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Minėjimas
Beveik keturias valandas Pščel- 

niko girioje netoli Mislibožo miesto 
Lenkijoje truko iškilmės drąsiųjų 
Lietuvos lakūnų Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno skrydžio ir žuvimo 
60-osioms metinėms paminėti. Prie 
granito paminklo, stovinčio tarp 
krentančios ’’Lituanicos“ sparnais 
paženklintų pušų, susirinko šimtai 
žmonių. Čia atvyko Lietuvos vy
riausybės delegacija, vadovaujama 
Ministro Pirmininko A. Šleževi
čiaus. Joje buvo susisiekimo minis
tras J. Biržiškis, Seimo narys V. 
Landsbergis, Lietuvos ambasadorius 
Lenkijoje D. Junevičius. Atvyko ir 
Gožovo vaivadijos bei Mislibožo 
miesto vadovai. Iš visos Lenkijos 
susirinko čia gyvenančių lietuvių, 
atvyko nemažai turistų iš Lietuvos ir 
Vokietijos.

Iškilmės prasidėjo šventomis 
Mišiomis, kurias už žuvusius lakū
nus, taip pat už žuvusius prie Vil
niaus televizijos bokšto ir Medi
ninkuose laikė Vroclavo kunigas, 
lietuvis A. Rukšta. Susirinkusiuo
sius pasveikino Mislibožo burmistre 
V. Ružicka. Ji pranešė, kad miesto 
tarybos vardu vienam iš miesto 
skverų suteiktas S. Dariaus ir S. Gi
rėno vardas. Prie paminklo buvo pa
dėta gėlių ir vainikų. Lietuvos vy
riausybės vardu vainiką padėjo A. 
Šleževičius ir D. Junevičius. Iškil
mių dalyviai sugiedojo Tautinę 
giesmę.

Minėjime kalbėjo Lietuvos prem
jeras A. Šleževičius, Gožovo vaiva
da Z. Puszas, JAV ambasados Len
kijoje aviacijos atašė A. Porthas, 
Lenkijos transporto ministro pa
vaduotojas V. Chodkewiczius, Lie
tuvos Seimo krikščionių demokratų 
frakcijos atstovas K. Kryževičius. 
Žodį taręs prof. V. Landsbergis 
pastebėjo, kad lakūnų žuvimo 
vietoje lietuviai ir lenkai ne
siginčija. Beje, V. Landsbergio tė
vas architektas V. Landsbergis- 
Žemkalnis yra Pščelnike 1936 m. 
pastatyto paminklo Dariui ir Gi-

Lietuvos ir Lenkijos premjerų susitikimas 
Varšuvoje

Jis įvyko liepos 26-ąją ir truko 
gerokai ilgiau nei buvo planuota: 
vietoje 45 minučių beveik 1,5 va
landos. Po susitikimo Lenkijos 
premjerė H. Suchocka pasakė, kad 
su Lietuvos Ministru Pirmininku 
daug kalbėta apie Lietuvos ir Len
kijos sutartį, dėl kurios šiuo metu 
derasi abiejų šalių užsienio reikalų 
ministerijos. Lenkijos premjerė 
pasiūlė, kad istoriniai klausimai 
(1920 metų Vilniaus krašto oku
pacija - ELR) būtų atskiros dek
laracijos objektas. Jos nuomone, tai 
neturi būti kliūtis abiejų šalių san
tykiams. Tokia forma - atskira dek
laracija greta sutarties - mums pri
imtina, pasakė A. Šleževičius inter
viu Lietuvos televizijai. Tačiau tru
putį išsiskyrė nuomonės, kaip tai 
padaryti: Lenkijos pusė siūlė, kad 
abi valstybės galėtų pirmiausia 
pasirašyti sutartį, po to - deklaraci
ją; Lietuvos principinė nuostata - 
abu dokumentai turi būti rengiami 
ir pasirašomi vienu metu. Pasak A. 
Šleževičiaus, ieškota abiems pu
sėms priimtinų formuluočių, kad 
visais požiūriais kalbant apie da
barties situaciją nebūtų palikta 
jokių galimybių tarptautinės teisės 
požiūriu įvairiai traktuoti praeityje 
vykusius įvykius. H. Suchocka

lakūnų žuvimo vietoje Dr. Kazys Bobelis nepatenkintas, 
kad Seimas nepriėmė jo 

pataisos Pilietybės įstatymui

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.
Minėjimo metu prie paminklo S. Dariui ir S. Girėnui Pščelniko 

girioje.

rėnui projekto autorius.
A. Šleževičius grupei Lenkijos 

piliečių ir Lietuvos lenkų įteikė 
atminimo raštus, skirtus Dariaus ir 
Girėno skrydžio 60-osioms meti

domėjosi priežastimis, todėl Lie
tuvoje neregistruojama Armijos 
Krajovos organizacija.

H. Suchocka pranešė, kad A. Šle
ževičius pakvietė ją dalyvauti naujo 
sienos perėjimo posto atidarymo 
Kalvarija-Budzisko atidarymo iškil
mėse rugsėjo 1 d. Jos nuomone, bū
tų labai gerai iki to laiko pasirašyti 
tarptautinę sutartį. Lenkijos prem
jerės teigimu, kalbėta ir apie preky
bos liberalizavimą. Susitarta sudary
ti Lenkijos ekonominio bendradar
biavimo su užsieniu ir Lietuvos 
finansų ministerijos specialistų 
grupę, kuri nustatys perėjimo į lais
vąją prekybą etapus. ’’Mes labai 
patenkinti šiuo susitikimu, nes Len
kija nori palaikyti kuo geriausius 
santykius su kaimyne Lietuva,“ - 
pasakė H. Suchocka.

Kaip pranešė A. Šleževičius, 
Lietuvos atstovai pareiškė pageida
vimą, kad Lenkija parengtų tauti
nių mažumų įstatymą, kuriuo re
miantis būtų galima analizuoti 
Lenkijos lietuvių padėtį. Kalbėta ir 
apie elektros energijos eksporto į 
Vakarus galimybes, dujotiekio 
Šiaurės jūroje tiesimą. A. Šleževi
čiui labai patikęs konstruktyvus 
Lenkijos premjerės požiūris į prob
lemas. 

nėms, kuriuos pasirašė Lietuvos 
Respublikos Prezidentas A. Bra
zauskas.

Iškilmės baigėsi Punsko kaimo 
kapelos ’’Klumpė“ koncertu.

******
Prieš susitikimą su H. Suchoc

ka A. Šleževičius lankėsi Lenkijos 
lietuvių draugijos Varšuvos sky
riuje, čia susitiko su draugijos pir
mininku E. Petruškevičiumi ir 
skyriaus pirmininke S. Krukaus- 
kaite. Buvo pažymėta, kad Sei
nuose labai reikia lietuviškos 
mokyklos. Nors buvo pasirašyta 
kultūrinio paveldo išsaugojimo 
sutartis, Lenkijos lietuviai negau
na leidimo statyti Seinuose pa
minklą A. Baranauskui. Pasak E. 
Petruškevičiaus, Lenkijos spauda 
neobjektyviai informuoja apie pa
dėtį Lietuvoje. Premjeras buvo pa
prašytas perduoti Lenkijos prem
jerei lietuvių prašymą, kad Len
kijos parlamentas priimtų įsta
tymą dėl nacionalinių mažumų 
teisių ir pareigų, kad Lenkijos lie
tuviams būtų grąžintos lietuviškos 
pavardės, nebūtų trukdymų suteik
ti vaikams lietuviškus vardus. 
Kaip galima spręsti iš A. Šleževi
čiaus žodžių spaudos konferenci
joje, jis Lenkijos lietuvių pagei
davimus H. Suchockai išsakė. 
Premjeras A. Šleževičius Varšu
voje aplankė ir Lietuvos am
basadą.

