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Pinigai, pinigai, pinigai... Seime vėl svarstomas 
Pilietybės įstatymas

Lietuvos banko darbuotoja Undinė Teišerskienė demonstruoja naujausius litus.
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Pastarosiomis dienomis bene 
dažniausiai skambėjo šie žodžiai per 
radiją, kalbant apie mūsų būtį. Sukis 
kaip nori, bet be pinigų neapsieisi. 
Tuo labiau, kad gyventojų apklausos 
duomenimis, net 52 procentai ap
klaustų pareiškė, jog birželio mė
nesį jų šeimos padėtis pablogėjo. 
Tiesa, 32 procentai mano, jog, paly
ginti su gegužės mėnesiu, padėtis 
nesikeičia. O jei prie šio skaičiaus 
pridėsime tuos tris procentus, ku
riems atrodo gyvenimas šviesesnis, 
galėtume pritarti mūsų vyriausybės 
teiginiui, jog ekonomikos padėtis 
nusistovėjo. Ir čia, be abejonės, teisi 
"Baltijos tyrimų“ direktorė Rasa 
Ališauskienė, sakydama: galima 
teigti, kad ekonomika gerėja ar blo
gėja, bet jei žmogus to nejaučia, ko 
verti tokie teiginiai. Tas pats pasa
kytina ir apie pasitikėjimą litu. Kol 
kas tik 15 procentų gyventojų siejo 
šiokias tokias viltis su litu. Žmonės, 
iš esmės pritardami rinkos ekono

Įvykiai Lietuvoje

Dainų švenčių jubiliejus 
bus paminėtas kitą vasarą

Pasaulio lietuvių dainų šventė 
įvyks 1994 metų liepos 7-10 dieno
mis Vilniuje bei Kaune ir bus skirta 
paminėti dainų švenčių rengimo 
išeivijoje ir Lietuvoje 70-metį.

Lietuvos vyriausybė patvirtino 
Pasaulio lietuvių dainų šventės orga
nizavimo komisiją. Jos pirmininkas 
yra kultūros ir švietimo ministras 
Dainius Trinkūnas, o garbės pirmi
ninkas - Prezidentas Algirdas Bra
zauskas. Komisijos pirmininku išei
vijoje paskirtas Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdybos pirmininkas 
Bronius Nainys. Komisijos nariai yra 
žinomi Lietuvos ir išeivijos kultūros 
ir meno veikėjai, vyriausybės nariai, 
Vilniaus ir Kauno merai - iš viso 21 
asmuo.

Rusija dujų nebetiekia
Nuo birželio 27 dienos 10 valan

dos Rusijos akcinė bendrovė ’’Gaz
prom“ atjungė dujų tiekimą Lietuvai. 
Pagrindinė tokio sprendimo prie
žastis, kurią telegramoje nurodo ją 
pasirašęs ’’Gazprom” viršininkas B. 
Budzuliakas, - 43 milijonų JAV do
lerių skola.

Dujų atsargų gyventojams, ke
pykloms, mėsos ir pieno kombi

mikai (57 proc.), nepritaria pačios 
reformos eigai.

Kol Lito komitetas ir Seimas ginči
josi apie pajamų deklaravimą, socio
logai aiškinosi, kiek svarbus šis 
klausimas paprastiems Lietuvos gy
ventojams. Apklausos duomenimis, 
60 proc. visų gyventojų yra patys ne
turtingiausi, -jų mėnesio pajamos, ne- 
atskaičius mokesčių, būtų iki 80 litų. 
Tuo tarpu turtuolių, kurių pinigai ne 
vieną kraštutinį politikierių išmuša iš 
pusiausvyros, yra gal trys, gal keturi 
procentai. Pagaliau kaip apibrėžti tur
tuolio sąvoką mūsų sąlygomis, kokiu 
matu grįsti savo motyvus?

Jei miestietis maistui turi išleisti du 
trečdalius savo šeimos pajamų, t. y. 
per dieną pravalgo 2,20 lito, o kaimie
tis - 1,30 lito, ar galima teigti, jog kai
mietis yra turtingesnis už miestietį? 
Pagaliau miestietis brangiau moka už 
šaltą ir karštą vandenį, už miesto 
transportą (vien gegužės mėnesį karš
tas vanduo pabrango beveik penkis 

natams pakaks iki liepos 20 d.
Valstybinės įmonės ’’Lietuvos du

jos“ generalinis direktorius Z. Vištinas 
tikisi, kad atsiskaitymo su Rusija 
problemą pavyks išspręsti. Jis patvirti
no, kad bus padidinta dujų kaina var
totojams Lietuvoje.

S. Lozoraičio šalininkų 
parašai Prezidentui

142 246 parašus žmonių, protes
tuojančių dėl S. Lozoraičio atšaukimo 
iš Lietuvos ambasadoriaus JAV parei
gų, Prezidentui A. Brazauskui įteikė 
Seimo ir Sąjūdžio Seimo tarybos na
riai A. Vaišnoras, 1. Uždavinys ir A. 
Katkus. Parašai buvo renkami nuo ge
gužės 24 d. iki birželio vidurio. Dau
giausia surinkta Kaune.

Susitikime su Prezidentu, dalyvau
jant jo patarėjui J. Paleckiui, Seimo 
narys L Uždavinys pasiūlė pristabdyti 
dekretą dėl S. Lozoraičio atšaukimo iš 
pareigų Vašingtone.

Prie Seimo rūmų N. Garšvienės 
pradėtą bado akciją tęsiantis kaunietis 
invalidas H. Vaišnoras išvežtas į ligo
ninę. A. Vaišnoras sakė bandysiąs 
įkalbėti jį nutraukti badavimą.

Kaune - pirmoji 
puskarininkių laida

Pirmąją laidą išleido Kauno 
puskarininkių mokykla. Lietuvos kari
uomenei paruošta daugiau kaip pusė 

kartus, šaltas - antra tiek). Bet kaimo 
žmogus daugiau išleidžia guminiams 
batams, kirviui ir pjūklui. Kaip čia su
rasti vidurkį? Ypač miestiečiui, nuėju
siam į turgų, kur gausu kaip niekad vi
sokiausios skerdienos. Kiaulės išpjo
vos kilogramas - 15 litų, kumpio - 8,5 
lito, jaučio atitinkamai - 9 ir 10 litų, 
varškės kilogramas - 1,50 lito, grie
tinės kilogramas - 3 litai, pieno litras - 
60 centų... Perkančiam šitos kainos at
rodo baisios, ypač tiems, kurie dar pri
simena anuos litus. Sako, jog ir dešimt 
centų tuomet buvęs pinigas. Net pa
čioje laikinojoje sostinėje Kaune už li
tą galėjai suvalgyti keturias didokas 
dešreles su garstyčių padažu, o už 25 
centus sušveisti net keturis gardžius 
pyragėlius.

Koks bus iš nebūties prisikėlęs Li
tas, be abejo, pirmiausia priklausys 
nuo mūsų pačių: jeigu dirbsime kaip 
sau, turėsime ir litų, ir ko už jį pirkti.

Salomėja Čičiškina

šimto puskarininkių, jiems suteiktos 
motošaulių, ryšininkų ir inžinierių 
kvalifikacijos.

Puskarininkių mokykla įkurta 
vietoje buvusių karininkų kursų šių 
metų kovo 1 d., kai karininkų mo
kykla buvo perkelta į Vilnių. Kauno 
karo mokykla, įsteigta 1919 metais, 
išleido aštuoniolika laidų. Puskari
ninkių mokyklų tarpukario Lietuvoje 
buvo daug pagal kariuomenės dali
nių rūšį.

Lankėsi Suomijos 
aplinkos apsaugos 

ministrė
Dvi dienas Lietuvoje buvo Suo

mijos aplinkos apsaugos ministrė 
Sirpa Petikainen. Jos viešnagės 
programoje - susitikimai Lietuvos 
aplinkos apsaugos departamente, 
išvyka į Grigiškių popieriaus kom
binatą, Ignalinos atominę elekt
rinę.

Delegacija išvyko 
į Strasbūrą

Į Strasbūrą dalyvauti Europos 
Tarybos parlamentinės asamblėjos 
44-ojoje sesijoje išvyko Lietuvos 
parlamento delegacija, vadovauja
ma Seimo pirmininko pavaduoto
jo A. Sakalo. Delegacijoje - Sei
mo nariai: A. Gricius, V. Lands
bergis ir Z. Semenovičius.

Tuo klausimu Seimo posėdyje 
kalbėjo ir Pasaulio lietuvių ben
druomenės pirmininkas B. Nainys. 
"Iki šiol išeivija gali gauti Lietuvos 
pilietybę tik išimtinais atvejais. Net 
vienoje šeimoje kai kurie šeimos nari
ai turi teisę į Lietuvos pilietybę, kiti 
tokios neturi“, - kalbėjo B. Nainys. Jis 
apgailestavo, kad išeiviai ir jų vaikai, 
dirbę Lietuvos nepriklausomybei, ne
gali tapti Lietuvos piliečiais vien dėl 
to, kad dėl įvairių priežasčių yra įgiję 
svetimų valstybių pilietybę. "Jeigu 
mes nesame Lietuvos piliečiai - ir 
mūsų vaikai, ir vaikaičiai, ir visi kiti 
lietuviai, gyvenantys už Lietuvos 
ribų, tada mes jaučiame, kad Lietuva 
nuo savęs mus atskyrė ir Lietuvai 
mes nereikalingi. Ir ta mūsų kova, ir 
tas mūsų darbas dėl Lietuvos ne
priklausomybės pasirodė tam tikra 
prasme bereikšmis“, - pasakė B. Nai
nys, pabrėžęs, jog kalba 28 pasaulio 
lietuvių bendruomenių vardu. B. Nai
nys priminė Pasaulio lietuvių bend
ruomenės suformuotą pažiūrą į Lietu
vos valstybės pilietybę, pilietį: "Lie
tuvos valstybės pilietis yra kiekvienas 
žmogus, gyvenantis Lietuvos valsty
bės teritorijoje. Ar jis butų lietuvis, ar 
būtų lenkas, ar rusas, ar žydas, jis čia 
gyvena, jis yra Lietuvos pilietis. Ir 
kiekvienas lietuvis, gyvenantis už 
Lietuvos ribų, nepaisant, kada jis būtų 
išvykęs iš Lietuvos, ar jis užsienyje 
gimęs, ar jis turi savo gyvenamojo 
krašto pilietybę, ar neturi.“

Seimo LDDP frakcijos narys R. 
Markauskas vadovauja Seimo pirmi
ninko potvarkiu sudarytai darbo gru
pei, kuri ruošia Pilietybės įstatymo 
pataisas ir papildymus. Duodamas 
interviu ”EL“ jis priminė, jog birže
lio mėnesį Seimas nepritarė darbo 
grupės pateiktai naujai Pilietybės įsta
tymo 18 straipsnio 3 dalies redakcijai, 
kad būtų sudarytos platesnės gali
mybės visiems išeivijos lietuvių vai
kams gauti Lietuvos Respublikos pi
lietybę. Kol kas Pilietybės 18 straips
nio 3 dalis numato, jog lietuvių kil
mės asmenys, turėję Lietuvos Res
publikos pilietybę ir nuo 1940 m. bir
želio 15 d. iki 1990 m. kovo 11 d. pa
sitraukę iš Lietuvos, gyvenantys kito
se valstybėse ir jų vaikai, kurie su gi
mimu kitoje valstybėje neįgijo šios 
valstybės pilietybės, Lietuvos Res
publikos pilietybę atstato, raštu pa
reiškę Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijai ar Lietuvos Res
publikos diplomatinėms įstaigoms 
užsienyje, kad jie yra Lietuvos Res
publikos piliečiai, ir pateikę tai pa
tvirtinančius įrodymus.

- Dabar Seimui pateiktas šeštasis 
mūsų darbo grupės parengtas Piliety
bės įstatymo papildymų ir pakeitimų 
variantas, ji priėmus įstatymas būtų 
suderintas su naująja Konstitucija, - 
pasakoja R. Markauskas. - Sukonkre
tinome, kokius dokumentus reikia pa
teikti įgyvendinant teisę į Lietuvos 
Respublikos pilietybę ir kokius ją ats
tatant (yra šiokių tokių skirtumų). 
Naujai suformavome 31 straipsnį dėl 
prašymų ir teikimų Lietuvos Respub
likos pilietybės klausimais sprendimų 
priėmimo - konkrečiai nustatoma, 
kaip Prezidentui pateikiami ir spren
džiami pasiūlymai dėl pilietybės at
statymo ir atėmimo, kada įsigalioja 
tokie dekretai ir t. t. Atsisakoma 30 
straipsnio, kuris numatė, jog prašy
mus suteikti pilietybę užsienio valsty
bių piliečiams, turintiems ypatingų 
nuopelnų Lietuvos Respublikai, pir
miausia nagrinėja deputatų komisija - 
tai jau sprendžia Pilietybės reikalų 

komisija prie Prezidento. Noriu pasa
kyti, kad Seimo nariams aš pasiūliau 
naują 16 straipsnio redakciją: užsie
nio valstybių piliečiams Prezidentas 
gali suteikti Lietuvos Respublikos pi
lietybę išimties tvarka, o ne, kaip da
bar numatyta, už ypatingus nuopel
nus. Pastaroji formuluotė sunkiai 
apibrėžiama. Juk gali būti situacijų, 
kai žmogus "ypatingų nuopelnų" Lie
tuvai lyg ir neturi, o verta jam suteikti 
pilietybę. Manau, kad formulavimas 
"išimties tvarka" suteiktų Prezidentui 
didesnes galimybes ieškant sprendi
mo įvairiose situacijose.

- Toms ir kitoms Pilietybės įstaty
mo pataisoms Seimas po pirmojo 
svarstymo pritarė, - toliau pasakoja R. 
Markauskas. - Pasaulio lietuvių bend
ruomenės pirmininkas Bronius Nai
nys savo emocingoje, energingoje ir, 
manau, teisingoje kalboje vėl grįžo 
prie to klausimo, kurį jau buvo patei
kusi mūsų darbo grupė, siūlydama pa
keisti Pilietybės įstatymo 18 straipsnio 
3 dalį, kad Lietuvos pilietybę galėtų 
gauti ir visi užsienyje gyvenančių lie
tuvių, turinčių teisę atstatyti Lietuvos 
Respublikos pilietybę, vaikai. Bronių 
Nainį palaikė po jo kalbėjęs daktaras 
Kazys Bobelis. Jis po posėdžio man 
sakė, kad siūlys Seimui iš naujo 
svarstyti 18 straipsnio 3 dalį, pateiks 
savo redakciją. Per Pilietybės įstaty
mo pakeitimų ir papildymų antrąjį ir 
trečiąjį svarstymus Seimas turės galu
tinai apsispręsti tuo klausimu. Galbūt 
tai bus padaryta dar šioje sesijoje.

Paklaustas, kodėl taip sunkiai Sei
me sprendžiamas šis tautiečiams už
sienyje rūpimas klausimas, R. Mar
kauskas pažymėjo dvi priežastis. Pir
moji - su pilietybės įgijimu susiję 
nuosavybės klausimai. Kai kurie Sei
mo nariai bijo ir atvirai apie tai sako, 
kad esą užsienio lietuviai, sugrįžę į 
Lietuvą, gali viską supirkti ir ubagais 
paleisti čia gyvenančius tautiečius. 
Pasak R. Markausko, tai nėra rimtas 
argumentas. Antra priežastis - tam tik
ros abejonės, ar Lietuvai naujai sufor
mulavus Pilietybės įstatymo 18 straips
nio 3 dalį ir faktiškai įteisinus dvigubą 
pilietybę, taip pat nepasielgs ir Rusija 
su tais asmenimis, kurie gyvena Lie
tuvoje ir turi teisę į Rusijos pilietybę. 
R. Markauskas priminė, kad 1991 m. 
liepos 29 d. Lietuvos ir Rusijos sutar
tis nenumato dvigubos pilietybės, as
menys, kurie turi teisę į Rusijos pilie
tybę, privalo apsispręsti ir pasirinkti 
arba Lietuvos, arba Rusijos pilietybę.

Spaudos konferencijoje Migraci
jos departamento direktorius, Piliety
bės reikalų komisijos prie Prezidento 
narys pulkininkas Edvardas Gružas 
pranešė, kad iki šių metų birželio 1 d. 
1152 išeivijos lietuviai atgavo Lietu
vos Respublikos pilietybę - daugiau
sia iš JAV, Vokietijos, Kanados, Di
džiosios Britanijos, taip pat Latvijos ir 
Estijos. Tai nėra daug, tačiau ir tau
tiečiai, pasak E. Gružo, neaktyvūs, 
mūsų konsulatui nepateikia pakanka
mai informacijos apie Pilietybės 
įstatymą.

Seimo posėdyje socialdemokratų 
frakcijos narys V. Plečkaitis kalbėjo, 
kad daugelyje pasaulio valstybių nėra 
dvigubos pilietybės, todėl ir Lietuvai 
tokia nuostata yra priimtinesnė. Jo 
nuomone, išeiviams niekas netrukdo 
grįžti į Lietuvą, apsigyventi, dirbti ir 
gauti Lietuvos pilietybę. Pasak V. 
Plečkaičio, negalima prisiekti dviem 
valstybėms, tarnauti dviejų valstybių 
armijose ir mokėti dvejus mokesčius.
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Kasdienybės apmąstymai

Pakinkykim marių vėją
įtartinai santūriai, gal net perdėm 

tyliai praėjo vienas renginys Nidoje. 
Kaip rašė ’’Respublika“ vienu sakiniu, 
Nidos gyventojai ir svečiai buvo 
reikšmingo Lietuvos jūreivystės istori
joje įvykio liudytojai - į vandenį iškil
mingai nuleistas pagal senus brėžinius 
rekonstruotas plokščiadugnis kūrenas
- senovinis žvejų laivelis. Tačiau ne
teko aptikti platesnės žinutės, kas tą 
kūreną atstatė. Pagaliau, kas ne vie- 
neri metai žadina kuršių dvasią šiame 
iš tiesų nuostabiame žemės krašte.

