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įvykiai Lietuvoje

Rinkimai Kaišiadoryse 
neįvyko

Kaišiadorių apygardoje į Seimo 
nario mandatą pretendavo šešių 
politinių partijų bei visuomeninių 
judėjimų atstovai. Iš atėjusių bal
suoti rinkėjų 42 proc. (4580 balsų) 
pasisakė už Sąjūdžio kandidatą L. 
Sabutį. LDDP kandidatą A. Anužį 
palaikė 15 proc. rinkėjų (1661 bal
sai). Rinkimai pripažinti neįvyku
siais, nes balsavo mažiau negu pu
sę rinkimų teisę turinčių Kaišia
dorių rajono ir miesto bei Elektrė
nų gyventojų. Pakartotinis balsavi

Premjero susitikimai JAV
Su oficialiu vizitu JAV viešėjo 

Lietuvos Ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius. Jis dalyvavo Detroite 
Amerikos lietuvių bendruomenės 
surengtoje visuomeninėje politinėje 
konferencijoje, skirtoje Lietuvos ir jos 
išeivijos santykiams.

Kaip pranešė ’’Amerikos balso“ 
korespondentas R. Sakadolskis, prieš 
konferenciją čia įvykusiame A. Šleže
vičiaus susitikime su Amerikos lietu
vių bendruomenės valdybos nariais 
susitarta iš Lietuvos vyriausybės, Sei
mo ir išeivijos atstovų sudaryti ’’Nuo
latinę koordinavimo grupę“. Ji derins 
Lietuvos piliečių ir Amerikoje gyve
nančių tautiečių interesus, rūpinsis 
bendradarbiavimo plėtojimu, padės 
spręsti ir išeivijai aktualius klausimus: 
pilietybės, nuosavybės, investicijų, pa
ramos Lietuvos mokykloms, našlai
čiams, bažnyčioms ir kitus.

Kalbėta ir dėl S. Lozoraičio atšau
kimo iš Lietuvos nepaprastojo ir įga
liotojo ambasadoriaus JAV pareigų. 
Ministras pirmininkas šį įvykį inter
pretavo kaip ’’procedūros klaidą“.

Lietuvių bendruomenės visuome
ninių reikalų tarybos pirmininkas A. 
Gečys leido suprasti, kad normalūs 
santykiai su į valdžią atėjusia LDDP 
įmanomi tik tuo atveju, jeigu ši partija

Sieksime, kad vienas doleris butų lygus 
4-5 litams

- sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas, 
Lito komiteto narys Romualdas Visokavičius

Su Lietuvon banko valdybos 
pirmininku, Lito komiteto nariu 
Romualdu Visokavičiumi kalbėjosi 
Žurnalistė Olita Montvydienė

- Koks yra lito stabilizavimo fon
das?

- Jis sukauptas, bet kokio dydžio 
- valstybės paslaptis. Lito stabilu
mas garantuojamas Lietuvos auksu, 
valiutos atsargomis ir Tarptautinio 
valiutos fondo parama.

Talono stabilizavimo laikotarpiu 
Lietuvos bankas sukaupė 11 mln. 

mas turi būti surengtas iki gruodžio 
mėnesio. ’’Lietuvos aidas“ rinkimo 
rezultatus taip įvertino: ’’moralinė 
dešiniųjų pergalė". Pernai čia 
laimėjo A. Brazauskas, jo Seimo 
nario mandatas buvo anuliuotas 
tapus Prezidentu.

Seimo valdybos nariai 
pasiskirstė kuravimo sritis

Prieš porą savaičių suformuotos 
Seimo valdybos nariai pasiskirstė 
pareigomis. Ją sudaro Seimo pir
mininkas Č. Juršėnas (LDDP na
rys), trys pavaduotojai - J. Berna
tonis (LDDP frakcija), A. Sakalas 
(Socialdemokratų frakcija), E.

įrodys, kad ji yra demokratiška, tole
rantiška, gerbia žmogaus laisves ir tei
ses. A. Šleževičius susitikime su lietu
vių bendruomenės valdybos nariais 
pasakė, jog reikia pasistengti išsklai
dyti mitą apie "komunistų grįžimą į 
valdžią“ Lietuvoje. Tuo buvo grin
džiamas ir jo pranešimas konferenci
joje "Lietuva kelyje į politinę ir eko
nominę nepriklausomybę“. Jam teko 
atsakyti į daug Amerikos lietuvių 
klausimų.

Vašingtone A. Šleževičius susitiko 
su JAV valstybės sekretoriumi V. 
Kristoferiu (W. Christopher). Susitiki
me JAV užsienio žinybos vadovas 
premjerą informavo, kad Jungtinės 
Valstijos įkūrė 50 mln. dolerių Balti
jos šalių verslo iniciatyvų rėmimo 
fondą. Pasikeista nuomonėmis ne tik 
dvišalių santykių plėtojimo, bet ir Ru
sijos kariuomenės išvedimo iš Lietu
vos klausimais. Rusijos kariuomenės 
atitraukimo tema premjeras kalbėjosi 
ir su JAV nacionalinio saugumo tary
bos vyr. patarėju A. Lake. Rusijos ats
tovų pageidavimai dėl jos paliekamo 
turto inventorizavimo gali turėti spe
kuliatyvių tikslų. Dėl to A. Šleževi
čius pareiškė pageidavimą, kad bai
giamajame šios kariuomenės išve
dimo etape Lietuvoje būtų įkurdinti 

dolerių, kurie greičiausiai bus panau
doti papildant valstybės aukso atsar
gas arba didinant valiutos rezervus.

- Ar taip pat paslaptis, kiek šian
dien Lietuvoje apyvartoje yra talonų 
ir konvertuojamos valiutos?

- Šiuo metu apyvartoje yra per 30 
milijardų grynųjų pinigų (talonų). 
Kiek yra konvertuojamos valiutos - 
pasakyti sunku. Mes jos neišleidžia- 
me, į bankus ji yra atnešama. Žino
me, kiek konvertuojamos valiutos 
saugoma saugyklose, kiek jos yra 
sąskaitose, bet tai - žmonių turtas ir 
paslaptis. Mes taip pat žinome, kiek 
yra pagaminta laikinosios mūsų na
cionalinės valiutos - talonų, turime 
pilną jos apskaitą (kiek sąskaitinių ir 
kiek grynųjų pinigų). Todėl galimas 
ilgas, beveik mėnesį truksiantis per
ėjimo nuo talono prie lito laikotarpis, 
taip padaryta todėl, kad nebūtų žmo
nių panikos ir nervingos aplinkos, 
nekiltų sunkumų.

- Daug diskutuojama dėl Lito 
komiteto išdėstytų nuostatų apie 
pinigų keitimą vienodu santykiu. 
Kodėl buvo priimtas toks sprendi
mas?

- Taip buvo nuspręsta gerai apgal
vojus, pasitarus tiek su Tarptautiniu 
valiutos fondu, tiek su užsienio 

Bičkauskas (Centro sąjunga), 
kancleris - N. Germanas (LDDP 
frakcija). J. Bernatonis kuruos įs
tatymų leidybą, E. Bičkauskas - 
teisinės reformos ir teisėtvarkos 
klausimus, A. Sakalas - tarpparla
mentinius ryšius. Pastarasis pava
duos Seimo pirmininką jo koman
diruočių ar ligos atveju. Kancleris 
N. Germanas sakė ketinąs prisidė
ti prie informacinio darbo page
rinimo, kuris leistų greičiau ir 
kokybiškiau rengti įstatymų, kitų 
dokumentų projektus. Svarstant 
Seimo statutą, buvo pasiūlyta tas 
pareigas pavadinti vyriausiojo 
raštininko, bet nutarta - kancle
rio.

stebėtojai iš JAV. Amerikos atsto
vas pasakė, kad šis klausimas bus 
apsvarstytas.

Po susitikimo su valstybės sekreto
riumi premjero laukė priėmimas pas 
JAV žemės ūkio ministrą ir Tarptauti
nio valiutos fondo direktorių-valdyto- 
ją M. Kamdesiu (M. Camdessus). 
Pranešta, kad pagalbos Lietuvai atei
nančiais metais programą TVF Tary
ba svarstys birželio 28 d., o fondo mi
sija pas mus turėtų apsilankyti apie 
liepos mėnesio vidurį. Pasak premje
ro, TVF teigiamai įvertina mūsų šaly
je vykdomą ekonomikos reformą, lito 
įvedimą, turi ketinimų šių metų pabai
goje pradėti rengti ilgalaikio bendra
darbiavimo programą. Ministras pir
mininkas su Pasaulio banko preziden
tu L. Preston aptarė kai kurių Lietuvos 
ūkio prioritetinių šakų finansavimo 
galimybes, taip pat vedė derybas dėl 
kreditų, kuriais būtų galima padengti 
dalį Lietuvos skolų Rusijai už gamti
nes dujas. Tartasi ir dėl paramos įgy
vendinant vyriausybės socialines 
programas. Lietuva ir pati galėtų su
kaupti lėšų, jeigu mūsų statybininkai 
turėtų galimybių dalyvauti JAV finan
suojamoje butų grįžtantiems į Rusiją 
kariškiams statybos programoje. Apie 
tai pasakyta JAV atstovams.

Viešėdamas Vašingtone, A. Šleže
vičius lankėsi Lietuvos ambasadoje, 
kalbėjosi su jos darbuotojais.

bankais. Užtikrinu, kad pasirinktas 
pats geriausias, klasikinis variantas. 
Tai, kad talonai į litus keičiami 
vienodu santykiu, yra teisinga. 
Noriu priminti, kad pinigų reforma 
Lietuvoje įvykdyta 1992 m. spalio 
1 d. Tada atsiskyrėme nuo rublio 
veikimo zonos, atsisakėme rublio 
kaip valiutos. Nuo tada Lietuvoje 
apyvartoje cirkuliuoja talonai. Ir 
šiandien mes žinome, kiek jų yra. 
Mūsų valstybė yra pajėgi juos 
iškeisti visus, jokių konfiskavimų 
negali būti.

- Ar Jūs manote, kad visi pini
gai Lietuvoje yra teisėti, ar nebus 
legalizuoti ’’nešvarūs“pinigai?

- Niekas mums nedavė teisės iš 
vienų atimti ir kitiems atiduoti. 
Lietuvos bankas vadovaujasi nekal
tumo prezumpcija, todėl ar pinigai 
yra "švarūs“, ar jie "nešvarūs“ - turi 
nustatyti teisėsaugos ir teisėtvarkos 
organai. Aš esu prieš konfiskacinį 
pinigų keitimą, nes tai nuskriaustų 
daug žmonių. Tam prieštarauja ir 
Tarptautinis valiutos fondas.

Tik kartą, dar dirbant komerci
niame banke, pavyko "sučiupti“ 
vieną 0,5 mlrd. talonų sąskaitą ir

Nukelta j 5 psl.

Daugiausia vestuvių, bent jau 
Vilniuje, švenčiama liepos, rugpjū
čio ir rugsėjo mėnesiais. Įsimylėjėlių 
negąsdina nei gyvenimo nestabilu
mas, kainų šuoliai, nei lito įvedimas. 
Gal kiek daugiau nerimo dėl lietuviš
kų pasų. Mat nevisi jaunavedžiai juos 
turės iki liepos 1 dienos, po kurios ne
begalioja dokumentas raudonais vir
šeliais. Neoficialiomis žiniomis, 
teisingumo ministras tariasi su vidaus 
reikalų ministru, kad senieji doku
mentai galiotų vestuvininkams iki 
rugpjūčio pabaigos.

Pernai sausio mėnesį susirašė 338 
poros, šiemet - 277, kovo mėnesį 
207-129, balandžio mėnesį 303-319, 
gegužės 407-301, 1992 metų liepą - 
547, rugpjūtį - 669 (panašių skaičių 
tikimasi ir šiemet). Vestuvių, palygin
ti su 1992 metais, gal kiek ir sumažė
jo. Bet tai įvyko anaiptol ne todėl, kad 
žmonės nebeįsimyli, sako Vilniaus 
metrikacijos biuro vedėjas A. Jakutis. 
Viena iš priežasčių, nors gal ir keista, 
Rusijos armijos išvedimas iš Lietu
vos: anksčiau nemažai merginų iš
tekėdavo už karo mokyklų kursantų.

Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos 
sveikinimas ir padėka Vincui Balickui
Šių metų birželio 21 d. DBL S-gos 

direktorių valdybos pirmininkas J. 
Alkis pasirašė sveikinimo ir padėkos 
raštą J. E. Vincui Balickui:

"Didžiai gerbiamas Pone Amba
sadoriau,

Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos vardu sveikinu Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimino

Įteikti atsistatydinimo raštai
Birželio 22 d. Lietuvos spaudoje 

paskelbtas Prezidento dekretas dėl J. 
E. V. Balicko prašymo atsistatydinti iš 
Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir 
įgaliotojo ambasadoriaus pareigų 
Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir 
Šiaurės Airijos karalystėje.

Jame sakoma: "Vadovaudamasis 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
84 straipsnio 3 punktu, atsižvelgda
mas į Lietuvos Respublikos Vyriausy
bės teikimą ir Vinco Balicko prašymą 
atsistatydinti, atšaukiu Vincą Balicką 
iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo

Mariaus Baranausko nuotr.
Ankstesniais metais prieš vestu

ves atsiimdavo pareiškimus maž
daug apie 1000 žmonių. Dabar šis 
reiškinys beveik išnyko, nes nebėra 
daiktų deficito: nepaslaptis, kad fik
tyvių pareiškimų pagrindu išduoti 
pakvietimai atverdavo duris į jau
navedžių saloną.

Jau penkeri metai niekas ”nede- 
zertyravo“ vestuvių dieną. Nelaimei, 
kiti vėliau prisipažįsta klydę: skyry
bų skaičius kiek šoktelėjo, palyginus 
su praėjusiais metais.

Vestuvių iškilmingumu stengia
masi nenusileisti praėjusioms kar
toms. Bent jau taip atrodo, žvilgte
rėjus į Salone M demonstruojamus 
vestuvinius drabužius ar pamačius 
išpuoštą mercedesų eskortą. Padau
gėjo ir originalių vestuvių. Vieni 
laikosi tautinių tradicijų: jaunieji ir 
palyda i.šsipuošę XIX a. pabaigos 
lietuvių liaudies drabužiais švenčia 
vestuves pagal to meto papročius. 
Rokeriai taip pat neatsisako savo 
gyvenimo būdo: jaunuosius juodoje 
"Čaikoje“ lydi riaumojantys mo
tociklai.

3-ojo Laipsnio Ordino apdovanoji
mo proga linkėdamas sveikatos, 
ilgiausių metų ir asmeniškos laimės 
Jums ir Poniai Balickienei.

Ta proga reiškiu padėką už vi
sokeriopą paramą ir patarimus, 
suteiktus Sąjungai ir man asme
niškai per ilgus bendravimo me
tus".

ir įgaliotojo ambasadoriaus Jungtinėje 
Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airi
jos karalystėje pareigų“. Dekretą š.m. 
birželio 12 d. pasirašė Prezidentas A. 
Brazauskas ir Ministras pirmininkas 
A. Šleževičius.

Birželio 22 d. Jungtinės Didžio
sios Britanijos ir Šiaurės Airijos Ka
ralienė Elžbieta (Elisabeth) II priėmė 
Buckingham'o rūmuose Lietuvos 
Respublikos nepaprastąjį ir įgaliotąjį 
ambasadorių Londone Vincą Balic
ką, kuris įteikė savo atsistatydinimo 
raštus.
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’’Šeima ir atsakomybė“
Taip pavadintą konferenciją, 

skirtą popiežiaus Pauliaus VI 
enciklikos “Humanae Vitae“ 25- 
mečiui, Vilniuje surengė Vilniaus 
arkivyskupija, Pasaulinės gydytojų 
federacijos “Už žmogaus gyvybę“ 
Lietuvos asociacija. Sveikatos 
apsaugos ministerija, Lietuvos 
“Caritas“ federacijos šeimos cent
ras, Lietuvos “Žinijos“ draugija ir 
“Katalikų pasaulio“ leidykla.

Konferenciją įžanginiu žodžiu 
pradėjo Vilniaus arkivyskupas

Gyventojų mažėja
Per keturis šių metų mėnesius 

pirmą kartą Lietuvoje daugiau 
gyventojų mirė nei gimė. Natūralus 
gyventojų prieaugis buvo neigia
mas - minus 332. Palyginti su tuo 
pačiu praėjusių metų laikotarpiu, 
sausio-balandžio mėnesiais gimė 
1970 naujagimių mažiau, o mirė 
2580 žmonių daugiau.

Prie Klaipėdos Jūrų muziejaus ir akvariumo iškilo originalus 
architekto Petro Lapės ir konstruktoriaus Tautvydo Tubės suprojek
tuotas statinys - delfinariumas. Šis vienas didžiausių Europoje delfi
nariumų jau baigiamas įrengti, o rugpjūčio mėnesį prasidės 
dresiruotų delfinų pasirodymai.

Bernardo Aleknavičiaus (ELTA) nuotr.

