių dailininkų grupės paroda Romo
je pokario metais.

Parodą dailininkai surengė tarpi
ninkaujant kultūrinių iniciatyvų firmai 
Ancilius, veikiančiai prie Lietuvos kul
tūros ir švietimo ministerijos. Kelionės 
į Italiją išlaidas padengti padėjo "Vil
niaus bankas“. VAR

jų. Norvegijoje veikia žaidimo auto
matai, olandai, švedai vysto prekybą. 
Originaliai lėšų prasimano Didžiosios 
Britanijos Raudonasis Kryžius. Pa
vyzdžiui, numato programą ir skelbia 
papuošalų rinkimo akciją, išleidžia 
bukletą. Arba tokia akcija - dovanoti 
nereikalingą auskarą. Būna, kad mo
teris vieną auskarą pameta, tada ir kito 
nėra kur dėti. Štai žmonės ir dovanoja 
tuos papuošalus, Raudonasis Kryžius 
juos parduoda. Taip buvo sukaupta 
nemažai pinigų kurdams, Somalio gy
ventojams remti.

Esu įsitikinusi, jog ir Lietuvoje 
kažką panašaus būtų galima daryti. 
Jau atsiranda turtingesnių žmonių, 
kurie neabejingi vargetų likimui. Tik 
reikia mokėti sužadinti pinigingų biz
nierių jausmus.

- Kaip patiko Anglija? Juk ten 
pirmą kartą.

- Patiko nepaprasta tvarka Bamet- 
hile, kruopščiai prižiūrima aplinka. 
Bet labiausiai žmonės, jų nuoširdu
mas, romumas. Labai dėkinga Didžio
sios Britanijos Raudonajam Kryžiui, 
kuris finansavo mano kelionę į kon
ferenciją. Ir ne tik į ją. Savo lėšomis 
britai sudarė galimybę dvi dienas 
pabūti Londone, susipažinti su miestu 
ir jo įžymybėmis. Gaila, nebuvo pro
gos aplankyti Lietuvių Namus, susi
tikti su lietuvių bendruomenės atsto
vais. Juk jie irgi yra padėję Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui. Bet tikiuosi, kad 
šioje svetingoje žemėje buvau ne 
paskutinį kartą.

Kalbėjosi Algimantas Jazdauskas

šalių uostuose.
Virgilijaus Usinavičiaus (ELTA) 

nuotraukoje užfiksuotas momentas, 
kai Lietuvos pakrančių apsaugos 
kariniame jūrų laivyne išbandytos 
dvi karinės fregatos, nupirktos iš 
Rusijos. Jos pradėjo kontroliuoti 
Lietuvos ekonominę zoną Baltijos 
jūroje.

40-OJI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖS

(1993 m. rugpjūčio 1-8 d Augsburge, 
Haus St. Ulrich)

PROGRAMA
Sekmadienis, rupjūčio 1 d.
20 vai. susipažinimo vakaras

Pirmadienis, rugpjūčio 2 d.
10 vai. Atidarymas
DARIUS KUOLYS (Vilnius) "Inteligentija posttotalistinėje 

Lietuvoje“.
20 vai. VINCAS BARTUSEVIČIUS (Wittlich) "Socializmo 

liekanos Lietuvos žmonių santykiuose“.

Antradienis, rugpjūčio 3 d.
10 vai. VINCAS NATKEVIČIUS (Viernheim) "Putino lyrika“.
19.30 vai. Studijų savaičių kūrėjų prof. A. Maceinos, prof. Z. 

Ivinskio, prof. J. Griniaus pagerbimas: VAIDOTAS DAUNYS 
(Vilnius) "Gruodas už lango. Jasmanto ir Putino poezijos prasmenys“, 
ALFREDAS BUMBLIAUSKAS (Vilnius) "Zenono Ivinskio vieta 
mūsų istoriografijoje“, VIDMANTAS VALIUŠAITIS (Kaunas) 
"Putinas Jono Griniaus žvilgsniu“.

Trečiadienis, rugpjūčio 4 d.
10 vai. Kun. JONAS JURAITIS (Termen/Kaunas) "Iš kokios 

praeities semsim stiprybę ir gudrybę - mintį ir išmintį?“ (Teologija, 
filosofija ir sielovada Lietuvoje).