Domėdamasi šituo klausimu, išsi
aiškinau, kad tai dailininko Eduardo 
Jonušo darbas.

Žinoma, jog kūrenas buvo Kuršių 
nerijos žvejų kopininkų iki dvidešimto 
amžiaus šešto dešimtmečio naudota 
burinė valtis. Ilgis 8-10 metrų. Plokš
čiadugnis, storais ąžuolo lentų bortais, 
masyviais špantais. Prie pagrindinio 
stiebo tvirtinama didburė (35-40 kv. 
m) ir viena ar dvi trikampės ar trapeci
nės burės, prie mažojo priekinio stiebo
- vadinamasis raginis. Dreifui suma
žinti turėjo šoninę nuleidžiamą lentą - 
šliūžę. Eiklus, plūdurus, pastovus, 
lengvai valdomas kūrenas buvo savo
tiškas savininko pasididžiavimas. I jį 
lengvai sukraudavo 4-6 tonas žuvų. 
Na, o kūreno vėtrungė, aukščiausiai 
iškelta ant pagrindinio stiebo, šių die
nų akimis buvo tarsi koks savininko 
pasas. Pagal vėtrungę galėjai nuspėti, 
kokius turtus valdo šeimininkas, kur 
jisai gyvena ir pan.

Pasak skandinavų, kūrenas yra 
vikingų lygio valtis, ir tik istorikai 
galėtų išsiaiškinti, kuršiai ar vikingai 
pirmieji surentė tokius laivus. Kadaise 
kūrenai buvo tarsi antra Neringa ant 
vandens. Buvo. Gal kaip tik šitai ir 
užgavo jautraus menininko sielą? Ta
čiau vieno jėgoms prikelti iš užmarš
ties tai, kas dešimtmečiais buvo sąmo

SWTWIOS ©HIENOS
’’Tremtinys beldžiasi 
j gimtuosius namus.

Ar įleisime?”
Taip klausiama "Tiesoje“ 06 25.

’’Jau antras šimtmetis Lietuvai 
aktualus tremtinių klausimas. Dar ir 
šiuo metu į mūsų įstaigas kreipiasi 
ne tik sovietinio laikotarpio tremti
niai, bet ir 1863 metų, net 1831 m. 
tremtinių palikuonys. Kuo mes ga
lime jiems padėti? Deja, daugelis 
įstaigų dažnai abejingai atlieka savo 
pareigas. Todėl žmonėms, atvyku- 
siems iš tolimų kraštų, dažnai netu
rintiems net kur laikinai apsistoti, 
sugrįžimas į Lietuvą tampa neiš
sprendžiama problema.“ Vilniuje 
sovietų kariuomenė išvykdama pa
liko visą Šiaurės miestelį laisvą. 
Buvusiose kareivinėse būtų galima 
įrengti viešbučio ar šeimyninio ben
drabučio tipo gyvenamąją patalpą. 
Dėl to Vidurio Europos ir Rytų 
kraštų lietuvių bendrijų sanryša 
kreipėsi į Vilniaus miesto tarybą, 
tačiau prašymas nebuvo išgirstas. 
Mat tame miestelyje numatyta 
steigti biznio centrą su laisva preky
bos zona. ’’Bet koks gyvenamųjų 
patalpų įrengimas kareivinėse truk
dytų šių tikslų įgyvenimui“, - buvo 
nurodyta atsakyme.

LDDP valdžioje gali 
išbūti visą kadenciją

Tokią išvadą padarė "Lietuvos aido“ 
redakcijoje lankęsis opozicijos 
lyderis V. Landsbergis, analizuoda
mas Seimo darbą. Pasak jo, tai pri
klausys nuo žmonių kantrybės. Kol 
kas žmonės neaktyvūs, apimti poli
tinės depresijos. ("Lietuvos aidas“, 
06 29).

”V. Landsbergis mano, kad 
baigdama savo kadenciją LDDP 
paruoš vietą ’’kvazicentrui“. Kai
rioji inteligentija negausi. Jie neturi 
žmonių. Dar pirmosiomis AT darbo 
dienomis Beriozovas yra pasakęs, 

ningai ar nesąmoningai žlugdoma 
kartų kartos, pasirodė per daug sunku. 
Bet dar sunkiau buvo įtikinti, kad bū
tina imtis kirvelio, kaltelio, pjūklelio, 
kad čia netinka jokios medžio apdir
bimo staklės. Norinčių beveik neatsi
rado, nes už rūkytą ungurį gali gauti 
kelis kartus brangiau nei per dieną 
stuksendamas kirviu. Tik sūnus neat
sisakė padėti tėvui įgyvendinti suma
nymą. Ačiū ir miesto valdžiai - nupir
ko lentų. O patsai Eduardas Jonušas 
kiekvieną balną, vairą, stiebą, kiek
vieną lentą nučiupinėjo, nudailino, 
sušildė savo rankų šiluma. Gal todėl 
šiandien kūrenas labiau panašus į se
novinę medžio skulptūrą nei į laivą, 
plūduriuojantį ant vandens.

Dailininkas Eduardas Jonušas se
niai kaupė medžiagą apie kurėnus, 
krikštus, vėtrunges, puikiai suvok
damas, kad tik per daiktą žmogus gali 
pajusti istorijos ištakas. Čia jis sutiko 
vienmintį, taip pat dailininką Rimantą 
Dichavičių. Ar tik ne jis ir bus pa
siūlęs parengti sukauptos etnografijos 
albumą, tuo labiau kad pats ne viene
rius metus dirbo ’’Minties“ leidykloje. 
Bet pasirodė, kad tais laikais etninės 
kultūros paveldui nebuvo nei lėšų, nei 
popieriaus. Tuo tarpu įžvalgūs vokie
čiai jau prieš kelis dešimtmečius tokį 
albumą yra išleidę. Na, o du lietuviai 
dailininkai, kad darbas nedingtų, ati
davė sukauptą medžiagą Vilniaus uni
versiteto bibliotekai. Duok Dieve, 
kaip sakoma, kad tą rankraštinį albu
mą pavartytų būsimieji istorikai, etno
grafai.

Kur kas sėkmingiau buvo lemta 
sugrįžti į šią dieną krikštams - antka
piniams paminklams, paplitusiems 
Mažojoje Lietuvoje dar XV amžiuje. 
Tai ne šiaip paminklai, o žirgų, paukš
čių, augalų, įvairių formų pjaustytos 
lentos. Jau atkurtos senosios kuršių 

kad turi susikurti centras, ’’nebūtinai 
valdomas LKP“. Socdemai Seime 
dabar rūpinasi tik "taškų rinkimu“.“

Lietuvoje yra doru žmonių 
Džiaugsmingas litų atsiradimas kai 
kam jau ir nelaimė. "Respublika“ 06 
29 straipsnyje "Riba tarp vagystės ir 
klaidos“ rašo apie tai, kaip Vilniuje 
viename Taupomojo banko skyriuje 
pagyvenusio amžiaus klientas keitė 
talonus j litus prieš tai gerokai pribam- 
bėjęs kasininkės adresu ir ją suner
vinęs.

"Dabar neabejotina viena, kad pir
masis Viršuliškių filialo klientas, kei
tęs talonus į litus, negalėjo iš anksto 
nepaskaičiuoti, kad už savo puspenk
to tūkstančio gaus 45 litus. Tuo tarpu 
kasininkė vis skaičiavo ir skaičiavo 
jam naujutėlaičius pinigus mintyse 
kartodama tūkstantinę sumą: tegul 
tik tas žmogus greičiau nueina“. Ir 
nuėjo... su 4500 litų. Kasininkė dar tą 
patį vakarą atsidūrė ligoninėje - tūks
tančio dolerių trūkumas paprastam 
žmogui niekaip neįkandama suma. 
Laikraštyje minima versija, kad tai 
galėjo būti ir įtaiga, o viltys, kad 
klientas apsižiūrėjęs apsirikimą su
grįš, tirpsta. Tačiau mieste radosi do
rų ir jautrių žmonių, jie siūlo pagalbą. 
Kasininkės vardu Taupomajame 
banke jau atidaryta sąskaita.

Laukiame...
Nesibaigiančią litų temą laikraščių 
puslapiuose tęsia ir "Sargyba“. Nr. 21 
straipsnyje "Laukiame premjeros“ su 
susirūpinimu jau rašoma apie 
būsimus litų padirbinėjimus...

"Kad litai bus padirbinėjami, 
neabejojo nė vienas tarptautinio se
minaro, birželio 16-18 d. vykusio 
Vilniuje, dalyvis. ’’Nėra pasaulyje va
liutos, kuri nebūtų padirbinėjama“, - 
sakė Interpolo atstovas Fabricijus 
Malavasis. Europos Tarybos teisinių 
reikalų direktorato ekspertų grupės 
lyderis Hansas Nilsenas, susipažinęs 

kapinėlės, dailininko Eduardo Jonušo 
paakinti žmonės ėmė statyti ant savo 
artimųjų kapų krikštus. Bet tik vienas 
kitas. Dažniausiai užridenamas sunkus 
akmuo, nors ant jo iškalamos raidės - 
tegu būna tau lengva žemelė...

Į Kuršių neriją dabar atvažiuoja 
daug svečių iš Vokietijos, tik kuršių 
kalbos jie nebemoka. Tačiau seno
siose kuršių kapinaitėse jie pajunta 
sunkiai apibrėžiamą senolių dvasios 
šauksmą. Jie jaučiasi tarsi apvogti - 
praradę save, nors gyvena turtu perte
kusioje šalyje. Kai vietiniai (kiek gi tų 
tikrų vietinių čia likę?) pamato, kad ne 
tuščio smalsumo vedami turtingi turis
tai eina senųjų kuršių takais, nejučio
mis patys suklūsta, gal net skaudžiai 
dilgteli mintis, jog nesuvokia, kokią 
išskirtinę laimę gyvenimas jiems 
suteikė: būti šalia įstabiausios gamtos 
ir tokios pat įstabios istorijos.

Sakoma, jog Antano Smetonos lai
kais čionai lietuvis irgi retai kada 
užklysdavęs. Daugiausia čia atvažiuo
davę vokiečių. Tai jie turi sukaupę 
daugiausia istorinės ir etnografinės 
medžiagos, aprašę ją, susisteminę, 
išleidę. Reikėtų ir mums Kuršių neri
joje jaustis ne patarnautojais, ne laiki
nais gyventojais, kertančiais pušis, 
kad tik kuo daugiau ir kuo greičiau at
skristų pulkai pinigingų turistų iš pa
laimingų Vakarų. Eduardas Jonušas, 
kuriantis Kuršių muziejų, renkantis 
senų seniausius daiktus, liūdnai svars
to: kas mus įveiks - mes pinigą ar pi
nigas mus? Dvasingieji kuršiai Effas, 
Kuvertas mums paliko žalių pušų kili
mus. Ką paliksime mes - kelmus, si
likato mūrus ir vėjo pustomą smėlį? 
Ką paliksime, klausia dailininkas ir ne 
visų suprastas žmogus, ilgesingu 
žvilgsniu glostydamas kūreno stiebus.

Salomėja Čičiškina

su savo amžių baigiančiais talonais, 
pasakė, kad juos padirbinėti netu
rėtų būti sunku. Apie litus manda
giai nutylėjo...“. Talonų era semi
nare buvo pavadinta generaline 
repeticija rengiantis mūšiui su lito 
padirbinėtojais. Straipsnyje pa
žymima, kad naudinga buvo ir tai, 
jog Lietuvos žmonės bent šiek tiek 
išmoko saugotis netikrų pinigų. 
(Laikraščiuose dabar galima rasti 
informacijos apie lito pinigų pas
laptis, pateikiama naudingų pata
rimų.) Tačiau pažymima ir tai, jog 
netikrojo lito premjeros, atrodo, 
ilgai laukti neteks...

Policija sukruto...
"Lietuvos rytas“ 06 29 informuoja 
apie sėkmingą policijos ir prokura
tūros operaciją prieš sprogimais gar
sėjančio Šiaulių krašto reketininkus.

"Neoficialiais duomenimis, 
naktį iš birželio 23-osios į 24-ąją 
Šiauliuose, taip pat Kelmėje, Radvi
liškyje, Biržuose, Joniškyje, Pakruo
jyje ir kituose rajonuose buvo sulai
kyta 17 reketu užsiimančių pilie- 
čių(.„). Šiauliuose ir rajone buvo pa
daryta 21 krata, sulaikyti aštuoni vy
rai, šeši iš jų suimti. Suimtas ir gau
jos lyderis Vidas Antonovas“. Jam 
straipsnyje ir skiriama daugiausia 
vietos. ”V. Antonovas, lydimas po
ros vyrukų, ateidavo pas įmonės sa
vininką ar vadovą ir dažnai tiesiai 
prisistatydavo: "Mafijos tėvas, An
tonovas“. Šiaulių apylinkėse žmo
nės gerai žinojo šią pavardę nuo se
nų laikų...“. Antonovo gauja plėtė 
savo įtakos zoną - keliavo po visą 
Šiaurės Lietuvą. Veržtis į pietus jam 
kliudė (ne, ne policija) - Kauno gau
jų įtakos sfera. Laikraštyje rašoma, 
kad minėtasis vadeiva jau į antrąją 
pusę amžiaus perkopęs vyriškis, 
kažkada nuteistas 14 metų kalėjimo. 
Beje, pastarųjų dienų dideli sprogi
mai Biržuose taip pat siejami su šia 
gauja. Taigi įmonių vadovai galės 
kuriam laikui atsikvėpti, tačiau ar 
ilgam?

V. Dimas

Šie kančios, aukos ir tikėjimo 
katalikų simboliai - baltarusiškas ir 
lietuviškas kryžiai - Baltarusijoje, ne
kaltų žmonių krauju aplaistytame 
Červenės miške pastatyti 1991 me
tais. Ant metalinių lentelių užrašai 
baltarusių, lietuvių, lenkų, rusų, ang
lų kalbomis: "Bolševizmo teroro 
aukoms“.

Jie primena tuos, kurie 1941 metų 
birželio 26-ąją išvaryti iš Červenės 
kalėjimo buvo sušaudyti. Tarp be
sistiebiančių pušaičių, grioviuose, 
pamiškėje liko gulėti šimtai lavonų.

Šių metų birželio 26-osios vidur
dienį į bolševizmo aukų žuvimo 
vietą vėl suplaukė daug žmonių - 
buvę politiniai kaliniai, tremtiniai.

Tremtinių sąskaita stalinizmui
Baltijos šalių represuotų asmenų 

kongresas Kaune surengė konferenciją.
Lietuvos atstovai - Kovo 11 -osios 

Akto signataras B. Gajauskas ir P. Va- 
ranauskas papasakojo, kaip buvo prie
šinamasi okupantams, kokias kančias 
šimtai tūkstančių Lietuvos gyventojų 

DOVANA IR PARAMA 
ARTIMIESIEMS LIETUVOJE
VAISTAI - pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje gamina

mus vaistus. (Jei žinomas vaistų pavadinimas - receptai nereika
lingi).

MAISTAS - Siuntinys Nr. 11. Praktiškas ir įvairus: 2 I valgomo
sios alyvos, 2 sv. ryžių, 2 sv. makaronų, 1 indelis tirpstančios 
kavos, 4 sv. cukraus, 1 sv. sūrio, 1 dėž. saldainių, 1 dėž. biskvitų, 
2 sv. pupelių kavos, 2 sv. geriausios dešros arba salami, 4 
dėžutės konservuotos mėsos. Siuntinio kaina - £70.

RŪBAI - puikus vyriškas arba moteriškas nertinis, palaidinukė 
arba vyriški išeiginiai marškiniai, speciali medžiaga suknelei, 
vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas. Kaina - £160.

Parduodame OPTIMA (elektronines) rašomąsias mašinėles 
su lietuvišku šriftu. (Su pristatymu - £160.)

Rašomoji juostelė cartridge - £4.00.
Klaidų atitaisymo juostelės (5) - £8.75.
Sudarome testamentus, išrūpiname pensijas, pervedame 

palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pageidaujama valiuta bei 
atliekame finansines ir bankines operacijas.

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

Tel.: 081-460 2592 Fax: 081-318 7643
Užs. 785

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

rezistencijos kovų dalyviai, šauliai, 
savanoriai...

Šventas mišias baltarusių ir lietu
vių kalbomis aukojo vietos dvasinin
kas K. Liackovičius ir monsinjoras 
A. Svarinskas. Įvykusiame gedulo 
mitinge kalbėjo Baltarusijos Liau
dies fronto seimo narys M. Kupava 
Minsko universiteto profesorius M. 
Krukovskis, Lietuvos Seimo narys 
K. Paukštys, Politinių kalinių sąjun
gos pirmininko pavaduotojas A. Iva
nauskas ir kiti.

Prie paminklų nužudytiems buvo 
padėti gėlių vainikai, uždegtos žva
kutės.

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

patyrė lageriuose ir tremtyje.
Konferencijos dalyviai kreipėsi į 

Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Rusijos 
vyriausybes, reikalaudami tremtiniams 
atlyginti už vergišką darbą lageriuose ir 
tremtyje, už pastatytas įmones, kitus 
darbus atšiauriausiose Rusijos vietose.
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Palytėjusi tūkstantmečius
Iškilmingame Vytauto Didžiojo 

universiteto senato posėdyje Kali
fornijos universiteto profesorei 
Marijai Gimbutienei buvo įteiktas 
garbės daktaro diplomas.