Audrys Juozas Bačkis. Enciklikos 
“Humanae vitae“ dvasines ver
tybes, jų reikšmę šiuolaikinei vi
suomenei nagrinėjo kardinolas 
Alfonsas Lopezas Trujillo, o medi
cininius ir socialinius šios encik
likos aspektus gvildeno Pasaulinės 
gydytojų federacijos “Už žmogaus 
gyvybę“ viceprezidentas dr. Sieg- 
riedas Ernstas. Dirbtinių gimimų 
kontrolės metodų analizę, remda
masi minėta enciklika, pateikė len
kų mokslininkė Elzbieta Wojcik.

Kaip pranešė Statistikos depar
tamentas, gegužės pradžioje Lie
tuvoje gyveno 3 milijonai 746 tūks
tančiai gyventojų - beveik 5 tūkst. 
mažiau nei metų pradžioje. Gyven
tojų daugiau sumažėjo dėl migraci
jos: per šį laikotarpį iš Lietuvos 
išvyko 4323 žmonėmis daugiau nei 
atvyko.

Vilniuje, Dailės muziejuje, ati
daryta dailininko Petro Kiaulėno 
(1909-1955 m.) tapybos ir pieši
nių paroda. Trijose salėse rodomi 
paskutiniais gyvenimo metais ta
pyti 22 paveikslai ir 11 piešinių. Iš 
Niujorko vertingą dovaną Lietu
vai atvežė taurios sielos moteris, 
dailininko Petro Kiaulėno žmona 
Vassia Nicolakaki. Ta proga ir 
spaudos konferencijoje, ir per pa
rodos atidarymą, ir mūsų dienraš
čiuose buvo išsakyta daug gražių 
žodžių. Būdama viso labo tik žur
nalistė, ne dailėtyrininkė, norėčiau 
priminti “Europos lietuvio“ skai
tytojams, kaip toji paroda buvo 
rengiama ir kiek užtruko kelionė 
iš Paryžiaus ir Niujorko į namus.

- Velionis dailininkas Mykolas 
Žilinskas nuolat ragino mane pasi
rūpinti Petro Kiaulėno kūryba, - 
prisimena Dailės muziejaus direk
torius Romualdas Budrys. - Tai 
esąs talentingas, sakė jis, nors ir 
jaunas žmogus, palikęs ryškų pėd
saką pasaulio dailės istorijoje.

Pats būdamas dailininkas, 
Romualdas Budrys puikiai suprato 
tą rūpestį. Tačiau vienas dalykas, 
kai žmogus pats, kaip Mykolas 
Žilinskas, savo valia, niekieno ne
akinamas ir neprašomas dovanoja 
dailės kolekciją, ir visai kitas da
lykas, kai tik iš nuogirdų žinai, 
kokias vertybes tas ar kitas žmo
gus saugo. Saugo ne paslėpęs nuo 
svetimų akių, bet rodo kiekvie
nam, kas tik to nori. Ponia Vassia, 
pati būdama architektė, yra subti
lios meninės pajautos žmogus. Ji 
regėjo garsias Chardino, Visconti 
galerijas, kur šalia Anri Matisse, 
Andre Deraino, kitų garsių šio 
amžiaus vidurio impresionistų bu
vo ir lietuvio Petro Kiaulėno dar
bų. Paryžius buvo nustebintas 
kaip tik lietuvio teptuko žaismu.

Per Paryžių ir Niujorką - 
ilgas kelias namo

Paryžius atrado, Paryžius pažino 
lietuvį dailininką, kurį nesidro
vėdami kritikai lygino su Claude 
Monet... Tik Lietuva nepažino savo 
sūnaus, kuris 1934 metais sėkmin
gai baigė tapybos studijas Kauno 
meno mokykloje, gavo Švietimo 
ministerijos stipendiją ir išvažiavo 
mokytis į Romos karališkąją dailės 
akademiją. Iš Italijos sostinės gabus 
lietuvaitis iš Alizavos parapijos nuo 
Kupiškio patraukia į Paryžių - šį 
kartą gilintis į architektūros mokslus.

Laimingas žmogus! - pasakytų 
šiandien ne vienas lietuvaitis, Dai
lės akademijos studentas. Ir būtų 
teisus, nes Petras Kiaulėnas iš tiesų 
buvo laimingas, sutikęs paslaptin
gajame Kaire savo vienintelę ir 
ištikimąją draugę Vassią. Kaune, 
Aleksoto bažnyčioje, graikė Nico
lakaki tapo ponia Kiaulėniene. Ir tą 
akimirką du jauni žmonės tapo lai
mingi, nė nenujausdami, kad sveti
mos audros kaip piktas gūsis išvys 
iš namų. Be namų buvo lemta likti 
ne tik lietuviui, bet ir graikei. Kaip 
ir daugelis karo pabėgėlių, Kiaulė- 
nai iš pradžių atsidūrė Vokietijoje, 
vėliau Prancūzijoje, galiausiai - 
Amerikoje. Niujorke ir šiandien 
gyvena ponia Vassia Nicolakaki- 
Kiaulėnienė. Čia ji kartu su dukra 
Laura 1970 metais pagal savo pa
čios projektą pastatė Petro Kiau
lėno muziejų. Atsitiko taip, kad 
gana savito projekto nesiryžo imtis 
nė vienas statybininkas, todėl teko 
pačiai projekto autorei kartu su 
dukra pasiraitoti rankoves ir imtis 
darbo. Tiesa, iš pažiūros tasai ne
didelis mūriukas toli gražu niekuo 
nepanašus į muziejų. Tai taip pat 
pabrėžia savitą ponios Vassios kaip 
architektės meno sampratą, kurią 
deramai įvertino amerikiečiai. 1989 
metais Petro Kiaulėno muziejus 
pripažintas originalaus grožio ar

chitektūros paminklu.
Niujorke gyvena ir žymi ar

chitektė, dailininkė Aleksandra 
Kašubienė ir dailininkas Vytautas 
Kašuba. Tai jie padėjo Dailės mu
ziejaus direktoriui Romualdui 
Budriui susisiekti su ponia Vassia 
Nicolakaki. Iš pradžių bendra 
šneka mezgėsi sunkiai. Ir tai su
prantama: kaip iš darnios meno 
visumos išlupti kokį gabalėlį? Juk 
Petro Kiaulėno muziejus tam ir 
buvo sumanytas, kad kiekvienas 
darbas turėtų apibrėžtą vietą. 
Taigi derybos buvo ilgos, bet 
nenuobodžios. Ilgainiui ponia 
Vassia Nicolakaki tarė lemiamą 
žodį. Bet ir jau pažadėjusi dova
noti Petro Kiaulėno darbų Lie
tuvai, liko ištikima savo nuosta
tai, - dovana turi būti ne tik pras
minga, bet ir tinkamai įrėminta. 
Paryžiuje ji užsakė nuostabiai 
puošnius, impresionistinei tapy
bai puikiai derančius rėmus, pati 
iš Niujorko atvežė brangų krovinį 
į Lietuvą, kurioje buvo vieną vie
nintelį kartą. Bet to užteko, kad 
išmoktų ir iki šios dienos kalbėtų 
lietuviškai, kad saugotų ir puose
lėtų lietuvišką dvasią visą likusį 
gyvenimą.

Noriu tikėti Dailės muziejaus 
direktoriaus Romualdo Budrio 
žodžiais, jog Petro Kiaulėno dar
bai ilgainiui iš Centrinių rūmų 
persikels į Nacionalinę galeriją 
(buvusius Revoliucijos muziejaus 
rūmus Ukmergės gatvėje), kur 
bus eksponuojami visi ryškiausi 
šio amžiaus moderniosios lietuvių 
dailės kūriniai, sugrįžę iš Didžio
sios Britanijos, Australijos, Ame
rikos, taip pat iškelti iš įvairių 
podėlių pačioje Lietuvoje. Vadi
nasi, mūsų laukia dar ne vienas 
atradimo džiaugsmas.

Salomėja Čičiškina

SEPTYNIOS BUENOS
Kinu miestelis Vilniuje

’’Lietuvos rytas“ 06 18 rašo apie 
Kinijos Zhong Shano miesto dele
gacijos vizitą.

Jo tikslas - užmegzti bendra
darbiavimą su Lietuva ekonomi
kos, prekybos, technikos ir kultū
ros srityje. Firma “Huashen“ 
svarstė kinų miestelio įkūrimo ga
limybes Vilniuje. Su miesto val
džia buvo tartasi dėl žemės ploto. 
“Kinų miestelyje“ turėtų būti pas
tatytas didelis supermarketas, res
toranas, ne prastesnis kaip 4 
žvaigždučių viešbutis ir gydymo 
centras. Minimaliais paskaičiavi
mais, šis projektas kainuotų apie 
12 mln. JAV dolerių - nurodoma 
laikraštyje.

I Šiluva stebuklu

’’Tiesa“ jau seniai daug vietos ski
ria katalikų religijos temoms (tei
giama prasme). 06 16 spausdina 
P. Želvio straipsnį "Kartu su popie
žiumi - j Šiluvą", kuriame skaityto
jai supažindidami su Šiluvos istori
ja, bažnyčios įžymybėmis.

Labiausiai dėmesio vertas, be 
abejo, yra šv. Marijos su kūdikiu 
ant rankų paveikslas, “laikomas 
stebuklingu, ne tik gydančiu, bet 
ir teikiančiu įvairiausių kitokių 
malonių". IXVIII a. pabaigoje 
paveikslas buvo vainikuotas 
auksu švytinčia karūna, kurią pa
šventino Romoje Šventasis Tėvas. 
Paveikslo šiaipjau paprastą dieną 
nepamatysi - jis yra uždengtas ir 
atidengiamas tik per iškilmes, per 
šv. Sumą. Yra ir daugiau įžymių 
dalykų Šiluvos bažnyčioje - tai 
Airijos katalikų padovanota apie 
metro aukščio šv. Marijos statula. 

akmuo, ant kurio stovėjo Dievo 
Motina ir kt. Straipsnio autorius 
kviečia visus apsilankyti šiame 
nuostabiame krašte, susipažinti su 
Lietuvos senove.

Nežinomieji

"Pirmadienio“ Nr. 24 laikraštyje 
spausdinamas straipsnis "Naktis su 
numirėliais“, kuriame minima, kiek 
vidutiniškai kainuoja paprasto žmo
gaus laidotuvės.

Pasirodo, 130 tūkst. talonų (tai 
maždaug 15 mokytojo ar gydytojo 
mėnesinių atlyginimų). Tad ne
nuostabu, kad klajoja kalbos apie 
žmones, laidojamus paklodėse, ce
lofaniniuose maišuose... Vilniaus 
laidotuvių rūmų vedėjas paneigė 
šiuos gandus - dalį laidotuvių išlai
dų apmokanti valstybė. Laidotuvių 
rūmai įstengia palaidoti ir tuos 
žmones, kurie, kaip rašoma - “nie
kam nereikalingi“. Jie atvežami iš 
lavoninės. Per mėnesį būna iki 20 
tokių žmonių. Jiems Karveliškių 
kapinėse yra atskira vieta. Laido
jama be jokių iškilmių. Straipsnyje 
pažymima, kad reketas šią organi
zaciją terorizuoti vengia... Bent 
jau kol ji skurdžiose valstybės 
rankose.

Kur tiesa apie žmogaus 
teisiu gynėją Lietuvoje?

"Europos lietuvio“ Nr. 22 pasako
jome apie "Respublikos“ laikraščio 
žinutę, kurioje Lietuvos žmogaus 
teisių gynimo sąjungos vadovo A. 
Čekanavičiaus nuteisimas buvo 
traktuojamas kaip neteisingas susi
dorojimas. Teisėtvarkos ir teisėsau
gos savaitraštis "Sargyba“ Nr. 20 

pateikia išsamią informaciją apie 
šią bylą.

A. Čekanavičius buvo nuteis
tas 5 metams laisvės atėmimo už 
homoseksualinius santykius, pa
vartojant fizinį smurtą nepilna
mečių atžvilgiu, naudojantis jų 
bejėgiška padėtimi. Straipsnyje 
nurodyta daug konkrečių įkalčių, 
pažymima, kad kaltinamasis “tei
sindamas savo nusikaltimą spe
kuliavo kovos už žmonių teises 
idėja“. Sau gi jis reikalavo išskir
tinių teisių. Prieš tariant pasku
tinįjį žodį buvo padaryta pertrau
ka, kuria kaltinamasis pasinaudo
jo - pasislėpė... Policija jį, aišku, 
surado, bet kaltinimas, kad jam 
nebuvo suteiktas paskutinis žodis, 
likęs... Straipsnyje nurodyti kai 
kurie policijos, Tardymo departa
mento darbuotojų darbo trūku
mai.

Kas yra nusikaltėliai 
Lietuvoje?

"Lietuvos aidas“ 06 18 skelbia 
žinutę apie viešą Antano Terlecko 
laišką, kuriame jis atsisako nuo 
Lietuvos vyriausybės paskirtos 
jam personalinės pensijos.

Ši pensija buvo paskirta ke
liems nusipelniusiems Lietuvos 
veikėjams. Savo laiške A. Terlec
kas pareiškia, kad kaip buvęs po
litinis kalinys neturi jokios mora
linės teisės naudotis kokiomis 
nors privilegijomis. “Dabartinę 
Lietuvos valdžią laikau prokomu
nistine, todėl nenoriu išjos rankų 
imti pensijos, kuri mane pastatytų 
į privilegijuotos kastos nario 
padėtį“. Be to, kai maždaug 80 
proc. žmonių gyvena pusbadžiu, 
gauti didelę pensiją yra nusikalti
mas - rašoma laikraštyje.

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 
j 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

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 1PA, 

England.
Tel: 0706 868765, 0706 31144,

Fax: 0706 526668
Užs. 782
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Dalyvavimas kultūros vyksme
Jubiliejinė "Santaros-Šviesos“ 

konferencija, pirmąkart prasidėjusi 
Vilniuje, toliau vyko Anykščiuose. 
Trys dienos buvo skirtos mentalite
to, indentiteto, valstybingumo, poli
tinės kultūros problemoms svars
tyti, postmodernizmo ženklams 
Lietuvoje aptarti. Vyko literatūri
niai renginiai, iš kurių reikėtų 
išskirti Rimvydo Šilbajorio ir Sau
liaus Žuko vestą pokalbį apie Hen
riko Radausko poeziją. Pranešimus 
konferencijoje skaitė Bronius Vaš
kelis, Viktorija Daujotytė, Alek
sandras Štromas, Alfredas Sennas, 
Julius Šmulkštys, Egidijus Alek
sandravičius ir kiti "Santaros- 
Šviesos“ bei Lietuvos mokslininkai. 
Pasibaigus konferencijai, svečiai 
aplankė literatūrines Anykščių 
vietas.

Pasidalinti mintimis apie šią 
konferenciją paprašiau Vilniaus 
Universiteto profesorę Viktoriją 
Daujotytę.

- Konferencijos darbas jau 
artėja prie pabaigos, išryškėjo 
svarbiausi jos momentai, atsi
skleidė giluminiai jos klodai.

- Taip. Man atrodo, kad ’’Santa
ros-Šviesos“ konferencija Lietuvoje 
priklauso prie pačių reikšmingiau
sių kultūrinių įvykių. Išskirčiau su
sitikimą su profesore Marija Gim
butiene - su žmogumi, kuris mūsų 
kultūros sampratai ir tai giliajai kul
tūrinei potencijai yra davęs esminių 
impulsų. Profesorė yra man labai 
brangus žmogus iš vienos bene ryš
kiausios giminės, kurios kiekviena 
karta davė Lietuvai tokių moterų. Ši 
giminės tradicija tęsiasi iki mūsų 
dienų. Todėl gera buvo matyti tą 
susitikimo vakarą vedamą istorikės 
Ingės Lukšaitės, Marijos Gimbu
tienės artimos giminaitės. Ryškų 
įspūdį paliko Egidijaus Aleksand

ravičiaus pranešimas apie kultūros 
mecenavimo problemas. Atėjo me
tas, kai valstybė nebeturėtų prisiimti 
visos atsakomybės už kultūros liki
mą. Pati visuomenė, jos organizaci
jos galėtų daug daryti kultūros labui. 
Ir šiuo požiūriu vėl matau "Santarą- 
Šviesą“ kaip vieną iš ryškiųjų tos 
veiklos pavyzdžių. ’’Santara-Šviesa“ 
jungia intelektualus, mecenatus, re
mia knygų leidimą, ir jos išvydimas 
tokioje šviesoje mums yra labai svar
bus.

"Santaros-Šviesos“ veikimo, jos 
principo, jos elgesio eksponavimas 
Lietuvoje yra be galo svarbus. Mes 
matome, kad tie žmonės turi kažką 
kita, ko mes neturime, ir kai kalbame 
apie lietuviškąjį mentalitetą, mes 
matuojamės. Kiekvienas savaip, gal 
to net nepripažindami, - matuojamės 
į gera.

- Konferencijoje vyko intensyvus 
darbas. Gera matyti tokią minties ir 
dvasios sankaupą, kuri, tikėkimės, 
duos ryškų impulsą kiekvienam, 
prisilytėjusiam prie šių klodų.

- Iš tiesų, "Santaros-Šviesos“ prin
cipas - palankumas kiekvienam žmo
gui, kuris įeina į šią erdvę. Ir noras 
suprasti, skatinimas dialogui. Mes tu
rėjome galimybę išvysti stiprų min
ties potencialą. Minties, iš skirtingų 
erdvių žvelgiančios, bet įdomios bū
tent kaip MINTIES. Pranešimai, ku
riuos mes išklausėme, galėtų tapti at
skirų konferencijų temomis, ypač 
mentaliteto, identiteto, valstybingu
mo klausimais.