Popiet ekskursija į Bavarijos pilis
20 vai. TOMAS SODEIKA (Kaunas) "Šiuolaikinė religijos situaci

ja Lietuvoje“.

Ketvirtadienis, rugpjūčio 5 d.
10 vai. KĘSTUTIS GIRNIUS (Mūnchenas) "Politinė padėtis 

Lietuvoje“.
17 vai. VYTENIO M. VOSYLIŪNO (Northeim) vargonų koncer

tas: J. S. Bacho, J. Gaidelio, A. Ginastera'os, H. Howells kūriniai.
20 vai. ALGIRDAS STEPAITIS (Arlington Hts) "Žemės alyvos 

(naftos) svarba kasdieniniame gyvenime“.

Penktadienis, rugpjūčio 6 d.
10 vai. SAULIUS PEČIULIS (Vilnius) "Ekonominės reformos 

raida Lietuvoje po Nepriklausomybės atkūrimo".
20 vai. TĖVYNĖS VALANDĖLĖJE - prof. VYTAUTO LANDS

BERGIO žodis ir M. K. Čiurlionio kūriniai pianinui.

Šeštadienis, rugpjūčio 7 d.
10 vai. KAJETONAS ČEGINSKAS (Uppsala) ”40 savaičių ir kas 

po to?“ (Pasisakymas dėl Savaičių ateities).
20 vai. LILIJOS ŠUKYTĖS (Northeim) koncertas, palydint 

VYTENIUI VASYLIŪNUI.

Sekmadienis, rugpjūčio 8 d.
10 vai. Šv. Mišios. Aukoja vysk. A. DEKSNYS.
11 vai. Savaitės uždarymas.

Savaitę moderuoja Kajetonas J. Čeginskas (Uppsala), Saulius 
Girnius (Mūnchenas), Vincas Natkevičius (Viernheim). Rengėjai - 
Alina Grinienė ir Richardas Hermanas iš Mūncheno.

Kapelionas - kun. J. Jūraitis.
Nakvynė su maistu kainuos 490,-DM. 

Registracijos mokestis - 100 DM, jaunimui - 50 DM.

Registruotis:
A. Grinius 

Diamanstr. 7, 
D-8000 Mūnchen 50

Rengėjai
Užs. 781

S [aoafSfaitiiafasjarajajafafarafaaiafaBJEiajsjafajejaafSjajBJBia sU
@

J5J3J3l3JSI3J3J3EJ3J5I3JSI3ISl3J'2I3f3Ii

Derby miesto muziejuje 
Pickford House, 41 Friar Gate, Derby 

nuo gegužės 22 iki liepos 11d.

vyks tradicinių lietuviškų rūbų, 
mezginių paroda.

Maloniai kviečiame aplankyti šią turtingą parodą.

DBLS Kultūros reikalų vedėjai
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K. Grumauskas - 2.50 sv.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

PADĖKA
Sunkiai susirgus mūsų dukrytei 

Paulinai, prireikė Anglijos medici
nos specialistų pagalbos. Šiuo 
metu ji gydosi Birmingemo klini
koje. Už jaukią pastogę, rūpestin
gumą. namų Šilumą esame ypatin
gai dėkingi Birmingemo Lietuvių 
bendruomenės pirmininkui Stasiui 
Starkai, Virbickų šeimai iš Man
česterio, taip pat Gigai Raguc- 
kienei, Jurgiui Smetonai, Mančes
terio Lietuvių bendruomenei bei 
visiems kitiems, neabejingiems 
mums sunkiu gyvenimo momentu.

Indrė ir Audrius Juknos

Ką reiškia trys datos?
Tokį klausimą "EL“ atsiuntė 

skaitytojas J. Lukošius iš Vokietijos. 
Jis rašo: "Ant stalo "Europos lietu
vis" Nr. 19, pažymėtas 1993 m. 
gegužės 20 d., Vokietijoje gautas 
gegužės 22 d. "Lietuvių kronikos“ 
skyrelyje: "Europos lietuvis“ spaus
dinamas Vilniuje. Šis "EL“ Nr. 19 
išiųstas iš Vilniaus gegužės 17 d.“ 
Ta pati ir dar keistesnė "istorija" su 
ankstyvesniais numeriais. "EL“ Nr. 
18, pažymėtas gegužės 13 d., pasie
kė adresatą Vokietijoje irgi gegužės 
13 d. Laikraštis siųstas ne telegra
ma.“

Taip, laikraštis siųstas ne telegra
fu. bet gegužės 13-ąją jis skaitytoją 
pasiekė kaip tik nustatytu laiku - pir
majame puslapyje nurodoma oficiali 
"EL“ išleidimo data. Jeigu viskas 
vyktų idealiai, taip turėtų būti visa

Mirus SEPUI NENORTUI 
širdingą užuojautą reiškiame 
jo žmonai Petrutei, artimie
siems.