ELR

Paskutinę dieną prieš vasaros 
atostogas, liepos 16-ąją, Seime tre
čiajam balsavimui buvo pateiktos Pi
lietybės įstatymo pataisos ir papildy
mai. Kaip interviu ’’E.L.“ pasakė dr. 
Kazys Bobelis, pritrūko aštuonių 
balsų, kad būtų galutinai priimtas jo 
anksčiau Seimui pateiktas ir per pir
muosius du balsavimus daugumos 
Seimo narių palaikytas jo pasiūly
mas pakeisti įstatymo 18 straipsnį, 
kad būtų palengvintas Lietuvos Res
publikos pilietybės atgavimas užsie
nyje gyvenantiems tautiečiams, ne
reikalaujant kitos valstybės pilie
tybės atsisakymo. Dr. K. Bobelis pa
reiškė, kad Seimo sprendimas priim
tas nesilaikant pagrindinių demokra
tinių principų, kuomet jau nebuvo 
dalies Seimo narių, be to, prieš balsa
vimą nebuvo atlikta papildoma daly
vaujančių posėdyje registracija. Jo 
nuomone, rudens sesijoje Seimas 
grįS prie Lietuvos Respublikos pilie
tybės grąžinimo išeivijos lietuviams 
klausimo ir priims atitinkamą spren
dimą. Visą dr. K. Bobelio pasakoji
mą apie pilietybės klausimo svarsty
mą Seime paskelbsime kitame 
”E.L.“ numeryje. Šiandien pateikia
me jo nuomonę apie Seimo darbą 
per praėjusią sesiją.

Dr. K. Bobelis pažymėjo, kad kol 
kas daugiau buvo lietuviškais įstaty
mais remiantis išrinkto Seimo for
mavimosi, Seimo narių susipažini
mo, įvairių nuomonių derinimo 
laikotarpis. Pradžioje tos nuomonės 
buvo labai aštriai skirtingos, skelbia
ma daug emocinių, ambicingų, nees
minių pareiškimų, kartais daugiau 
buvo kovojama už savo grupės pozi
ciją, o ne už tikrąją reikalo, naudingo 
Lietuvai, esmę. Būdavo liūdna sėdėti 
posėdžių salėje klausantis tokių, saky
čiau, absurdiškų ginčų dėl darbo tvar
kos, dėl replikos, dėl savo pavardės 
panaudojimo ir panašiai, ko netekę 
matyti kituose tarptautiniuose parla
mentuose, pažymėjo dr. K. Bobelis. 
Bet, manau, tai neišvengiamas ir nor
malus procesas kuriant naują demo
kratinę kultūrą, mokantis dirbti Seime.

Eventualiai pamažu tie dalykai 
pradėjo niveliuotis, ir šitos sesijos 
paskutinėmis savaitėmis darbas pra
dėjo judėti daug rimtesne ir demo
kratiškesne kryptimi. Aš tikiu, sakė 
dr. K. Bobelis, kad ateityje mes ga
lėsime tikrai pozityviai spręsti visus 
Lietuvos reikalus, pasieksime geres
nių rezultatų.

Jis nurodė, kad darbą Seime ap
sunkino tai, jog per gana trumpą 
sesiją norėta priimti labai daug naujų 
įstatymų, taip pat pateikta nepapras
tai daug buvusių įstatymų pakeitimų. 
Tai perkraudavo Seimo dienotvarkę. 
Seimo nariai, pasak K: Bobelio, 
nevisada turėjo geras galimybes pil

Derybos su litų gamintojais
Vilniuje įvyko litus spausdinusios 

’’American Bank Note Company“ ir 
Lietuvos banko vadovų derybos. Lie
tuvos pusė išsakė pretenzijas dėl litų 
gamybos broko ir sutarties sąlygų 
nevykdymo. Kompanijai pateikta 
sąskaita patirtiems nuostoliams pa
dengti. Banko patarėjo pinigų spaus
dinimo reikalais, Australijos lietuvio 
K. Lyniko nuomone, nėra abejonių, 
kad firma kompensuos nuostolius, 
kuriuos Lietuva patyrė dėl nekoky
biškų banknotų, tačiau galutinai nenu
tarta, kaip tai bus padaryta. K. Lyni
ko nuomone, dabartiniai litai nėra itin 

nai išstudijuoti ir suprasti naujų įs
tatymų ar jau galiojančių įstatymų pa
keitimų projektus. Dalis, aišku, pa
kankamai gerai išstudijuodavo, bet ne 
vienas balsuodavo pagal savo intui
ciją, nepilnai įsigilinęs į projektus, sakė 
dr. K. Bobelis. Pasak jo, ateityje Sei
mas turėtų priimti mažiau įstatymų. 
Seimo nariams reikia duoti daugiau 
laiko susipažinti su pateikiamų svars
tymui įstatymų projektais, dėl jų pla
čiau diskutuoti Seimo komitetuose, 
kad susirinkus į plenarinius posėdžius 
nebūtų bereikalingų kalbų ir ginčų.

Apskritai, Seimo darbą vertinu po
zityviai, jis priėmė daug gerų sprendi
mų, pareiškė dr. K. Bobelis. Paklaus
tas, ar jis kaip Seimo užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas patenkintas šio 
komiteto įtaka formuojant Lietuvos 
užsienio politiką, ar komitetas neliko 
nuošalyje ruošiant galimą sutartį su 
Rusija, dr. K. Bobelis pasakė:

- Kai dėl derybų su Rusija, nejau
čiu, kad mūsų komitetas būtų likęs 
nuošalyje. Yra sudaryta valstybinė 
derybų su Rusija delegacija, ji pilnai 
vykdė savo uždavinius, tos delegaci
jos vadovas ponas Bulavas (jis yra 
mūsų komiteto narys) apie tai mus 
pilnai informuodavo. Mūsų kontak
tai su delegacija labai artimi, mes 
viską gerai žinome. Aišku, komitetas 
pats įvairių dokumentų projektų ne
svarsto, kadangi tai delegacijos pre
rogatyva, bet kai vienas ar kitas klau
simas iškyla ar svarstomas su Rusi
jos atstovais, ponas Bulavas infor
muoja mūsų komitetą, mes pareiš
kiame savo nuomonę.

Kitose užsienio politikos įgyven
dinimo srityse tam tikrų problemų 
buvo dėl įvairių valstybinių instituci
jų darbo nepakankamos koordinaci
jos. Apie kai kuriuos sprendimus 
kartais sužinome iš spaudos, pavyz
džiui, apie Lietuvos sutartį dėl lais
vosios prekybos su Kaliningrado sri
timi. Manau, tai ne iš blogos valios, 
bet stokojama patirties. Kai dėl ben
dradarbiavimo su Prezidentu ir už
sienio reikalų ministru, tai santykiai 
su jais buvo labai geri, artimi, visą 
laiką pilnas kontaktas.

Dr. K. Bobelis sakė labai skeptiš
kai ir nerimtai žiūrįs į gąsdinimus, 
jog Lietuvą norima parduoti Rusijai, 
kad tuo tikslu kažkas daroma val
džios užkulisiuose. Man regis, tai ne
realūs, nelogiški kaltinimai, tvirtino 
Seimo užsienio reikalų komiteto pir
mininkas, reikėtų jų vengti. Ypač dis- 
kusijbse su Rusija turime būti labai 
pragmatiški, praktiški - reikia taip 
dirbti, kad būtų kuo didesnė nauda 
Lietuvai. Turime niekada nepamiršti: 
tai didžiausia mūsų kaimynė, su ja 
turime ieškoti bendradarbiavimo, 
kooperacijos, o ne konfrontacijos.

ELR

blogi, pinigų gamintojai padarė maž
daug tai, kas numatyta sutartyje. Pras
tą litų kokybę didžia dalimi lėmė ne 
tai, kad JAV kompanija nesugeba ge
rai dirbti (ji specializuojasi gaminti 
kelioninius čekius, tačiau spausdina ir 
pinigus Centrinės Amerikos bei Toli
mųjų Rytų kraštams), bet Lietuvos 
banko noras pigiai pasigaminti pini
gus ir nereiklumas partneriams. Susi
tarta, kad naujus 1, 2 ir 5 litų vertės 
banknotus spausdins ta pati kompani
ja. K. Lyniko vertinimu, naujieji litai 
turi būti išties geri, nes juose numatyta 
11-12 saugos paslapčių.
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Pirmoji nerūkanti 
vyriausybė

Sveikatos apsaugos ministras Jurgis Brėdikis.
Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr.