- Tam tikra prasme ši konferen
cija yra mokykla, ir mes visi, joje 
dalyvaujantys, vienaip ar kitaip 
mokomės...

- Tai labai savotiška mokykla, kur 
mokytojai neatsiskiria nuo mokinių ir 
leidžia tiems, kurie savo dvasioje jau
čiasi truputį mokiniai, pabūti moky

tojų rolėje. O jie patys labai laisvai ir 
džiugiai leidžia sau pabūti mokiniais. 
Čia aš matau ir mūsų laisvėjančios 
mokyklos perspektyvą - nevaržomas, 
džiaugsmingas pasikeitimas rolėmis, 
kvietimas dialogui.

- Koks ryškiausias emocinis šių 
dienų įspūdis?

- Vakaras Anykščių koplyčioje 
priklauso prie tų gražiųjų įspūdžių, 
kai regi natūralų kultūros formų kei
timąsi, esmės atsivėrimą. Čia pat gie
damos Antano Baranausko giesmės - 
ir bažnytinės, ir svietiškos, kaip sakė 
dainininkės, skamba skaidri "Anykš
čių šilelio“ melodija - ir čia pat jau
čiamas perėjimas į bendrą pasaulio 
kultūros erdvę. Kylama iš Anykščių 
krašto, iš Lietuvos, ir jau matoma, 
kaip Henriko Radausko poezija eks
ponuoja bendrą Europos kultūros, 
pasaulio kultūros erdvę ir nelieka tar
po - yra jungtis, yra dalyvavimas kul
tūros vyksme. Tokiuose sambūriuose 
įspūdžiai klostosi ne tik tiesiogiai iš 
pranešimų, iš minties. Vyksta ir kaž
kas nenumatyta. Tokie netikėti spon
taniški blyksniai sušildė ir sugraudi
no mūsų širdis tą vakarą Anykščių 
koplyčioje...

-Konferencijos darbas Anykš
čiuose prasidėjo Jūsų pranešimu. 
Ką jame akcentavote?

- Kalbėdama Anykščių padangėje 
negalėjau neprisiminti Vaižganto. 
Sakiau, kad mes galėtume pradėti 
nuo "Pragiedrulių“ paantraštės "Vaiz
dai kovos dėl kultūros“, ir šie žodžiai 
galėtų tapti konferencijos leitmotyvu. 
Žinoma, tai specifinis iš kultūros 
žvelgiančio žmogaus požiūris, tačiau 
kalbėjimas apie kultūrą, galvojimas 
apie kultūrą, jos problemų sprendi
mas žadina pačią kultūrą, ir ji pati 
ryškėdama, intensyvėdama pradės 
veikti. Čia aš vėlgi matau ryškiausią 
"Santaros-Šviesos“ principą - atviru-

R. Šilbajoris kalbasi su profesore V. Daujotyte.
Algimanto Žižiūno nuotr.

mą kultūros vyksmui Lietuvoje.
- Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Irena Andrukaitienė

Baigiamojoje kalboje ’’Santaros- 
Šviesos“ centro valdybos narys R. 
Mieželis pabrėžė, jog visiškai pa
siteisino sumanymas kasmetinę šios

’’neorganizuotos organizacijos“ 
konferencįją perskelti į dvi dalis ir 
iš pradžių susirinkti Lietuvoje, o 
rugsėjo mėnesį tęsti diskusijas 
JAV. Preliminariai susitarta, jog 
tokia tvarka bus dirbama ir ateity
je, tik neaišku, kasmet ar kiek re
čiau konferencįjos vyks ir Lietuvoje.

Molio krantas 
kvepia rūgščia 

duona
Vilniuje, Rašytojų sąjungos klube, 

įvyko susitikimas su dviem išeivijos 
poetais - "žemininkais“ - K. Bradūnu 
ir H. Nagiu. Abu iškilūs poetinio žo
džio meistrai, padovanoję poezijos bi
čiuliams daugiau kaip 20 knygų.

Henrikas Nagys pradėjo "Vilniaus 
baladėmis“. Vėliau sekė eilėraščiai 
apie angelus, apie kraštą, kur ”Iš 
peleninių palmių pasikelia paukščių 
pulkai“. Meistriškas poeto verlibras 
liejosi kaip skaidraus vėjo srautas, 
žaižaruodamas skambiomis aliteraci
jomis, netikėtomis metaforomis, sma
giais paradoksais.

Kazys Bradūnas į poezijos bičiules 
ir bičiulius kreipėsi baladžių ciklu, 
posmais apie gimtąją Sūduvą, kur 
’’molio krantas kvepia rūgščia duona“ 
ir "virpteli pabudęs vyturiukas“. Jo 
eilėraščiai sklidini aitraus Tėvynės il
gesio, žaismingi, daugiausia klasiškai 
surimuoti.

Vėl pakilęs iš vietos, H. Nagys 
perduoda linkėjimus nuo savo sesers 
poetės Liūnės Sutemos, skaito jos 
eilėraštį. Šį kartą poezija skamba rūs
tokai, kalba apie sunkius Tėvynės ne
laisvės ir netekčių metus.

Artimas abiejų poetų jaunystės bi
čiulis ir bendražygis E. Matuzevičius 
prašė paaiškinti, kas tai yra ta Pagėgių 
mokykla, kuriai priskiriamas Henrikas 
Nagys. Pastarasis atsakė, kad jis kurį 
laiką mokėsi Pagėgių gimnazijoje, bet 
apie tokią poetinę mokyklą nėra gir
dėjęs, matyt, tai kažkieno lakios fan
tazijos tvarinys. O kad jis pamilo R. 
M. Rilkę ir kitus moderniuosius vo
kiečių poetus - Pagėgiai nieko dėti.

Kalba vėl grįžo prie "Žemės" anto
logijos, kurios antroji laida užpernai 
išėjo Vilniuje. K. Bradūnas atsakė, 
kad antologija tiesiog sujungė 5 skir
tingus poetus, kurie vėliau nuėjo savo 
keliais. Nors tie penki ligi mirties, o 
gal ir po jos, liks "žemininkai“. Tai 
nulėmė almanacho vardas.

P. Vardenis

Šis literatūrinis vakaras - tai vie
nas iš gausių "Santaros-Šviesos“ ju
biliejinės konferencijos renginių tė
vynėje. Pasak poeto M. Martinaičio, 
ta konferencija, arba kaip dažnai 
sakydavo - suvažiavimas, buvo ke
lių dešimtmečių "Santaros -Šviesos“ 
legalizavimas arba pripažinimas 
Lietuvoje. Mums buvo svarbūs tie 
ryšiai, kurie veikė gilesnėse meno, 
literatūros struktūrose ir kuriuos rei
kėtų šiandien atpažinti, kad supras
tumėte tikrą išeivijos vaidmenį.

Rašytojų klube greta įprastinių 
klausytojų - poetų, kritikų, skaity
tojų (tarp jų mačiau buvusį minist
rą D. Kuolį, filosofą A. Šliogerį) 
šį kartą sėdėjo ir iškilūs išeivijos 
intelektualai: R. Šilbajoris, R. 
Mieželis, V. Vepštas, L. Mockū- 
nas, A. Arbas ir kiti.

Pradėdamas renginį, jo modera
torius poetas K. Platelis pabrėžė, 
kad kalba eis apie poeziją, sukurtą 
vadinamojo lūžio metais, kai po E. 
Mieželaičio knygos "Žmogus“ 
(1962 m.) tvirtą žodį tarė M. Marti
naitis, S. Geda, J. Juškaitis, J. Vai
čiūnaitė, J. Strielkūnas. Tada, pasak 
moderatoriaus, poezija įgijo ne tik 
naują formą, bet ir naują turinį, tapo 
kokybiškai nauja. Lietuvą jau buvo 
pasiekusios išeivijos poetų knygos, 
slapčia buvo skaitomi ir deklaruoja
mi J. Aisčio, B. Brazdžionio, A. 
Mackaus, K. Bradūno, H. Nagio, 
Liūnės Sutemos, A. Nykos-Niliūno 
eilėraščiai. Lietuvių poezijon per
galingai įėjo verlibras, įvairesnė 
tapo Ezopo kalba, kuria poetai vis 
tvirčiau reiškė nuotaikas, priešingas 
to meto ideologinėms nuostatoms, 
eilėraščių tekstai pakeitė įprastinę 
išvaizdą, vertė mąstyti.

Kai dėl periodizacijos, tai mūsų 
literatūros mokslininkai poezijos 
atsinaujinimo laikotarpį pradeda 
šešeriais metais anksčiau, kita E.

Poezija lūžio metu
Mieželaičio knyga "Mano lakštin
gala“. Ir jo pradininkais yra pava
dinę Just. Marcinkevičių, J. De
gutytę, A. Baltakį, A. Maldonį.

Tačiau ir K. Platelis yra teisus. 
Jam reikia padėkoti, kad pagaliau 
išdrįsta tokiai auditorijai ištarti E. 
Mieželaičio pavardę. Manau, kad 
būtent E. Mieželaitis buvo tas poe
tas, kuris pažadino lietuvių poeziją 
iš komos ir turinio stingulio, sutei
kė lietuviškam eilėraščiui naują 
skambesį ir prasmę, išvadavo ją 
nuo senatviškos sklerozės, nuval
kiotų struktūrų. Buvo tartas žodis, 
išplėšęs eilėraštį iš nykios įpras- 
tybės gniaužtų.

Šio vakaro dalyvius tiksliau būtų 
pavadinti poezijos atgimimo antrą
ja banga. M. Martinaitį, S. Gedą, J. 
Vaičiūnaitę, V. Bložę. Visiems 
jiems penkiasdešimt, o kai kurie ir 
šešiasdešimtą gimtadienį atšventę, 
visi debiutavę po 1960-ųjų, visi po 
daugelį knygų išleidę, trys iš jų vals
tybiniais laureatais tapę. Žodžiu, tai 
labai stipri Lietuvos poezijos gvardi
ja, seniai grojanti pirmaisiais smui
kais. O A. A. Jonynas, D. Kajokas, 
N. Miliauskaitė, K. Platelis jau, ko 
gero, trečioji banga. Jų stipriausios 
knygos dar ateity.

Viešnia iš Australijos L. Šimkutė 
kažkur tarp šių dviejų "bangų“, ar
čiau trečiosios. Gimusi karo metais, 
ji debiutavo bene 1978 metais.

Užbaigdama vakarą ir paprašyta 
ką nors gražaus apie vakaro daly
vius pasakyti, profesorė V. Daujo
tytė prasitarė, kad kalbės apie dalį 
gerų Lietuvos poetų. Ir paaiškino, 
kad taip kalbėti ją paskatinęs 
Liūnės Sutemos žvilgsnis. (Vakaro 
metu klube buvo eksponuojamos 
meninės išeivijos rašytojų nuo
traukos, darytos Onos Pajėdaitės, 
kruopščios ir ištikimos lietuvių li
teratūros metraštininkės.) Profesorė 

pasidžiaugė brandžiais lietuvių 
poezijos vaisiais, bet pagailavo, 
kad ta kūryba negali būti taip gau
siai eksportuojama į kitas platumas, 
kaip jos tikros sesės muzika ir 
dailė. Šiandieninių Lietuvos poetų 
kūriniai akivaizdžiai liudija, kokios 
glaudžios mūsų poezijoje yra žo
džio, kalbos, tautosakos ir mitolo
gijos sąsajos, kaip šie komponentai 
įtakoja šiuolaikinę poeziją. Nors 
pačių poetų problemos nevisuomet 
sutampa su poezijos problemomis.

Beje, vakaro metu paaiškėjo ir 
viena nemaloni šiuolaikinės mūsų 
poezijos nuodėmė: jaunesnieji poe
tai pernelyg uoliai eskaluoja mirties 
temą. O Lietuva ir taip užima vieną 
pirmųjų vietų pasaulyje savižudžių 
skaičiumi. Vėliau dėl to kilo karšti 
ginčai, bet vis dėl to teko sutikti. 

Savo kūrybą skaito poetas Henrikas Čigriejus.
Algimanto Žižiūno nuotr.

kad mirties tema - gana paplitusi 
lietuvių poezijoje.

Vakare, apie kurį kalbame, ta te
ma, ačiū Dievui, nebuvo pagrindinė. 
Jis buvo pakankamai šviesus ir opti
mistiškas. Nors kai kurie eilėraščiai, 
pavyzdžiui, verlibro meistro V. Blo
žės poema, S. Gedos miniatiūros, o 
taip pat M. Martinaičio ciklas 
"Sausio vidurnaktis“ nukėlė mus į 
rūsčius ir kruvinus pokario metus, 
kai vyko nesutaikoma lietuvių tautos 
kova su okupantais.

Prie šeimininkų labai gražiai 
pritapo ir viešnia iš Australijos - 
poetė Lidija Šimkutė, vieną savo 
eilėraštį Eglės žalčių karalienės 
tema paskaičiusi anglų kalba.

Kiek galima spręsti iš gausių 
entuziastingų poezijos gerbėjų 
katučių ir nuostabių rožių, kurias 
moteriškajai vakaro daliai įteikė 
p. R. Mieželis, vakaru liko paten
kinti ir šeimininkai, ir svečiai.

Petras Keidošius
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Užsienio lietuviams kalba 
Lietuvos piliečių chartija

Iš Vilniaus į Vieną per... Kopenhagą

Brangūs tėvynainiai, savo valia ar 
okupacijos verčiami palikę Tėvynę, 
visi tie, kurie išlaikėte tautos atmintį 
ir tebesate neabejingi Lietuvos 
nepriklausomybės likimui!

Ilgais ir slogiais bolševikinės oku
pacijos dešimtmečiais anapus geleži
nės uždangos Jūs buvote mums vie
ninteliai vilties šviesuliai, liudijantys 
pasauliui, kad Lietuva buvo, yra ir 
bus. Didžiausi Lietuvos priešai iš 
Rytų ir jiems uoliai tarnavę Krem
liaus įkurtos kompartijos atstovai 
Lietuvoje stengėsi mus visokiais bū
dais sukiršinti, į patriotinių jėgų vie
nybę įvaryti pleištą ir sugniuždyti pa
sipriešinimo dvasią, palaužti tikėjimą 
nepriklausomos Lietuvos valstybės 
egzistavimo galimybe. Kremliaus 
mokytojai ir vietiniai kolaborantai 
mums nuolat diegė lietuvių tautos 
mažumo, nepilnavertiškumo komp
leksą, nepasitikėjimą tautos jėgomis, 
buvo menkinama ir falsifikuojama 
istorija, menas, kultūra.

Šiandien, kai per didžiausią ste
buklą Lietuva vėl atgavo valstybin
gumą, kai, rodos, visi jau turėjome 
susėsti prie bendro stalo ir, aptarę Tė
vynės atkūrimo planus, imtis darbo, 
tam tikros jėgos vėl ėmė tarp mūsų 
statyti naujus barjerus, regzti intrigas. 
Jų kontūrai išryškėjo po paskutinių 
rinkimų, kai į valdžią atėjo buvusios 
kompartijos įpėdinė, pasivadinusi 
LDDP. Lietuva viso pasaulio ir mūsų 
didžiausiam nustebimui atsidūrė isto
rinėj kryžkelėj. Visiems patriotams, 
ypač inteligentijai, didžiulį nerimą 
kelia po rinkimų atsiradusios nusivy
limo ir skepticizmo nuotaikos Tėvy
nėje ir užsienyje. Lietuvių tauta ap
šaukiama nepilnaverte žmonių bend
ruomene, nesubrendusią laisvei, su- 
bolševikėjusia, praradusia nacionali
nę savimonę, moralę ir tikėjimą. Čia 
suminėtų mūsų visuomenės negala
vimo ženklų Lietuvoje, deja, yra, jie 
neginčytini. Galima tik pridurti, kad 
ne visa Lietuva tokia. Tos Lietuvos, 
kurią palikote prieš daugelį metų, ku
rios ilgėjotės priverstinėj emigracijoj, 
pasakojote apie ją vaikams, šaukėtės 
pasaulio pagalbos ir į kurią vylėtės 
keliais pareiti - tokios nebėra. Il
gametės okupacijos ir rafinuoto 
Kremliaus vaduotojų genocido pėd
sakai šiurpūs: mus šaudė ir kankino, 
visokiais būdais laužė tautos nugar
kaulį - ištikimiausius Lietuvos patrio
tus sodino į kalėjimus ir trėmė, išgul
dė miestelių aikštėse, sugrūdo į igar- 
kų ir vorkutų šachtas, užklojo jų kū
nus amžino įšalo sluoksniu. Šimtai ir 
tūkstančiai geriausių Lietuvos vaikų 
paženklino dvidešimtą amžių kanki
nių kryžiais svetimose žemėse. Mes 
netekome kas trečio ketvirto žmo- 
faus, kas trečio ketvirto mūsų balso, 

tai kodėl per rinkimus mūsų tebuvo 
vos keturiasdešimt procentų!

Tačiau ar procentai lemia mūsų 
galias ir pasiryžimą?