Marija Alseikaitė-Gimbutienė - 
Žinoma pasaulyje lietuvė moks
lininkė ir kultūros veikėja, Lietu
vos mokslų akademijos užsienio 
narė, filosofijos daktarė. 1968 
metais ji pelnė JAV moters vardų. 
Šį pavasarį jai įteikta 1993 metų 
JAV Anisfild Volf premija (jos 
skiriamos nuo 1935 metų už reikš
mingiausius darbus, atskleidžian
čius žmonijos kultūrų įvairovę) už 
šioje šalyje išleistą jos knygą 
"Deivės civilizacija“ (’’The civi
lization of the goddess “).

Spausdiname Marijos Gimbu
tienės ir humanitarinių mokslų 
habilituoto daktaro, profesoriaus 
Norberto Vėliaus pokalbį iš susi
tikimo Vilniuje su kultūros dar
buotojais.

Norbertas Vėlius: Norėtųsi 
pakalbėti mums skaudžia, rūpima 
tema. Iškovojome nepriklausom
ybę, remdamiesi papročiais, kul
tūra, dainomis, ir jau pasigirsta 
balsų, kad dvasinė kultūra yra 
praeities etapas, lyg žemesnė sta
dija. Gal galėtumėte pasvarstyti, 
koks tautos etninės kultūros vietos 
suvokimas etninės kultūros visu
moje?

Marija Gimbutienė: Visas pa
saulis ieško susigrąžinimo kelių, 
kai žemė nuniokota, kai sunku su
rasti lygsvarą. Ieško, kaip sugrą
žinti žemės šventumą. Esame

Profesorė Marija Gimbutienė (viduryje) su Vilniaus universiteto 
medicinos fakulteto dekanu profesoriumi dr. Gintautu Česniu ir 
istorijos mokslų daktare archeologe Rimute Rimantiene pasitarime 
dėl kitąmet rugsėjo mėnesį Vilniuje rengiamo Šiaurės Europos šalių 
atstovų kongreso apie indoeuropiečių kultūrą.

Algimanto Žižiūno nuotr.

privilegijuoti, nes dar nepraradę 
žemės šventumo, nes jaučiame 
tęstinumą šaknyse. Kadangi esame 
arčiau jų - lengviau puoselėti savo 
liaudies turtus, kuriais išsilaikėme 
semdamiesi iš tų grožio ir gėrio 
versmių. Laimė, kad turime liaud
ies kultūrą, ir nesekime moderniais 
dalykais, nesekime kitų klaidomis.

Manęs klausia: kodėl būtent aš 
galėjusi klasifikuoti deives? Ma
nau, todėl, kad aš iš Lietuvos, kad 
aš mačiau, kaip žemė bučiuojama, 
jaučiau darbo ritmą, gamtos atgim
imą. Man natūralu buvo prieiti prie 
tų temų, prie kurių priėjau - prie 
Europos atgaivinimo. Tada, kai ne

buvo karų, prie vadinamojo aukso 
amžiaus. Istoriniai dokumentai, o ir 
Platonas kalbėjo apie aukso amžių, 
buvusį prieš jį. Nebuvo didžiavi
mosi mechanine istorija, o civili
zacija nesuvokiama tik kaip karšto 
vandens buvimas ar mechaninės 
mašinos. Civilizacija buvo suvokia
ma, kai kuriamos dvasinės verty
bės, kai žmonės nežudo vienas kito. 
Tad ir šiandien reikia jau kito 
supratimo. Kalifornijoje, kur gyve
nu, jau yra didelis judėjimas dėl 
civilizacijos atsisakymo vardan 
visų gerų praeities dalykų. Todėl ir 
mes turime mokėti pasisemti visa, 
kas geriausia, ir neleisti išnykti. 

Tada, kai mūsų krašte nelengva, kai 
mėgstama kritikuoti ir naikinti. Tik 
ugdydami save, būsime verti lietu
vio vardo, o jeigu pasimesime šiuo 
metu - baigta. Gali atsitikti tai, kas 
atsitiko su baltais. Slavai, germanai 
atėmė iš jų žemes, liko tik pats vi
durys, tik pats kamienas. Tad kaip 
išsilaikysime, jeigu neišsilygiuo- 
sime šalia aukštesnių valstybių?

Norbertas Vėlius: Kur lietuvių 
ir baltų kultūra - harmonijos pras
me - yra stipri, kas paveldėta iš 
Europos kultūros? Kas paveldėta iš 
senosios mitologijos?

Marija Gimbutienė: Mes eina
me tuo keliu, dėkingi, kad buvo ro- 
muvos, ansambliai, kurie kaip saulė 
palaikė gyvybę. Tačiau nepakanka 
dainuoti ir šokti. Išeivija dainuoja ir 
šoka, bet gilesnio supratimo nelabai 
yra. Kažkaip nušluojama ta mintis. 
Mano apie keturiasdešimt metų 
darbas privedė prie paskutiniųjų 
knygų, kuriose pateikiu kultūros 
tipų formavimąsi ir jų kaitą Euro
pos priešistorėje.

Mūsų europietiškoji ir baltų kul
tūra susideda iš dviejų sluoksnių - 
iš senosios Europos ir indoeuro
piečių. Jie skirtingi. Senosios Euro
pos - matristinis, kurio pagrindas 
buvo gimininė socialinė struktūra, 
ir antrasis sluoksnis - su ginklais ir 
žirgais, patristinis. Pirmasis turėjo 
kuriančias moteriškos lyties deives. 
Matrizmas - tai moters ir dailės 
gerbimo klodas. Todėl ir archeolo
giniuose kasinėjimuose rastos 
skulptūrėlės byloja, kad kūnas, krū
tys, užpakaliukas - yra kuriančios, 
gimdančios dalys. Tai šventa Že
myna, kuri pavasarį nėščia, atgims
ta su gamta ir miršta su gamta. Tai 
su mėnulio fazėmis susijusios Lai

ma arba Giltinė, tai Ragana, atsto
vaujanti chaosui ir mirčiai. Aps
kritai, senajai Europai būdingas 
cikliškumas. O tada, kai pagrin
diniai sluoksniai - matristinis ir 
patristinis, į Europos teritoriją įsi
veržę su naujos genties dievais, 
papročiais ir gyvulių bei javų pa
vadinimais, suėjo į krūvą - tada 
visų Europos tautų mitologija pa
sidarė daugiasluoksnė, o indoeu
ropietiškasis Dievas pasidarė 
bendrinis.

Norbertas Vėlius: Tai didžiu
lis pasiekimas - skirti du mitologi
jos sluoksnius - senąjį Europos ir 
indoeuropietiškąjį. Tačiau pirmoji 
sukūrėte ir senųjų lietuvių dievų 
struktūrą. Metodologija teikia vil
čių, kad mūsų mitologija perspek
tyvi.

Marija Gimbutienė: Mano 
meilė pirmiausia buvo dvasinė 
kultūra, o ne materialinė kultūra. 
Jeigu aš nebūčiau pažinojusi lie
tuvių bei latvių kultūros - nebū
čiau to pamačiusi, nebūčiau to pa
dariusi, ką esu. Kaip archeologė 
daug važinėjau po Europos mu
ziejus, Graikiją geriau pažinau 
negu Italijos kalbininkai, sėdėda
mi prie stalo. Turėjau progos va
žinėti po Europą, kasinėti ten, kur 
buvo aukščiausia kultūra. Atras- 
davom gražiausias šventyklas ten, 
kur dabar Jugoslavijoje vieni ki
tus pjauna. įdomu, kaip istorija 
keičiasi spirale. O mes nepamirš
kime Karaliaučiaus srities. Kodėl 
turime apleisti turtingiausias pro
tėvių žemes? Mūsų kultūros cen
trą? Juk ten radiniai - patys turtin
giausi. Tad reikia nesustoti ir 
kasinėti.

Užrašė Danutė Šiaudinytė

Ketvirtadienis. Onutės svetainė 
b

"Ponios ir ponai! Jeigu Jums 
patinka jauki aplinka, dėmesys ir 
puikus aptarnavimas, retro muzika, 
susitikimai ne tik su Lietuvos pop 
žvaigždėmis bet ir su kitais žymiais 
menininkais, maloniai kviečiame 
Jus į Mokytojų namų Baltąją sve
tainę“. Nurodytas adresas: Vilnius, 
Vilniaus gatvė 39. Prierašas: "Susiti
kimai kiekvieną KETVIRTADIENĮ“.

Gavę puošnų voką su tokiu 
kvietimu, prisiminiau, kad Lietuvos 
televizija apie Naujuosius Metus 
rodė siužetą ar visą laidą "Svečiuo
se pas Onutę“. Prisiminiau ir ele
gantišką svetainės šeimininkę, sim
patišką zanavykę Onutę Valiukevi
čiūtę, plačiai žinomą ir mylimą 
daininkę, mūsų estrados veteranę. 
Laida paliko gerą įspūdį - mylimos 
dainos, jaunystės šokiai, išdaigos, 
žaidimai. Linksma ir patrauklu. Ne- 
itin mėgstu kai kurią šiuolaikinę, 
dažnai kakofoniją menančią lietu
višką estradą, bet Onutė Valiukevi
čiūtė buvo ta dainininkė, kuriai nuo 
seno jaučiau simpatiją ir žavėjausi. 
Elegantiškai santūri, sodraus ir ma
lonaus balso dainininkė, seniai pa
siekusi meistriškumo aukštumų, 
įvaldžiusi visas profesijos paslaptis, 
populiarumu ji seniai peržengė Lie
tuvos ribas. Ji žavėjo ir rimtu, ori
ginaliu, gerai parinktu bei paruoštu 
repertuaru: dainas specialiai jai rašė 
kone visi geriausi kompozitoriai.

Knietėjo arčiau susipažinti ir su 
pradėjusia garsėti "Onutės sve
taine“, kurią lanko rinktinė ir, atvi
rai kalbant, pasiturinti publika. Ko 
gero, publika jos lankytojų ir nepa
vadinsi: tai tikri meno bei kultūros 
vertintojai ir gerbėjai. Pasidomėjęs 
sužinojau, kad klubo nariai - plačiai 
žinomi verslo žmonės, pramoninin
kai, politikai, biznieriai, kuriems 
svarbu ne tik "kalti pinigus“, bet ir 
klausytis geros muzikos, remti ir 
meną ir kultūrą, patiems dalyvauti 
organizuojant turiningą ir patrauklų 
poilsį.

Tarp klubo narių - žinomi žmo
nės - Lietuvos ir bendrų su užsieniu 
firmų, bendrovių, bankų vadovai, 
generaliniai direktoriai, tokie kaip 

Š. Davainis ("Ambra“), V. Marke- 
vič ("Era“), V. Kačalov ("Merkuri- 
jus-2000“), N. Novickienė (bankas 
"Hermis“), J. Novickas (Valstybi
nis informacijos institutas), K. Pruns
kienė su vyru ir kiti. Lankosi čia ir 
diplomatai, svečiai iš užsienio.

Klubas gyvuoja iš nario mokes
čių ir laisvanoriškų įnašų. Lėšos 
naudojamos patalpų nuomai ir - 
svarbiausia - meninėms progra
moms apmokėti. į savo Ketvirta
dienius svetainės šeimininkai kvie
čia iškiliausius muzikantus, daini
ninkus, artistus, šokėjus, šiaip įdo
mius žmones - keliautojus, istori
kus, rašytojus. Jiems tai ir materia
linė paspirtis: artistai apdovanojami 
ne tik gėlėmis ir katutėmis.

"Baltoji svetainė“ - viena iš dau
gelio Mokytojų namų (kitados Pet
ras Vileišis čia leido "Vilniaus ži
nias“) menių, kur dirba įvairūs rate
liai, repetuoja, vaidina ir koncer
tuoja chorai ir ansambliai, atskiri 
meno meistrai ir mėgėjai. Čia vyks
ta įdomių kultūrinių renginių, susi
rinkimų, simpoziumų, konferen
cijų, suvažiavimų. Išlaikyti tokius 
rūmus dabar, kai taip žvėriškai pa
brango šviesa ir šiluma, darosi kas
kart sunkiau, ir šeimininkams teko 
norom nenorom kreiptis į visuo
menę paramos. Pagalbos šauksmą 
išgirdo grupė meno ir kultūros 
žmonių, kuriems vadovauti ėmėsi 
dainininkė Onutė Valiukevičiūtė ir 
kompozitorius Mindaugas Tamo
šiūnas. Jie ėmė judinti ir kalbinti 
pasiturinčius Lietuvos žmones, ku
riems rūpi ne tik duona, bet ir dva
sinės vertybės.

Svetainė dabar atsinaujinusi, 
pagražėjusi. Ant staliukų ne tik gė
lės, bet ir degančios žvakės. Kukli 
ir patogi scena. Jauki aplinka. Ant 
scenos fortepijonas ir kiti muzikos 
instrumentai, ten groja nedidelis 
muzikantų ansambliukas. Negarsi, 
bet kerinti muzika, bent man primi
nusi praeitin nuplaukusią jaunystę. 
Tango, fokstrotai, šlageriai. Tarp 
įvairių motyvų ausį virpina senos 
lietuvių estrados dainos dar iš_A. 
Šabaniausko, D. Dolskio, S. Grau

žinio, K. Dvariono repertuaro. Įsi
terpia ir populiarioji Marlenos Dit- 
rich "Vor der Kaserne, vor dem 
grossen Tor, steht eine Lateme...“ 
Su neužmirštamuoju "Šie heisst 
Lily Marlen“...

Tačiau žodis "retro“ pavadinime 
visiškai nereiškia, kad klubas gyve
na tik praeitimi. Pasak Onutės Va
liukevičiūtės, retro - tai, kas malo
nu, gražu ir įdomu. Tuo klubas va
dovaujasi ir formuodamas repertua
rą, kviesdamas atlikėjus. Su viskuo, 
ką sukuria gražaus ir malonaus 
mūsų bendraamžiai, stengiamasi 
kuo greičiau supažindinti savo 
svečius.

Svarbiausia ketvirtadienio - apie 
kurį kalba - viešnia: žinoma išeivi
jos režisierė ir aktorė Zita Kėva- 
laitytė-Visockienė iš Čikagos. Ją 
čia pasikvietė klubo menedžeris ir 
garso režisierius G. Balutis - Onu
tės vyras ir Zitos seserėnas. Jos dė
ka patekome ir mudu su Koste 
Kučinskaite-Bielopetravičiene, po
nia Petraitiene iš kadaise populia
raus teleserialo "Petraičių šeima“. 
Mes visi trys prieš 50 metų vaidi
nome Kauno jaunajame dramos 
teatre ir po dešimtmečių susitikę 
turėjome apie ką pakalbėti.

20 vai. vakaro į sceną pakilusi 
Retro klubo šeimininkė Onutė skel
bia vakaro pradžią ir kviečia padai
nuoti klubo himną. Jis trumpas ir 
baigiasi žodžiais:

Tebūnie klubas - antri namai, 
Tegu čia lankosi geri draugai, 
Kai bus mums liūdna ir negerai, 
"Retro“ padės tikrai 
Ir mieli draugų veidai.
Himną dainuoja šeimomis ir 

kompanijomis prie staliukų susėdę 
klubo nariai, svečiai, programos 
dalyviai.

Klubo prezidentas Mindaugas 
Tamošiūnas pakelia klubo vėliavą, 
ir vakaras pradėtas. Prie garbingų 
svečių prisideda dar "YAMAHOS“ 
firmos atstovai - vokietis ir lietuvis.

Pirmoji programos dalis "Popu
liarioji klasika“: čia skamba F. Šu
berto, V. A. Mocarto, italų ir nea
poliečių liaudies dainos. Ir dainuoja 

jas profesionalai: šįvakar tai Vil
niaus muzikos akademijos absol- 
ventai-bendrakursiai N. Penikaitė ir 
G. Liaugminas, akomponiatorė R. 
Jakutytė. Dainuoja vokiškai, ita
liškai, lietuviškai.

Antroji dalis - Onutės žadėtoji 
staigmena. Scenoje jaunų, vikrių ir 
grakščių merginų būrys - Vilniaus 
kultūros mokyklos absolventės, po
puliarios Jaunimo teatro aktorės 
Kristinos Kazlauskaitės auklėtinės. 
Prasideda išradingas ir smagus 
linksmų išdaigų, dainų, šokių, paro
dijų ir improvizacijų fejerverkas. 
Merginos visai įtikinamai pamėg
džioja tokias garsias dainininkes, 
kaip Ala Pugačiova, Edit Pjecha, 
jos žavi Stepu (neblogiau kaip Mo
nika Roke) ir akrobatika, neduoda 
ramybės garbingiems svečiams ir 
solidiems šeimininkams. Smagu 
stebėti, kaip koks stambus versli
ninkas ar generalinis direktorius 
užrištomis akimis piešia mylimos 
moters portretą, ar, įlindęs į bage- 
tinius rėmus, bando sukurti savo 
autoportretą. Kuo juokingesnį, kuo 
išradingesnį. Nugalėtojai apdova
nojami. Saldainiais, obuoliais, vyno 
taurele.

Ant stalo atsiranda popieriaus ir 
šratinukas. Dabar visi kurs eilėraš
čius duota tema. "Pavasaris“... 
"Meilė“... "Obuolys“... "Kirminas“. 
Diktuojami žodžiai, kurie būtinai 
turi patekti į eilėraštį. Eilės gimsta 
skambant grakščiai tango melodi
jai. Minutė ir...

Onutės svetainėje - kandidatės į Lietuvos gražuolių konkursą; 
viduryje - O, Valiukevičiūtė.

Jono Staselio nuotr.

Strazdai ir strazdaitės kirkinąs 
Ir kaista ant meilės žarijų, - 
įlindęs j obuolį kirminas 
Pavasario meilę prarijo, - - 
deklamuoja ekspromtą vakaro sve

čias. Improvizacijas lydi juokas, katu
tės, prizai. Ekspromtai vienas už kitą 
šmaikštesni, išradingesni. Pasirodo, 
kad nieko nėra lengviau kaip būti poetu.

Dabar čia visi artistai ir žiūrovai, 
visi linksmo retro šou dalyviai.