Lietuvos sveikatos apsaugos 
ministras Jurgis Brėdikis viešai 
paskelbė, kad paskutinieji trys mi
nistrai pasirašė pasižadėjimus nie
kada neberūkyti.

Jurgiui Brėdikiui pradėjus eiti 
sveikatos apsaugos ministro parei
gas buvo išplatintas jo kreipimasis į 
Lietuvos ministrus. Kreipimesi ra
šoma, kad vyriausybės programoje 
patvirtintai Sveikatos politikai įgy
vendinti būtinas naujoviškas požiū
ris į sveikatos apsaugą, visų mūsų 
ūkio šakų pastangos ir atsakomybė. 
Pradėkime nuo savęs, nuo požiūrio 
į savo sveikatą - neberūkykime. Te
gul ši vyriausybė būna pirmoji ne
rūkanti vyriausybė. Tai, akademiko 
J. Brėkikio žodžiais, bus reikšmin
gas ir įtikinantis pavyzdys visiems 
gyventojams - pavieniams asme

nims ir organizacijoms, skatins 
sveiką gyvenseną mūsų brangioje 
Tėvynėje - Lietuvoje.

Kiekvienam ministrui, parėmu
siam šią iniciatyvą, reikėjo savo 
parašu patvirtinti štai tokio teksto 
dokumentą: ”Aš (nurodomas var
das ir pavardė) pareiškiu, kad rūky
mas - mano ir mano artimųjų svei
katos priešas. Todėl šiandien tvirtai 
pareiškiu, kad ateityje niekada ne
berūkysiu.“ Data ir parašas.

Sveikatos apsaugos ministras 
Jurgis Brėdikis su džiaugsmu kons
tatuoja, kad dabar mes turime pir
mą Lietuvoje (o gal ir pasaulyje?) 
nerūkančią vyriausybę. Lietuvos 
Respublikos ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius, beje, kaip ir 
Sveikatos apsaugos ministras Jurgis 
Brėdikis, niekada nerūkė.

Įvykiai Lietuvoje

Sutartys su Kazachstanu

Pakeliui į Australiją Vilniuje 
trumpam buvo sustojęs Kazachstano 
premjeras Sergejus Tereščenka. Su 
Lietuvos Ministru pirmininku Adol
fu Šleževičiumi jis pasirašė sutartį 
dėl laisvos prekybos režimo tarp 
dviejų valstybių. Taip pat pasirašyti 
trys susitarimai dėl bendradarbia
vimo geležinkelio, oro ir autotrans
porto srityse. Kazachstano delegacija 
pateikė susitarimų dėl bendradar
biavimo kultūros, mokslo ir techni
kos srityse projektus. Lietuvos vy
riausybė ketina sudaryti susitarimus 
dėl iš Kazachstano į Lietuvą persike- 
liančių lietuvių socialinių garantijų, 
dėl teisinės pagalbos.

VRK pripažino 140-ąjį 
Seimo narį

Vyriausioji rinkimų komisija pri

Prie Baltijos juros - Rytų Lietuvos moksleiviai
“Vilnijos“ draugija surengė Klai

pėdoje stovyklą Rytų Lietuvos moks
leiviams. Jos tikslas - plėsti mokinių 
akiratį, supažindinti juos su Klaipėdos 
krašto istorija (praeitimi ir dabartimi), 
kultūra, gilinti šnekamosios lietuvių 
kalbos įgūdžius ir, be abejo, semtis 
sveikatos alsuojant Baltijos jūros, pu
šų oru.

Daugiau nei trisdešimt Ignalinos 
rajono Visagino 6-osios, Šalčininkų 1- 
osios ir 2-osios, Baltosios Vokės, 
Eišiškių 2-osios ir 3-osios, Rudaminos 
1-osios, Juodšilių 1-osios, Buivydiš
kių ir kai kurių kitų mokyklų mokslei
vių šią vasarą pabus Lietuvos vaka
ruose. Važiuoja ne tik lietuvių, bet ir 

pažino Romualdą Hofertienę tapusią 
Seimo nare pagal Sąjūdžio koalicijos 
jungtinį sąrašą.

Vieta Seime atsirado po tragiškos 
Seimo nario T. Lideikio mirties liepos 
9 dieną. T. Lideikis į Seimą buvo iš
rinktas taip pat pagal Sąjūdžio sąrašą, 
jis atstovavo Piliečių chartijai.

Pagal Seimo rinkimų įstatymą to
kiu atveju Seimo nariu tampa tos pa
čios politinės partijos, organizacijos ar 
jų koalicijos pirmasis neišrinktas kan
didatas. 7

Kelias pritaikytas 
keleiviniam susisiekimui

Į Klaipėdos uostą iš Anglijos su
grįžo pagražėjęs “Vilniaus“ keltas. Nuo 
šiol visus tarptautinės konvencijos 
“SOLAS“ reikalavimus atitinkantis 
“Vilnius“ į Mukrano uostą Vokietijoje 
vežios ne tik geležinkelio vagonus, trei- 
lerius, paštą, bet ir 120 keleivių.

Keltu iš Klaipėdos patogiau plaukti 
tiems, kas nori greičiau pasiekti Vo

rusų, lenkų dėstomąja kalba mokyklų 
moksleiviai. Pastariesiems buvo kelia
mas pagrindinis reikalavimas - pakan
kamai gerai mokėti valstybinę kalbą, 
kadangi stovykloje bus bendraujama 
būtent šia kalba.

Malonu pažymėti, kad finansuoti 
stovyklą geranoriškai sutiko Ignalinos 
ir Šalčininkų švietimo bei Vilniaus ra
jono globos ir rūpybos skyriai. Sto
vyklos kultūrinę programą finansiškai 
remia “Vilnijos“ draugija ir Klaipėdos 
valstybinė naftos įmonė “Nafta“ (ge
neralinis direktorius p. M. Gusiatinas), 
ją įgyvendinant talkina Klaipėdos m. 
švietimo ir kultūros skyriai (V. 
Kavaliauskienė ir N. Laužikienė), 2- 

kietiją ir kitas Vakarų Europos šalis. 
Atvykus į Mukraną, čia pat Zasnico 
- Treleborgo jūrų perkėla, trumpiau
siu keliu jungianti Vokietiją su 
pietine Švedijos dalimi.

Įkurta Lietuvos ir Turkijos 
verslo taryba

Lietuvos prekybos ir pramonės 
rūmų asociacijos delegacija bei Turki
jos užsienio ekonominių ryšių organi
zacija Stambule pasirašė sutartį dėl 
Lietuvos ir Turkijos verslo tarybos 
įkūrimo.

Lietuvos ir Turkijos verslo taryba 
sieks vystyti pramoninį ir prekybinį 
bendradarbiavimą tarp abiejų šalių, 
teiks pagalbą ekonominiam ir techno
loginiam bendradarbiavimui, kaups ir 
teiks informaciją firmoms, norin
čioms užmegzti glaudesnius ekono
minius ryšius tarp Lietuvos ir Turki
jos. Tarybos narėmis gali tapti įmonės 
bei organizacijos, plėtojančios veiklą 
vienoje iš šalių.

oji pagalbinė mokykla-intematas.
Sumanių vadovų (G. Černiaus

kienės, B. Digimienės, R. Vorevi- 
čiaus) parengtoje stovyklos programo
je numatyta aplankyti Gintaro, Jūrų, 
Laikrodžių, Kraštotyros muziejus, 
kitas įžymias vietas, susitikimai su 
skautais, Klaipėdos moksleiviais, vik
torinos (kurių pavadinimus sunkoka 
išvardinti)... Nugalėjusieji apdovano
jami vertingomis knygomis, albumais. 
Savo prizus paruošė “Minties“, “Va
gos“ ir “Vyturio“ leidyklų, žurnalo 
“Psichologija Tau“ redakcijos darbuo
tojai.