Šiandien į valdžią grįžo daugelis 
atstovų partijos, kurią jau laikėme 
niekada negrįšiančia į politinę areną, 
jie, prisisegę prie atlapų mūsų brolių 
krauju apšlakstytus tautos simbolius, 

Klaipėdoje atidengtas paminklas, nežinomų prancūzų, 1871 m. karo 
belaisvių, stačiusių Vilhelmo kanalą ir žuvusių čia, atminimui. Projekto 
autorius - uostamiesčio vyriausiasis dailininkas Adomas Skiezgilas.

Bernardo Aleknavičiaus (ELTA) nuotr.

nustumia į nuošalį tuos, kurie šiuos 
ženklus saugojo giliausioje širdies 
paslapty. Niekuo nemotyvuojant 
atleistas iš ambasadoriaus pareigų 
ištikimiausias Lietuvai diplomatas 
Stasys Lozoraitis, nušalinti kai kurie 
mūsų kultūros ir kitų sričių veikėjai, 
buvę opozicijoj, vengiama bet ko
kios kritikos ir skelbiamos dažnai 
dviprasmiškos politinės koncepcijos. 
Visa tai kelia nereikalingą įtampą ir 
tarpusavio nepasitikėjimą. Lietuva 
darosi panaši į neramiam vandenyne 
plūduriuojantį be vairo, krypties ir 
žemėlapių laivą. įsivaizduojame, 
kaip sunku būna susigaudyti Jums, 
gaunantiems dažnai vienpusišką in
formaciją. Štai kad ir dvigubos pilie
tybės korta: kaip gudriai ja žaidžia
ma! Mes niekada neabejojame, kad 
Jūs ir Jūsų palikuonys esate Lietuvos 
piliečiai. Jūsų šventa valia ir teisė, 
kada ir kaip sugrįžti į Lietuvą ar likti 
svetur. Tačiau kai dvigubos piliety
bės variantą mėginama vienodai tai
kyti ir Lietuvos kolonistams, įtempti 
Trojos arklį į mūsų trapios tvirtovės 
vidų, problema įgyja visai kitą as
pektą ir kelia prieštaravimų.

Mus jaudina Jūsų kilnumas, noras 
dalytis su Lietuva per visą gyvenimą 
sukaupta patirtim, išmintim ir neleng
vai uždirbtom santaupom: siunčiate 
dovanas, gėrybes ir vaistus, nuošir
džiai priimate ir globojate atvykėlius 
iš Lietuvos, padedate artimiesiems. 
Tačiau kiek apmaudo ir nusivylimo, 
kai tarp svečių įsimaišo avantiūristų! 
Tokių esti ir pas Jus, ir pas mus. Mes 
džiaugiamės kiekvienu Jūsų, kai su
grįžtate į Lietuvą ar atvykstate jai pa
dėti, tačiau keleriopai skaudu, kai 
Jūs, kilniausių norų vedami, nesuran
date bendros kalbos ir pasijuntate ne
reikalingi. Kai Jūsų nuoširdžiausi no
rai ir patriotiniai jausmai ciniškai iš
juokiami: siųstos dovanos ar surink
ta labdara patenka į vertelgų, vaka
rykščių kolaborantų ir sukčių ran
kas, Jūs tampate fiziškai ir dvasiškai 
apvogti.

Ne turtai, ne Jūsų aukos, ne pini
gai išgelbės šiandien sunkiai nega
luojančią Lietuvą: labiausiai jai rei
kalingi buvote ir tebesate Jūs patys, 
Jūsų ir mūsų vienybė. Susivienyti 
akimirkai, keletui dienų ar savaičių 
visai tautai, netgi margai žmonių 
miniai yra nesunku. Tačiau norint 
įgyvendinti didžiuosius idealus ir 
tikslus, reikia ilgalaikės santarvės, 
įtempto darbo, valios ir aukojimosi. 
Ir dažniausiai pritrūksta vienybės.

Ir mes, ir Jūs - vienos motinos 
vaikai, nepraradę istorinės atminties, 
tebetikintys tais pačiais idealais, už 
kuriuos mūsų artimieji atidavė gyvy
bę, šitiek kentėjo ir aukojosi, kad iš
saugotų neužgesusią laisvės kibirkštį 
ateities kartoms. Kas kitas, jeigu ne 
mes, turime būti tiltas tarp praeities ir 
ateities? Mes neturime kitų namų ir 
kito kelio, mes turime išlikti, sutelkti 
visas jėgas demokratinei Lietuvai 
kurti.

Lietuvos piliečių chartijos 
suvažiavimas

Nešmaikštauju. Tiesiog tokius 
vargo kelius dabar tenka įveikti 
tiems Lietuvos Respublikos pilie
čiams, kurie neturi diplomatinių pa
sų arba vyksta, sakysim, į Austriją 
ne kaip reikšmingos delegacijos na
riai, o kaip verslininkai ar šiaip 
smalsūs turistai.

Reikalas tas, kad iki šiol Užsie
nio reikalų ministerija neatsisakyda
vo padėti privatiems asmenims gauti 
vizą į tą šalį, kurios konsulinė tarny
ba yra Maskvoje. Nors šiaip jau už
sienio valstybės yra griežtai suskirs
tytos į konsulines apygardas, bet 
Maskvoje esančios atstovybės pa
prastai, kad ir su išlygom, išduodavo 
Lietuvos piliečiams vizas. Be abejo, 
mūsų Užsienio reikalų ministerija 
specialiai dėl kokio Petraičio ar Jo
naičio į Maskvą nevažiuodavo, bet, 
tvarkydama tarnybines komandiruo
tes, paimdavo kartu ir vieną kitą pa
są iš šalies. Tokių pasų ilgainiui per 
dieną būdavo sunešama iki pusės 
šimto. Sutikite, kad tai jau nemaža 
krūvelė. O kiek per savaitę?

Tasai papildomas darbo krūvis, 
paveldėtas iš sovietijos laikų kaip

’’Mums labai svarbus gyvasis ryšys su Tėvyne“,
- sako Sankt Peterburgo lietuvių kultūros draugijos veikėja 

Jūratė Laučiūtė.
Mieste prie Nevos Jūratė Laučiūtė 

gyvena nuo 1966-ųjų. Ten baigė as
pirantūrą, daug metų dirba Rusijos 
(anksčiau TSRS) Mokslų Akademijos 
kalbotyros institute, šiuo metu yra 
vyr. mokslinė bendradarbė. Jos moks
linio darbo kryptis - seniausieji baltų 
ir slavų santykiai, baltų ir slavų etno
genezė. Ta tema ji yra išleidusi mo
nografiją, paskelbusi straipsnių. 
Kasmet atvyksta į gimtuosius Darbė
nus Žemaitijoje atostogauti. Pasta
ruoju metu Jūratė Laučiūtė pradėjo 
informuoti ”EL“ apie Sankt Peter
burgo lietuvių gyvenimų. Neseniai ji 
lankėsi Vilniuje ir davė interviu 
"EL".

- Kada ir kaip įsikūrė Peterburgo 
lietuvių kultūros draugija?

- Mūsų draugija viena seniausių 
Europoje, o gal ir pasaulyje. 1992- 
siais jai suėjo 100 metų. Ją įsteigė dar 
carinės Rusijos laikais Sankt Peter
burge gyvenę lietuviai inteligentai. 
Visos tautinės draugijos 1934-1939 
metais specialiu Rusijos valdžios nu
tarimu buvo išvaikytos, jos neveikė 
iki M. Gorbačiovo pertvarkos. 1988- 
ųjų vasarą Lietuvoje gimęs Sąjūdis 
įkvėpė Leningrade studijavusius lie
tuvius studentus, aspirantus ten orga
nizuoti tautinį susivienijimą, kuris 
prisidėtų prie Lietuvos Atgimimo. 
Tokia idėja labai patiko ir man. Per 
atostogas būdama Lietuvoje dalyva
vau pirmajame Sąjūdžio iniciatyvi
nės grupės narių susitikime su Klai
pėdos visuomene, kalbėjau tame mi
tinge (menu, į jį buvo atvykę Kazi
miera Prunskienė ir Virgilijus Čepai
tis). Su Leningrado lietuvių grupe bu
vome atvykę į Sąjūdžio steigiamąjį 
suvažiavimą. Grįžus suvokiau, kad 
jeigu Leningrade kursime Sąjūdžio 
rėmimo grupę, mus greitai išvaikys, 
nes tuo metu Rusijoje jau buvo prasi
dėjęs didelis puolimas prieš Estijos, 
Latvijos liaudies frontus ir Lietuvos 
Sąjūdį. Man kilo mintis atkurti lietu
vių kultūros draugiją, kurios vienas iš 
darbo barų ir būtų Sąjūdžio rėmimas. 
1988 m. lapkričio mėnesį įvyko drau
gijos steigiamasis susirinkimas. Tų 
pačių metų pabaigoje pakvietėme Le
ningrado visuomenę į susitikimus su 
Estijos, Latvijos liaudies frontų ir 
Lietuvos Sąjūdžio atstovais.

1989 metų vasario mėnesį suorga
nizavome kitą didelį renginį - atva
žiavo ansamblis iš Lietuvos, susirin
ko daug žmonių. Pamenu, kaip džiau
gėmės brangiomis Lietuvos kultūros 
fondo dovanomis - Lietuvos trispal
ve, gautomis knygomis. Neturėjome 
pinigų, bet buvo labai daug entuziaz
mo. Praėjome švęsti ir tautines, reli
gines šventes. Nuo 1989 m. regulia
riai minime M. K. Čiurlionį, jis yra 

savotiškas sietas sustabdyti keliauto
jų srautą, suprantama, Užsienio rei
kalų ministerijai didelio malonumo 
neteikė. Tuo labiau kad, sakysim, Ita
lijos ambasada Maskvoje neturi kon
sulato ir vizas formina išimtinai tik 
Lietuvos piliečiams, turintiems diplo
matinius pasus. Lietuvoje Italijos am
basada taip pat yra, bet ir čia vizos 
negausi, - važiuok į Varšuvą, kur pa
keliui gali pasirūpinti ir Indijos viza. 
Tai kol kas arčiausia. Jei norėsi vykti 
į Belgiją ar Olandiją, pirma teks nu
sigauti į Stokholmą, - tik ten lietuvai
čiai gali gauti vizą.

Liūdniausia, žinoma, jei kokie ne
atidėliotini reikalai privers skubiai va
žiuoti į Austriją ar Ispaniją. Per porą 
mėnesių neapsisuksi niekaip. Lietuvai 
akredituoti šių šalių ambasadoriai ir 
konsulai įsikūrę Kopenhagoje. O į 
Daniją, nori nenori, tenka važiuoti per 
Vokietiją, tuo tarpu gauti tranzitinę 
vizą į Vokietiją - tai jau panašu į lote
riją, kurioje galima išlošti milijoną. 
Žmonės savaitėmis prie ambasados 
miega, kad paduotų ar gautų doku
mentus. Tačiau, jei turite daug pinigų 
(tikrų!), bet neturite laiko, kreipkitės į 

gyvenęs Peterburge. Sugebėjome pa
siekti, kad čia jam būtų atidengta me
morialinė lenta. Lietuvių kultūros 
draugijai aš vadovavau apie porą me
tų, kol gavau oficialų įpareigojimą iš 
Lietuvos vyriausybės būti jos atstove 
mieste prie Nevos. Todėl išrinkome 
kitą draugijos pirmininkę, aš likau ir 
dabar esu draugijos valdyboje.

- Kiek dabar lietuvių Sankt Pe
terburge ir kiek dalyvauja kultūros 
draugijos veikloje? Taip pat prašo
me trumpai papasakoti apie dabarti
nę draugijos veiklą.

- 1989-siais buvo užregistruota 
apie 3000 lietuvių. Dabar jų sumažė
jo, keli šimtai grįžo į Lietuvą. Bet da
lyvaujančių draugijos veikloje daugė
ja. Kuo didesnis barjeras atsiranda 
tarp Lietuvos ir Rusijos, tuo Rusijoje 
(taip pat ir Peterburge) gyvenantiems 
lietuviams aktualesnis poreikis pa
bendrauti su tautiečiais gimtąja kal
ba, padainuoti tautines dainas, pami
nėti lietuvių šventes.

Pernai rudenį draugija Peterburge 
surengė lietuvių kultūros dienas - bu
vo ir dailės paroda, ir koncertas, ir fil
mų peržiūra. Viską vainikavo labai 
gražus ’’Armonikos koncertas. Šį ru
denį numatome organizuoti didelį S. 
Daukanto minėjimą.

Mes siekiame savo veiklos inter- 
nacionalumo. Tai reiškia, kad draugi
jos renginiai atviri Peterburgo visuo
menei, kitaip nebūsime pastebimi, su 
mumis nebus skaitomasi kaip su tam 
tikra visuomenine jėga. Į savo rengi
nius, išskyrus tautines, religines šven
tes, kviečiamės Peterburgo merijos 
atstovus, deputatus, visuomeninių or
ganizacijų atstovus. Jie visada mielai 
ateina.

Šiuo metu draugijoje pagrindinis 
dėmesys skiriamas tautinei, etno
grafinei, kultūrinei veiklai. Anksčiau 
aktyviai dalyvavome ir politikoje. 
Leningrade pradėjus organizuotis 
Liaudies frontui, jo atstovai atėjo pas 
mus. Studentai Arūnas Alonderis, 
Mindaugas Jacevičius, aš ir dar keli 
lietuvių kultūros draugijos nariai ta
pome tarpininkais tarp Leningrado 
liaudies fronto ir Sąjūdžio, patys ak
tyviai dalyvavome Liaudies fronto 
veikloje. Jo organizuotuose mitin
guose visada plevėsuodavo mūsų tri
spalvė, man ne kartą teko juose pasi
sakyti. Iš tų dienų liko mano geri ry
šiai su dabartine Peterburgo valdžia, 
su Rusijos Aukščiausiosios Tarybos 
deputatais, išrinktais šiame mieste.

Draugijos veiklos atvirumas pasi
reiškia ir tuo, kad stengiamės bend
rauti su įvairiomis kitomis tautinėmis 
mažumomis: armėnų, gruzinų, azer
baidžaniečių, latvių, estų. Labai jau
dinantį renginį pernai rudenį surengė

privačias firmas, - bemaž kiekvienas 
laikraštis spausdina tokių firmų skel
bimus. Pasidomėjau ir aš. Smalsumo 
dėlei. Malonus jaunikaičio balsas 
atsako: jei norite po savaitės - pra
šom, viza į Belgiją - tik penkias
dešimt dolerių. Brangu? Ką jūs, po
nia, o kiek kainuoja kelionė į Stok
holmą? Susigėstu, nes nežinau, nei 
kiek kainuoja kelionė į Stokholmą, 
nei kiek į Kopenhagą.

Užtat žinau, jog nuo liepos pir
mos dvigubai brangsta kelionė Lie
tuvos traukiniais. Bet žvalus Susi
siekimo ministerijos atstovo spau
dai Algimanto Čižausko balsas pa
guodžia: palyginti su kelionės kaina 
autobusais, traukiniu vos ne per pu
sę pigiau. Vilnius-Kaunas traukiniu 
kainuos 168 talonus, paprastu auto
busu - 317, minkštuoju - 369. Ir taip 
toliau. Kol kas pigiausia važinėti po 
miestą - tik dešimt talonų. Bet aną
dien girdžiu, jog vilniečiai tegu pa
sidžiaugia ir gana - nuo liepos pir
mos vienkartinis bilietas miesto 
transportu jau kainuos penkiolika 
talonų. O kiek bus centų?

Salomėja Čičišldna

me su baltarusiais, Peterburgo prie
miestyje kartu atidengdami kryžių 
ketvirtojo dešimtmečio stalininio te
roro aukoms. Ilgą laiką niekas neži
nojo, kad toje vietoje, kur dabar stovi 
mūsų pastatytas kryžius, buvo sušau
dyta ir užkasta keliasdešimt tūkstan
čių žmonių. Ten palaidotas ir dviejų 
mūsų draugijos narių - brolių tėvas, 
taigi ta vieta šventa ir lietuviams. 
Kryžiaus atidengimą parodė Rusijos 
ir Lietuvos TV, atėjo ne tik nemažas 
būrys lietuvių ir baltarusių, bet ir di
delė "Memorialo“ draugijos delega
cija, Lenkijos ambasados Rusijoje at
stovai, įvairių konfesijų dvasininkų. 
Tai buvo įvairių tautų žmones sutel
kiantis renginys. Linkėčiau, kad visų 
lietuvių bendruomenių nariai neliktų 
svetimi tai šaliai, kurioje gyvena.

- ”EL“ rašė, kad Sankt Peterbur
go delegacija paliko Rusijos lietuvių 
bendruomenės steigiamąjį suvažia
vimą Maskvoje, paskelbtas tą Jūsų 
Žingsnį paaiškinantis laiškas. Jame 
lyg ir abejojama minėtame suvažia
vime priimtų nutarimų teisėtumu. 
Kaip toliau klostysis Peterburgo 
lietuvių santykiai su naująja organi
zacija ?