Svetainė nedidukė, staliukų ne
daug, todėl ir klubo narių skaičius 
ribotas - jų ne daugiau kaip 40. Be 
to, niekas vienas čia nevaikščioja. 
Bent jau žmoną atsiveda. Pašokti, 
pailsėti, pasijuokti, papaikioti. 
Sampano, kavos, vyno gurkštelti.

Ketvirtadienis, apie kurį rašau, 
nebuvo itin gausus svečių: dabar 
vasara, pats darbymetis, o klubo 
nariai - užimti žmonės: visokie pa
sitarimai, konferencijos, reikaliniai 
vizitai. Nors biznio reikalai, be 
abejo, ir klube aptarinėjami, net 
sprendžiami. Beje, ir programų čia 
būna įdomesnių. Man tiesiog knieti 
papasakoti apie įdomų sumanymą 
plėsti biznio ir meno žmonių drau
gystę, kuri abipusiai naudinga. 
Žodžiu, be kalbų, kad reikia remti 
kultūrą, ji konkrečiai remiama.

Užeikite. Pažaisite, pašoksite, 
padainuosite, papaikiosite, kultū
ringai pailsėsite ir įsitikinsite, kad 
pas Onutę linksma, patrauklu, įdo
mu ir naudinga.

Petras Keidošius
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Antrasis pasaulinis karas ir sovie
tinė Lietuvos okupacija po įvairias 
pasaulio šalis išblaškė daug mūsų 
tautiečių. Nemažai jų įvairiais keliais, 
bet daugiausia su lenkų repatriantais, 
bėgdami nuo raudonojo totalitariz
mo, atsidūrė kaimyninėje Lenkijoje, 
kur komunistinis režimas buvo švel
nesnis. Toje šalyje po nacių kalinimo 
Štuthofo konclageryje likimas pri
vertė pasilikti ir kol kas mažai kam 
žinomą Mykolą Pečeliūną, kurio 
pavardė tikrai bus minima ne tik lei
diniuose apie nacių konclagerius, bet 
ir istorikų darbuose, kurie rašys 
antisovietinės rezistencijos tema.

O kol kas noriu pagerbti šį darbš
tų, kuklų ir pernelyg rūpestingą 
žmogų šiuo straipsniu, o taip pat pa
dėkoti jam už visapusišką pagalbą 
man ir kolegai A. Bubniui tiriant 
archyvinę medžiagą Štuthofo muzie
jaus archyve apie konclageryje ka
lėjusius ir žuvusius Lietuvos gy
ventojus.

Mykolo Pečeliūno likimo neži
nantis žmogus niekados nepasakys, 
jog šiam Gdansko lietuviui šiemet 
sukaks aštuoniasdešimt penkeri. 
Tiesa, tos energijos, kuri jį jaunina 
keliais dešimtmečiais, neužtenka 
visai savaitei. Kaip jis pats sako, ką 
nors padarius, po vienokios ar kito
kios pagalbos žmonėms reikia kelias 
dienas pailsėti. O juk daug metų be
veik nebuvo net to elementaraus poil
sio, kankino sovietinio bei lenkų sau
gumo gresiančio pavojaus įtampa... 
Po mūsų viešnagės jis išvažiavo 
pailsėti į Zakopanę, kur XX a. pra
džioje jėgas atgaudavo lietuvių inte
ligentai ir tautinio atgimimo veikėjai.

Jis atėjo į gyvenimą XX a. pra
džioje vidurio Lietuvoje. Tiksli gimi
mo data ir vieta - 1908 metų gruo
džio 29 diena; Kauno apskritis, Nau
jasodžio kaimas, netoli Kulvos mies
telio (dabar - Jonavos raj.). Kulvoje - 
ir tėvų kapai. Tose pačiose kapinėse, 
kur palaidotas vienas lietuvių raštijos 
pradininkų Abraomas Kulvietis (XVI 
a.). Taigi energingų žmonių krašte 
pradėjo gyvenimo kelią tada dar Mi
kas, vidurinysis iš penkių brolių Pe
čeliūnų. Buvo ir dvi seserys, išvydu- 
sios pasaulį anksčiau už penketą bro
lių, bet mirė mažos. Vieną iš brolių, 
kurį kaimynai gerbė už sumanumą, 
šviesų protą, darbštumą, patvirtino 
seniūnų dar iki 1940 m., bolševikai 
nespėjo rasti jo nuodėmių 1940-1941 
m., paliko jį ’’valdžioje“ ir vokiečiai, 
kurį laiką - net sugrįžę sovietai.

Iki to laiko, pažymėto Lietuvos 
istorijoje juodos svastikos ir raudo
nos žvaigždės, taipogi kūjo ir pjautu
vo okupaciniais ženklais, žmonių ir 
ištisų tautų tragedijomis, M. Pečeliū
nas spėjo baigti Kulvos pradžios 
mokyklą, mokėsi Jonavos progim
nazijoje, ten buvo aktyvus ateitininkų 
sąjungos narys. Po to likimas nuvedė 
į Kauną. Čia, negalėdamas iš šeimos 
reikalauti didesnės materialinės 
pagalbos (tėvas mirė dar 1927 m.).
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Gdanske gyvena lietuvis, 
pokaryje buvęs svarbiu rezistencijos ryšininku

kartu dirbo ir mokėsi. Baigė Simono 
Daukanto vyrų mokytojų seminariją 
(vakarinę). Mokytoju netapo, nes 
įsitraukė į darbą pavasarininkų orga
nizacijos administracijoje. Viliojo 
aukštojo mokslo žinios. Tad vėl ir 
dirbo, ir mokėsi. Ilgokai buvo Vytau
to Didžiojo universiteto studentu. Iš 
pradžių Teologijos-filosofijos fakul
tete studijavo pedagogiką ir geogra
fiją. Vėliau, 1934 m. pradėjęs dirbti 
Prekybos, pramonės ir amatų rū
muose, galutinai susiejo savo toli
mesnį gyvenimą su ekonomisto 
darbu. Pasigedęs ekonomikos žinių, 
tolesnes studijas tęsė Ekonomikos- 
teisės fakultete, bet po trijų semestrų, 
fakultetą iškėlus į atgautą Vilnių, 
mokymasis laikinai nutrūko. Liko 
darbas Prekybos pramonės ir amatų 
rūmų kanceliarijos viršininko parei
gose ir aktyvi pilietinė pozicija bei 
visuomeninė veikla, kuri buvo svar
bia asmeninio gyvenimo dalimi ir 
studijų metais ateitininkų organizaci
joje.

1940 m. sovietinė okupacija, toly
džio stiprėjančios represijos neleido 
M. Pečeliūnui ne tik baigti eko
nominių studijų, bet ir ramiai dirbti. 
Dėl neaiškios situacijos ir nenoro 
užkrauti kitam žmogui atsakomybę 
dėl savęs tuomet pirmą kartą (galuti
nai - 1943 m. pradžioje) atsisakė 
minties sukurti šeimą, nors su iš
rinktąja jau kalbėjo apie vestuves ir 
buvo užsakęs baldus. Okupantai, 
sovietizuodami Lietuvą, panaikino 
daugelį buvusių įstaigų. Po eilinio 
potvarkio ir M. Pečeliūnas su dalimi 
savo bendradarbių tapo į valstybinę 
plano komisiją reorganizuotos įstai
gos darbuotojais. Dar vėliau teko su 
bylų pundais keltis į naujas patalpas. 
1941 m. M. Pečeliūno bute (Talman- 
tų name Perkūno alėjoje) enkavedis
tai vos nesuėmė čia gyvenusį moks
leiviškų laikų draugą, o tuomet - vie
ną iš antisovietinės rezistencijos ak
tyvistų L. Prapuolenį.

Su jo veikla, matyt, bus susijęs ir 
M. Pečeliūno išsiuntimas į Štuthofą 
1943 m. 1941 m. rugsėjo 20 d. me
morandumo, kuriuo buvo protes
tuojama prieš nacių veiksmus Lie
tuvoje, iniciatorius L. Prapuolenis 
kaip Lietuvių Aktyvistų fronto įgalio
tinis buvo išgabentas į Dachau. M. 
Pečeliūnas tada irgi pasirašė tą doku
mentą, todėl, atrodo, pateko į gestapo 
įtariamųjų tarpą. Tuomet M. Peče
liūnas vėl dirbo Lietuvos Laikinosios 
vyriausybės atkurtuose Pramonės, 
prekybos ir amatų rūmuose. Juos 
naciai, stengdamiesi pavergti ir savo 
karo mašinai panaudoti Lietuvos 
ekonomiką, vėliau panaikino ir Vo
kietijos pavyzdžiu įsteigė Lietuvos 
ūkio rūmus. Ten dirbusiems lietuvi
ams vis sunkiau sekėsi ginti krašto 
interesus nuo plėšikiškų nacių veiks
mų, nors tam energijos negailėjo 
ūkio tarėjas prof. V. Jurgutis, vėliau 
kartu su M. Pečeliūnu atsidūręs Štut
hofe.

Po 1943 m. pralaimėjimų Rytų 
fronte prie Stalingrado ir nesėkmės 
organizuojant lietuvių SS legioną na
ciai nukreipė savo smūgį prieš ne
paklusnius, Lietuvos interesus gi
nančius savivaldos pareigūnus ir 
inteligentiją. 1943 m. kovo 16-17 d. 
suimtų ir kovo 25-26 d. į Štuthofą 
atgabentų keturiasdešimt šešių įkaitų 
ir rezistentų grupėje buvo M. Pe
čeliūnas, taip pat keli niekuo dėti, 
suimti numatytų žmonių giminaičiai 
ir šeimų nariai. Kerštaudami naciai 
suimtuosius norėjo sušaudyti dar 
Kaune. Likusiems gyviems po pir
mųjų savaičių badavimo, darbų ir 
mušimo įkaitams išžudymas antrą 
kartą grėsė 1943 m. gegužės mėnesio 
viduryje. Gegužės 31 d. po lietuvių 
protestų ir pastangų Berlyne ir Lie
tuvoje likę gyvi iš 46 lietuvių grupės 
kacetininkai - išsekę ir sergantys - 
buvo paskelbti ’’garbės kaliniais“ (iki 
tol mirė S. Puodžius, Z. Masaitis, A. 
Tumėnas, P. Kerpė, B. Grigas, I. 
Budrys, V. Tumėnas, K. Bauba, A. 
Januševičius). Dabar jie jau galėjo 
padėti ir kitiems tautiečiams bei 
kitataučiams kaliniams Štuthofo kon
clageryje. Bado ir ligų žudomiems 
žmonėms padėjo ir jautriasielis M. 
Pečeliūnas, nuo gegužės pabaigos 
dirbęs lagerio aprangos skyriuje. 
Greitai jam su likimo draugais teko 
patirti sovietų aviacijos bombar
davimus, pražudžiusius ir ne vieną 
Štuthofo kalinį, pragariškai sunkią 
evakuaciją, kuri tik buvusio švietimo 
tarėjo P. Meškausko-Germanto (žuvo 
konclageryje 1945 m.) pasiaukojimo 
ir sumanumo, o gal ir likimo dėka 
daugeliui kalinių lietuvių nesibaigė 
mirtimi.

Evakuacijos metu "garbės kali
nių“ vienuolikos žmonių grupė atsi
dūrė sovietinės kariuomenės užim
tame Pucke, Baltijos pajūryje. Čia 
reikėjo energingai gintis nuo ligų, 
kurios užpuolė nusilpusius kūnus. 
Pucko lietuviai vėl atliko savo huma
nistinę pareigą. Patys vos paeidami 
organizavo ligonines ir jų darbą. Čia 
buvusius kalinius žydus, rusus, len
kus, kitų tautybių žmones, vietinius 
gyventojus toliau marino epidemijos 
ir organizmo nusilpimas. M. Peče
liūnas su A. Kučinsku, M. Kriau
čiūnu, J. Rimašausku, A. Šapalu, gy
dytoju A. Starkum, iš vokiečių pa
liktų sandėlių vaistinę surinkusiu J. 
Brėdikiu ir kitais išgelbėjo daugelio 
žmonių gyvybes. Savęs netausojantis 
M. Pečeliūnas atliko ir sanitaro 
pareigas, padėdamas maudyti bei 
slaugyti paliegusius kūnus, ir virėjo - 
gamino maistą. Maistu pasirūpinti 
tarp plėšikaujančių ir sovietinių 
kareivių buvo nelengva. Vėliau pa
vojų kėlė atvykusių enkavedistų 
veikla, nuo kurios dalis lietuvių “puc- 
kiečių“ gelbėjosi ištrūkdami į Vaka
rus. O pervargusį M. Pečeliūną ligos 
(dėmėtoji šiltinė ir plaučių liga) 
ilgam prikaustė prie patalo. Taip jau 
buvo lemta, jog jis neišvyko į

Mykolo Pečeliūno karo metų 
nuotrauka iš Lietuvos Mokslų 
Akademijos retų spaudinių sky
riaus

Vakarus, bet negrįžo ir į Lietuvą, iš 
kurios neabejotinai būtų atsidūręs 
Stalino Gulage.

Meilė gimtajam kraštui, noras 
padėti pavergtai Tėvynei susiejo M. 
Pečeliūno likimą su antisovietinės 
rezistencijos pogrindžiu. Svarbiu 
ryšininku Lenkijoje tarp okupuotos 
Lietuvos ir rezistencijos vadovybės 
Vakaruose jis tapo dirbdamas Pucko 
ligoninės ūkio vedėju. Be to, jis 
turėjo galimybę ligoninės patalpose 
priglausti nuvargusius keliaujančius 
rezistentus. Pucke dirbo iki 1948 m. 
kovo 11 d. Deja. 1946 m. per apgau
tą lietuvių rezistentą Joną Deksnį 
sovietinio saugumo infiltruotiems 
agentams pavyko sužinoti ryšių per 
Lenkiją kanalus ir ryšininkų punktus, 
ilgainiui net sukurti Lietuvoje taria
mą naują rezistencinę organizaciją, 
kurios dėka sovietinis saugumas 
Lietuvoje suėmė daugybę lietuvių 
partizanų ir jų rėmėjų. Šiose saugu
mo operacijose pasižymėjusio agento 
ir lietuvių tautos išdaviko J. Mar
kulio, veikusio "Erelio“ slapyvar
džiu, veikla tebelaukia istorikų 
tyrinėjimų ir plunksnos. Tik legen
dinio Juozo Lukšos pastangomis J. 
Markulis buvo demaskuotas ir turėjo 
bėgti nuo bausmės iš Lietuvos į 
Rusiją. J. Deksnys, neapdairumu 
padaręs lietuvių partizanams daug 
nuostolių, 1949 m. jau savo valia 
pradėjo tarnauti sovietiniam saugu
mui ir tapo išdaviku. Tuomet M. Pe
čeliūnas jau buvo supratęs, jog rezis
tentų ryšius tarp Vakarų ir Lietuvos 
kontroliuoja saugumo sovietinio ir 
lenkų agentai, ir atsisakė toliau ką 
nors daryti. Jis ir šiandien skaudžiai 
išgyvena lietuvių rezistentų nesėk
mes Lenkijoje, dėl to jaučia kaltę ir 
pats.

M. Pečeliūnas buvo suimtas ir tar
domas sovietų ir lenkų saugumiečių 
Vroclave 1949 m. vasarą. Paskui 
gyveno Gdanske, buvo sekamas so
vietinio KGB kontroliuojamų lenkų 
saugumiečių. Darbas (neretai be 
atostogų) Medicinos akademijoje, 
kur ir šiandien turi daug nuoširdžių 
bičiulių, tikėjimas Dievu ir savo auka 
Tėvynei padėjo išgyventi mieste prie 
Vyslos žiočių.

Nepalūžo Mykolas Pečeliūnas 
nuo įtampos ir metų naštos, dabar jis 
gali būti svarbus liudininkas ir sovie
tinio saugumo archyvų vienpusiškos 
medžiagos papildytojas. Tikimės, jog 
likimas ir sveikata jam leis šiemet dar 
kartą apsilankyti Lietuvoje pas gimi
naičius. Tai būtų gera proga su isto
rikais aptarti Lietuvos gyventojų 
kančių Štuthofo nacių konclageryje 
tyrimo klausimus. Istorikams reikia 
pasinaudoti ištvermingojo Gdansko 
lietuvio parama tiriant tiek Lietuvos 
istorijos nacių okupacijos laikotarpį, 
tiek antisovietinę lietuvių rezistenci
ją, o žurnalistams - pratęsti pasako
jimą apie šį įdomų žmogų.

Stanislovas Buchaveckas 
Lietuvos istorijos instituto 
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Vos pravėręs duris, mokyklos 
vestibiulyje ant sienos pamačiau 
kryžių. Si krikščionių simbolika, 
atributika kabo klasėse, mokytojų 
kambaryje, direktorės kabinete. Ir 
tai nieko nestebina: Telšiuose šią 
septintąją vidurinę visi žino tik 
kaip katalikų gimnaziją. Mintis ją 
įkurti kilo vokiečių kalbos mokyto
jai Angelei Raudienei, kai visi 
suskato garsiai ir daug šnekėti, kaip 
pertvarkyti mokyklą, kad ji atitiktų 
nūdienos reikalavimus. Gražiai kal
bančių nestigo, bet beveik niekas 
nesiėmė ką nors padaryti prak
tiškai. Angelė Raudienė prisiminė 
Lietuvoje buvusias parapijines ka
talikų mokyklas.

Idėją kurti tokią mokyklą ypač 
aktyviai palaikė Telšių vyskupijos 
kurija.

Ir štai mokykla baigė trečiuosius 
mokslo metus. Per tą laiką ji įgijo 
savitą veidą, sukūrė savas tradici
jas. Nors ir toliau priima visus no
rinčius, nedaro jokios atrankos nei

Profesorius Eduardas Varanauskas: 
Lietuva iš labdaros ilgai neišgyvens. 