Alfonsas Kairys

Pažeista tarptautiniu 
sutarčių sudarymo 

tvarka
Tokią išvadą padarė ’’Lietuvos aidas“ 
07 22 komentuodamas Rusijos 
Kaliningrado srities ir Lietuvos pra
monės ir prekybos ministerijos 
pasirašytą sutartį dėl laisvosios 
prekybos.

07 23 tas pats dienraštis išspaus
dino užsienio reikalų ministro pava
duotojo A. Miškinio laišką premje
rui A. Šleževičiui, kuriame patvirti
nama, kad minėtasis susitarimas pa
sirašytas grubiai pažeidžiant tarptau
tinių sutarčių teisės bei Lietuvos įsta
tymo dėl Lietuvos Respublikos tarp
tautinių sutarčių normas. Pramonės 
ir prekybos ministras K. Klima
šauskas pasirašė šią sutartį, neturė
damas nustatyta tvarka suteikiamų 
įgaliojimų. A. Miškinio rašte nuro
doma, kad nebuvo atsižvelgta ir į tai, 
jog Kaliningrado sritis nėra tarptauti
nės teisės subjektas.

Užsienio reikalų ministras P. Gy
lys interviu “Tiesoje“ 07 28 šią istori
ją įvertino kaip techninį nesklandumą 
ir rimtą pamoką ministerijai, bet, pa
sak jo, sutarties nereikėtų dramatizuo
ti. Pasirašytas protokolas, įsipareigota 
derėtis kai kuriais klausimais. Jo 
nuomone, reikia nustatyti griežtesnes 
taisykles ir dėl kompetencijų, ir dėl 
įgaliojimų tokiais atvejais.

“Lietuvos aide“ 07 23 Seimo opo
zicijos lyderis V. Landsbergis rašė, 
kad “lengvu prekybos ir pramonės 
ministro brūkštelėjimu Lietuva ketina 
atsisakyti (jei tik ketina) žmonių ir 
krovinių kontrolės jiems judant trans
portu per Lietuvos teritorijų. Nesusi
mąstyta, kad "Rusijos piliečiai“ gali 
būti ir kariškiai (pavyzdžiui, pulkas, 
divizija), ir mafioziai, o kroviniai - 
raketos, branduolinės minos ar šiaip 
kokie nuodai bei narkotikai“.

’’Neišdaviau jokių 
valstybinių paslapčių“

- pareiškė Algis Klimaitis savo atsa
kyme j "Respublikos“ laikraštyje 

paskelbtas publikacijas "A. Klimaičio 
šnipinėjimo istorija: be teisės būti nu
teistam“ (dideli atsakymai 07 23 iš
spausdinti "Respublikoje“ ir ’Tiesoje“).

“Ko verti popieriai, rasti KGB rū
muose sukišti į šiukšlių maišus? Ar jie 
teisės požiūriu nepriekaištingai įrodo, 
kad aš buvau KGB užverbuotas ir 
kaip šios represinės organizacijos 
agentas vykdžiau jos įpareigojimus? 
Jau vien iš “Lietuvos aido“ publika
cijų aiškiai matyti, kad ne aš pats, bet 
kiti autoriai savo pranešimuose karto
jo mano nuomones ir vertinimus, ku
rių aš niekada neslėpiau ir kuriais, ga
lima sakyti, viešai dalijausi su didele 
dalimi aplinkinių žmonių. (...) Visiš
kai akivaizdu, kad KGB be mano ži
nios pasinaudojo mano vardu, kai iš
naudojo visus laisvai prieinamus šalti
nius. Tik KGB valdininkai - ir niekas 
kitas - atsakingi už tai, kad iš viso su
kūrė “Kliugerio" slapyvardį. Aš apie 
tai ne tik nežinojau bet ir nenutuo
kiau,“ - rašo A. Klimaitis.

“Respublika“ 07 27 komentare “O 
atsakymų tai ir nėra“ rašo: “A. Kli
maitis, savo atsakyme “Respublikai“ 
papasakodamas apie asmeninius san
tykius su A. Terlecku, K. Bobeliu, V. 
Landsbergiu ir kitais veikėjais, atrodo, 
stengiasi mažiau akcentuoti savo ry
šius su tuometiniais KGB darbuotojai, 
apgaubdamas juos daugiau atsitiktinu
mo skraiste. O kaip tik čia, redakcijos 
nuomone, ir slypi didžiausios proble
mos. A. Klimaitis, deja, nieko nepasa
kė apie savo paso - mūsų tyrimo me
džiagoje buvo teigiama, jog jis, atva
žiuodamas į SSRS okupuotą Lietuvą, 
naudojosi SSRS piliečio vidaus pasu, 
išduotu sovietų ambasadoje Rytų Ber
lyne (ambasados pareigūnai patvirti
no, jog toks pasas buvo išduotas A. 
Klimaičio vaidu). Kas gi iš tuometinių 
“antisovietinių elementų“ galėjo nau
dotis tokia privilegija? Už kokius 
“nuopelnus“ ji buvo suteikta“? A. Kli
maitis neatkreipė dėmesio ir į dar vie
ną svarbų akcentų: jis nepaneigė teigi
nių, jog aukšti KGB skyriaus Lietu
voje darbuotojai, jam atvykus į Lie
tuvą, asmeniškai užsakinėjo “Drau
gystės“ viešbučio numerius. “

Vilniuje daugėja 
tuberkulioze sergančių 

vaikų

- taip vadinasi G. Ilgūnienės pub
likacija "Vakarinėse naujienose“ 07 
28.

Pateikiami tokie skaičiai: 1992 
m. išaiškinti 238 tuberkulioze ser
gantys ligoniai, iš jų 18 vaikų. Iš 220 
suaugusių ligonių 89 sirgo atvira 
plaučių tuberkulioze. O per pirmąjį 
1993 metų ketvirtį jau išaiškintas 41 
naujai tuberkulioze susirgęs ligonis, 
iš jų 7 vaikai. Iš 34 suaugusių ligo
nių 19 serga atvira plaučių tuberku
lioze.

Išvada daroma tokia: atsižvel
giant į tai, kad blogėja ekonominės 
socialinės sąlygos, o tuberkulioze 
dažnai serga asocialūs asmenys, ga
lima tikėtis, kad artimiausiu metu 
sergamumas tuberkulioze nemažės.

“Paskutinį Užatlantės 
savanorį dabartinė 

valdžia išvaro iš Lietuvos“

- taip vadinasi Bronės Vainauskie
nės interviu 07 27 "Lietuvos ryte“ su 
buvusiu Lietuvos investicijų banko 
direktoriumi Vytautu Dudėnu, dau
giau kaip prieš pusantrų metų atva
žiavusiu iš Amerikos padėti Lietuvai. 
Uždarame Vyriausybės posėdyje 
investicijų bankas buvo likviduotas.

“Aš esu savanoris. Lietuvoje 
neturiu jokių komercinių interesų, 
dirbau be atlyginimo (Vyriausybė 
mokėjo tik už mano gyvenimą vieš
butyje). Taip atsitiktinai išpuolė, kad 
aš atvykau į Lietuvą dirbti tada, kai 
Vyriausybei vadovavo G. Vagno
rius. Jis pavedė man steigti Investi
cijų banką. Tai buvo kūrybingas 
laikas. Gražiai bendradarbiavome ir 
su A. Abišala bei B. Lubiu. Jie man 
pavedė pareigas Valstybinio turto 
privatizavimo komisijoje ir Vals
tybės garantų komisijoje. Mielai 
dirbau tą darbą. Nesisekė bendrauti 
tik su dabartine valdžia. (...) Ar tuo 
ir baigsis mano savanoriška tarnyba, 
dar nežinau. Pagalvosiu apie tai, kai 
po penkių savaičių grįšiu vėl į 
Lietuvą“, - sako Vytautas Dudėnas.