- Mes labai vertiname tą darbą, 
kurį nuveikė Maskvos lietuvių bend
ruomenė, organizuodama steigiamąjį 
suvažiavimą. Bet tokios bendruome
nės, kaip ji sukurta, pripažinti negali
me. Buvo ir juridinių pažeidimų - 
kaip galima rinkti pirmininką ir 
valdybą, dar nepatvirtinus statuto? 
Tuo reikalu mes nesikreipsime į jo
kius juridinius organus. Dėl organi
zacijos teisėtumo ne mums spręsti. 
Jeigu Pasaulio lietuvių bendruomenė 
pripažins ją, padėk Dieve! Mes pa
žiūrėsime, kaip ji dirbs. Jeigu bus pa
daryta pataisų statute dėl veiklos turi
nio ir organizacinės struktūros, padė
sime ir mes.

- Kaip Jūs apibrėžtumėte visos 
Rusijos lietuvių organizacijos tikslus 
ir veiklos kryptis?

- Vienas iš svarbiausių tikslų- 
išsaugoti lietuvybę. Tai deklaruoja 
naujoji Rusijos lietuvių bendruome- I 
nė. Bet kaip sieksime to tikslo? 
Steigiant bibliotekas, kuriant folk
lorinius ansamblius, organizuojant 
susitikimus su menininkais iš Lietu
vos, kaip buvo parašyta bendruome 
nės statuto projekte? Man atrodo, to
kia grynai etnine veikla turi užsiimti 
pačios regioninės organizacijos, joms 
ryšius su Lietuva patogiau palaikyti 
ne per centrą Maskvoje, bet tiesio
giai. Ne Rusijos lietuvių bendruome
nės darbas - skirstyti kokią nors lab
darą iš Lietuvos ar kviesti iš ten me-

Nukelta į 6 psl.
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Sieksime, kad vienas doleris butų lygus 
4-5 litams

Pirmąkart išleistas vakarietiškas 
įmonių katalogas

Atkelta iš 1 psl.

išsiaiškinti, kad tai "nešvarūs pinigai“ 
arba tiksliau - visai ne pinigai.

Mano nuomone, "nešvarūs“ pini
gai yra tie, kurie uždirbti prekiaujant 
narkotikais, ginklais, kurie įgyti krau
ju, vagystėmis ir apgaule. Tai privalo 
tikrinti teisėsaugos organai ir mokes
čių inspekcija. Svarbu, kad būtų ži
noma, iš kur įgytos pajamos (jas rei
kia deklaruoti) ir ar jos apmokestina
mos.

- Kokie šaltiniai indeksuoti Lie
tuvos žmonių santaupas, sukauptas 
iki 1991 m. vasario 26 dienos, kaip 
reikalauja Lito komitetas?

-Pinigai nuvertėjo 10-13 kartų. 
Tam atlyginti reikia milžiniškos 
pinigų sumos. Iš kur paimti? Lietu
vos bankas siūlo vyriausybei išleisti 
valstybines obligacijas 10 metų 
(40%), naujus investicinius čekius li
tais (50%). Šiek tiek lėšų reikėtų ir iš 
biudžeto (10%).

- Kokiai valiutai bus prilygintas 
litas?

- Litą iš pradžių prilyginsime kon
vertuojamų valiutų "krepšeliui“, kurį 
sudaro Anglijos svarai sterlingai, 
JAV doleriai, Vokietijos markės, 
Prancūzijos frankai. Manome, kad tai 
palengvins lito gyvenimą. Jo kursas 
bus "plaukiojantis“. Estai kroną pri
lygino Vokietijos markei, o latviai to 
nepadarė ir turi laisvesnes rankas. 
Ateityje litas griežtai bus siejamas tik 
su viena iš tų valiutų.

- Kaip Jūs vertinate talonų stabi
lizavimo rezultatus ?

- Talono stabilizavimo procesas 
leido patikrinti, ar Lietuvos ekonomi
ka, jos ūkis ir rinka yra gyvybingi. 
Priminsiu, kad stabilizuoti laikinus 
pinigus - talonus daug padėjo mūsų 

reikalavimas padidinti rezervų fondą 
12 proc. nuo bankuose laikomų de
pozitų. Komerciniai bankai buvo pri
versti parduoti dalį turėtos konver
tuojamos valiutos, nes pritrūko talo
nų. Mes įsitikinome, kad Lietuvos 
banko veiksmai buvo teisingi. Lietu
vos rinka veikia pakankamai gerai, ji 
į mūsų veiksmus sureagavo jautriai. 
Tai gerai. Mūsų, centrinio Lietuvos 
banko, tikslas buvo ir yra ne "numuš
ti“ dolerio kursą talono atžvilgiu iki 
begalybės, bet dar iki litų stabilizuoti 
taloną. Per didelis dolerio kurso smu
kimas pakenktų ūkiui, gyventojams. 
Jeigu iki Naujųjų metų 1 JAV doleris 
kainuos 4-5 litus, galėsime teigti, kad 
reforma pavyko. Noriu pakartoti, ką 
jau ne sykį sakiau: lito įvedimas 
anaiptol nežada rojaus Lietuvai. Ir 
Lito komiteto, ir vyriausybės, ir Lie
tuvos banko, visų žmonių laukia sun
kus, įtemptas darbas, kad Lietuvos 
ekonomika sustiprėtų.

- Kaip žinoma, ne visi litų bank
notai kokybiški. Ar ilgai juos numa
toma na tūloti?

- Pirmųjų išspausdintų partijų 
mažo nominalo litai apyvartoje suk
sis 4-6 mėnesius, didesnio - iki 2 me
tų. Litų banknotų yra pakankamai. 
Nors kol kas jie be apsauginio siūle
lio ir su prastu vandens ženklu, bet 
išspausdinti ant geros kokybės verty
binio popieriaus ir turi nemažai pa
slapčių. 500 ir 1000 litų kupiūros į 
apyvartą kol kas nebus išleistos.

- Žinome, kad neseniai buvote 
Bazelio tarptautinio atsiskaitymų 
banko ataskaitiniame susirinkime. 
Prašome trumpai papasakoti savo 
įspūdžius iš ten.

- Viena šio banko steigėjų kartu su 
kitais centriniais bankais 1930-1931 
metais buvo ir Lietuva. Per visus mū

sų valstybės okupacijos metus ataskai
tiniuose susirinkimuose buvo paskel
biama, kiek Lietuva turi akcijų, prane
šama, kad ji susirinkime nedalyvauja 
ir išsakoma viltis, kad kitais metais 
dalyvaus. Dabar Lietuva, kaip ir Lat
vija, šiame banke turi 1000 akcijų. 
Estija - 200. O, pavyzdžiui, Vokietijos 
Bundesbankas - 47 tūkstančius. Šiame 
susirinkime Čekija ir Slovakija pasida
lino Čekoslovakijos turėtus 8 tūkstan
čių akcijų. Šiemet dividendai už vieną 
akciją sudarė 240 tūkst. Šveicarijos 
aukso frankų. Lietuva šiame banke turi 
per 7 mln. Šveicarijos aukso frankų.

Susirinkime konsultavausi su 
pasaulio bankų vadovais, kurie, beje, 
vieningai pritarė nuomonei, jog įve
dant nacionalinę valiutą visi pinigai 
turi būti keičiami vienodu santykiu.

- Dėkoju už atsakymus.

Kai šis interviu jau buvo paruoš
tas spaudai, susitikime su žurnalis
tais Lietuvos banke R. Visokavičius 
papasakojo apie savo kelionę į Esti
ją, kur jis dalyvavo kronos vienerių 
metų jubiliejaus minėjime. Krona 
turi kuo didžiuotis: ji konvertuoja
ma, stabili, stipri. R. Visokavičius ti
ki, kad po metų litas bus gera pora 
kronai. Jis sakė, kad Estijos banko 
griežta konservatyvi nronetarinė po
litika skatina ryžtingai veikti ir Lie
tuvos banką - nedaryti emisijos, 
stabdyti infliaciją.

R. Visokavičius pranešė, kad 
bankas nutarė dirbtinai kelti per 
daug nukritusį dolerio kursą, kad 
įvedant litą doleris kainuotų 430-470 
talonų.

Kaip pranešė BNS, Taline R. Vi
sokavičius sakęs, jog litas yra visiš
kas padengtas auksu ir užsienio va
liuta.

Pirmąkart mūsų krašte išleistas ir 
pradedamas platinti "Lietuvos įmonių 
katalogas'93“. Jo apimtis - beveik 
tūkstantis puslapių, tiražas - 50 tūkst. 
egzempliorių. Kataloge sukaupta in
formacija apie 60 tūkst. Lietuvos 
įmonių, firmų. Taip pat yra žinių apie 
Lietuvos ministerijas, departamentus, 
miestų valdybas. Išspausdinti keli Lie
tuvos žemėlapiai, Vilniaus, Kauno ir 
Klaipėdos miestų planai, Vilniaus gat
vių sąrašai. "Lietuvos Telekomas“ 
skelbia šalies miestų ir rajonų, užsie
nio valstybių telefonų ryšio kodus.

Katalogas susideda iš 2 pagrindinių 
dalių. Pirmiausia visos firmos, įmonės 
išvardintos abėcėlės tvarka, o vadina
muosiuose "geltonuosiuose puslapiuo
se" - pagal veiklos pobūdį. Išskirtos 
255 veiklos rūšys. Savo reklamą čia 
išspausdino daugiau kaip 1000 Lietu
vos, Estijos ir Suomijos firmų.

1993 06 23 Valiutos pirkimo-pardavimo kainos 
komerciniame banke ’’Vilniaus bankas“

Valiuta Pardavimo kaina 
(tai. už vnt.)

Pirkimo kaina 
(tai. už vnt.)

JAV doleriai 416.00 400.00
Vokietijos markės 246.00 237.00
Austrijos šilingai 35.00 33.00
Anglijos svarai sterlingų 600.00 580.00
Olandijos guldenai 220.00 210.00
Danijos kronos 61.00 59.00
Kanados doleriai 313.00 303.00
Prancūzijos frankai 71.00 68.00
Švedijos kronos 53.00 51.00
Australijos doleriai 270.00 260.00
Šveicarijos frankai 275.00 265.00
Norvegijos kronos 54.00 52.00
Suomijos markės 70.00 67.00
Estijos krona 34.00 31.00
NVS rubliai 0.40 0.38

Leidinyje daug informacijos pa
teikta ne vien lietuvių, bet taip pat ir 
anglų, vokiečių ir rusų kalbomis. To
dėl dalį tiražo ketinama parduoti už
sienyje.

Katalogą parengė Ekonomikos mi
nisterijos skaičiavimo centras ir rekla
mos agentūra "Media Mix“, išspaus
dino Suomijos leidykla 'Turun Sano- 
mat OY“. Kitų metų pradžioje numa
toma išleisti naują tokio katalogo 
laidą.

Kaip pranešė spaudos atstovams 
"Media Mix“ direktorius V. Baraus
kas, beveik tūkstantis firmų atsisakė 
kataloge skelbti savo duomenis. Gal 
bijo reketo, gal norėdamos išvengti 
mokesčių inspekcijos dėmesio.

Jeigu kas iš "EL" skaitytojų norėtų 
įsigyti "Lietuvos įmonių katalogą'93“, 
redakcija mielai padės.

ELR

Lito įvedimas - istorinis įvykis mūsų krašte, dar vienas svarbus žingsnis atkuriant valstybingumą. 
Spausdiname žinučių rinkinį, kuriame pateikiama kai kurių politikų atsiliepimai, 

Lietuvos spaudoje paskelbta informacija ta tema.

G. Vagnorius: geriausias 
laikas buvo prieš metus

Spaudos konferencijoje Seime 
ekspremjeras Gediminas Vagnorius 
išsakė nuomonę, kad piniginių 
ženklų pakeitimas (talonų į litus) 
yra tik techninė operacija, tai nereiš
kia, jog Lietuvoje vyksta pinigų re
forma. Viskas priklausys nuo toli
mesnės finansų politikos: jei ji bus 
griežta, lito kursas stabilizuosis, jei 
ne - gali kristi.

Atsakydamas į klausimą, kokio 
dydžio yra lito stabilizavimo fon
das, G. Vagnorius minėjo, kad eks
pertų apskaičiavimu fonde turėtų 
būti apie 150 milijonų dolerių. At
rodo, kad tokios sumos šiuo metu 
dar nėra. Pasak G. Vagnoriaus, kol 
kas sunku įvertinti tikrų lito ir talo
no santykį, nes nėra žinių, kuri vals
tybės valiutos rezervo dalis jau iš
naudota. Pinigų stabilizavimas va
liutos rezervų sąskaita yra laikinas 
reiškinys.

Ekspremjero nuomone, palan
kiausias metas įvesti litus buvo 
prieš metus - pernai pavasarį (buvo 
pasiekta ūkio stabilizacija, didėjo 
gyventojų realios pajamos). Tai ne
padaryta dėl techninių priežasčių 
(nebuvo reikalingo kiekio kokybiš

kų litų). Pasak G. Vagnoriaus, pernai 
liepos mėnesį jis, būdamas premjeru, 
kreipėsi į Lietuvos banko valdybos 
pirmininką V. Baldišių, kad šis 
praneštų, ar pasirengta litą įvesti 
techniškai, ar jau atspausdintas rei
kiamas kiekis litų, ar gera jų kokybė. 
G. Vagnoriaus teigimu, atsakymo ne
sulaukęs ne tik jis, bet ir po jo buvę 
premjerai.

V. Landsbergis: litas - daugiau 
nepriklausomybės

"Lietuvos aide“ profesorius V. 
Landsbergis "Opozicijos lyderio 
skiltyje“ rašė: "Trečiadienį Lietuvos 
banko valdybos pirmininkas paskel
bė, kad nuo birželio 25-osios bus pra
dėta keisti talonai į litus.

Tuo baigiasi lito kančia ar bent 
pirmoji stadija, labai susijusi su keis
ta ankstesnės Lietuvos banko vado
vybės veikla. Kairieji rėmė tą veiklą, 
Lietuvos finansų ir lito žlugdymą, 
kol atėjo į valdžią. Tada pasakė: 
mauras gali eiti. Pakeitė banko valdy
bą, tiesa, socialdemokratams įnirtin
gai priešinantis; o nauja banko valdy
ba galų gale parengė lito įvedimą. 
Pusmečiu vėliau, negu buvo nutaręs 
pirmasis Lito komitetas. <...> Vis tiek 
tai smagi naujiena, laukta su rūpesčiu, 
kaip bus, kada bus. Ir dabar dar - kad 
tik nesukliudytų piktos jėgos. Joms 
juk labai norėtųsi, kad Lietuva ilgai 
neišsikapstytų iš finansinės makaly
nės, kurią mums padarė per mūsų 
pačių banką. O dabar ateina litas - 
taigi daugiau nepriklausomybės.“

Sunku atskirti kairę nuo 
dešinės

Kovo 11-osios akto signataras ži
nomas ekonomistas V. Terleckas 
"Respublikoje“ primena 1992 m. 
spalio 30 d. buvusio Lito komiteto 3- 
ąjį nutarimą "Dėl Lito įvedimo są
lygų“. Jame buvo parašyta: "...litas... 

bus įvedamas: galutinai sutvarkius 
tarpvalstybinius atsiskaitymus su 
buvusios SSRS respublikomis, paža
bojus kainų augimą, stabilizavus in
fliacijos tempus ir išlaikant juos... 
memorandume numatytose ribose.“ 
Sutvarkyti tarpvalstybiniai atsiskaity
mai? Ne. Kokie buvo praėjusį rudenį, 
tokie liko. Infliacijos tempas suma
žintas iki memorandumo lygio? Ne. 
Infliacijos tempas 1992 m. pabaigoje 
turėjo būti 10 proc. per mėnesį, o nuo 
šių metų pavasario - 2 proc. Faktiš
kas infliacijos tempas atitinkamai 
sudarė 29 proc. ir 21 proc. Tad kada 
buvo galima įvesti litą? Pasak opozi
cijos - pernai, pasak pozicijos šian
dien. Kai taip yra, sunku atskirti po
ziciją nuo opozicijos, kairę - nuo de
šinės. Dabartiniame Lito komitete, 
matyt, manoma, kad jų pirmtakų api
brėžtos sąlygos litui išleisti įvykdy
tos, nes kitu atveju turėjo būti panai
kintas 3-asis nutarimas. Bent proce- 
dūriškai, teisiškai būtų korektiškiau.“

Bus išleistos proginės 
monetos

Lito komiteto nutarimu, pažymint 
S. Dariaus ir St. Girėno skrydžio per 
Atlantą šešiasdešimtmetį, bus išleista 
10 tūkstančių vienetų 10 litų nomina
lo vertės proginių monetų.

Šios monetos bus parduodamos 
ne nominalo, o Lietuvos banko nu
statyta kaina.

Kaip sakė R. Visokavičius, jau 
skambino lietuviai iš JAV, Australijos, 
jie džiaugėsi lito įvedimu ir sveikino, 
bet reiškė nepasitenkinimą, kad pro
ginių monetų bus išleista tiek mažai.