Darbas, tik darbas mus išgelbės
Mūsų mikrochirurgai, grįžę iš 

tarptautinės konferencijos Berlyne, 
pasiguodė esą ne prastesni specialis
tai, o kai kuriuo požiūriu net prana
šesni nei kolegos vienoje kitoje šaly
je. Berlyne labai teigiamai buvo įver
tinti mūsų mikrochirurgų Vido Min- 
derio ir Sauliaus Špokevičiaus prane
šimai. Vakarų mikrochirurgai, gal ir 
pasirodys keista, kaip sakė vienas iš 
lietuvaičių, dėl nepaprastai gerų dar
bų sąlygų ir taip pat gana gero atlygi
nimo už tą darbą yra šiek tiek išpe
nėję, nes labiau linkę į vadinamąją 
grožio chirurgiją. O Lietuvoje gal pa
deda jaunųjų chirurgų entuziazmas, 
noras išmėginti savo galimybes net ir 
esamomis skurdžiomis sąlygomis. 
Todėl yra vilčių, kad ir po ketverių 
metų mūsų mikrochirurgai bus pa
kviesti į Lisaboną, kur vyks eilinė 
konferencija...

Tačiau kad per tuos ketverius me
tus mūsų mikrochirurgija tobulėtų, 
kad apskritai pasikeistų į gera medi
cinos reikalai, privalu jau šiandien 
rūpintis. Būtent medicinos politikai 
Lietuvoje ir buvo skirta spaudos kon
ferencija, kuriomis žurnalistų sveika
tos apsaugos ministras Jurgis Brėdi
kis nelepina. Be abejo, buvo smalsu 
sužinoti, ką profesorius, žymus kar
diochirurgas, savo kailiu patyręs vi
sus mūsų medicinos aprūpinimo pa
radoksus, spėjo nuveikti ar kokiems 
žygiams rengiasi, tapęs ministru.

- Svarbiausia šiandien - puoselėti 
sveiką gyvenimo būdą. Tam tikra 
prasme tai yra lietuvių tautos išsigel
bėjimas, - pasakė ministras Jurgis 
Brėdikis.

Pasakė ir padarė - uždrausta bet 
kokia tabako ir svaigalų reklama. Bu
vo nelengva to pasiekti, atsispirti pa
gundai ir atsisakyti išlygų net garsia
jai firmai "Phillips Morris“, atėjusiai 
j Lietuvą su savo milijonais. Taigi 
dabar jau nerūkoma nei ministerijos 
pastate, nei ligoninėse, nei poliklini
kose, nei sanatorijose. Čia jau nėra 
kitos išeities. Net Pasaulio banko ir 
PHARE parama gana kategoriškai 
siejama su ekonomikos struktūros 
keitimu .sveikatai naudinga linkme.

- Mes turime rūpintis sveikata, - 
kalbėjo ministras Jurgis Brėdikis. - O 
sveikatos apsauga turi rūpintis visos 
ministerijos. Todėl mes manome iš 
ministerijos pavadinimo žodį "apsau
ga“ išmesti.

Žinoma, pavadinimas nedaug ką 
pakeis, bet svarbu pati nuostata - 
sveikatos ministerija. Formuoti naują 
medicinos politiką pasirengęs padėti 
irGoteborgo universiteto profeso
rius, Pasaulio sveikatos organizacijos 
patarėjas, taip pat kardiologas Švedi
jos lietuvis Eduardas Varanauskas.

- Visi ekspertai, kurie čia buvo at
važiavę, be vargo nustatė Lietuvos

Supa gaivi evangelinė dvasia
pagal mokymosi pažangumą, nei 
pagal mokinio elgesį.

Komplektuojant mokyklą, su
prantama, nepamirštamas pagrindi
nis reikalavimas: kas nori mokytis, 
turi būti katalikas. Tikėjimo žinios 
čia nuolat plečiamos, gilinamos. 
Šitam pasitarnauja ir tikybos pa
mokos, kurios kiekvienoje klasėje 
yra privalomos. Ir ne tik tai. Didelę 
įtaką besimokantiems daro tautos 
tradicijos, katalikiškos krypties 
užklasinė veikla.

Kaip geriau ugdyti mokinių dva
singumą, pirmiausia rūpinasi mo
kyklos kapelionas Jonas Kaunec- 
kas. Jis, rodos, šiame darbe itin di
delių sunkumų nejaučia. Dvylik
tokai pasakojo, jog bendramin
čiams susirinkus, tarpusavio san
tykiai tapo šiltesni, draugiškesni. 
Jie, pavyzdžiui, per mėnesį vienas 
apie kitą sužinojo daugiau negu 
ankstesnėje mokykloje per visus 
mokymosi metus. O ir pedagogai 
pastebi čia besimokančiųjų nuošir

medicinos diagnozę, - kalbėjo minist
ro patarėjas Eduardas Varanauskas. - 
Per daug ligoninių, per daug lovų, per 
ilgai gulima ligoninėse, gal perdaug ir 
daktarų. Diagnozė sunki ir čia jau šve
diškas receptas netiks. Būtina surasti 
lietuvišką. Teoriškai medikai yra ne
blogai pasiruošę, tačiau dažnai savo 
žinių negali pritaikyti praktiškai. Kar
tais ligonis miršta dėl paprasčiausių 
medicinos reikmenų trūkumo. Saky
sim, ligoniui atlikta sudėtingiausia, 
aukščiausios kvalifikacijos operacija, 
tačiau jam vietoj kateterio tenka nau
doti... kokteilio šiaudelį.

Džiaugiamės labdara ir dėkojame 
tiems, kurie mus remia. Tačiau, pasak 
Eduardo Varanausko, Lietuva iš lab
daros ilgai neišgyvens, juo labiau kad 
dažniausiai gaunama ne tai, ko reikia. 
Derėtų nuodugniai išanalizuoti porei
kius, o tada prašyti paramos. Štai vie
na Švedijos firma, atlikusi tam tikrus 
tyrimus, nusprendė siųsti į Lietuvą ne 
vaistų, o įrangą gaminti tirpalams, ku
rie pas mus, švedų akimis, buvo gami
nami kaip viduramžiais.

- Darbas, tik darbas bus išgelbės, - 
sakė Eduardas Varanauskas. - Per pra
kaitą, per ašaras turim susikrauti tuos 
turtus, kad galėtume patys pirkti vais
tų, kurių mums reikia.

O kol neturime turtų, dėkojame 
Danijai už šiuolaikinę diabeto polik
liniką Kaune, dėkojame vokiečiams ir 
prancūzams, tautiečiams Didžiojoje 
Britanijoje ir Amerikoje, Kanadoje ir 
Australijoje. Dėkojame ir nuostabiam 
chirurgui iš Bostono M. J. Dannui, 
kuris sugrąžino vaikystės džiaugsmą 
trylikametei Aušrelei, penkiamečiui 
Daliui ir devynmetei Jurgitai. Žandi
kaulio ir ausies atstatymo operacija 
Amerikoje kainuoja 40 tūkstančių do
lerių. Viena operacija! Tuo tarpu mi
nėtiems vaikučiams apsigimimo iš 
karto pašalinti neįmanoma. Teks ope
ruoti dar ir dar kartą. Tik dabar tų vai
kučių globą perims švedų gydytojai - 
jie į ausį implantuos klausos protezą, 
kuris kainuoja apie 70 tūkstančių do
lerių. Kiek metų turėtų praeiti, kol ke
turios dešimtys tokių nelaimingų vai
kų sulauktų savo operacijos dienos?

Profesorius M. J. Dannas Lietuvo
je lankėsi trečią kartą. Pernai rudenį 
jis konsultavo apie du šimtus vaikų su 
įgimtomis veido ydomis. Tada ir buvo 
atrinkti keli vaikučiai operacijai, tada į 
labdaros žygį įsijungė Lietuvos vaikų 
globos centras Bostone ir krepšininkas 
Šarūnas Marčiulionis, daugelis dauge
lis žmonių. Visi jie buvo geru žodžiu 
prisiminti Vilniuje, "Šarūno“ viešbuty
je, kur vyko mažųjų ligoniukų, daktaro 
ir gerumo akcijos rėmėjų susitikimas.

Ir dar keletas žodžių apie mūsų 
medicinos padėtį. Šiuo metu, kaip tei
gė ministras Jurgis Brėdikis, per 50 
procentų stomatologinės pagalbos 

dumą, paprastumą. Niekas nesi
juokia iš paliegusių ar turinčių fizi
nių trūkumų.

Darbo diena mokykloje praside
da ir baigiasi malda. Pedagogai la
bai rūpinasi, kad ji netaptų savo
tišku trafaretu, bejausmiu gražių 
žodžių kartojimu. Todėl klasės 
maldą "suderina" su prašymu 
Aukščiausiojo to, kas mokiniams 
itin aktualu. Vienuoliktokams susi
kaupti padeda giesmė, kaskart vis 
kita.

Kiekvieną sekmadienį Telšių 
katedroje laikomos mišios jau
nimui. Į jas katalikų mokyklos 
auklėtiniai eina be jokio paragini
mo. Laisvo apsisprendimo principo 
laikomasi ir dalyvaujant kas savaitę 
mokykloje aukojamose Šv. mi
šiose. Kol kas rinkdavosi aukš
tesniųjų klasių mokiniai. Mažiu
kams kapelionas dar tik aiškina 
pamaldų turinį, reikšmę, moko
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žmonėms teikiama privačiai. Žmo
nės per maždaug pusšimtį metų įpra
to bet kokią medicinos pagalbą gauti 
lyg ir nemokamai. Dabar gi daugu
mas suvokia, kad nieko nemokamo 
negali būti. Taigi ir mokamos klini
kos Lietuvoje jau ne naujiena. Kitas 
dalykas, kiek žmonių dabartinėmis 
sąlygomis yra pajėgūs jomis naudo
tis. Vilniuje jau kuris laikas veikia 
privati klinika gražiu pavadinimu 
SBT, kas reiškia "Sveikata - bran
giausias turtas“. Kaip teigia vienas iš 
klinikos vadovų Anatolijus Krivuli- 
nas, medicinos daktaras, stažavęsis 
Rusijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, 
žmonės čionai ateina nedrąsiai, nors 
dar nepraradę paskutinės vilties. Pir
miausia, kas čia nustebina - tai aplin
ka, nebūdinga įprastoms poliklini
koms: idealiausia švara, tvarka, tyla, 
ramybė ir pasitikėjimui nuteikiantys 
klinikos darbuotojų veidai. Čia žmo
gus pasijunta esąs laukiamas. Čia 
maloni medicinos seselė padės nusi
vilkti ir apsivilkti paltą, pasiūlys ka
vos ar arbatos puodelį, dėl ko ne vie
nas sutrinka. Tiesa, tas jaukus pri
ėmimas kainuoja 20 litų. O jau gydy
mas gali kainuoti penkis kartus tiek. 
Brangu? Bet kas žmogui gali būti 
brangiau už sveikatą?

Panašiai yra ir su dantų gydymu. 
Tik šioje srityje žmogus turi didesnę 
galimybę rinktis. Net tarp privačių 
kabinetų. Pavyzdžiui, JAV firmos 
”SK-impex INC“ stomatologijos 
centre, kur naudojamos visame civi
lizuotame pasaulyje pripažintos prie
monės, kainos yra penkis ar net de
šimt kartų mažesnės nei Vakaruose. 
Vieno danties protezas čia kainuoja 
nuo šešių iki aštuoniasdešimt penkių 
dolerių. Tuo tarpu valstybinėje klini
koje "Dantis“ visos paslaugos maž
daug perpus pigiau. Bet ten žmonės 
laukia mėnesių mėnesiais.

- Kai neturi ką dėti ant danties, 
gali gyventi ir be danties, - pašmaikš
tavo seneliukas, nuo pernai laukian
tis savo eilės prie stomatologo kabi
neto.

Čia belieka pridurti, jog ir mums 
labai reikalingas medicinos draudos 
įstatymas, kuris vis stringa ir stringa 
Seimo rūmuose. Kitokia turėtų būti 
ir aprūpinimo vaistais tvarka. Dabar 
tiekėjų dešimtys, ir kiekvienas sau 
nusignybia dalį, todėl būna, kad 
žmogus, atėjęs į vaistinę kokio tepal
iuko nuo sąnarių skausmo, išgirdęs 
kainą, pajunta širdies negalią. Kita 
vertus, girdėti šnekant, jog pastaruo
ju metu lietuviai suvartoja vis ma
žiau vaistų. Gal ėmėme daugiau 
sportuoti, negalios kratytis senolių iš
bandytais būdais? Kas žino. Palauk
sime kito susitikimo su sveikatos 
ministru.

Salomėja Čičiškina

Patvirtinta popiežiaus 
vizito emblema

Popiežiaus apsilankymo Lietuvoje 
komiteto skelbtą Jono Pauliaus II 
vizito emblemos konkursą laimėjo 
kaunietė Jūratė Čepaitė. Jos siūloma
me Jono Pauliaus 11 vizito Lietuvoje 
emblemos projekte pavaizduotas mė
lynas Žemės rutulys, kurio viršuje 
įrašyti žodžiai "Liudykime Kristų!", 
o centre - geltonas Lietuvos žemėla
pis. I jį leidžiasi baltas paukštis, sim
bolizuojantis Šventąją Dvasią. Kita 
šio simbolio reikšmė - taika. Paukštis 
neša kryžių - svarbiausią krikščionių 
tikėjimo ženklą, primenantį Kristaus 
auką dėl žmonijos išganymo. Nuo 
kryžiaus žemyn tiesiasi ruožas, api
brėžtas trimis spinduliais. Tai - Šven
tosios Dvasios dovanos, tikėjimas, 
meilė, viltis. Apačioje parašyta: "Lie
tuva - 93“. Baltas kaspinas su įrašytu 
popiežiaus vardu abipus Lietuvos že
mėlapio apjuosia Žemės rutulį ir 
ženklina Šventojo Tėvo misiją: pa
saulio tinkinčiuosius krikščionis 
jungti į visuotinę bažnyčią.

Egzaminas 
ryšininkams

Ryšių ir informatikos ministras G. 
Žintelis bei viceministras A. Basevi- 
čius buvo Romoje. Be kitų reikalų, 
jie Italijoje ir Vatikane aptarė pasi
rengimą popiežiaus Jono Pauliaus II 
kelionei į Lietuvą.

Vienas svarbiausių ryšininkų už
davinių - parengti technines priemo
nes radijo ir televizijos transliacijoms 
iš visų popiežiaus buvimo vietų: 
Aušros Vartų, Vingio parko, Santa
kos, Kryžių kalno. Bet kuriuo kelio
nės momentu šventajam Tėvui turi 
būti garantuotas tiesioginis telefono 
ryšys su Vatikanu.

Daug ir modernių priemonių - te
lefonų, teleksų, faksų - reikės "Lietu
vos“ viešbutyje planuojamam spau
dos centrui. Nors ryšininkai jau turi 
tokių spaudos centrų organizavimo 
patirtį - jie buvo įrengti lankantis 
Prancūzijos prezidentui Fransua Mi- 
teranui (Francois Mitterrand), kitiems 
aukštiems svečiams, - šį kartą laukia
ma rekordinio žurnalistų skaičiaus: jų 
žada atvykti net iki trijų tūkstančių. 
Vatikano radijas, naujienų agentūros, 
laikraščiai ir televizijos kompanijos 
jau teikia užsakymus, kiek ir kokių 
ryšio priemonių jiems reikės popie
žiaus vizitui nušviesti.

Tarptautinius pasikalbėjimų punk

Suvenyrai, skirti popiežiaus Jono Pauliaus II vizitui Lietuvoje.
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

Naujas ’’Lietuvos avialinijų“ maršrutas

Maršrutu Vilnius-Stokholmas- 
Vilnius”Lietuvos avialinijų“ (LAL) 
lėktuvai pradės skraidyti nuo liepos 
antrosios pusės.

"Boeing-737-200“ iš Lietuvos 
sostinės kils kiekvieną antradienį ir 
ketvirtadienį 16 valandą 20 minučių 
ir beveik tokiu pačiu laiku po valan
dos skrydžio nusileis Stokholme. Į 
Vilnių lėktuvas grįš 19 valandą 30 
minučių. Lietuvos piliečiams bilietai 
parduodami su nuolaida, į abi puses 
jie kainuos apie 250 JAV dolerių ar 
atitinkamai litais.

Šiuo metu LAL reguliariai skren
da į Almą Atą per Kazanę, į Amster
damą, Berlyną, Frankfurtą prie Mai
no, Kopenhagą, Londoną, Maskvą,

tus teks įrengti ir maldininkams, ku
rių vien Vilnius žada priimti apie 750 
tūkstančių - daugiau nei sostinėje gy
ventojų.

Pasveikinimas Jonui 
Pauliui II

Beveik trisdešimt bažnytinių ir 
pasaulietinių chorų lietuviškai, len
kiškai ir lotyniškai giedos šv. Mišio
se, kurias savo vizito metu Vilniuje, 
Vingio parke, aukos popiežius.

Iškilmėse ketinama atlikti J. Nau
jalio mišias Šv. Leonardo garbei, 
įvairių lietuvių, lenkų, kitų užsienio 
autorių giesmes.

Šventojo Tėvo atvykimo į Lietuvą 
proga "Pasveikinimą Jonui Pauliui IF’ 
sukūrė poetas Bernardas Brazdžionis 
ir kompozitorius Lionginas Abarius.

Bus daug suvenyrų
Pramonės ir prekybos ministerijoje 

jau įvyko trys suvenyrų, skirtų popie
žiaus Jono Pauliaus II vizitui Lietu
voje, peržiūros. Leidimai gaminti ir 
prekiauti jau išduoti 49 kūrinių projek
tams.