ELR

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
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Klojimo teatro vaidinimai 
Agluonėnuose

Lietuvos menininkai Bornholmo vasaros festivalyje

Klojimo teatro istorija Lietuvoje 
prasidėjo bemaž prieš šimtmetį, kai 
Palangoje buvo suvaidintas pirmas 
viešas spektaklis - Keturakio "Ame
rika pirtyje“. Prisimenant tų laikų ca
rinę priespaudą, nesunku įsivaizduo
ti, ką reiškė toks vaidinimas, puose
lėjant tautinį sąmoningumą ir gimtą
ją lietuvių kalbą, skatinant valstiečių, 
amatininkų, darbininkų ir inteligentų 
visuomeninę ir kultūrinę veiklą. Be 
vadinamųjų gyvųjų paveikslų, kloji
mo teatre žmonės šokdavo tautinius 
šokius, dainuodavo tautines dainas, 
tik vėliau, atsiradus lietuvių drama
turgijos pirmiesiems kūriniams, imta 
vaidinti Keturakio. Gabrielės Petke
vičaitės-Bitės, Žemaitės ir Vaižganto, 
Broniaus Laucevičiaus-Vargšo vei
kalus, kurie sodriomis spalvomis pie
šė kasdienį žmonių gyvenimą, subti
liai pašiepė prietarus ir tamsumą. Pri
simenant, jog iki 1904 metų caro val
džia draudė lietuvišką žodį, būtina 
pabrėžti, jog pirmieji slapti klojimo 
teatro vakarai vyko dar 1893 metais 
Panemunėlyje, Joniškio, Vilkaviškio, 
Marijampolės apylinkėse, o 1889 
metais ir Vilniuje. Tačiau patys pir
mieji lietuviškus vaidinimus surengė 
Amerikos lietuviai 1889 metais, vė
liau Mažosios Lietuvos, Peterburgo 
ir Rygos lietuviai.

Klojimo teatro vaidinimai ne būti
nai vykdavo klojime. Tam tiko ir tuš
ti svirnai, arbatinės, kiemai, upių ir 
ežerų pakrantės. Svarbu būdavo pas
tatus ir takus išpuošti vainikais, žibin
tais, sukurti šventinę aplinką. Po Pir
mojo pasaulinio karo, susikūrus Lie
tuvos valstybei, klojimo teatrai išliko 
lenkų okupuotame Vilniaus krašte, 
taip pat lietuvių gyvenamose vietose 
Lenkijoje - Punsko ir Seinų apylinkė
se. Todėl nenuostabu, kad daugiau 
nei prieš dešimt metų, vėl atgimus 
klojimo teatrui, liaudies vaidinimo 
mėgėjai ne kartą lankėsi pas savo 
tautiečius Lenkijoje, daug ko iš jų pa
simokė ir juos pamokė.

Na, o akstiną atgimti klojimo teat
rui davė Muzikos akademijos Klai
pėdos fakultetų docentas Petras 
Bielskis, rengęs busimuosius liaudies 
teatrų režisierius. Liaudies teatrai bu
vo savotiška klojimo teatro atmaina, 
tik gerokai sumoderninta ir supolitin- 
ta. Todėl docentas Petras Bielskis ir 
ėmėsi gilintis į tikrojo klojimo teatro 
ištakas ir prigimtį. Būdamas subtilus 
liaudies meno žinovas, dėstytojas ne
pasidavė išankstinei nuostatai, jog 
klojimo teatrą pažįsta iš pašaknų. 
Darbo ėmėsi kartu su busimaisiais 
režisieriais, ir jau 1983 metais Agluo
nėnuose, etnografinėje Laukininko 
sodyboje suvaidino Petro Venslovos 
"Elegiją Jonui Biliūnui“. Pasisekimo 
būta išties netikėtai didelio, bet iš es
mės atgimti klojimo teatrui dar nebu
vo subrendęs laikas. Ir tik 1988 me
tais ten pat įvyko pirmoji klojimo 
teatrų krivūlė, į kurią suvažiavo de
vyni kolektyvai. Tada ir buvo nu
spręsta klojimo teatro vaidinimus 
rengti kasmet vis kitoje vietoje, per 
patį vidurvasarį, kai dar neprasidėjusi 
javapjūtė, kai dar tušti klojimai, ir 
kaimo žmonės laisvesni nuo sunkių 
darbų. Taigi, 1989 metais antroji kri
vūlė Juozo Vaičkaus gimtinėje. Pri
minsime, jog Juozas Vaičkus 1905 
metais buvo subūręs vaidintojų trupę 
Mažeikiuose, kuri vėliau išaugo iki

Anotacijos

LIETUVOS TEATRAI / LIT
HUANIAN THEATRES. V, Leidyk
la UAB ’’Scena“, 1993. 79 p., ii instr.

Solidus žurnalo formato leidinys 
supažindinta su Lietuvos teatro istorija 
bei šiandienos teatrais. Kiekvienas 
Lietuvos teatras pristatomas atskirai, 
trumpai aprašomas jo kūrybinis kelias 
nuo pat įsteigimo ligi mūsų dienų. 
Skaitytojas supažindinamas su teatrų 
lyderiais, vadovais, režisieriais, žy
miausiais aktoriais. Leidinys gausiai 
iliustruotas fotonuotraukomis iš Ope
ros ir baleto, Lietuvos teatro ir mu

Skrajojančio teatro. Vėliau, mokyda
masis Petrogrado teatro mokykloje, 
įsteigė vaidintojų grupę, su kuria 
1918 metais grįžo į Lietuvą.

Trečioji klojimo teatrų krivūlė vy
ko Paragiuose, Lazdynų Pelėdos so
dyboje, ketvirtoji - Liudvikos Didžiu- 
lienės-Žmonos sodyboje. Na, o per
nai ir šiemet klojimo teatrai buvo su
siėję Punske, viso labo net septynetas 
kolektyvų. O į Agluonėnus punskie
čiai atvažiuoja trečią kartą. Punsko 
lietuvių klojimo teatras iš tiesų yra 
nuostabus tuo, kad savo tradicijas 
perėmė dar iš anų laikų ir gana pras
mingai jas tęsia. Punskiečiai Agluo
nėnuose ir Palangoje, visai netoli tos 
vietos, kur bemaž prieš šimtą metų 
buvo suvaidinta Keturakio "Amerika 
pirtyje“, parodė amžinai nesenstan
čias Žemaitės "Piršlybas“. Šeštojoje 
krivūlėje dalyvavo šeši teatrai, ir visi 
vaidino senąją lietuvių dramaturgiją, 
tik anykštėnai parodė originalų vaidi
nimą tarmiškai "Kaip velnias akmenį 
nešė“.