Banko saugyklos durų paslaptį 
žino tik trys žmonės

"Vakarinės naujienos" išspausdi
no fotoreportažą iš Lietuvos banko 
saugyklos. Žurnalistai čia galėjo 
pamatyti, kaip skaičiuojami ir pakuo

jami dar nenučiupinėti litai, kaip į 
drobinius maišelius žeriami žvilgan
tys centai. Net ir šiltą vidurdienį čia 
buvo vėsu - gal apie 17 laipsnių - to
kia temperatūra čia palaikoma žiemą 
ir vasarą. Ją saugo storos sienos ir gal 
pusmetrio storio geležinės durys su 
senu vokišku užrašu. Šių durų istorijos 
banko žmonės nebeprisimena, o gal 
nė nežinojo, tačiau sako, kad kitų to
kių storų, sunkių ir patikimų bent Lie
tuvoje daugiau nepamatysime. O kaip 
jas atverti nežino nė pats pirmininkas 
R. Visokavičius - ši paslaptis patikėta 
tik trims žmonėms. Ją, tą paslaptį, 
saugo trys raktai, geležinės saugyklos 
sienos, signalizacijos įranga ir gink
luoti vyrai - budrūs ir nešnekūs.

Beje, belaukdami leidimo įeiti į 
pinigų saugyklą "Vakarinių naujienų“ 
žurnalistai R. Kaziliūnienė ir A. Jonu
šas susipažino su irgi kažko laukusiu 
žmogumi, kuris turėjo pasispaudęs po 
pažastimi kažką panašaus į suvyniotą 
lėkštę. Tas tylus, kuklus žmogus pa
sirodė besąs Petras Garška - pats visų 
lietuviškų monetų autorius (jį matome 
A. Jonušo nuotrauko
je). O jo į lėkštę pana
šus nešulys - tai nau
jutėlė, kol kas dar gip
sinė "moneta“, skirta 
skrydžiui per Atlantą 
paminėti. Tiesa, dar 
neaišku, ar būtent šis 
variantas bus pasi
rinktas kaldinant pir
mąsias progines mo
netas. Bet jau visai 
aišku kita: autorius, 
lauktųjų litų kūrėjus, 
pamiršome.

Ką sako 
visuomenės 
apklausa?

Bendra Lietuvos 
ir Didžiosios Britani
jos kompanija "Lie- 

tuvos tyrimai" šių metų birželio 4- 
10 dienomis apklausė 1000 vyres
nių nei 16 metų žmonių devynias
dešimt trijose Lietuvos vietose. 
Buvo klausiama ir dėl lito.

Kaip praneša tyrimo duomenis 
paskelbusi "Respublika“, 68 proc. 
apklaustųjų mano, kad blogos ko
kybės litų banknotų į apyvartą 
leisti negalima, litą įvesti tik tada, 
kai bus atpausdinti kokybiški 
banknotai. 22 proc. pasisakė už 
tai, kad litas būtų įvestas kuo 
greičiau ir į apyvartą paleisti jau 
išspausdinti banknotai, o vėliau, 
kai bus galimybės, juos pakeisti 
naujais. Iš viso 50 proc. apklaus
tųjų pareiškė, kad litą reikia įvesti 
nedelsiant, 35 proc. mano, jog lito 
įvedimui reikia palaukti palan
kesnės situacijos.

Antroji Arūno Jonušo nuot- 
raua padaryta Lietuvos banko 
saugykloje. Banko tarnautoja 
laiko 100 tūkstančių litų.

5



•S' ■

6 EUROPOS LIETUVIS 1993 m. liepos 1 d. Nr. 25 (2260)

Sutartis su Lenkija karinėje 
srityje

Lenkijos Respublikos gynybos ministras Janusas Onyszkiewiczius 
su žmona Joana ir vaikais Vilniuje, Rasų kapinėse prie Pilsudskio 
kapo. Vladimiro G Ulevičiaus (ELTA) nuotr.

Dėl Gedimino Vagnoriaus laiško Britanijos lietuviams

Lenkijos gynybos ministras J. 
Onyszkiewiczius ir Lietuvos krašto 
apsaugos ministras A. Butkevičius 
Vilniuje pasirašė sutartį dėl ministerijų 
bendradarbiavimo karinėje srityje. Ji 
buvo ruošiama beveik metus, neseniai 
susitikę ministrai ją galutinai suderi
no. Sutartyje numatoma palaikyti nuo
latinius Lietuvos ir Lenkijos gynybos 
struktūrų ryšius, koordinuoti veiksmus 
saugant valstybines sienas, keistis in
formacija. Numatytos galimybės daly
vauti bendrose Jungtinių Tautų ir kitų 
tarptautinių organizacijų taikos pa
laikymo pajėgose, jų organizacinėje 
veikloje, mokyme. Lenkijos karo 
mokyklose bus rengiami specialistai 
Lietuvos krašto apsaugos tarnyboms, 
keičiamasi sportinėmis delegacijomis, 
karių meno kolektyvais.

Spaudos konferencijoje Seimo rū
muose J. Onyszkiewiczius sakė, kad 
artimiausiu metu pas Olštyno oro de
santo divizijos desantininkus pasito
bulinti turėtų atvykti ’’Geležinio vil
ko“ lauko kariuomenės brigados ka
riai. Jis pranešė, kad nuo šiol Lietuva 
iš Lenkijos gali laisvai pirkti įvairių 
rūšių ginklų ir karinės įrangos.

Lenkijos gynybos ministras pažy
mėjo, kad Lenkijos santykiai su Lietu
va turi ypatingą svarbą. Vilniuje pasira
šytą sutartį jis įvertino kaip naują im
pulsą plėtoti dviejų šalių santykius. 
Lietuvos krašto apsaugos ministro A. 
Butkevičiaus nuomone, Lietuvos ir 
Lenkijos praeitis mitologizuojama, mi
tai trukdo žengti pirmyn. Pasak Lietu
vos ministro, ši sutartis - ledų pralauži
mas, ji paskui save ves politinę tarp
valstybinę Lietuvos ir Lenkijos sutartį.

Apie tarpvalstybinę sutartį kalbėjo 
toje pačioje spaudos konferencijoje

Pokario išeiviai pamiršo savo pirmus 
žingsnius svetimame krašte

Šiuo metu Vokietijoj yra nemažai 
Lietuvos piliečių. Didžiausią dalį tau
tiečių galėtume pavadinti biznieriais, 
taip pat yra legaliai, o daugiausia nele
galiai dirbančiųjų. Sutinkame studentų 
ir kitaip besimokančių, politinio prie
globsčio pasiprašiusių tautiečių. Ne
reikia pamiršti ir prostitučių.

Juokas ima, kai kartais girdi ar 
skaitai kitų Vakarų kraštų lietuvių iš
eivių aimanavimus, pamokymus ar 
moralizuojančias išvadas apie naujus 
išeivius. Tikriausia, dėl senatvės jie 
pamiršo savo pirmus žingsnius sve
timame krašte ir vietinių žmonių 
reakciją...

Dabartiniai išeiviai dėl ekonomi
nių sunkumų Lietuvoje vyksta į už
sienį uždarbiauti, kaip tarpukaryje 
darė mūsų seneliai. Aišku, kai kas 
svetimame krašte pasiliks ir visam.

Frankfurte, kurio aerouoste pabu
vojo tūkstančiai tautiečių, pastaruoju 
metu irgi apsigyveno lietuvių. Jie iš
sakė norą retsykiais pabendrauti. Su
siradome mieste saliukę. Pirmą kartą 
susirinko gražus būrys žmonių, o 
paskutinį gegužės šeštadienį tik kele
tas. Daugiausia tarnaitėmis dirban
čios lietuvaitės.

Kas atsitiko? Atrodo, mums, sen

dalyvavęs Lietuvos užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas J. Papirtis. Jis 
pranešė, kad parengtas pirmasis sutar
ties variantas ir perduotas Lenkijai.

Lenkijos premjerė Hana Suchocka 
Varšuvoje irgi viešai paskelbė, jog iš 
Lietuvos gautas lietuviškas sutarties 
projekto tekstas, ’’kurį reikia tiksliai iš
versti ir išanalizuoti“. Spaudos konfe
rencijoje ji pareiškė, jog Lenkijos vy
riausybė nesutiks, kad tarpvalstybinia
me Lietuvos ir Lenkijos traktate būtų 
įrašyta ’’apie ginkluotą lenkų įsiverži
mą į Vilnių 1920 metais“. Pasak jos, 
tai būtų vienpusiškas komplikuotų is
torinių įvykių įvertinimas, kuris prieš
tarautų pasiektam sausio mėnesį susi
tarimui su Lietuvos premjerui. Hana 
Suchocka taip pat pripažino, jog pas
kutiniuoju metu iš Vilniaus gaunami 
signalai nuteikia ją optimistiškai. 
’’Lietuvos pasiruošimas siekti komp
romiso gali išryškėti dar šią vasarą 
mano vizito Vilniuje metu“, - pasakė 
Lenkijos premjerė.

Lenkijos gynybos ministro šeima 
Vilniaus Rasų kapinėse pagerbė J. Pil
sudskio širdies ir motinos amžinojo 
poilsio vietą. Ponia Joana Onyszkie- 
wicz yra garsiojo maršalo anūkė. Ji gi
mė Britų salose, į Lenkiją grįžo 1979- 
siais, kai ten brendo ’’Solidarumas“. 
Per šį, pirmąjį, apsilankymą Lietuvoje 
ji buvo maršalo Pilsudskio gimtinėje, 
Zulovo kaimelyje Švenčionių rajone, 
Pikeliškių dvare, kuris kažkada prik
lausė Pilsudskiams.

J. Onyszkiewiczius naujosiose Ra
sų kapinėse padėjo vainiką ir ant lietu
vių karių kapų, A. Butkevičius - ant 
Lenkijos karių kapų, abu ministrai 
Antakalnio kapinėse pagerbė Lietuvos 
laisvės kovotojų atminimą.

buviams, reikia keisti tokių susitiki
mų turinį. Nelaukti, kad tarnaitės su
siburs į mergaičių oktetą, mūrininkai 
pradės šokti "Klumpakojį“, studentai 
deklamuos Maironio eiles. Tai ge
riausiai suprato kunigas Dėdinas, ant 
altoriaus pastatęs patefoną ir padėjęs 
giedoti. Pamoksle dėstė elementarius 
tikybos dalykus, nes beveik visi at
vykusieji iš Lietuvos užaugę be tiky
bos mokslo. Padrąsino juos, kad ne 
nuodėmė imti plotkelę be išpažinties 
ir papietavus.

Tokiuose subuvimuose gal reikė
tų šiek tiek šnekėti ir apie teisinę už
sieniečių padėtį Vokietijoje, duoti 
patarimų, kaip jiems legalizuotis, kur 
gauti darbo, kur apsigyventi. Gal ir 
suformuluoti rezoliuciją, siūlančią, 
jog pagaliau Lietuvos užsienio reika
lų ministras atvyktų į Vokietiją ir su 
tos šalies darbo ministru pasirašytų 
sutartį, kuri, girdėjau, jau seniai pa
ruošta, kad lietuviai legaliai galėtų 
dirbti Vokietijoje.

Padėti tautiečiams, kurie Vaka
ruose dirba, kad išlaikytų savo šei
mas Lietuvoje, būtų išeivių organiza
cijų ir jų spaudos uždavinys.

Romas Šileris 
Frankfurtas prie Maino

Nustebau, kad Didžiosios Brita
nijos lietuviai galėjo užsitarnauti 
tiek daug dėmesio iš naujai įkurtos 
Tėvynės Sąjungos partijos, nes mes 
esame maža kolonija, bet gal dėl to, 
kad gyvename svarbiame krašte.

Mes čia visus 50 metų nesiskirs- 
tėme į partijas ir dirbome, kiek ir 
kur galėdami, kad padėtume Tėvy
nei iškęsti vergiją ir kuo greičiau 
atgauti nepriklausomybę. Dėl to ir 
dabar mes nenorime rinktis partijų 
Lietuvoje, bet norime padėti tiems, 
kurie, mūsų manymu, geriausiai 
sugebės valdyti kraštą. Ar dabar yra 
geriau ar blogiau Lietuvoje gyventi, 
mes, išeiviai, galime spręsti tik iš 
ten gyvenančių pranešimų, nes vie
nam kitam iš mūsų nuvažiavus į 
Lietuvą su svarais ar doleriais vis
kas atrodo pigu. Tikiuosi, kad kas 
nors iš valdančiosios partijos atsa
kys, ar tikrai dabar pragyvenimas 
Lietuvoje yra 3,5 karto kritęs, taip 
pat pasakys savo nuomonę dėl kitų 
pono Vagnoriaus atvirame laiške 
išsakytų kaltinimų.

Laiškai redaktoriui

Gerb. Redaktoriau,

Nepriklausomos Lietuvos laikais 
aš buvau dar tik jaunuolis, bet jau 
šiek tiek nusimaniau apie politiką ir 
gerbiau prezidentą Antaną Smetoną 
- ne iš būtinumo, o iš meilės Lietu
vai. Prezidentas A. Smetona padarė 
tik vieną klaidą, kad nesipriešino

’’Mums labai svarbus gyvasis ryšys su Tėvyne“
Atkelta iš 4 psl.

ninius kolektyvus. Pagrindinis tokios 
superorganizacijos uždavinys - kaup
ti informaciją apie atskirų Rusijos 
lietuvių telkinių gyvenimą, proble
mas, poreikius, kontaktuoti su Rusi
jos vyriausybe, ministerijomis, net 
parlamentu ir ieškoti sprendimų tais 
atvejais, kai atsiranda koks nors kliu
vinys Rusijai vykdant savo įsiparei
gojimus, duotus tautinėms mažu
moms, arba susitarimus su Lietuva. 
Apie tai statuto projekte, kurį gavo
me steigiamajame suvažiavime, net 
nebuvo užsiminta. Lietuvių bendruo
menę įsivaizduoju kaip Rusijoje gy
venančių tautiečių politinių, sociali
nių ir kultūrinių teisių gynėją. Mask
voje turėtų būti bendruomenę suda
rančių lietuvių draugijų koordinacinis 
centras, kaupiantis ir skleidžiantis 
informaciją socialiniais ir juridiniais 
klausimais. Jis galėtų leisti biuletenį 
ar laikraštį, ko nepajėgtų padaryti 
atskiros regioninės draugijos.

- Jeigu vertinsime iš Rusijos 
valdžios pozicijų, tokia organizacijos 
kryptis - ginti tam tikros tautinės 
nušimos politines ir socialines tei
ses, padėti savo Tėvynei - mažiau 
pageidautina nei kultūrinė veikla. 
Taigi gali būti papildomų kliūčių 
veikti.

- Mūsų, Rytuose atsidūrusių lietu
vių, padėtis kebli palyginus su tautie
čiais, kurie įsikūrę Vakaruose. Ten 
esančios valstybės buvo arba indife
rentiškos Tarybų Lietuvos atžvilgiu, 
arba draugiškos Lietuvos Respub
likai, atitinkamai ir požiūris į jose gy
venančius lietuvius. Be to, ten gilios 
demokratinės tradicijos, gerbiamos 
žmogaus teisės. Rusija, Ukraina, 
Baltarusija, iš dalies ir Lenkija nieka
da nebuvo indiferentiškos mūsų kraš
tui. Todėl jeigu bus įtempti, kompli
kuoti, tarkim, Maskvos ir Vilniaus 
santykiai, atpirkimo ožiu iškart taps 
lietuvių tautinė mažuma Rusijoje. 
Kol kas Rusija su Lietuva neturėjo 
akivaizdžių susidūrimų, mes nenu- 
kentėjome. Bet, prisimenu, po Sausio 
13-osios įvykių vadinamieji patriotai 
- nacionalsocialistai platino gandus, 
kad reikėtų atsiskaityti su Rusijoje 
gyvenančiais lietuviais. Kai kurie 
mūsų draugijos nariai buvo labai iš
sigandę, net vengė dalyvauti draugi

Ponas Vagnorius prašo Didžiosios 
Britanijos lietuvius "padėti išsaugoti 
demokratinę Lietuvą“. Pirmas mūsų 
patarimas būtų - nerašyti tokių skun
dų Britanijos parlamentui, koks buvo 
atsiųstas Prezidento A. Brazausko vi
zito metu. Tai kenkia ne vienai parti
jai, bet visam kraštui. Nešvarius bal
tinius reikia išsiplauti namie, bet ne
siųsti į užsienį.

Mes čia, Britanijoje, irgi nustebo
me rinkimų Lietuvoje rezultatais, bet 
pasitikėjome lietuvių tautos valia. Bu
vome maloniai nustebinti sėkmingu 
Prezidento ir jo palydovų vizitu Brita
nijoje, jo kalba Lietuvių Namuose bu
vo entuziastiškai sutikta. Mes, aišku, 
remsime tuos, kurie sugebės valdyti 
kraštą demokratiškai ir sėkmingai 
tvarkyti ūkį, palaikydami gerus santy
kius su Rytais ir Vakarais. Išeiviai taip 
pat norėtų tikėtis palankesnio požiūrio 
mūsų atžvilgiu, kad būtų prisimena
ma, jog mes irgi gyvenome ir dirbome 
per paskutinius 50 metų tik Lietuvai. 
Čia, Britanijoje, įkūrėme visus vieni
jančią Didžiosios Britanijos lietuvių 

raudonajai Rusijai. O dabar, kad ir ko
munistų valdžia Lietuvoje, bet, atrodo, 
nelaižo rusams komunistams padų. O 
išeivijoje lietuviai neišsižadėjo Lietu
vos ir neprarado meilės jai.