Petras ir Melita Varkalai

PAMALDOS
Nottinghame - birželio 20 d., 

11.15 vai.. Židinyje.
Derbyje - birželio 20 d.. 14 vai.. 

Bridge Gate.
Birminghame - birželio 20 d., 16 

val.,Šv. Onoje. 96 Bradford St.
Nottinghame - birželio 27 d., 

11.I5 vai. Židinyje.
Leicesteryje - birželio 27 d., 14 

vai., Švč. Širdyje, Mere RD.

AUKOS LIETUVOS 
RAUDONAJAM KRYŽIUI
Vietoj gėlių a. a. S. Nenorto laido

tuvėms Lietuvos Raudonajam Kryžiui 
aukojo V. O'Brien 20 sv.

M. H. J. Bohdanovič J. Vilčinsko 
pirmųjų mirties metinių proga 10 sv.

Aukotojams nuoširdžiai dėkojame.
Taip pat prašome ir toliau remti 

Lietuvos Raudonąjį Kryžių, aukas 
siųsti šiuo adresu:

Lithuanian Relier
2 Ladbroke Gardens
London Wil 2PT.
Jūsų aukos padės Lietuvoje pagal

bos reikalingiems tautiečiams.
LRK valdyba

PATIKSLINIMAS
Kaip rašė "EL“ Nr. 20, DBLS 

centro valdyba 1993 m. gegužės 8 d. 
posėdyje pasiskirstė pareigomis. Pa
tiksliname, kad V. Gasperienė - sek
retorė ir kultūrinė-lituanistinė veikla. 
Atsiprašome už netikslumą. ELR

da. Deja, "EL" pristatymas skaityto
jams priklauso nuo tarpvalstybinio 
susisiekimo ir nuo trijų šalių pašto 
darbuotojų akylumo. Jiems turėtu
me išsakyti priekaištus, kai laikraštis 
pasiekia skaitytojus vėliau nei išlei
dimo data.

Būdami sąžiningi, 8 puslapyje 
nurodome ir "EL“ išsiuntimo iš 
Vilniaus datą, kad skaitytojai galėtų 
orientuotis, kokias galimybes turi 
redakcija nušviesdama įvykius.

Mes siekiame, kad "EL" patal
pintos žinios skaitytojus pasiektų 
kuo greičiau. Tačiau problemų išky
la dėl nuotolio tarp Lietuvos ir kitų 
28 kraštų, kur turime skaitytojų. O 
būna ir taip, kad Londone "EL“ gau
na greičiau nei savaitraštis pasirodo 
kioskuose Vilniuje.

ELR

Išnuomojami 
atskiri kambariai 

ir butai 
užsienio svečiams.

Mokestis valiuta.
Rašyti:

’’Europos lietuvis“ 
Strazdelio 1 
2600 Vilnius 
Lietuva

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

Akimirkos iš Sekminių šventės Lietuvių Sodyboje

Vaikų Fondo stalo informuotojos H. Piščikienė, E. Grigelienė, F.
Senkuvienė Lietuvių Sodyboje. S. Kasparo nuotr.

NOTTINGHAME
Šių metų gegužės 22 d. Latvių 

klube įvyko metinis DBLS 
Nottinghamo skyriaus susirinki
mas. Buvo išrinkta nauja valdyba ir 
revizijos komisija.

Pareigomis pasiskirstyta sekan
čiai:

J. Domaševičius - pirmininkas,
H. Gasperas - vicepirmininkas,

a. lai v
SKAUTIŠKUOJU KELIU
AUKOS SKAUTŲ STOVYKLAI

Kasmetinis skautiškos idėjos 
rėmėjas L. Švalkus, siųsdamas 10 
sv., rašo:

"Nenuliūskit, skautai, kad ma
žai Jums duoda, braukite nuo 
skruosto ašarėlę sūrią. Grūdas juk 
prie grūdo pripildo aruodą, lašas 
prie lašelio - ežerą ar jūrą.