Pasak Liaudies kultūros centro 
teatro sektoriaus vedėjos Irenos Ma
ciulevičienės, būtų gražu, kad kloji
mo teatro vaidinimai vyktų tiek Že
maitijoje, tiek Aukštaitijoje, tiek 
Dzūkijoje. Kad tokių galimybių yra, 
rodo ir tas faktas, jog šiomis dieno
mis Margionių kaime vyks didžiulė 
klojimo teatro šventė. Šio kaimo teat
ras garsėjo dar prieškario laikais, jam 
vadovavo nuostabiai giedros sielos 
žmogus, dabar jau amžinatilsį Juozas 
Gaidys, be atokvėpio dirbęs taurų 
darbą iki pat praėjusių metų, kol už
geso. Tačiau margioniečiai liko išti
kimi savo ilgamečio vadovo kilniai 
idėjai - pastatyti Klojimo teatrą. Ir 
statė, ir pastatė, ir jau kviečia visus 
visus į atidarymo šventę. Dabar mar- 
gioniečiams vadovauja Rimutė Avi- 
žienienė iš Marcinkonių. O į Klojimo 
teatro atidarymą laukiama atvykstant 
ne vieno kolektyvo ne tik iš Dzūki
jos, bet ir iš Aukštaitijos, Sūduvos ir 
Žemaičių krašto. Tuo tarpu patys že
maičiai rugpjūčio 1-8 dienomis kvie
čia visus į Klojimo teatro šventę Pa- 
langa-93, šventę, kuri vyksta jau de
vintą kartą. Tikimasi, kad tai bus įs
pūdingas mėgėjiško teatro renginys, 
kuriame pirmieji pranešė dalyvausią 
liaudies artistai iš Trakų, Kauno, Tel
šių. Pagerbę pirmojo lietuviško viešo 
spektaklio "Amerika pirtyje“ atmini
mą. šventės dalyviai surengs kūrybos 
vakarą "Pabūkime kartu“, kuriame 
aptars mėgėjų teatro raidos dalykus, 
praeities ir dabarties dramaturgijos 
sąsajas. O paskui teatralizuota eisena 
patrauks Jono Basanavičiaus gatve į 
tą vietą, kur stogastulpis žymi lietu
viškojo teatro pradžių pradžią.

O šeštoji krivūlė Agluonėnuose 
baigėsi geriausių iš geriausių iškil
mingu apdovanojimu, kuriuos skyrė 
Klaipėdos universitetas, Lietuvos Są
jūdis ir Laukuvos apylinkė.

Nors liepai nebūdingos darganos 
gerokai drumstė nuotaiką, bet šventė 
vis dėlto įvyko. Įvyko, nes švenčių 
buities nepriteklių kamuojamam 
žmogui labai labai reikia. Ačiū ren
gėjams, ačiū ir rėmėjams. Šventė pa
rodė, kad iš dosnių ir nesavanaudiškų 
rankų dalijama duonos riekė yra ge
rokai skalsesnė ir sotesnė.

Salomėja Čičiskina

zikos muziejų, teatrų archyvų. Tekstas 
pateikiamas ir anglų kalba.

******
Vilniaus krašto vadija pradėjo leisti 

laikraštį skautams lietuvių ir atskirai 
anglų kalbomis. Tai '’Vilnijos Skau
tas“, ’’Vilnius region Scout“.
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Pirmą kartą į 25-ąjį Bornholmo 
muzikos festivalį, p. Mogens Rafn 
pakviesti, nuvyko keturi menininkai 
iš Lietuvos. Tai kompozitorius Min
daugas Urbaitis, dainininkė Sigutė 
Trimakaitė, pianistė Živilė Karkaus- 
kaitė bei menotyrininkas Herkus 
Kunčius.

Nepilna savaitė Danijoje pra
bėgo greitai: vieną dieną atidaryta 
Ronnės bibliotekoje dainininkų 
Rūtos Katiliūtės ir Audriaus Dzi- 
karo piešinių paroda, už poros die
nų koncertas Aakirkeby bažnyčio
je ir keletas vakarų pas vaišingus 
Bornholmo žmones. Stebėjomės 
taip gerai organizuotu festivaliu, 
kuris vyksta nuo 1969 metų ir šią

Skatikai į kolegų lysvę
Kazys Almenas, nepaisant to, kad 

V. Vanago "Lietuvių rašytojų sąvade“ 
yra įvardintas kaip "antitarybinės emi
gracijos kultūrinės veiklos dalyvis“, 
buvo vienas pirmųjų išeivijos rašyto
jų, prasilaužęs pro "geležinę uždan
gą“. Berods 1961 metais A. Alksnio 
slapyvardžiu "Pergalės“ žurnale jis iš
spausdino apsakymą "Ketvirtadienis - 
bjauri diena“, o po 10 metų "Vaga“ 
"išslaptino“ autorių, išleido K. Al
meno romaną "Šienapjūtė“, sulaukusį 
tėvynėje visai palankaus vertinimo. 
Tada jis buvo pristatytas kaip pats jau
niausias išeivijos beletristas, naujos, 
skirtingos formacijos literatas. Buvo 
primenama, kad literatūra - jo hobby, 
kadangi jis - atomo fizikos specialis
tas, baigęs aukštąjį fizikos mokslą 
Linkolno universitete, tobulinęsis ir 
doktoratą apgynęs visai netoli Lietu
vos - Varšuvoje.

Ar ne nuo 1966 metų jis palyginti 
dažnas svečias Lietuvoje, į kurią vie
nas pirmųjų nutiesė bendravimo ke
lius. Debiuto tėvynėje metu K. Alme- 
nui buvo 25-eri, o išėjus "Šienapjūtei“ 
jis jau buvo keturių knygų autorius. 
Dar didesnės sėkmės Lietuvoje susi
laukė antrasis "Vyturio“ išleistas K. 
Almeno detektyvinis romanas "Sauja 
skatikų“. Pagal jo scenarijų Lietuvos 
televizija sukūrė filmą, ir visa Lietuva 
ištisą savaitę sekė nutrūktagalviškus 
istorinius filmo personažų nuotykius.

Kolegos Lietuvoje gerai pažįsta šį 
barzdočių, kuris, pradėjęs pokalbį, vi
suomet pabrėžia, jog jis - inžinierius. 
Jo visada malonu klausyti, įdomu pa
siginčyti, padiskutuoti. Nesvetimas 
jam ir Lietuvos rašytojų klubas.

Kasdienybės apmąstymai

Ar teks lietuvaitėms slėpti veidą po čadra?
Vilniuje miesto tarybos sprendimu 

dar metų pradžioje buvo sudaryta 
"Komisija Lietuvos Respublikos Vy
riausybės nutarimui Nr. 722 vykdy
ti". Tasai nutarimas atsirado pernai 
spalio 2 dieną, jam dingstis buvo dar 
praėjusių metų balandžio 9 dienos 
Aukščiausiosios Tarybos įstatymas, 
turėjęs apsaugoti mus nuo erotinės, 
taip pat smurto literatūros, spaudos ir 
kino filmų. Kol tasai įstatymas rie
dėjo pavaldumo pakopomis žemyn, 
būta šiokio tokio šurmulio ir nepa
sitenkinimo, kreiptasi net į teismus, 
kurie kartais pasijusdavo bejėgiai, kai 
tekdavo nustatyti, kas yra tikra eroti
ka, vadinasi, draudžiama, o kas ne
kenkia mūsų dorai.

Dabar vėl sprogo į bombą pana
šus muilo burbulas. Šeši Vilniaus 
miesto deputatai ir antra tiek psicho
logų, daktarų, fotomenininkų, žurna
listų. blaivininkų, atstovų iš kultūros 
skyriaus ir ministerijos savo valia ar 
kažkieno paakinti vieną dieną susi
rinkę į posėdį nutarė, jog 1993 
metais "Vagos“ leidyklos išleista 
Jurgos Ivanauskaitės knyga "Ragana 
ir lietus“ yra erotinio pobūdžio ir gali 
būti platinama tik trijose Vilniaus 
miesto spaudos parduotuvėse.

Kodėl? Kodėl "Vagos“ leidyklos 
redaktoriai, iš to duoną valgantys, 
buvo tokie apakę, kad paleido vie

vasarą pažymi savo 25 metų jubi
liejų. Į šį festivalį atvyksta muzikų 
iš Danijos, Vokietijos, Čekijos. 
Lenkijos, Šveicarijos ir kitų šalių. 
Koncertai vyksta įvairiose mieste
lių bažnyčiose. Lietuvių muzikų 
koncertas sutraukė nemaža klausy
tojų. Programoje skambėjo Cesti. 
Schumanno, Schuberto, Faure. Ra
velio vokaliniai kūriniai, lietuvių 
liaudies dainos, Ravelio, M. K. 
Čiurlionio fortepijoninė muzika bei 
M. Urbaičio kūryba. Kompozito
rius pristatė savo kūrinius antros 
dalies pradžioje. Skambėjo jo dai
nos balsui ir fortepijonui "Iš vasa
ros“ (S. Nėries žodžiai) bei "Meilės 
daina ir išsiskyrimas“ (žodžiai A.