Redakcija dabar girdi skaitytojo 
balsą ne iš tyrlaukių, o iš bjauraus 
Anglijos klimato. Sugrįžkite su spaus
tuve, redaktoriai ir redakcijos darbi
ninkai, vėl į Londoną. Mes, skaityto
jai, jums padėkosim ir ilgai delnais 

jos veikloje, bijodami, kad tai netaptų 
pretekstu susidorojimams. Manau, 
todėl ir dabar kai kas neateina į tau
tiečių susibūrimus, apsidrausdami 
nuo galimų permainų Rusijoje.

- Kuo Lietuva gali ir turi padėti 
savo tautiečiams Rytuose?

- Man keista girdėti Rusijoje ar 
Baltarusijoje gyvenančių tautiečių 
aimanas, kad Lietuvos vyriausybė 
nieko arba ko nors mažai jiems duo
da, nepastato namų ir 1.1. Tai nėra 
Lietuvos vyriausybės svarbiausias 
uždavinys, tai Rusijos vyriausybės 
pareiga - rūpintis savo valstybėje gy
venančiais žmonėmis. Jeigu mūsų 
valstybės būtų normalios, susifor
mavusios, užtikrintų išsivysčiusių 
kraštų pragyvenimo lygį, tai tiek 
rusai Lietuvoje, tiek lietuviai Rusijoje 
pageidautų tik kultūrinės, mokslinės 
paramos iš tėvynės - kviestų į konfe
rencijas mokslininkus, siųstų į gimti
nę studijuoti studentus, stažuotis spe
cialistus, iš ten lauktų parodų, kon
certų ir panašiai. Žodžiu, būtų nor
mali tautinio, kultūrinio bendravimo 
tarp valstybių forma.

Šiandien Lietuvos menininkai 
koncertuoti mieliau važiuoja pas tau
tiečius į Vokietiją, Didžiąją Britaniją 
ar Ameriką, o ne į Rusiją. Kai jie 
kviečiami nenori atvažiuoti, mums 
apmaudu, atrodo nepatriotiška, nors 
suprantame, kodėl taip yra, ir neprie
kaištaujame. Iš tikrųjų mes, Rytuose 
gyvenantieji, esame ir neturtingesni, 
ir neįdomesni už tautiečius Vakaruo
se. Bet Lietuvos menininkų kelionės 
čia svarbesnės, kad būtų išlaikyta 
lietuvybė. I Vakarus laikinai ar nuo
lat gyventi plūsta ir plūs srautas lietu
vių, ypač kol tokia ekonominė pa
dėtis, todėl lietuvių bendruomenės 
atsinaujins. Rusijoje tautiečiai tokio 
lietuvybės palaikymo šaltinio negali 
tikėtis - kas toje šalyje benorės įsikur
ti, nebent vienas kitas ras žmoną, lie
tuvaitė ištekės už ruso ar prieglobsčio 
ieškos koks prisidergęs politinis vei
kėjas... Mums labai svarbus tiesiogi
nis bendravimas su Tėvyne, gyvasis 
ryšys su ja. Nuo Lietuvos ir Rusijos 
vyriausybių finansinės paramos lietu
vių organizacijoms nemažai priklau
so, ar tėvai galės nuvežti į Tėvynę sa
vo vaikus, ar mus lankys menininkai, 
parodos iš Lietuvos, ar gausime Lie
tuvos spaudą. 

sąjungą, greta jos įsteigėme prekybi
nę Lietuvių Namų Bendrovę, kurios 
įsigyti Lietuvių Namai Londone ir 
netoli Londono esanti Lietuvių So
dyba tarnavo ir tebetarnauja Lietuvai 
ir lietuviams. "Europos lietuvis“, tų 
dviejų įstaigų pagimdytas ir išlaiko
mas, yra vienintelis lietuvių savait
raštis, išlikęs laisvoje Europoje (ne
skaitant Lietuvos).

Džiaugėmės Lietuvos nepriklau
somybės atgavimu ir skubėjome pa
matyti vėl laisvą kraštą. Deja, ne 
vienas iš ten dabar grįžta nusivylęs 
ne dėl materialinių dalykų, bet dėl 
žmonių elgesio, pareigūnų neman
dagumo, kyšių ėmimo, apiplėšimų 
ir pan. Nesakyčiau, kad į čia visi at
važiuojantieji, ypač jaunuoliai, ro
dytų gerą elgesį, ne vienas iš mūsiš
kių jau bijo susitikti su atvykusiais 
tautiečiais.

Turbūt tai rodo, kiek daug dar 
reikės padirbėti, kad būtų atsikratyta 
sovietinės sistemos palikimo.

Mečys Bajorinas 
Londonas 

plosime. Aš manau, kad nors ”EL“ ir 
išbėgo iš Anglijos, bet nepraras nė 
vieno skaitytojo. Prasidėjo vasara, tai 
siųsdami laikraštį pridėkit pilną vokų 
vasaros laukų vėjelio. Jis atgaivins 
mane, kankinį Anglijoje. "Europos 
lietuvį“ skaitysiu kol būsiu gyvas. 0 
kai numirsiu, tai mane pakaskit 
Šventosios upės krante.

Ant. Pačkauskas

O namų, bažnyčių kitame krašte 
statymas - vargo reikalas. Aišku, Lie
tuvos, kaip besikuriančios valstybės, 
noras taip padėti savo tautiečiams 
svetur yra kilnus ir sveikintinas, tai 
pavyzdys Rusijai ir Lenkijai. Bet 
žinome, kad galimybės labai ribotos. 
Noriu, kad tautiečiai dėl to neprie
kaištautų Lietuvai, kad nepasirodyti) 
išlaikytiniais. Būkime patys drąsesni 
ir atkakliau siekime, kad tokius klau
simus spręstų krašto, kuriame gyve
name, valdžia.

- Lietuva taip pat privalo atkreipti 
kitų valstybių dėmesį į tautiečių 
problemas ir reikalauti jų sprendi
mo. Galima sakyti, kad tai jau mėgi
nama daryti: štai neseniai dėl to Lie
tuvos ir Baltarusijos premjerai buvo 
susitikę Gervėčiuose, per derybas 
su Rusija aktyviai keliamas klausi
mas dėl lietuvių Kaliningrado srityje 
reikalų ir t.t.

- Taip, bet dar daug ką reikės pa
daryti. Mes esame pateikę ne vieną 
pageidavimą, ko Lietuva turėtų rei
kalauti derybose su Rusija, gindama 
tautiečių interesus. Deja, negauname 
atsakymų, ar mūsų pasiūlymai pri
imami, ar įrašomi į derybų darbo
tvarkes. Negirdėjau, kad Lietuvos 
valstybinė derybų delegacija tartųsi 
su tautiečiais, gyvenančiais Rusijoje. 
Nesakau, kad mes turime kartu sėdėti 
gražiose salėse, bet prieš derybas bū
tų apie ką pasikalbėti. Kaip žinia, dėl 
lietuviškų mokyklų Rusijoje jau susi- ' 
tarta, belieka reikalauti, kad būtų 
vykdoma. Bet dar reikia sureguliuoti: 
pensijų, turto grąžinimo, politinių ka
linių ir ištremtųjų reabilitacijos ir 
kitus klausimus, aktualius Rusijoje 
gyvenantiems lietuviams. Dabar Lie
tuvoje daug diskutuojama dėl dvigu
bos pilietybės užsienyje gyvenan
tiems tautiečiams. Mano nuomone, 
šiuo metu to nereikėtų reikalauti, nes 
Lietuvai gali susidaryti naujų proble
mų, ypač dėl nuosavybės grąžinimo. 
Svarbiau, kad Lietuva, planuodama 
įvesti vizų režimą atvažiuojantiems iš 
Rusijos ir kitų NVS Šalių, numatyti) 
sienos pervažiavimo lengvatas tiems 
tautiečiams, kurie gali pretenduoti) 
Lietuvos Respublikos pilietybę, bet 
turi kitos valstybės pasus. Tik būda
mi naudingi Lietuvai, galėtume tikė
tis išjos tam tikros paramos.

Kalbėjosi Mindaugas Milled ’
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Krans Montanos forumas Šveicarijoje
Šveicarijoje Krans Montanos 

forume šiemet buvo nagrinėjamas 
Rytų ir Vidurio Europos suartė
jimas su Vakarų Europa, ekonomi
nis bendradarbiavimas. Forume da
lyvavo 38 šalys, daugiausia iš 
Europos, buvo pakviesta ir svečių 
iš Azijos. Trylikai delegacijų vado
vavo valstybių ir vyriausybių va
dovai, kitoms - ministrai. Forumo 
svečiai - ir kai kurie buvę valstybių 
vadovai, tarp jų V. Landsbergis. Iš 
viso šiame Šveicarijos kalnų ku
rorte buvo susirinkę per 500 foru
mo dalyvių bei svečių, atstovau
jančių didžiausioms pasaulio kom
panijoms, firmoms, kurios siekia 
plėtoti ryšius su Rytų bei Vidurio 
Europa.

Lietuvos Prezidentas A. Bra
zauskas pasakė kalbą "Lietuva re
formų kelyje“. Joje pažymėta, kad 
Lietuva, 1990 m. kovo 1 1 d. at
gavusi Nepriklausomybę, atsisakė 
centralizuoto planavimo ir ryžtingai 
kuria rinkos ekonomiką. Po Seimo 
ir Prezidento rinkimų praėjusį 
rudenį ir žiemą didžiausioje Balti
jos valstybėje (beveik 4 mln. žmo
nių) susiformavo palanki politinė 
situacija reformoms tęsti.

Perėjimą į rinkos ekonomiką 
lydi jau trejus metus trunkantis 
ūkio nuosmukis. Tačiau net ir to
kiais sunkiais laikais 63 proc. Lie
tuvos piliečių remia rinkos ekono
miką, tik 19 proc. yra prieš. Šie ro
dikliai suteikia tvirtą pagrindą 
ryžtingiems Lietuvos valdžios 
veiksmams. Aš drąsiai teigiu, kad 
kapitalizmas Lietuvoje įsitvirtina ir 
pusiaukelėje nesustosime, pareiškė 
A. Brazauskas.

Lietuva, ryžtingai integruoda
mas! į Europos politines, ekono
mines ir saugumo struktūras, kartu 
sieks palaikyti geros kaimynystės ir 
intensyvaus bendradarbiavimo san
tykius su visomis Vidurio ir Rytų 
regiono šalimis, ypač su Rusija, 
Lenkija, Baltarusija. Esu pasiūlęs 
įkurti Baltijos šalių Ministrų Ta
rybą Šiaurės šalių Ministrų Tary
bos pavyzdžiu, priminė A. Bra
zauskas. Aš, kaip prezidentas, dėsiu 
pastangas, kad Lietuva taptų tranzi
to šalimi. Tam mes formuojame du 
multimodelinius transporto korido
rius, kurie sujungia jūrų kelius, ge
ležinkelius ir plentus:

L Rytų-Vakarų kryptimi, jun
giant Šiaurės jūros ir Baltijos jūros 
valstybes su Rusija, Ukraina, Balta

Ministras neketina 
atsistatydinti

Vilniuje surengtoje spaudos kon
ferencijoje Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys pareiškė, kad 
neketina atsistatydinti. Jis atmeta pas- 
tamoju metu įvairių politinių jėgų iš
sakytą kritiką dėl užsienio reikalų mi
nisterijos veiklos.

Pasak P. Gylio, kalbėdamas apie S. 
Lozoraičio atšaukimą iš ambasado
riaus Vašingtone pareigų, Prezidentas 
minėjo tik techninę šio klausimo pusę. 
Ministro nuomone, nesklandumų atsi
rado todėl, jog abi pusės nesugebėjo 
išlaikyti konfidencialumo. P. Gylio 
nuomone, S. Lozoraičio atšaukimas 
nebuvo klaida. "Aš pamačiau, kad 
Lietuvos ambasada Vašingtone nėra 
atskaitinga Lietuvos valstybei. Nebu
vo pateikiama ir finansinė ataskaita“, - 
sakė P. Gylys.

"Respublikos“ pranešimu, Sei
mo pirmininko pavaduotojas A. Sa
kalas, grįžęs iš kelionės po Jungti
nės Amerikos Valstijas, paprašė 
priimamas Lietuvos prezidento A. 
Brazausko. Buvo pasiūlyta, kad S. 
Lozoraitis, būdamas Lietuvos am
basadorius Italijoje, dar laikinai 
eitų Lietuvos patikėtinio Jungtinėse 
Valstijose pareigas. Toks yra dalies 
Amerikos lietuvių išeivijos siūly
mas. Po metų Prezidentas galėtų S. 
Lozoraitį pakeisti kitu pareigūnu.

A. Brazauskas, išklausęs A. Sa
kalo pasiūlymą, pasakė dėl to pa
galvosiąs. 

rusija ir kitomis NVS šalimis. Klai
pėdos uostas turi unikalias gali
mybes keltais plukdyti geležinkelio 
vagonus, automobilius, keleivius ir 
įvairiausias prekes į Riūgeno salą, 
Kylį Vokietijoje bei į Olandiją. 
Visiškai realu išplėsti šį uostą 
užsienio kapitalo sąskaita.

2. Šiaurės-Pietų kryptimi. Tai 
vadinamasis Via Baltica projektas, 
kuris Skandinaviją per Suomiją 
sujungtų su Vakarų ir Pietų Europa.

Tai nepaprastai perspektyvūs 
europinės reikšmės projektai. Jie 
žada didžiulius pelnus. Mes užsie
nio investicijoms laikome plačiai 
atvertas duris, pareiškė Lietuvos 
Prezidentas. Kviečiu užsienio vers
lininkus, bankininkus pasinaudoti 
mūsų kaip tarpininkų žiniomis ir 
sugebėjimais, senais ir naujais ry
šiais su Rusija ir kitomis Rytų vals
tybėmis, kur atsiveria tikrai neap
rėpiamos galimybės.

Finansinė sistema Lietuvoje ryž
tingai pertvarkoma ir stabilizuoja
ma. Lietuvos valstybinis bankas 
atskirtas nuo komercinės veiklos. 
Stiprėja komercinių privačių bankų 
sistema. Lietuvoje ėmė funkcio
nuoti vertybinių popierių rinka. 
Toliau vykdoma kapitalo rinkų plė
tojimo ir stiprinimo programa. Ne
taikomi muitų tarifai eksportuoja
moms iš Lietuvos prekėms. Išimtis 
- kelios žaliavų grupės. Iki minimu
mo sumažintas sąrašas prekių, ku
rioms taikomi importo muitai.

Bendras mokesčių lygis Lietu
voje, palyginti su kitomis Europos 
šalimis, yra žemas (pajamų mokes
tis 29 proc., nėra apribojimų išvežti 
pelną). Akcizas keičiamas pridė
tosios vertės mokesčiu.

Bendrų arba užsienio kapitalo 
įmonių Lietuvoje šiuo metu regist
ruota 2500. Daugiausia įmonių 
sukūrė Rusijos investitoriai (780 
įmonių su 19 proc. viso užsienio 
kapitalo). Tačiau šveicarų firmų 
investicijos sudaro beveik ketvir
tadalį visų užsienio investicijų ir 
pagal tą rodiklį ta šalis užima pir
mą vietą. Tarp kitų didelių investi
torių reikia paminėti Lenkiją - 450 
įmonių (5 proc. investicijų), Vokie
tiją - 350 įmonių ir JAV - 160 įmo
nių. Iš Skandinavijos šalių aktyvi
ausios yra Norvegija, Danija. Mes 
suinteresuoti investicijomis ir ge
rinsime joms sąlygas, nurodė Lie
tuvos Prezidentas.

Bendros ir užsienio kapitalo 

LKV S-gos ’’Ramovės“ Mančesterio skyrius 
šeštadienį, liepos 10 d. 6 v. v.

Mančesterio lietuvių klube 
(121 Middleton Rd. Manchester) 

rengia Lietuvos Karaliaus Mindaugo krikšto ir 
Lietuvos lakūnų Dariaus ir Girėno

MHN1ĖJEMĄ
Programoje:
H. Vaineikis kalbės apie Karalių Mindaugą,
V. Bernatavičius apie Darių ir Girėną.
Po paskaitų bus meninė dalis.

Ramovėnai ir visi kiti tautiečiai maloniai kviečiami 
šiame minėjime gausiai dalyvauti.

Skyriaus valdyba.

ĮfSfEf3fEr3i2i3fSJsi3isjsj3iE!is[3JSf2r5fSf3f5J5fsrsf3f3fSf3i3f3EJ3rsj S

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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įmonės naudojasi pelno mokesčio 
lengvatomis, numatytomis Užsie
nio investicijų Lietuvos Respubli
koje įstatymu. įsteigtų iki 1993 m. 
gruodžio 31 d. įmonių pelno dalis, 
proporcinga užsienio investicijų 
daliai įstatiniame kapitale, 5 metus 
apmokestinama sumažintu 70 proc. 
pelno mokesčiu. įmonių, įsteigtų 
nuo 1994 m. sausio 1 d., užsienio 
investicijoms proporcinga pelno 
dalis šešerius metus bus apmokesti
nama 50 proc. sumažintu mokesčio 
tarifu.

Užsienio investitoriai gali išsi
nuomoti žemę 99 metams. Pagal 
dabar galiojančius įstatymus in
vestitoriai neturi teisės pirkti žemę 
Lietuvoje. Pabrėžiu žodį "dabar“, 
pasakė A. Brazauskas.