Juk visi Jums auką nuo širdies 
paduoda, kad ir mažą svarą nuo 
širdies ištraukia, nes Jūs mūsų 
tautai džiaugsmas ir paguoda, Jūs 
darbų ir meilės Tėvynė laukia.

Vėl daina prikelkit gražiąją 
Sodybą, tegu mums iš džiaugsmo 
ašarėlės žiba!..

Mieli skautų vadovai, mielos 
sesės, mieli broliai, džiugaus ir 
sėkmingo stovyklavimo Jums 
nuoširdžiai linki Laimutis ir Bi
rutė Švalkai. Priedo 10 svarų.“

J. Čemis iš Londono, DBLS 1-ojo 
skyriaus pirmininkas ir LSS Garbės 
narys, siųsdamas skautų stovyklai 
83.50 svarų auką, rašo:

"Siunčiu kad ir nedidelę sumą 
ir aukotojų sąrašą. Tikiu, kad kiek 
nors prisidės prie didelių išlaidų

JONDNĖS DR PETRONĖS
NOTTINGHAME

Nottinghamo moterų draugija birželio 19 d. 18.30 vai 
Latvių klube

(1A Standhill Rd., Carlton Hill, Nottingham) 
ruošia Jonines ir Petrines.

įėjimas - 5 svarai asmeniui.
Bus šilti ir šalti užkandžiai, turtinga loterija.
Užsirašyti iki birželio 17 d. Skambinti tel. 505686-609375.

Kviečiame apsilankyti tautiečius iš arti ir toli.
Moterų draugijos valdyba

[ IŠVYKA PRIE JŪROS "j 
i „ i
I Si tradicinė Klubo išvyka bus liepos 3 d. I 
| (šeštadienį).

Išvažiuosime nuo Klubo patalpų 8.30 vai.; nuo j 
I bažnyčios - 9 vai.

Kaina £3, norintys važiuoti užsirašo Klube.

P. Grokauskas - sekretorius,
A. Važgauskas - kasininkas,
V. Bielevičius - reikalų vedėjas. 
Revizijos komisija:
J. Kičas,
B. Cigonskas,
J. Butkevičius.
Dėkojame Centro valdybos pir

mininkui J. Alkiui už apsilankymą.

Skyriaus valdyba

sumažinimo.
Linkiu gero oro, skaidrios nuo

taikos ir nesibaigiančios energijos 
skautų vadovams. Kad Jūsų įdėtas 
gražus darbas įsilietų į jaunųjų 
širdeles ir šūkis "Dievui, Tėvynei, 
Artimui“ lydėtų juos visą gyveni
mą.

Su geriausiais linkėjimais ir iki 
mielo pasimatymo stovykloje.

Aukotojai:
po 20 sv. - J. ir Br. Čemiai, G. 

ir V. O'Brien;
po 10 sv. - Žvirbliai, Griškelis;
5 sv. - J. Alkis;
3 sv. - Mackevičius;
po 2 sv. - Puidokas, Pakalniš

kis, Grupijonas. Senkus;
po 1 sv. - Kačinas, Dailidė, 

Knabikas, Rumbliauskas, Lapins
kas, Benevičius, Bulaitis.

0.50 sv. - Kusta.“
Gerbiamiems skautiškos idėjos 

rėmėjams L. ir B. Švalkams ir J. ir 
Br. Cerniams išreiškiamas nuošir
dus, didelis ir skautiškas AČIŪ!