Šį kartą rašytojams išsiuntinėti 
kvietimai skelbė, kad kolega iš Va
šingtono kviečia juos pokalbiui apie 
jaunimui skirtus literatūrą ir Lietuvos 
kultūros modelius.

K. Almenas iš karto griebė jautį už 
ragų. Be įžangų. Lietuvą dabar plūste 
užplūdo negeriausios rūšies Vakarų 
masinės kultūros srautas. Verstinė 
(dažniausiai rusiška) erotinė, detekty
vinė literatūra, menko lygio, abejotino 
turinio videofilmai užvaldė jaunųjų 
skaitytojų ir žiūrovų protus bei širdis. 
Nematyti šitame antplūdyje pavojaus 
visai lietuvių tautinei kultūrai, numoti 
ranka į jaunoms širdims ir protams bru
kamas Vakarų kultūros atliekas - va
dinasi, leisti Lietuvos jaunimui nutolti 
nuo etninių ir moralinių lietuvių tautos 
ištakų, nuo jo mąstyseną ir gyvenseną 
formuojančių dvasinių vertybių.

Ir dėl tokio nuopolio pavojaus K. 
Almenas be jokių užuolankų ir išlygų 
apkaltino savo kolegas - Lietuvos ra
šytojus. Jis pamėgino atkreipti jų dė
mesį į tas problemas, kurios sąlygoja 
dabarties ir ateities lietuvio tipą. Jis 
manąs, kad Lietuvos jaunimui reikia 
atgaivinti Mindaugo ir Algimanto 
bendraamžiams būdingus bruožus, 
semtis įkvėpimo studijuojant senąją 
baltų kultūrą. Tų laikų heroizmas, 
meilė tėvynei, ryžtas jai aukotis, ją 
ginti, dėl jos degti - nuostatos, kurio
mis turi vadovautis dabarties jauni
mas, besirengiantis dirbti ir dainuoti 
Lietuvai. Jeigu jis nori tapti tikru savo 
šalies patriotu, žinančiu savo šaknis ir 
ištakas.

Lietuvos rašytojai, pasak K. Alme
no, visa tai išleido iš akių, jų rašomos 

šumon klaikiai nuodėmingą knygą? 
Negana to, net paskelbus komisijos 
nutarimą, "Vagos“ knygyne per pen
kis žingsnius nuo Seimo, vyriausybės 
ir savivaldybės rūmų visiems pra
eiviams akis badė Jurgos Ivanaus
kaitės knygos viršelis - dvi nuogos fi
gūros nuodėmingas vietas uždengu
sios drugeliais. Pasirodo, nelabasis 
šitą jauną moterį apdovanojo dar ir 
dailininkės talentu, ne tik rašytojos. 
Tai ką dabar daryti? Ne, kol kas at
kaklūs knygų prekiautojai Vilniaus 
centre (ir net pačiuose vyriausybės rū
muose!) nė nemano "Raganos ir lie
taus“ slėpti po prekystaliu ar kelti kai
ną. Knyga kainuoja šiek tiek mažiau 
nei pustrečio lito.

Pati Jurga Ivanauskaitė dėkoja val
džios tarnybai už nemokamą reklamą. 
Patys leidėjai nė kiek nesutrikę, 
šaltakraujiškai vertina žygius prieš 
lietuvių literatūrą. Išgyvenome, sako, 
ne tokius laikus, kai draudžiami 
būdavo ne tokie klasikai. Tiesa, lei
dėjai abejoja, kiek yra privalomi tokie 
miesto tarybos komisijos nutarimai. 
Pagaliau knyga juk platinama ne tik 
sostinėje...

Pripažindamas, kad Jurgos Ivanaus
kaitės knygai "Ragana ir lietus“ (tiražas 
25 tūkstančiai egzempliorių) komisija 
padarė labai gerą reklamą, jos pir
mininkas R. Matulis yra įsitikinęs, jog

A. Jonyno) balsui ir vėluojančiai 
sistemai.

Publikos susidomėjimas koncer
tu buvo didelis. Publikos pagei
davimu koncerto pabaigoje skam
bėjo S. Šimkaus harmonizuota liau
dies daina "Vai nekukuok“.

Malonu, jog jau kitą dieną Bom- 
holmo laikraštis išspausdino straip
snį su nuotrauka apie lietuvių pasi
rodymą.

Norime padėkoti visiems, pa
dėjusioms organizuoti šią penkių 
dienų kelionę į Bornholmo salą 
Baltijos jūroje. Tikimės, kad festi
valio organizatoriai ir ateityje 
pakvies muzikų iš Lietuvos.

Sigutė Trimakaitė

Kazys Almenas
A. Sabaliausko (ELTA) nuotr.

ir leidžiamos knygos neranda atgarsio 
jaunose širdyse. Jos tiesiog neįdomios, 
nepatrauklios, bejėgės konkuruoti net 
su blogiausiu vakarietišku skaitalu.

Į pokalbį aktyviai įsijungę rašytojai 
A. Baltakis, R. Pakalniškis, A. Bie
liauskas, E. Ignatavičius, F. Vaitiekū
nas, P. Kazickas. P. Dirgėla nenorėjo 
sutikti su kai kuriais svečio teiginiais 
ir kaltinimais, bėrė savo kontraargu- 
mentus.

Vis dėlto "sauja skatikų“ į jų lysvę 
buvo sviesta ir, norėtųsi tikėti, kad K. 
Almeno blaivios, inžinieriškos mintys 
ir prielaidos, jo konkretūs pasiūlymai 
paskatins kolegas rašytojus kurti raiš
kesnes ir įdomesnes knygas jaunimo 
protams ir sieloms užkariauti.

P. Varde n is

kiekvienai tautai būdingi savi papro
čiai: sakysim, arabų kraštuose mote
rys vaikščioja viešose vietose užsi
dengusios veidą. Lietuvoje tokio 
klausimo niekas nekelia. Bet mes, 
lietuvių tauta, turime savo supratimą, 
kas yra padoru, kas nepadoru. Mums 
privalu išsaugoti amžinąsias vertybes. 
Kas kitas, jei ne mes patys, jas saugos 
ir puoselės?.. Šventvagiška būtų p. R. 
Matuliui prieštarauti. Tikrai.

Čia derėtų priminti, jog tos pačios 
komisijos nutarimu Vilniuje uždraus
tas viešas striptizas (pasirodo, Žir
mūnų restoranas buvo smukęs iki to, 
kad rodė... vyrų striptizą), erotinė ir 
smurto literatūra platinama tik minė
tuose miesto pakraščiuose, imtasi ini
ciatyvos savaitgaliais nerodyti SAT-1 
nakties programos, kuriose esama per 
daug smurto ir erotikos. Tik su ta tele
vizija gali būti nesusipratimų, nes visa 
atsakomybė dėl programos transliavi
mo palikta TV bokšto direktoriaus 
valiai. Direktoriaus laukia bemiegės 
naktys ir ilgi savaitgaliai. Tuo tarpu 
smalsiausieji ir patys drąsiausieji, 
nepaisantys jokių gąsdinimų, per
skaitę ribotai platinamą knygą, šiek 
tiek nusivylė: jei ne kunigo meilės 
jausmai, nieko įdomaus ir nebūtų. 
Vadinasi, lietuvaitėms dar ne laikas 
slėpti veidą po čadra?

Saloriėj i Čičiškina
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Kai kam gali pasirodyti, kad 
raitoji policija - kažkieno užgaida, 
valdininkų įnoris ar nereikalingas 
pinigų švaistymas. Ką gali žirgas 
technikos amžiuje? Argi raitajai 
policijai nelemta išnykti istorijos 
vingiuose kartu su husarais ir dra
gūnais?