Su Norvegija, Danija, Švedija, 
Šveicarija, Prancūzija, Suomija, 
Vokietija, Didžiąja Britanija yra 
sudarytos investicijų skatinimo ir jų 
abipusės apsaugos tarptautinės su
tartys. Dar su 15 valstybių jos bus 
pasirašytos netrukus.

Didelę reikšmę turi tarptautiniai 
kreditai. Šiuo metu jų apimtys grei
tai didėja.

Baigdamas Lietuvos Preziden
tas Krans Montanos forume pa
sakė: "Noriu dar kartą pabrėžti: 
net ir labai skausmingos reformos 
Lietuvoje niekam nekelia net rim
tesnės minties apie grįžimą atgal. 
Eisime tik pirmyn, į civilizuotos 
rinkos ekonomiką. Kartu su Latvi
ja ir Estija ryžtingai sieksime aso
cijuotos, o perspektyvoje ir tikro
sios narystės Europos bendrijoje“.

Prezidentas A. Brazauskas Krans 
Montanos forumo metu susitiko su 
Šveicarijos Konfederacijos prezi
dentu A. Ogi. Abu prezidentai aukš
tai įvertino faktą, kad Šveicarijos 
firmos pirmauja pagal investicijas 
Lietuvoje.

Susitikime su Slovakijos mi
nistru pirmininku V. Mečiaru pasi
keista informacija apie valstybių 
vidaus padėtį ir užsienio politikos 
kryptis. Susitarta plėtoti ekono
minį bendradarbiavimą. į Bratis
lavą pakviesta Lietuvos vyriausy
binė delegacija. Slovakijos minis
tras pirmininkas kreipėsi į A. Bra
zauską, prašydamas paramos, susi
jusios su numatomu Slovakijos 
priėmimu į Europos Tarybą. Pre
zidentas taip pat buvo susitikęs su 
Europos Tarybos generaline sekre
tore C. Lalumier.

40-OSIOS 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 JŪRAITIS (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. LILI JOS ŠUKYTĖS (Northeim) koncertas, palydint 

VYTENIUI VASYLIUNUI.

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

LSS EUROPOS RAJONAS 
mielai kviečia skautus, skautes ir 

jaunas šeimas

į DEIMANTINIO JUBILIEJAUS 
STOVYKLĄ

liepos 24-31 dienomis Lietuvių Sodyboje 
Picketts Hill, Near Bordon, Hampshire.

Dėl registracijos kreiptis į
s. V. Gasperienę
arba
v. s. J. Maslauską,
Lietuvių Namai,
2 Ladbroke Gardens,
London Wil 2PT (iki liepos 1 d.)
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AUKOS SPAUDAI LONDONE
E. Šimelis - 7 sv.
V. Kamantas - 38 sv.
UŽ aukas nuoširdžiai dėkojame.

(j \
SH^L'BUŠJTĖS

Londone, ir Vilniuje 
leidžiamame

'EUROPOS 
LIETU'ltyJ'E'

V
Lietuvos Ambasada 

Londone

17 ESSEX VILLAS 
LONDON W8 7BP

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

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

AtA VACYS ŽUKAS
Birželio mėn. 18 dieną Royal 

London ligoninėje staiga mirė 79 
metų amžiaus Vacys Žukas.

Velionis buvo nuoširdus Lon
dono lietuviškos bendruomenės 
narys. Nemėgo dalyvauti organi
zacijų valdybose, bet dirbo lietu
višką darbą nežiūrėdamas, kokia 
organizacija - svarbu, kad jos 
darbas lietuviškas. Kur trūko dar
bo rankų ar materialinės para
mos, ten jis buvo pirmasis.

PAMALDOS
Bradforde - liepos 4 d., 12.30 vai.
Nottinghame - liepos 4 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Eccles - liepos 11 d., 12.15 vai.
Nottinghame - liepos 11 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Nottinghame - liepos 18 d., 11.15 

vai., Židinyje.

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS 
LIETUVOJE

Fondo vadovybė gavo šias 
aukas:

100 sv. - E. Vilčinskienė, inž. A. 
M. Vilčinskas, a. a. inž. Juozo Vil
činsko vienerių metų proga; 10 sv. 
- M. H. J. Bohdanovic, Londone, 
a. a. inž. Juozo Vilčinsko mirties 
metinių proga; 20 sv. - J. ir O. Ben
deriai, Bexleyheath, a. a. inž. S. 
Nenorto laidotuvių gėlių vietoje.

Šios aukos skirtos Lietuvos vai
kams, sergantiems tuberkulioze 
Antakalnio ligoninėje Vilniuje.

Po 50 sv. - Albertas Gaidelis, 
Nottinghame, V. ir M. Žemaičiai, 
Derbyje; 35 sv. - Kurt Reinardt, 
Londone; 30 sv. - Stasys Krasaus
kas, Pontefact; 20 sv. - ponia S. 
Gailiūnas Tyae, Wear; 10 sv. - A. 
Barulis, Hornchurch.

Visiems aukotojams fondo va
dovybė reiškia padėką savo ir Lie
tuvos vaikų vardu.

aje aje a*c s|c 9|c Hc

Per Sąskrydį Lietuvių Sodyboje 
loterija davė 155 svarų.

Šiai, kaip ir ankstyvesnėms lo
terijoms, fantus parūpino nuoširdi 
fondo rėmėja ponia J. Serzin iš 
Surrey. Be loterijos daiktų ji dar 
įteikė vaikams žaislų ir maisto, 
kurie bus persiųsti Antakalnio ligo
ninėje TBC sergantiems vaikams.

Reiškiame nuoširdžią padėką p. 
J. Serzin už paramą fondui.

Be to, iš Great Ormond Street 
vaikų ligoninės kaip auka gauta or
topedinių reikmenų už 75 svarus.

Fondo vadovybė dėkoja ir lau
kia Jūsų paramos.

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

!" IŠVYKA PRIE JŪROS 3
I Ši tradicinė Klubo išvyka bus liepos 3 d. (šeštadienį). I 
I Išvažiuosime nuo Klubo patalpų 8.30 vai.; nuo I 
j bažnyčios - 9 vai.
| Kaina £3, norintys važiuoti užsirašo Klube.
I----------------------------------------------------------------------------- 1

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

DERBY
MAŽAS TAUTOS 

LANGELIS I PASAULĮ
Praėjusiame numeryje "EL“ 

išspausdintame p. J. Maslausko 
pranešime buvo rašyta apie Derbio 
muziejuje atidarytą lietuvių paro
dą. Gavome dar vieną laišką, ku
riame apie tai pasakojama plačiau.

Ne kartą Anglijos miesto Derby 
gyventojai galėjo matyti lietuviškus 
tautodailės dirbinius: bibliotekoje, 
dailės galerijoje ar bendrose paro
dose su anglais.

Nuo gegužės 22 d. iki liepos 11 
d. Pickfords House muziejuje vei
kia lietuvių audimo meno paroda. 
Joje matome audinių, kurie buvo 
išausti motinos-močiutės - vadina
si, maždaug prieš šimtą metų.

Audiniai sudėti skoningai ir 
prasmingai - lyg ir vaizdas gražiai 
atvirutei. Kiekviena vitrina (iš viso 
6) turi savo temą. Rodoma audinių, 
išaustų dabartinės Lietuvos tauto
dailės audykloje, suvenyrų iš Lie
tuvos, pavaizduotas vakarėlis kai
me (lėlės, aprengtos tautiniais rū
bais), demonstruojama audinių nuo 
1930 metų iki dabarties (gaminti 
mėgėjų), vestuvinių reikmenų ir 
dovanų, yra vietinių tautodailės 
mėgėjų darbų. Pagražinimui ir pa
įvairinimui padėti gintaro dirbiniai,

DĖKOJAME TAUTIEČIAMS UŽSIENYJE

Prieš metus Vilniuje buvo atidaryta 
nauja ugdymo įstaiga vaikams, turin
tiems psichikos, motorikos bei kom
pleksinius sutrikimus. Šiuo metu ugdy
mo centre mokosi 35 vaikai nuo 3 iki 
16 metų amžiaus, veikia 6 klasės.

Per šiuos metus vaikų mokymo ir 
gyvenimo sąlygos ženkliai pagerėjo. 
Taip įvyko todėl, kad padėjo daugybė 
gerų žmonių pasaulyje. Mes ypač dė
kingi Britų-lietuvių fondui Londone, 
padovanojusiam autobusiuką, kuriuo 
kasryt vaikai atvežami į mokyklą, o va
kare parvežami namo.

Visada geru žodžiu minime ir 
Australijos lietuvių bendruomenę, iš 
kurios gauname daug žaislų, metodinės 
literatūros, įrangos.

’’Vilties“ centrą labai dažnai lanko 
įvairūs žmonės iš Lietuvos ir kitų vals
tybių. Galime pasigirti, jog dažnai 
išgirstame komplimentų: ’’Čia šypsosi 
vaikai ir jų mokytojai“. Toks įvertini
mas yra pirmųjų metų džiaugsmas.

Kiekvienas žmogus yra skirtingas, 
kiekvienas žmogus - vertybė. Per šiuos 
metus specialistai išmoko įvertinti 
vaikus, jų sugebėjimus, sudaryti indi
vidualius jų mokymo planus.

Birželio 15 d. įvyko graži šventė, 
skirta paminėti ugdymo centro pir
mąjį gimtadienį. Muzikos mokytoja 
Jautrė Šinkūnienė parengė vaidini
mą, kuriame pasirodė visi ugdymo 

tarp jų šimto metų senumo karoliai, 
bei vienas kitas drožinys ir pinti
nėlės.

Parodoje yra ir verpimo ratelis, 
stalo staklės bei rėmeliai juostoms 
austi. Lankytojams paaiškinama, 
kad šitie įrankiai ir, žinoma, vilnos 
bei lininiai siūlai naudojami pasi
gaminti lietuvių tautinius rūbus. 
Grupė manekenų sutinka lankyto
jus su juostoje išaustu lietuvišku 
užrašu: ’’Sveikiname!“

I muziejų ateina lietuvės audėjos 
ir verpėjos, kad parodytų lankyto
jams senąjį meną ir su jais pasi
kalbėtų, atsakytų į klausymus.

Miesto spauda ir BBS radijas 
bei muziejaus brošiūrėlė pristato 
šią parodą miesto gyventojams.

Nustebino svečių knyga. Pa
varčius matome, kad lankytojų būta 
iš Amerikos, Kanados, Naujosios 
Zelandijos, Australijos, Vengrijos, 
Čekijos ir Slovakijos, Lenkijos, 
Valijos, Škotijos ir daugelio Ang
lijos vietovių, taip pat lankytasi ir 
tautiečių iš Lietuvos. Štai jaunų 
lankytojų parašyta: ’’Mano tėvai 
yra ir buvo lietuviai“. Vienas jau
nuolis prisistatė: ’’Mano senelis yra 
lietuvis, aš esu studentas šito mies
to universitete“.

Taip Derbyje atgimusiai Lietu
vai atvertas langelis į platų pasaulį

G. Zinkus.

centro mokiniai ir darbuotojai. Tė
vams ir atvykusiems svečiams buvo 
malonu matyti pasikeitusius vaikus, 
atliekančius karalių, grafų ar prince
sių vaidmenis. Darbuotojai buvo ka
raliaus rūmų tarnais, kambarinėmis, 
riteriais (nuotr. viršuje).

Rugsėjo 1 d. manome atidaryti dar 
3 klases, nes yra daug tėvų, kurie nori, 
kad vaikai lankytų šią mokyklą.

Tikimės savo patalpas susiremon
tuoti. Esame susirūpinę, kaip įrengti, 
kad tuščios sienos taptų jaukia klase 
vaikams? Prašytume pagalbos, įren
giant šias klases: žaislais, mokymo 
priemonėmis - kiekvienas daiktas, 
kuris tinka vaikui, tinka ir mūsų vai
kams.

Dėkinga už Jūsų rūpestį ir pagal
bą!

Augenija Vilūnienė 
Vilniaus m. vaikų invalidų 

ugdymo centro "Viltis“ direktorė

PADĖKA BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDUI 

ANGLIJOJE

Iš visos širdies dėkojame Jums, 
gerieji žmonės, paukojusiems mūsų 
organizacijai invalidų vežimėlius, 
drabužėlių.

Mes šventai įsitikinę, su materialine 
pagalba Jūs dovanojate dalelę savo 
širdies vaikams, kuriems likimas 
pagailėjo laimingos dalios.

Laimės ir sėkmės visuose Jūsų kil
niuose darbuose. Sveikatos Jums ir 
Jūsų šeimos nariams.

L Biržietienė 
Panevėžio šeimų, auginančių 
psichiškai nesveikus vaikus ir 

asmenis, bendrijos pirmininkė

PASAULYJE
JTO turės nusileisti 

jėgai?
Ilgą laiką buvo skelbiama, kad va

dinamasis Owen-Vance sutarimas pa
dalinti Bosniją ir Hercegoviną į 10 
kantonų bus įgyvendintas. Dabar gi jau 
pats to plano autorius lordas Owen pri
pažino, kad tai bus neįmanoma pasiek
ti, nes nei serbai, nei chorvatai nesutin
ka pasitraukti iš užimtų vietovių, o JTO 
nenori, kad karas buvusioje Jugoslavi
joje tęstųsi.

Amerika kaltinama, kad neatsiuntė 
savo karių. Amerikiečiai juokiasi iš 
Europos, kad ji nepajėgė išspręsti 
konfliktų savo žemyne. Jungtinių 
Tautų Organizacija irgi yra kaltinama, 
bet juk jos galios priklauso tik nuo to, 
kaip nutaria JTO nariai.

Azerbaidžano įvykiai 
sukliudė Turkijos 

planams
Turkija jau seniai planavo iš mu

sulmonų kraštų sudaryti sandraugą, 
kuri siektų nuo Adriatikos iki Kinijos 
jūrų. Nelaimei, jos didžiausias draugas 
Azerbaidžano prezidentas Elčibėjus 
buvo nušalintas (bent laikinai), val
džią paėmė komunistas Gaidaras Ali- 
jevas. Apžvalgininkai mano, kad tai 
patiko Rusijai, kuri pradėjo nerimauti 
dėl Turkijos įtakos plėtimo musulmo
nų kraštuose buvusioje Sovietų Sąjun
goje. Pranešama, kad karui su Ar
mėnija dėl Kalnų Karabacho Turkija 
esanti pasiuntusi apie 150 karininkų ir 
300 kareivių, kurie dabar galėtų padėti 
nušalintam prezidentui grįžti į Baku ir 
toliau eiti savo pareigas.

Ukraina siekia 
pasilaikyti 

atominę bombą
Turėti atominę bombą valstybei 

yra ne tik gynybos ar puolimo, bet ir 
prestižo reikalas, nes tokiu baisiu gink
lu net mažas kraštas gali grasinti kai
mynams. Tų ginklų plitimas pasaulyje 
yra labai nepageidautinas, nes padidėtų 
jų panaudojimo galimybės, todėl di
džiosios valstybės ieško būdų to neleis
ti. Ne taip seniai atominę bombą turėjo 
tik buvusi SSSR, JAV, Britanija ir Pran
cūzija. Šiandien, ekspertų vertinimu, ją 
gali turėti ar greit pasigaminti Iranas, 
Irakas, Pakistanas, Šiaurės Korėja ir Iz
raelis. Prie tų kraštų reikia pridėti Balta
rusiją, Kazacstaną, Ukrainą, jie turi 
atominius ginklus, paveldėtus iš buvu
sios Sovietų Sąjungos. Žadėta perduoti 
atominius ginklus Rusijai sunaikini
mui, bet bent Ukraina nerodo daug no
ro tai padaryti. Didžiausias perdavimo 
priešas yra generolas Tolubko, kurio 
manymu Ukraina turėtų pasilaikyti 
bent dalį branduolinių, ginklų, kad iš
laikyti savo nepriklausomybę. Jis yra ne 
vienas, kuris tame krašte taip galvoja.

Ir Pietų Afrika gali 
susirgti Bosnijos liga
Nors visuotinių rinkimų data jau 

yra nustatyta - kitų metų balandžio 27 
d., ne visos kliūtys yra pašalintos. 
’’Inkatha“ juodųjų organizacijos (jos 
nariai yra Zulu genties žmonės) šefas 
Buthelezi pareikalavo, kad prieš rinki
mus būtų sutarta dėl naujos federaci
nės konstitucijos, kitaip jis pagrasino 
karu didžiausiai juodųjų organizacijai 
ANC. Kova tarp tų dviejų įtakingiau
sių grupuočių vyksta keleri metai. 
Buthelezį remia pusiau nepriklauso
mos valstybės Bophutatswana vadas 
Lucas Mangope.

Italijoje laimi 
komunistai

Krikščionių demokratų partija, 
daugiausia įsivėlusi į korupciją, savi
valdybių rinkimuose turėjo užleisti 
savo vietą komunistams ir kitiems 
kairiųjų pažiūrų asmenims. Komunis
tų partija, persikrikštijusi į Demokratą 
partiją, kartu su Šiaurės lyga, kuriai 
irgi vadovauja kairieji, laimėjo savi
valdybės rinkimus. Mažai vilties yra 
kad kitokie būtų ir parlamentini? 
rinkimų rezultatai.
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