Per trečiąją peržiūrą tarpžinybinės 
tradicinių dailiųjų amatų ir dirbinių 
ekspertų komisijos nariai - įvairių me
no sričių specialistai - gerai įvertino 
bendros įmonės "Utena-Vostok“ laik
rodį, individualios Algio Kalino įmo
nės keramikinius pano su popiežiaus 
ir Kryžių kalno atvaizdais, Kauno 
"Dailės“ kombinato medalius, valsty
binės įmonės "Jiesia" porcelianinius 
medalius, dėžutes, lėkštutes ir pla- 
ketes. "Jiesia“ pasirengusi pagaminti 
ypač didelį kiekį suvenyrų su popie
žiaus portretu.

Geriausių darbų autoriams numa
tyta skirti 14 premijų. Konkurso galu
tinius rezultatus numatoma susumuoti 
po visų peržiūrų. Kita suvenyrų per
žiūra Pramonės ir prekybos ministeri
joje įvyks liepos 15 dieną.

Paryžių, Sankt Peterburgą, Varšuvą. 
Šiais metais planuojama atidaryti 
maršrutą Vilnius-Orenburgas-Taš- 
kentas ir reguliarų čarterinį - Vil- 
nius-Tel Avivas.

"Lietuvos avialinijos“ savo klien
tams šią vasarą numato pasiūlyti ir 
biznio klasę. Bilietai į tos klasės vie
tas yra apie du kartus brangesni, ta
čiau keleiviui įrengti patogesni krės
lai, siūlomas geresnis aptarnavimas. 
Turtingam keleiviui aerouoste yra 
biznio klubas su įvairiomis ryšio 
priemonėmis, automobilių nuoma ir 
kitos paslaugos.

Keleivių aptarnavimas pagerės, kai 
"Lietuvos avialinijos“ rudenį įsigis 
naujausią lėktuvą "Boeing-737-500“.
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Ne tik malonumas - ir politika
Pokalbis su Seimo nariu, Gamtos apsaugos 

komiteto pirmininku Arvydu Bajoru apie Lietuvą, 
mūsų krašto gamtą ir jos apsaugą, 

žaliųjų darbus ir medžioklę

- Seimo nariai daug važinėja. 
Kaip turistai. Čia vieno, čia kito nė
ra posėdžiu salėje, klausai per radi
ją, iš laikraščių sužinai - Anglijoje 
buvęs, po Amerikos naršęs, Pary
žiaus gatvėmis vaikštinėjęs. Ir Jūsų 
štai nebuvo Seimo posėdyje. Kur 
akis ganėte?

- Ne Paryžiuje ar Vašingtone. 
Man užteko Latvijos. Buvau ne vie
nas. Važiavome su energetikos mi
nistru Algimantu Vladu Stasiukynu, 
Seimo nariu Kazimieru Antanavičiu
mi. Vykome ne kokių nors tarptauti
nių sutarčių pasirašyti, o susitikti su 
Latvijos energetikos ministru. Pirmą 
sykį tokiame lygyje pakalbėti apie 
Ventspilio ir mūsų Naftos įmonės 
bendradarbiavimą. Jau ketvirti nepri
klausomybės metai, bet tebesame 
priklausomi nuo Rusijos. Iš kitur nė 
tonos naftos negavom, menkai eks
ploatuojame savo išteklius, Klaipė
doj terminalo pastatyti neįstengėme.

- Ir ką Rygoje atsakė į Jūsų 
pasiūlymus?

- Visų pirma turiu pabrėžti, kad 
šis pokalbis nebuvo oficialus. Tai 
buvo pasikeitimas nuomonėmis. Pir
mieji Latvijos energetikos ministro 
žodžiai mus nuteikė neigiamai. Ko ir 
norėti! 70 procentų valiutos latviams 
atneša terminalas. Kas norės dalintis 
tokiu turtu? Bet mes sakėme: tas tur
tas - laikinas. Mūsų terminalas bus 
modernesnis, mes su jumis, ponai, 
konkuruosim. Jūs nebūsit monopo
listai. Ministras pradėjo galvoti.

- Negi atsisakysime savo įmonės 
idėjos? Ir valiutos, kurią gauna 
Latvija?

- Aš to nesakau. Pabrėžiu: mūsų 
apsilankymas Rygoje nereiškia Lie
tuvos terminalo statybos stabdymo 
pradžios, tai tolimesnis mums pato
gių variantų ieškojimas.

Nors A. Šleževičiaus vyriausybė 
pagaliau priėmė galutinį sprendimą 
projektuoti ir statyti plūduro tipo naf
tos terminalą Būtingėje, lieku prie 
savo nuomonės, kad Latvijos varian
tas būtų padėjęs mums išsaugoti 
gamtą - gintarinį pajūrį. Lietuvą tu
rime vieną, ir ją reikia saugoti. Sau
goti gaspadoriškai, kad tai, ką turime 
šiandien, paliktume ir ateinančioms 
kartoms, kurios gyvens prie Baltijos. 
Net kiek pataisę tai, kas pagadinta.

- Tai kas būtų svarbiausia šiame 
bare? Terminalas turbūt nėra la
biausiai pavojingas Lietuvos gam
tai, žmonėms...

- {statymų! Artimiausias mūsų 
komiteto ir Aplinkos apsaugos 
departamento uždavinys - baigti sau
gomų valstybės teritorijų įstatymą. 
Dabar gamtą saugo visi ir niekas. 
Susikerta daugelio žinybų interesai, 
įstatymą turime priimti iki valstybės 
regioninio pertvarkymo. Manau, na
cionaliniai parkai turėtų priklausyti 
vienam valsčiui. Gal priešingai - 
vienas valsčius turi sudaryti nacio
nalinį parką. Kai parką tvarko keli 
rajonai, dirbti sudėtinga.

- Ar tai įmanoma padaryti?
- Kodėl ne? Jei šito nepadarysime 

dabar, tai nepadarysime niekad. Vi
same pasaulyje yra šitaip. Ką reiškia 
teritorijos perspaskirstymas? Tai ne 
vien naujų ribų nustatymas, naujų 
centrų sukūrimas. Tai, visų pirma, 
naujas psichologinis žmonių susi

vokimas. Nacionalinių parkų valsčių 
šeimininkai turėtų būti žmonės arčiau 
gamtos, suaugę su ja, mylį ją. Juk 
šiandien visai kita padėtis, sakysim, 
Dzūkijos nacionaliniame parke 
Varėnos rajone, negu Aukštaitijos, 
kuris išsidėstęs trijuose rajonuose, turi 
tris šeimininkus.

- O kaip viską pakišti po vienu 
stogu?

- Problemų nemažai. Visų pirma, 
žemės nuosavybė. Viso pasaulio vals
tybės stengiasi išpirkti žemes iš savi
ninkų, kurie gyvena nacionaliniuose 
parkuose, o mes tas žemes grąžinant 
žmogui. Tai kada išpirksime? Šian
dien, kai vyriausybė neturi nė cento? 
Rytoj, kai irgi neturės? Poryt, kai pri
vatininkas išparduos žemę užsienio ir 
vietos kapitalistams, kurie visas gra
žias paežeres apstatys pilaitėmis, sau
nomis, restoranais, poilsio namais? Ar 
taip mes išsaugosime nacionalinius 
parkus? Ar tada bus laikas imtis puo
selėti vietos papročius, susiklosčiusią 
buitį, vietinę architektūrą, amatus, 
verslus, dialektą, kultūrą, kai viskas 
bus sugriauta ir sunaikinta, kai ant tos 
senovės, kurią siekiame išsaugoti, sto
vės naujo gyvenimo mūrai, svetimkū
niai tėviškės peizaže? Todėl žemė na
cionalinių parkų teritorijoje turėtų likti 
valstybės žinioj. Žmogaus teisės, aiš
ku, bus suvaržytos, teisingumas dali
nai neatstatytas, bet valstybiniu požiū
riu laimėtume daug. Tokie valsčiai 
Lietuvoje būtų tartum nacionalinio 
pulso salės.

- Sklidinos nacionalinės neapy
kantos ir pykčio?

- O kur jo nėra? Brolis brolio neap
kenčia, jei jam geriau. Žinau atvejį, 
kai varžytinėse atimtą ir parduotą že
mę atsiima tas, kurio jinai buvo, nes 
tas, kuris nusipirko, nespėjo iki ketu
riasdešimtųjų birželio keturioliktos su
sitvarkyti dokumentų. Giminės susi
pjovė ne dėl išartos ežios ar kitokios 
skriaudos, o todėl, kad vienas Pre
zidento rinkimuose balsavo už Al
girdą Brazauską, kitas - už Stasį Lo
zoraitį.

- Ginčijasi ne tiktai giminės. Sa
kysim, amžinas miškininkų ir me
džiotojų ginčas: katriems priklauso 
miško turtai? Medžiotojai kaltina 
miškininkus, kad jie skurdina girių 
fauną, miškininkai - kad medžiotojai 
ir j't Žvėrys siaubia miškus. Katrie 
teisūs?

- Ir miškas, ir jo žvėrys - Lietuvos 
turtas, kuriuo turime didžiuotis. 
Pridursiu - ir upės, ir ežerai, ir Baltija, 
ir Kuršių marios, ir tvenkiniai. O kas 
šeimininkai, nustatys vykdomoji val
džia. Reikia sykį susitarti, kas duoda 
leidimus medžioklei, žvejybai. Šei
mininkų daug, jų gali atsirasti dar dau
giau, kai miškai atsidurs privačiose 
rankose. Eiliniam medžiotojui tas 
pats, kas jam nuomoja medžioklės 
plotus. Tik jam turi būti aišku, kur, 
kokiam laikui tie plotai skirti. Tuomet 
jis bus šeimininkas, globos fauną, sau
gos ją nuo brakonierių. O dabar 
medžioklė supolitinama, sudievinama, 
nors ji nėra niekas daugiau kaip mal
onumas, už kurį reikia mokėti kaip už 
teatrą, kiną, knygą, turizmą. Niekas 
pasauly neduodama veltui.

- Kodėl tiktai malonumas? Aš 
sakyčiau - ir biznis. Juk buvo laikas, 
kad už eksportuotą žvėrieną Lietuva 
pirkdavo vaistus ir medicininę 
įrangą. Šiandien nei to, nei ano 
nebėra, liko tiktai malonumai...

- Ir šiandien Lietuvoje vyksta 
komercinės medžioklės. Miškų ūkio 
ministerija iš to neblogai kišenes pa
pildė. Reikia tai palaikyti. Komercinei 
medžioklei turime skirti geriausius 
plotus. Štai daug tokių medžioklių 
organizavo Šunskų valstybinis me
džioklės ūkis, norinčių pašaudyti atsir
ado nemažai. Manau, kad savo 

medžioklės plotus turėtų turėti ir 
valstybės Prezidentas, ir Ministras 
pirmininkas...

- Ar tai nepakenks Algirdui 
Brazauskui? Juk ir dabar opozicija 
jam prikaišioja medžiokles, nors jis 
nebuvo iš tų, kurios jo garbei būtų 
organizuotos ?

- Aš nesakiau, kad plotus turėtų 
turėti Algirdas Brazauskas, sakau: 
valstybės Prezidentas. Ir štai kodėl: 
Prezidentas turės svečių, juos reikės 
priimti, o tarp svečių bus ir medžio
tojų. Visame pasaulyje šitaip. Ame
rikos mes neatrasime. Atrasime, jei 
tokių plotų neskirsime ir neprižiūrė
sime. Manau, nauda bus ir tam vals
čiui, kur bus Prezidento medžioklės 
plotai. Ar nemalonu, kad aukšti sve
čiai, tarp jų ir Lietuvos Prezidentas, 
mano valsčiuje nušovė šerną ar lapę, 
net elnią? Medžioklė - ne politika, 
medžioklė, kartoju, - tai malonumas.

- Bet va su medžiokle susijęs 
lietuviškosios spaudos atgavimas. 
Kai Rusijos valdžios atstovai Lietu
voje įsitikino, kad 40 metų veltui 
kovoja su lotyniškomis raidėmis, 
negalėjo įkalbėti ministrų atšaukti 
tą draudimą. Todėl Vilniaus gene
ralgubernatorius Sviatopolkas 
Mirskis ir Kauno gubernatorius 
Veriovkinas apie tai pakalbėjo su 
caru medžioklėje Baltvydžių gi
riose, caras, grįžęs į Petrapilį, iš
leido dekretą dėl lietuvių spaudos 
laisvės.

- Nebuvau girdėjęs tos istorijos. 
Taigi turėčiau sutikti, kad medžioklė 
yra politikos dalis, pokalbių, vyks
tančių prie oficialių pasitarimo stalų, 
tęsinys. Politiką galima daryti visur, 
kad tik būtų kraštui nauda.

- Ar ne politika buvo žaliųjų 
judėjimas mūsų nacionalinio išsi
vadavimo judėjimo pradžioje? Ko
kių buvo gražių iniciatyvų! Va
lėme Vilnelę, plaukėme baidarė
mis Nemunu ir Nerimi, ieškojome, 
kas teršia šias upes, kėlėme tai 
viešumon. O akcija prie Žemės 
ūkio ministerijos ir žemės ūkio 
valdybų rajonuose, kur žmonės 
nešė maisto produktus, kurių ne
nori valgyti, nes jie ekologiškai 
nešvarūs?! Šiandien kažkodėl eko
logiškai nešvarių produktų neliko. 
Liko tiktai brangūs.

- Dėl to aš turiu savo nuomonę. 
Žalieji liko, jie yra ir bus, kol bus 
gamta. Tai žmogaus sąžinė, žalioji 
sąžinė. Tik vieni žaidžia emoci
jomis, kiti - dirba. Tuos dirbančius 
reikia gerbti ir sveikinti, kaip juos 
gerbia ir sveikina visas pasaulis. 
Mylėti gamtą, siekti, kad jinai būtų 
natūralesnė - gražu ir kilnu. Kas 
įvyktų, jeigu nebūtų sukilę Klaipė
dos žalieji prieš neapgalvotus termi
nalo statytojų planus? Ką mes būtu
me turėję iš Baltijos pajūrio?

Antra vertus, gyvenimas yra gy
venimas. Suderinti urbanizaciją su 
aplinka - sudėtinga, bet būtina. Ža
liųjų sukelti konfliktai - sveiki, nors 
ne visi jų norai - realūs.

- Jūsų komitetas nedidelis, o 
darbų daug. Kodėl Jus išrinko 
komiteto pirmininku?

- Matyt, dėl biografijos. Buvau 
neetatinis gamtos apsaugos inspek
torius, gaudžiau brakonierius. Ma
no specialybė - inžinierius hidro
technikas, melioratorius, o liau
diškai - zimagoras. Gyvenu kaime, 
turiu du hektarus žemės, trobą, 
tvartą, laikau vištų, kiaulių, kurių 
sumažinau, kad žmona viena likus 
nevargtų, nes čia, Vilniuje, prasi
maitinu iš algos. Po kadencijos Sei
me vėl grįšiu į kaimą, vėl dirbsiu. 
Savo duonos abraką pridėsiu prie 
kitų abrakų...

Kalbėjosi Adolfas Strakšys

Šiais mokslo metais Lietuvos mokyklų dvyliktose klasėse (lietuvių ir 
lenkų dėstymo kalbos) mokėsi 17320 moksleivių, vienuoliktose klasėse 
(rusų kalba) -3317. Šiuos skaičius sužinojome Kultūros ir švietimo minis
terijos statistikos skyriuje. Duomenų, kiek abiturientų sėkmingai išlaikė 
mokyklos baigimo egzaminus, dar nėra. Atsisveikinimo su vidurine 
mokykla šventės jau praėjo.

Algimanto Žižiūno nuotraukoje: abiturientai po išleistuvių nak
ties sutinka rytą.

Supa gaivi evangelinė dvasia
Atkelta iš 5 psl.

melstis. Šie pokalbiai - nemažas 
krūvis dvasininiui, nes ne visi mo
kytojai yra pajėgūs apie tai kalbėtis 
su auklėtiniais. Mokykloje prak
tikuojamos ir kasmetinės rekolekci
jos. Jų vesti dažnai kviečiami vie
nuoliai iš Kretingos vienuolyno. 
Pokalbiai su jais daro didelį įspūdį 
mokiniams, ragina juos susikaupti, 
pamąstyti.

- Pokalbiai su savimi žmogui 
labai reikalingi, - sako direktorė 
Angelė Raudienė. - Vertingiausia 
tai, ką vaikas, jaunuolis atranda 
pats.

Auklėtiniai per trejus metus ne
mažai ’’atrado“. Svarbiausia - paju
to dvasinių vertybių svarbą. Ypač 
branda jaučiama aukštesnėse kla
sėse. Tai džiugina kapelioną ir pa
čius pedagogus. Taigi dirbama 
netuščiai. Mokykloje apgalvotai 
atkuriamos religinės bei tautos 
šventės, papročiai, tradicijos. Vieni 
renkasi lotynų kalbos, kiti hu
manitarinio profilio fakultatyvus, 
šokių, dailės būrelius.

- Mokykloje privalomai nestei
gėme nei skautų, nei ateitininkų, 
nei kitų organizacijų, tačiau patys 
mokiniai į jas buriasi, o mes tik 
padedame patarimais, - pasakojo 
direktoriaus pavaduotojas Vacys 
Vaičekauskas.

Ypač aktyvūs mokyklos krašto
tyrininkai. Jų tradicines konferen
cijos rengiamos kas metai Kovo 
11-osios išvakarėse. Iškilmingai 
paminima ši kiekvienam lietuviui 
svarbi data, gilinamasi į Lietuvos, į 
savo rajono ar miesto istoriją. Šiam 
domėjimuisi mokykloje suteikta 
katalikiška kryptis. Šiemet moki
niai parengė įdomių referatų apie 
Telšiuose gyvavusius vienuolynus, 
jų poveikį švietimui, kultūrai, 
pasakojo apie Katedros architek
tūros tapatybes, prisiminė kai ku
riuos bažnyčiai, Lietuvai daug nusi
pelniusius dvasiškius. Mokytojai 
įsitikinę, kad geras savo krašto ka
talikiškos praeities žinojimas tik 
stiprina mokinių krikščioniškus 
jausmus.