v. s. Juozas Maslauskas
LSI) Europos Rajono Atstovas

PASAULYJE
Ar išsilaikys Britanijos 

vyriausybė?
Kai prieš metus laiko "geležinę 

lady" Margaret Thatcher pakeitė nat 
jas premjeras John Major, buvodžiat 
giamasi, kad šis yra švelnesnis, m® 
dagesnis, daugiau sukalbamas, vien 
žodžiu, žmoniškesnis už diktatorių 
Thatcher. Šiandien konservatorių par i 
tija rinkėjų akyse yra puolusi žemu 
negu bet kada istorijoje. Daugiaaši; 
kritikos vyriausybė sulaukia iš save 
pačios partijos. Maestricht sutartie; 
debatai gal daugiausia ginčų sukelt 
tarp pačių konservatorių dėl to, kad K 
joma Europos susivienijimo. Vyriau 
sybė turėjo ir daugiau nesėkmių, jo 
nariai keitė nuomones, tai kenki: 
autoritetui. Dėl visko labiausiai yn 
kaltinamas pats premjeras Major, I® 
jis esąs per silpnas vadas ir neduodi 
stiprių direktyvų. Buvo reikalaujam 
pakeitimų vyriausybėje. Daugiaust 
botagų gaudavęs finansų ministrai 
Norman Lamont pagaliau buvo atleis 
tas iš pareigų ir pakeistas didesni 
autoritetą turinčiu Kenneth Clarke 
Buvo ir kitų pakeitimų vyriausybėje 
bet tas nė kiek nepataisė vyriausybe 
reputacijos. Nesibaigia pasiūlymai 
pakeisti premjerą.

Pagaliau susitarta ir 
Pietų Afrikoje

Po trejų metų derybų pagaliau bu 
vo susitarta tarp baltųjų ir juodąjį 
paskelbti visuotinius rinkimus kiti 
metų balandžio 27 d. Dauguma dėl!: 
džiaugėsi, bet buvo ir nemažai abejo 
jančių abejose pusėse. Ne visi paten 
kinti baltieji afrikiečiai, juodųjų kraš 
tutinęs organizacijos nerodo perdaut 
pasitikėjimo ANC vadovybe. (Rem 
damiesi AP pranešimu, patikslinanti 
"EL“ Nr. 19 informaciją dėl ANC r 
komunistų lyderio Joe Slovo - tai žy
dų kilmės išeivis iš Lietuvos. - £Ui 
Tačiau išreiškiamas pasitenkinimas, 
kad pagaliau du svarbiausi juodąjį) 
organizacijų vadai nutarė susitikti.

Salinami paskutiniai 
sovietų sistemos 

pėdsakai
Sukviesdamas konstitucinį susinu 

kimą Rusijos prezidentas Borisas Jei 
cinas siekė atsikratyti paskutiniais So 
vietijos palikimais, pirmiausia apeit 
dar sovietų laikais išrinktą deputati 
suvažiavimą, kuris savo laiku norėję 
pašalinti patį prezidentą. Konstitucine 
susirinkimas, į kurį susirinko 700de 
legatų iš visų Rusijos kraštų, buvo su 
kviestas prezidento dekretu aptart 
naują Jelcino pasiūlytą konstituciją.J 
duotų daugiau teisių prezidentui.be 
panaikintų deputatų suvažiavime via 
prezidento etatą, kurį dabar užima Jei 
cino priešas Ruckojus.

Atominių ginklų pavoju* 
nemažėja

"Šaltajam karui“ pasibaigus dinge 
ir baisioji branduolinių ginklų gresm 
arba bent to buvo tikėtasi. Bet subyit 
jus Sovietų Sąjungai, iškilo naujų p 
vojų. Branduolinių ginklų buvom 
vien Rusijoje, bet taip pat Ukrainoje 
Baltarusijoje ir Kazachstane. Past® 
sios trys valstybės sutiko perduoti tuo 
ginklus Rusijos kontrolei, o pati Rusi 
ja yra susitarusi su Amerika juos pa 
mažu sunaikinti. Tačiau santykiai tarp 
Rusijos ir Ukrainos nebuvo perdau 
geri, Ukrainos parlamentas atsisakė 
ratifikuoti nusiginklavimo sutarti 
Todėl bijoma, kad Ukraina nesutik' 
perduoti savo atominius ginklus Rus 
jai, norėdama garantuoti savo nepn 
klausomybę nuo Rusijos. Taip path 
joma, kad Rusija gali užbėgti už aki; 
ir jėga pagrobti tuos ginklus.

Kitoje pasaulio dalyje Šiaurė 
Korėja pagrasino atsisakyti atomini: 
ginklų neplatinimo sutarties. Manu 
ma, kad ji jau greit galės pasiganw 
ti branduolinių ginklų. Šiaurės Ko 
rėja uždarė sienas užsieniečių įvi 
žiavimui, neleidžia JT inspektoriam* 
patikrinti jų slaptų įrengimų.

Eli
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