Kasdieną ant direktorės stalo 
guli atversta knygutė - Vatikano 11 
suvažiavimo medžiaga. Joje ieško 
ir randa atsakymus į nuolat kas
dienos veikloje iškylančius klau
simus. Juk čia apsakytos katalikų ir 
apskritai dvasingumu alsuojančios 
mokyklos būdingosios žymės, kaip 
kurti ’’gaivia evangelinės laisvės ir 
meilės dvasia alsuojančią mokyk
linės bendruomenės aplinką.“

Šių tikslų siekti telšiškiams pe
dagogams padeda ir vis stiprėjantys 
ryšiai su Austrijos, Vokietijos ana
logiškomis mokyklomis. Štai iš 
Zalcburgo krašto katalikų gimnazi

jos stengiamasi perimti žmogiš
kumu alsuojančių tarpusavio santy
kių formavimo patirtį. J tai gilinosi 
trys telšiškiai pedagogai, dalyvau
dami Zalcburge vykusiame semi
nare. Liepos mėnesį keli mokytojai 
vėl pakviesti į čia vykstančią kon
ferenciją. I Telšius iš Austrijos 
buvo atvykęs knygos "Tikėjimas ir 
gyvenimas“ autorius. Baromėjaus 
(Zalcburgo kraštas) katalikų mo
kykla surengė akciją "Kas nuo 
mūsų atlieka“. Mūsų ausiai gal ir 
ne itin malonus toks pavadinimas. 
Tačiau šiuo atveju kur kas svarbiau 
tos mokyklos pedagogų geri norai, 
siekimas pratinti auklėtinius, kad 
reikia padėti pagalbos reikalaujan
tiems. Šitai akcentavo ir telšiškiai 
pedagogai mokiniams, kai į jų mo
kyklą atkeliavo minkšti baldai, 
indai buities kabinetui, įvairi apa
ratūra bei doleriai. Ojų per du kar
tus iš užsienio gauta apie tūkstantį 
ir labai pravertė remontuojant mo
kyklą.

Neliko be pėdsako ir Linco 
(Zalcburgo kraštas) pedagogų, mo
kinių kvietimas po viešnagės Tel
šiuose Angelei Raudienei pasigy
dyti Lince. Gal mėnesį ji išgulėjo 
ten Gailestingųjų seserų ligoninėje, 
bet jautėsi kaip namuose. Parodytas 
žmogiškumas, nerimas dėl kito ne
laimės jauniesiems telšiškiams kur 
kas veiksmingesnis negu gražūs žo
džiai. Tuo pačiu naudingi ir glau
dūs abipusiai ryšiai su Knechštei- 
deno (Vokietija) katalikų gimnazi
ja. Iš ten gautos knygos, pokalbiai 
direktoriei labai pravertė gilinantis 
į vadovavimo paslaptis. Vis daž
niau prisimenamas ir Noimankto 
(Vokietija) vienuolynas. Jo mo
kykloje buities tarnybai jau ruošiasi 
trys Telšių katalikų mokyklos auk
lėtinės. Jų laiškai skatina ir kitas 
mergaites svajoti apie mokymąsi 
minėtame vienuolyne, tinkamai 
rengtis šitam. Jau susitarta, jog 
kitais mokslo metais ten galės vykti 
keturios mokinės, baigusios devy
nias klases, pagal pasirinkimą jos 
gilinsis į vaikų auklėjimo, namų 
ekonomės, socialinių tarnybų dar
buotojų veiklos specifiką. Tik būti
na sąlyga - gerai mokėti vokiečiu 
kalbą. Tai norinčiąsias mokytis 
Noimankte įpareigoja ilgiau pasė
dėti prie užsienio kalbos vadovėlių.

- Ir pedagogai, ir mokiniai mo
kykla patenkinti. Vos ne kasdien i! 
kolegų ir auklėtinių išgirstu, jog jie 
čia pasijuto žmonėmis, reikalingais 
vieni kitiems. Nuo tokių žodžių it 
akyse, ir širdyje šviesiau. Kartu tai 
įpareigojimas dar nuoširdžiau dirb
ti, nuolatos ieškoti, kurti, kad patei
sinčiau kitų lūkesčius, - atsisveikin
dama kalbėjo Angelė Raudienė.

Julius Norkevičius
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’’Karolina“ - ramybės kampelis solidiems biznio žmonėms
Seniai seniai gražiose Vilniaus 

apylinkėse gyveno dvarininkas. Jis 
turėjo dvi dukras - Karolinei ir Justi
nu. Jos valdė tėvo dovanotas žemes, 
kurios vėliau buvo pavadintos Ka- 
roliniškėmis ir Justiniškėmis. O toje 
vietoje, kuri priklausė Karolinai, 
dabar įsikūrė viešbutis, paveldėjęs 
romantišką vardą - "Karolina".

Pradžia buvo tokia: pastatyti Vil
niuje teniso rūmus, sveikatos centrą 
ir viešbutį sportininkams. Tikėtasi, 
kad teniso rūmai iškils per dvejus 
metus ir pasitiks Pasaulio lietuvių 
žaidynių dalyvius. Bet prasidėjo 
ekonominė blokada, vėliau krito pi
nigų vertė - statybos beveik sustojo. 
Gyvenimas vertė galvoti apie pini
gus, pelną, apie tai, kaip užsitikrinti 
ateitį teniso mokyklai. Todėl akcinė 
bendrovė ’’Karolinos turas“ ir ėmėsi 
savo pirmojo projekto - tarptautinės 
klasės viešbučio su sveikatingumo 
centru - statybos. Bendrovė turi sa
votišką teniso ir turizmo vystymo 
programą, pagal kurią Palangoje ir 
Druskininkuose bus pastatyti pana
šūs į vilniškį kompleksai.

Dabar niekas beveik neabejoja, 
kad 1 milijoną 200 tūkstančių dole
rių (neįvertinant intelektualinio dar
bo ir bemiegių naktų) kainavęs 
viešbutis ’’Karolina“ turės ateitį. 
Nors jis atidarytas tik gegužės 12 
dieną, čia jau gyveno AgroBalt'93 
parodos specialistai, Airijos futbolo 
komanda (laimėjusi prieš Lietuvos 
rinktinę 1:0, nes, anot futbolininkų, 
jie turėjo ne tik pasiruošimą, bet ir 
geras gyvenimo sąlygas). Norėta 
apgyvendinti ir LIFE svečius, bet 
viešbučio vadovybė nebuvo tikra, 
jog pavyks atidaryti “Karoliną“ iki 
festivalio. Vokiečiai, italai, prancū
zai, šveicarai, anglai, norvegai, 
švedai, Amerikos lietuviai kartą 
apsilankę, pažada atvykti ir kitąsyk. 
Platesnės reklamos "Karolinos“ 
viešbutis dar neturi - su mūsų staty

bos tempais, medžiagų deficitu bei 
kitais siurprizais niekada negali žino
ti, kada turėsi pastogę (viešbučio sta
tybos tęsėsi ketverius metus). Todėl 
dabar užimti tik 40-50 procentų kam
barių iš 104 (12 liuksų, 3 apartamen
tai, 5 vienviečiai, 83 dviviečiai). Kai
nos kiek žemesnės nei kituose, pa
vyzdžiui, "Lietuvos“, viešbučiuose. Tu
ristinėms grupėms taikoma nuolaida.

Viešbutis kuria savo imidžą: ra
mybės kampelis solidiems biznio 
žmonėms. Telefonu iš kiekvieno 
kambario galima susisiekti su daugu
ma pasaulio šalių, viešbutyje yra dvi 
nedidelės konferencijų salės trisde
šimčiai žmonių bei 150 vietų salė su 
sinchroniniu vertimu į tris kalbas. 
Uždari teniso kortai pritaikyti ir paro
dų rengimui. Pirmoji paroda-mugė 
"Šeimos pasaulis“ atidaryta liepos 3 
dieną. Poilsiui - sauna su baseinu, 
sportinis kompleksas, pusryčių salė, 
kavinė, du barai. Į klausimą, ar nebijo
te konkurencijos, mano pašnekovas 
"Karolinos turo“ viceprezidentas Ro
mualdas Tarasevičius nedvejodamas 
atsakė - ne. Tokių sąlygų sportui ir po
ilsiui kol kas neturi joks kitas viešbu
tis: keturios uždaros teniso aikštės, at
viri kortai (dvi aikštelės jau vei
kiančios, kitos dvi baigiamos įrengti). 
Netrukus pradės veikti sveikatingumo 
centras: atletinės gimnastikos, im
tynių, biliardo salės, keturi kėglių 
takai, atskira kavinė, diagnostikos 
kabinetuose kiekvienas sportininkas ir 
mėgėjas galės pasitikrinti sveikatą 
prieš ir po fizinio krūvio, bus galima 
nustatyti net mitybos racioną - visa tai 
atliks aparatūra ir kompiuteriai. Mo
terims bus įrengti grožio kabinetai. Po 
pusmečio atsidarys dar vienas dvy
likos metrų baseinas su sauna. Se
kančių metų planuose - restoranas 
(150 vietų), banketinės salės.

Atrodytų, vienintelis nepatogumas 
- nuotolis nuo centro. Bet nėra to 
blogo, kas neišeitų į gera: "Karolina“ 

įsikūrusi parko teritorijoje, viešbutis 
turi savo mašinų parką klientų pas
laugoms. Psichologinis nuotolis su
trumpėja - per septynias minutes sve
čias gali pasiekti miesto centrą.

Viešbutyje dirba 150 žmonių (kartu 
su techniniu personalu). Administra
cijos darbuotojai kalba angliškai, 
kambarinėms taip pat privalomas mi
nimalus žodžių bagažas. Atsirado ne
mažai norinčių dirbti moderniame 
viešbutyje (konkursas buvo net valy
tojoms). Deja, nevisi atitinka pagrin
dinius reikalavimus - visada geros 
nuotaikos, pasitempusiam, aptarnauti 
maloniai, atlikti savo darbą ir likti 
nepastebimam. "Karolinos" vicepre
zidentas R. Tarasevičius minėjo, kad 
teko atsisveikinti jau su ne viena de
šimtim žmonių, nes per penkiasde
šimt metų mes, deja, nuvertinom sa
vo darbo kultūros lygį. (Kiek man, 
kaip korespondentei, teko susidurti 
su personalu - įspūdis labai malonus). 
Kadangi Lietuvoje dar nėra jokios 
mokyklos, kuri ruoštų specialistus 
būtent viešbučiams, "Karolinos“ va
dovybė galvoja pati imtis šio darbo ir 
apmokyti savo darbuotojus. Nemažai 
jų jau stažavosi užsienyje. Viešbutyje 
lankęsis ponas Vytautas Didžiulis iš 
Amerikos (jis buvo atvykęs į Lietuvą 
dėl naftos terminalo statybos) atsiun
tė laišką: dėkojo už porą gražių sa
vaičių "Karolinoje“, kur jį priėmė 
gerai paruoštas personalas. Ypatingas 
įvertinimas masažistui - ”jo lygis yra 
aukštesnis negu Vakarų pasaulyje“.

Yra sena gera taisyklė: klientas vi
sada teisus. "Karolinoje“ ši taisyklė 
galioja. Kavinės valgiaraštyje pasi
rinkimas nemažas, bet jei kartais 
klientas pageidautų ko nors specifi
nio, užsakymas bus įvykdytas. Jei jūs 
nenorėsite firminio patiekalo "Cani- 
to" - keptas tešloje sterkas (teko para
gauti - rekomenduoju), vištienos su 
razinomis ar žuvies, virtos vyno pa
daže, jei jums ne prie širdies blyneliai

Per "Karolinos“ teniso kortų atidarymą žaidė ir Prezidentas A. Bra
zauskas.

A. Sabaliausko (ELTA) nuotr.

su šampinjonais ir jūs norite paska
nauti, tarkim, cepelinų - prašom. Jūs 
galite būti originalus, kaip vienas 
lietuvis iš Amerikos, ir pageidauti 
grikių košės. Net jei tuo metu par
duotuvėse grikių nebus, virėjos pasi
naudos savo namų atsargomis ir - 
skanaus apetito! Karštų patiekalų kai
nos svyruoja nuo 4 iki 2 dolerių. Sa
lotos "Karolina“ turėtų patenkinti iš
rankiausio gurmano skonį: apelsinai, 
bananai, švieži agurkai, oboliai su 
majonezu. O jei esate smalyžius, 
jums neteks nusivilti desertais. Prie
skoniai užsienietiški, beveik visi pro
duktai lietuviški, galima sakyti, kai
miški: iš Širvintų, Rokiškio. Viešbu
tis kepa savo duoną, kurios senovinį 
receptą laiko paslaptyje.

Pusryčiai "Karolinoje“ kainuoja 5 
doleriai (ši suma įtraukiama į mo
kestį už kambarį). Tai europiečiams 
įprasti Continental breakfast - šalti už
kandžiai (įvairių rūšių mėsa, salotos), 
apelsinų sultys; ir, kas nebūdinga, ke
li karšti patiekalai. Užsieniečiams la
bai patinka per pusryčius duodamas 
raugas. Jie sako: tai kažkas panašaus 

į kefyrą ir jogurtą, bet daug geriau!
Galima užsisakyti konjako 

"Marteli“, yra įvairių rūšių alaus, 
likerių. Tai dar ne viskas, ką galima 
rasti "Karolinos" bare. Neseniai iš 
Masandros rūsių Kryme atvežti ke
turiasdešimties metų senumo vynai 
(vieno butelio kaina 100 dolerių, 
bet, manau, verta paragauti).

Bare jūsų laukia ne tik graži ap
linka (kavinę ir inteijerą projektavo 
latvių architektai), bet ir rami. Gali
te būti tikras, kad nesutiksite čia tre
ninguotų vaikinų iš Gariūnų. "Karo
lina" saugo savo gerą vardą: vengia 
lankytojų iš gatvės, nors ir su sto
rom piniginėm, bet ne per geriau
sios reputacijos.

Apie viešbutį "Karolina“ iš laik
raščių jau žino Amerika ir Vo
kietija, netrukus reklaminiai klipai 
bus rodomi per CNN programą. 
Viešbučio vardą garsina ir čia vyks
tančios teniso varžybos. Bet geriau 
vieną kartą pamatyti, negu šimtą
kart išgirsti.

Erika Umbrasaitė

Rusijos delegacijos 
pranešimas Vienoje 
neatitinka tikrovės
Europos saugumo ir bendradar

biavimo konferencijos Vienos foru
me Rusijos delegacija išplatino pra
nešimą, kuriame pranešė, kad "Lie
tuvos valstybinė derybų su Rusija 
delegacija atsisakė vienašališko pa
reiškimo, kuris turėtų būti prideda
mas prie Susitarimo dėl Rusijos ar
mijos išvedimo, skelbiančio, kad šio 
Susitarimo pasirašymas nereiškia, 
jog suteikiamas koks nors teisinis 
statusas Rusijos pajėgoms, ir kad 
klausimai, susiję su žalos, kuri buvo 
padaryta po 1940 metų, atlyginimu 
bus sprendžiami tolesnėse derybose“.

Lietuvos valstybinė derybų su 
Rusija delegacija oficialiai pareiškė, 
kad Vienoje išplatintas Rusijos dele
gacijos pranešimas visiškai neatitin
ka tikrovės. Lietuvos derybų delega
cijoje nenukrypstamai laikomasi 
nuostatos, kad žala, padaryta Lietu
vai nuo 1940 metų, turi būti atlygin
ta, ir ši pareiga pagal tarptautinę tei
sę tenka Rusijos Federacijai. Lygiai 
taip pat derybų objektu nėra ir negali 
būti klausimas dėl kokio nors statuso 
suteikimo Sovietų Sąjungos (dabar 
Rusijos) armijai. Ši armija be jokių 
sąlygų turi būti išvesta iš Lietuvos 
iki š. m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos pi
liečiams ir valstybei padaryta žala 
turi būti atlyginta, o dėl jos atlygini
mo tvarkos turi būti deramasi.

NATO Taryba 
svarstys padėtį 

Baltijos valstybėse
NATO Taryba nutarė svarstyti 

padėtį Baltijos valstybėse komite
to posėdyje liepos 16 dieną.

Tai nuspręsta Briuselyje įvy
kusiame NATO Tarybos posė
dyje, kuriame pasiuntinių lygiu 
svarstyti Estijos ir Rusijos san
tykiai.

Lietuva Europos orbitoje

MOBILUS RYŠYS. Suomijos 
firma "Benefon“ Vilniuje surengtame 
seminare supažindino su šiuolaikiška 
mobilaus telefono ryšio aparatūra, su 
jos naudojimo galimybėmis. ’’Bene
fon“ nuo gegužės mėnesio bendradar
biauja su "Comliet“ - Lietuvos ir 
Liuksemburgo įmone. "Comliet“ ir 
jos partneris Danijos "Telekomas“ 
pradėjo diegti mobilų telefono ryšį 
Lietuvoje. Dabar šiuo ryšiu Lietuvoje 
naudojasi apie 500 klientų.

KONCERTAI VOKIETIJOJE. 
Iš koncertinės kelionės po Vokietiją 
grįžo Kelmės kultūros rūmų pučiamų
jų kvintetas ir jaunimo folkloro centro 
ansamblis "Taduja“. Kelmės saviveik
lininkai surengė koncertus Limburoje 
vykusioje valstiečių šventėje "Jaučio 
gimtadienis“, Bundesfago deputato, 
didelio Lietuvos bičiulio barono 
Wolfgang Freiherr von Stetten pilyje 
ir Hūtenfelde, Vasario 16-osios gim
nazijoje.

LABDARA IŠ PRANCŪZUOS 
IR VOKIETIJOS. Vilniuje, Daukan
to aikštėje, prie Prancūzijos ambasa
dos Lietuvos gydymo, farmacijos įs
taigoms vėl buvo dalijama humanita
rinės pagalbos siunta, atkeliavusi iš 

Prancūzijos. Jos vertė - apie keturis 
milijonus frankų. Labdaros siuntoje - 
maždaug dešimt tonų vitaminų, du 
nauji dirbtinio inksto aparatai, nema
žai antibiotikų, kitų vaistų.

Šią akciją surengė asociacija "Far
macininkai be sienų“, tarp kurios rėmėjų 
yra ir ponia Rachelė de Surmen, Pran
cūzijos ambasadoriaus Vilniuje dukra.

7-oji medicinos labdaros siunta 
Vilniuje gauta iš Vokietijos. Trijų 
autobusų krovinys, dalyvaujant Dius- 
burgo miesto medikams, buvo pa
skirstytas Vilniaus vaikų gydymo 
įstaigoms.

VOKIETIJOS KARO LAIVŲ 
VIZITAS. Tris dienas Klaipėdoje vie
šėjo 10 Vokietijos karo laivų eskadra. 
Vokietijos jūrininkai Mažvydo parke 
padėjo gėlių prie paminklo Vokietijos 
piliečiams, susitiko su Lietuvos ir Vo
kietijos draugijos nariais, vaikų namų 
auklėtiniais. Surengtas abiejų šalių 
laivynų puskarininkių susitikimas.

Nuotraukoje: Lietuvos Karinių 
jūrų pajėgų flotilės štabo virši
ninkas Vytautas Urbas, Vokietijos 
karo atašė E. A. von Diest ir vokie
čių karinio laivo ’’Luneburg“ vado 
pavaduotojas Heinz - Helmut 
Kautzky Klaipėdos uoste.
Bernardo Aleknavičiaus (ELTA) nuotr.

Litas ir užsienio valiutos
Lietuvos bankas pagal valiutų kursus vidaus ir pasaulio valiutų 

rinkose nuo 1993 m. liepos 2 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio 
valiutų santykius:
Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt.

Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 6.4867 
Australijos doleriai 2.9027
Austrijos šilingai 0.3622
100 Baltarusijos rublių 0.2342 
Belgijos frankai 0.1239
Čekijos kronos 0.1527
Danijos kronos 0.6639
ECU 5.2461
Estijos kronos 0.3199
Ispanijos pesetos 0.0331
100 Italijos lirų 0.2811
Japonijos jenos 0.0406
JAV doleriai 4.3500
Kanados doleriai 3.3931

Latvijos rubliai 0.0119
100 Lenkijos zlotų 0.0253
Norvegijos kronos 0.6027
Olandijos guldenai 2.2841
Prancūzijos frankai 0.7559
100 Rusijos rublių* 0.4104
SDR 6.1718
Singapūro doleriai 2.6470
Suomijos markės 0.7618
Švedijos kronos 0.5620
Šveicarijos frankai 2.8713
100 Ukrainos karbovancų 0.1093 
Vengrijos forintai 0.0493
Vokietijos markės 2.5468

*Rusijos Federacija ir kitos valstybės, buvusios SSRS respublikos, 
neturinčios savo nacionalinės valiutos.

Bankai iš juridinių ir fizinių asmenų užsienio valiutą perka ir jiems 
parduoda pagal pačių bankų nustatytus užsienio valiutų pirkimo ir par
davimo kursus.

Bankai parduoda užsienio valiutą už litus ir iki 1993 liepos 20 d. - už 
laikinuosius pinigus - talonus, o ją superka, mokėdami tik litais. Liepos 
1 d. "Vilniaus bankas“ 100 JAV dolerių pirko už 400 litų, pardavinėjo 
už 450 litų.

Anotacijos
People to people. Lithuania /Lat

via/ Estonia. Edited by J bn Haynes. 
1993. Printed in the USA.

Kelionių po Baltijos respublikas 
vadovas, išleistas anglų kalba. Tai ab
soliučiai nauja turistų vadovo koncep
cija. Šioje knygoje pateikiami žmonių 
adresai, įvairūs duomenys apie juos - 
interesai, užsiėmimas. Jūs tokiu būdu 
galėsite atvykti ne tik į norimą vietą, 
bet tiesiog - pas žmones. Dauguma jų 
kalba angliškai, jie noriai bendraus su 
Jumis, dalinsis savo žiniomis ir patirti
mi, pristatydami savo šalį. Šios kny
gos leidėjas Jim Haynes yra apdova
notas Socialinių inovacijų instituto 
premija už šią "vieną geriausių 1992 

m. idėjų ir projektų“. Ruošiamos ir ki
tos panašios knygų serijos, kur bus pa
teikta atitinkamų duomenų apie Len
kiją, Rumuniją, Čekiją, Slovakiją, 
Vengriją, Bulgariją.

Geography in Lithuania. V., 
1992, 168 p. (anglų k.)

Ši knyga - tai straipsnių rinkinys, 
skirtas 27-ajam Tarptautiniam geogra
fų kongresui, įvykusiam 1992 m. rug
pjūtyje, Vašingtone. Ji skiriama visų 
pirma tarptautinei geografų bendrijai 
ir turėtų pagilinti, išplėsti besidomin
čiųjų žinias, palengvinti tarpusavio 
bendravimą. Atspausdinti straipsniai 
atspindi daugelį geografinių tyrimų 
Lietuvoje rezultatus.
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"EL" adresas Vilniuje: Strazdelio 1, Vilnius 2600, Lietuva-Lithuania.
Tel.: 010 370 2 622 466 Faksas: 010 370 2 614 984 SL 1436

Redaktorius Mindaugas Milieška

AUKOS SPAUDAI
Mrs. H. Vaicekauskas - 7 sv.
J. Paberžis - 20 sv.
A. Jovert - 13 sv.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

PATIKSLINIMAS
”EL“ Nr. 24, korespondencijo

je iš Derby apie tragiškąjį 1941- 
ųjų birželį praleista, kad pagrin
dinę tos dienos paskaitą skaitė 
DBL S-gos Derby skyriaus pirmi 
ninkas Juozas Levinskas.

Atsiprašome už netikslumą.
ELR

f ’ \
StKTJJMęiTĖS

Londone ir Vilniuje 
Uidiiamame

'‘EUfkPfPOS
LITtfUVyVE'

Lietuvos Ambasada
Londone

17 ESSEX VILLAS 
LONDON W8 7BP

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

Britų piliečiams vizos ne
reikalingos. Turintiems Tra
vel Document arba Certifica
te of Identity vizos išduoda
mos: pirmadieniais ir penkta
dieniais nuo 9 iki 12 vai., tre
čiadieniais nuo 15 iki 18 vai.

PAMALDOS
Eccles - liepos 11 d„ 12.15 vai.
Nottinghame - liepos 11 d., 11.15 

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

vai., Židinyje.

LONDONE
BENDRA PABALTIJIEČIŲ 

GEDULO IR VILTIES 
DIENA

Kaip kiekvienais metais, šešta
dienį, birželio 19-ąją, 14.30 vai. 
gražioje istorinėje Londono angli
konų Southwarko katedroje įvyko 
pabaltijiečių bendrai rengiamos 
Gedulo ir Vilties dienos ekumeni
nės pamaldos.

Didelėje eisenoje prie altoriaus 
ėjo jungtinis mišrus estų, latvių 
choras, ekumeninių pamaldų dva
siškiai, buvo nešamos tautinės vė
liavos.

Kiekvienos tautybės dvasiškiai 
skaitė maldas savo krašto kalba. 
Tarp maldų jungtinis choras giedo
jo giesmes. Po lietuviškų maldų, 
kurias skaitė kunigas dr. Jonas 
Sakevičius MIC, jungtinis choras 
sugiedojo Č. Sasnausko ’’Apsaugos 
Aukščiausias“, chorui dirigavo 
Vincent O’Brien.

Pamokslą pasakė estas Alan 
Laat anglų kalba, pabrėždamas 
Gedulo ir Vilties dienos reikšmę 
anais blogio imperijos gyvavimo 
laikais, primindamas, kiek nuken
tėjo Estija, Latvija ir Lietuva dėl 
sovietų okupacijos.

Po pamokslo viešnia solistė Pilie 
Lili atliko Bach-Gounod ”Ave Ma
rija“. Po giesmės 5 minutes gaudė 
katedros varpai už mirusius trem
tinius.

Po paskutinės bendros maldos, 
kurią skaitė latvis Dean Černejs, - 
Palaiminimas. Po jo vėl ilga eisena 
per katedrą išėjo į persirengimo 
kambarius.

Šiame Gedulo ir Vilties dienos 
minėjime labai mažai dalyvavo lie
tuvių, net organizacijų valdybų pir
mininkai nepajėgė atvykti. Gal 
jiems jau nusibodo prisiminti savo 
tautos žmonių kančias ir ašaras?

AUKOS LIETUVOS 
RAUDONAJAM KRYŽIUI
Lietuvos Raudonajam Kryžiui 

100 sv. aukojo Aleksas Vilčinskas.
Aukotojui nuoširdžiai dėkojame.
Taip pat prašome visus ir toliau 

aukas Lietuvos Raudonajam Kry
žiui siųsti šiuo adresu:

Lithuanian Relief
2 Ladbroke Gardens
London Wil 2PT.
Jūsų aukos padeda Lietuvoje 

pagalbos reikalingiems tautiečiams.

LRK valdyba

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

Neseniai Londone lankėsi Vilniaus "Neringos“ viešbučio direktorė V. Ra- 
zumienė. Londono Lietuvių parapijos svetainėje ji susitiko su londoniečiais.

Nuotraukoje (iš kairės): Z. Grupiljonienė, F. Senkuvienė, V. Ražu- 
mienė, V. Puidokienė.

S. Kasparo nuotr.

KAUNO JONO JABLONSKIO MOKYKLA LONDONE
Sekmadienį, birželio 20 dieną, 

londoniečių laukė nuostabi staig
mena!

Prieš pat pamaldas Londono 
Švento Kazimiero šventovėje atrie
dėjo didžiulis autobusas su Lietu
vos registracijos numeriais, pasi
puošęs Lietuvos vėliavėlėmis, pil
nas jaunimo. Tai buvo Kauno Jono 
Jablonskio vidurinės mokyklos šeš
tos klasės mokiniai - mergaitės ir 
berniukai pasipuošę tautiniais rū
bais. Išvykos vedėja Zina Baltrė- 
nienė, kiti mokytojai ir tėvai.

Mokiniai išsirikiavo ir įėjo į 
šventovę, pirmoji pora ant didžiu
lės tautinės juostos nešė auką prie 
altoriaus lietuviškos duonos. Duona 
per mišias buvo paaukota Dievo 
garbei ir pašventinta.

Po pamaldų parapijos menėje 
susirinko mokiniai, mokytojai, tė
vai ir visi kiti dalyvavę pamaldose,

PADĖKA
BRITŲ-LIETUVIŲ PAGALBOS FONDUI 

VAIKAMS LIETUVOJE
Auginame nuo vaikystės in

validą sūnų. Mantukui jau šešti 
metai. Jam pripažinta stuburo 
smegenų išvarža. Kadangi mūsų 
sūnui visiškai atimta galimybė 
vaikščioti, bėgant metams susi
dūrėme su milžiniškomis prob
lemomis. Nešioti vaikutį ant ran
kų darėsi vis sunkiau. Iš paskuti
niųjų stengėmės neužsisklęsti 
savo namuose lyg kiaute. Viską 
ar bent daug ką galėjo pakeisti 
invalido vežimėlio įsigijimas.

Ir štai metų pradžioje gavo
me vežimėlį iš Britų-lietuvių 
pagalbos fondo vaikams Lie
tuvoje. Todėl savo, o taip pat ir 
sūnaus Mantuko vardu dėko
jame fondui už šią gyvybiškai 
reikalingą dovaną, dėkojame už 
palengvintą žingsnį į pažinimą, į 
bendravimą, į naujus įspūdžius 
ir spalvas.

Su pagarba - 

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

MUNĖJUMĄ
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.

S. Kasparas juos visus pasveikino 
su džiaugsmu, kad pirmą kartą 
Londono lietuvių istorijoje aplanko 
toks didžiulis skaičius vidurinės 
mokyklos mokinių.

Mokiniai nuo šventovės alto
riaus atnešė į menę pašventintos 
lietuviškos duonos ir dalinosi su 
londoniečiais vienybės ženklan, 
kad esame vienos tautos vaikai.

Vyko mokinių programa, dain
os, tautiniai šokiai, eilėraščiai ir 
giesmės.

Iš Londono lietuviškos parapijos 
centro, apžiūrėdami Londoną pro 
autobuso langus, nuvyko į Lietuvių 
Namus. Čia juos pasitiko DBL S-gos 
centro valdybos direktoriai. Pir
mininkas J. Alkis juos pasveikino ir 
supažindino su Lietuvių Namais ir 
DBL S-gos veikla. Londono ap
rodymui vadovavo Petras Bulai
tis.

Nuotraukoje: Mantukas do
vanotame vežimėlyje.

Juana ir Arvydas Juršiai

PASAULYJE
Įlankos karo atgarsiai
Buvo tikimasi, kad buvusio JAV 

prezidento Busho dvikova su Irako 
prezidentu Sadamu Huseinu pasibaigė 
po to, kai Amerikai nepavyko nuversti 
Irako diktatoriaus nuo sosto ir kai 
Bushas pralaimėjo prezidento rinki
mus. Bet, atrodo, Sadamas Huseinas 
negali atleisti Bushui už karą ir po to 
Jungtinių Tautų įvestas žiaurias sank
cijas. Todėl jis pasiuntė į Kuveitą tero
ristus nužudyti George Bushą, kai jis 
ten viešėjo. Buvo numatyti keli pasi
kėsinimo variantai: nušauti; jei tai ne
pasisektų, susprogdinti bombą; blo
giausiu atveju vienas teroristas turėjo 
prieiti prie Busho prisirišęs bombą ir 
žūti kartu su juo. Laimei, visi vienuo
lika teroristų buvo areštuoti su visais 
ginklais ir sprogmenimis, kai važiavo 
per sieną. Amerika buvo pasiuntusi 
specialistus nustatyti, ar tikrai Sada
mas Huseinas kėsinosi nužudyti buvu
sį prezidentą. Gavęs patvirtinimą pre
zidentas Clintonas įsakė be jokio įspė
jimo raketomis iš laivų bombarduoti 
Irako žvalgybos būstinę Bagdade, iš 
kurios buvo siunčiami teroristai.

Nuvertinama Britanija
Nuo senovės giminingi santykiai 

rišo Britaniją su Amerika, todėl irde 
Gaule nenorėjo įsileisti Britanijos į 
Europos Bendriją. Prancūzija iki šiol 
šnairai žiūrėjo į Britaniją, kaltindama 
ją už perdaug amerikonišką laikyseną. 
Prezidentas Clintonas, atrodo, nori tai 
pakeisti. Teigiama, kad jis praradęs 
savo ’’meilę“ Britanijai prezidento 
rinkimų metu, nes konservatorių parti
ja tada daugiau pritarė Bushui. Be to, 
spaudoje išsakoma nuomonė, kad 
Britanija savo kritiška laikysena dėl 
glaudesnio bendravimo Europos Ben
drijoje neteko anksčiau turėtos įtakos 
senajame žemyne, todėl, atrodo, Clin
tonas atiduoda pirmenybę santykiams 
su Vokietija. Jis pradėjo agitaciją pri
imti Vokietiją ir Japoniją nuolatiniais 
Saugumo Tarybos nariais, tam tuojau 
pasipriešino Britanija ir Prancūzija.

Audringas kelias 
į daugumos valdymą 

Pietų Afrikoje
Pagal vyriausybės ir ANC priimtą 

planą visuotiniai rinkimai turi įvykti 
kitų metų balandžio 27 d. Zulu vadas 
Buthelezi reikalauja, kad prieš rinki
mus būtų priimta konstitucija, garan
tuojanti visišką autonomiją jo genties 
negrams, kurie nenori kartu gyventi su 
jų nekenčiamais ANC šalininkais. 
Pastarųjų vadas Nelson Mandela buvo 
pirmą kartą susitikęs su Buthelezi, bet 
reikalo nepajėgė patenkinamai iš
spręsti. Baltųjų kraštutini dešiniųjų 
organizacijos irgi siekia savivaldybės 
savo teritorijoje, priešinasi prezidento 
de Klerk susitarimui su Mandela ir 
grasina pilietiniu karu, jei jų reikalavi
mai nebus patenkinti.

Kodėl atsistatydino 
Europos rekonstrukcijos 

ir plėtros banko 
prezidentas?

Trumpas atsakymas būtų tas, kad 
bankas išleido dvigubai daugiau pini
gų prezidento įstaigai išgražinti negu 
buvo skirta Rytų Europos šalpai. Jac
ques Attali, poetas ir muzikas iš profe
sijos, ilgiau negalėjo atlaikyti kritikos 
už ekstravagantišką pinigų švaistymą 
banko išpuošimui, savo kelionės išlai
doms, tarnautojų vaišėms ir panašiai. 
Jį banko prezidento pareigoms pasky
rė Prancūzijos prezidentas Mitterrand, 
Attali anksčiau buvo jo tarnautoju. 
Tokią teisę Prancūzija gavo po to, kai 
buvo nutarta banko būstinę įkurti 
Londone. Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros bankas buvo įsteigas specialiai 
iš komunizmo išsivadavusiai Europai 
šelpti, jo akcininkais yra 57 valstybių 
vyriausybės. Pastaruoju metu Kanada 
ir Amerika pagrasino sulaikyti savo 
įmokėjimus, jei nebus sustabdytas 
pinigų eikvojimas ne šalpos reika
lams. Gal tai pagreitino Attali atsi
statydinimą.
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