Vilniaus viešosios policijos ko
misaras inspektorius Vidmantas 
Mikučionis taip nemano. Pasak jo, 
kai raiteliai pradėjo patruliuoti sos
tinės parkuose, chuliganams ir keis
tiems džentelmenams, gąsdinu
siems mergaites ir moteris, teko iš 
ten išsikraustyti. Pernai vykstant 
rokerių suvažiavimui keturi raitieji 
policininkai sugebėjo palaikyti 
tvarką prie Sporto rūmų. Šiemet, 
kai Lietuvos nacionaline rinktinė 
žaidė pasaulio čempionato atranki
nes rungtines su Albanijos. Airijos, 
Ispanijos komandomis, be raitosios 
policijos irgi neišsiversta.

Šiandien raitą policiją gali pa
matyti Didžiojoje Britanijoje ir 
Prancūzijoje, Italijoje ir Vokieti
joje. Suomių policininkai eismą 
judriose gatvėse kontroliuoja raiti. 
Gegužės 1-ąją raudonųjų riaušes 
Maskvoje tramdyti padėjo taip pat 
raitosios policijos padalinys.

Lietuvos policininką, 1940-ai- 
siais nulaipintą nuo arklio, raitą vėl 
išvydome tiktai prieš pustrečių 
metų, per Policijos šventę - Angelų 
dieną. Vidaus reikalų ministerija 
nupirko 25 žirgus. Tiesa, tuomet jie 
kainavo 14-15 tūkst. rb. dabar - 
2300-2500 litų, grynaveisliai ris
tūnai - ir pusę tūkstančio. Keletą 
žirgų policijai dovanojo žemes ūkio 
įmonės, valstybiniai žirgynai. Da
bar miesto viešosios policijos rink
tinės raitasis padalinys turi 30 žir
gų. Didžioji jų dauguma - rusų ris
tūnai. bet yra keletas trakėnų, anglų 
grynakraujų, hanoverių. Šį pavasarį 
kaimenę papildė du kumeliukai.

Liepos pradžioje didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose Vilniuje. Kaune 
ir Klaipėdoje policija surengė ope
raciją patikrinti naujų Vakarų šalių 
markių automobilius. Pasak policijos 
generalinio komisam Petro Liuberto.

Vogti aut (mobiliai
Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr.

Vilniuje patruliuoja raitoji policija
Raitosios policijos padalinys 

įsikūręs vaizdingoje Belmonto gat
vėje, atvingiavusioje iki žalių Vil
nios kalvų. Dar neseniai čia veikė 
jojimo sporto vaikų mokykla. Jo
jimas - turtingųjų privilegija. Šios 
mokyklos likimą, deja, nulėmė lėšų 
trūkumas. Jojimo mokyklos sporto 
bazė buvo perduota policijai, kuri, 
miesto tėvams pažadėjus paremti, 
ėmė šefuoti mažuosius raitelius. 
Tad ir šiandien Belmonte apie ark
lius sukiojasi iš laimės švytintys 
vaikai. Kas žino, gal iš šitų ber
niūkščių išaugs šaunūs polici
ninkai...

Ponas Romualdas Grigas, ūkio 
skyriaus šefas, tituluojantis save 
raitosios policijos įkūrėju, tvirtina, 
kad vis dėlto lengviau sportininkui 
suteikti žinių, būtinų policijos 
tarnyboje, negu išmokyti pakenčia
mai jodinėti policininką, sėdėjusį 
tik prie automobilio vairo arba 
alaus bokalo. Tad iš pradžių tapti 
raitaisiais policininkais ir pasiūlė 
sportininkams. Jie dirbo, sportavo 
ir podraug lankė policininkų kur
sus. Tačiau vėliau, kai policininko 
atlyginimas, lyginant jį su kitais ir 
siaučiant baisiai infliacijai, tapo 
daugiau nei kuklus, žmonių vėl 
ėmė trūkti. Raitojo policininko už
darbis - lygiai toks pat kaip ir to, 
kuris mieste patruliuoja sėdėdamas 
prie automobilio vairo.

Raitojo policininko darbo diena 
trunka šešias valandas. Kasdien 
dvylika gražiai nuaugusių žirgų nu
kaukši Polocko, Užupio gatvėmis. 
Vėliau raitelių poros pasiskirsto: 
viena į Markučius, kitos - į Serei
kiškių. Kalnų ar Vingio parkus. į 
Valakampius. Kelionė iš policijos 
bazės iki Sereikiškių parko tetrunka 
20 min.. iki Vingio - ištisą valandą. 
Pernai, kai prie Salotės ežero vyko 
šventė, arklius teko gabenti sunkve
žimiu. Išsėdėti balne ketvirtį paros 

Vogtu arkliu toli nenuvažiuosi...
apžiūrėjus apie tris tūkstančius pas
taraisiais metais pagamintų mašinų ir 
palyginus jų duomenis su Vokietijos 
pareigūnų pateikta informacija, nus
tatyta beveik 80 kitose valstybėse, 
daugiausia Vokietijoje, vogtų ir į

tikrai nelengva, ypač kai taip 
karšta. Policininkai niurzga, kad 
jiems už tą patį atlyginimą tenka 
dar ir arkliais rūpintis - juos šerti, 
prausti, arklides valyti, nes dar
bininkų ir šėrikų nuolatos trūksta. 
Tik žirgui - kas: jis jaučia, iš kieno 
rankų avižų gauna...

Manote, šie gražuoliai blogai 
šeriami? Per dieną keturkojui 
’’policininkui“ reikia 6 kg avižų ir 
tiek pat šieno. Vietoj grūdų šeriam 
miltais (juos arklio organizmas kur 
kas geriau įsisavina), avižų už
tenka perpus mažiau. Nemanykit, 
jog taip stengiamasi taupyti žirgų 
sąskaita: išsišovusiais šonkauliais, 
įtrauktais pilvais matyti nė vieno 
neteko.

Automobilis, žinoma, greitesnis, 
bet jis į savo šeimininką nežiūri 
protingu žvilgsniu, jis nebrūkšteli 
aksominėmis šnervėmis.. Žirgas 
jautriai reaguoja ne tik į pavadžių 
trūktelėjimą, policininko kelių 
spustelėjimą, bet ir į jo balso into
naciją. Dar ir šiandien automobilių 
variklių galingumas matuojamas 
arklio galiomis... Grakštus žirgas 
gatvėje tarp bedvasių pastatų ir 
bejausmių mašinų - ne anachroniz
mas. o silpnutė gija, siejanti žmogų 
su tuo pasauliu, iš kurio jis kadaise 
atėjo.

Užsienio specialistų duomeni
mis. raitasis policininkas prilygsta

Lietuvą įvežtų automobilių. P. Liu
berto nuomone, ši operacija parode, 
kaip žmonės rizikuoja savo pinigais, 
naudodamiesi neaiškios reputacijos 
tarpinių prekybos firmų paslau
gomis. nes nemaža dalis minėtų ma
šinų buvo įgyta būtent per tokias įs
taigas Vokietijoje. Lenkijoje. Lietu
voje. Vogtą automobilį nesunku 
“atpažinti“ - patikrinus detalių nu
meraciją specialia technika galima 
išaiškinti, ar numeriai nepermušti. ar 
nepakeistas jų derinys. Beje, tarp jų 
būta ir tokių mašinų, kurios neleng
vai įperkamos net ir pasiturinčiam 
Lietuvos gyventojui - dviejų nau
jausių modelių kaina 150 tūkstančių 
ir 100 tūkstančių Vokietijos markių.

Policijos generalinis komisaras 
Petras Liubertas pasakė, kad kol kas 
su Vokietija nėra nuolatinio pasi
keitimo informacija apie vogtas ma
šinas. Šiuo metu su šios šalies po
licijos. draudimo tarnybomis derina
mas protokolas dėl tolesnio ben
dradarbiavimo. 

net septyniems pėstiesiems savo 
kolegoms. Aukštai ant žirgo sėdin
tis tvarkos sergėtojas žmones vei
kia psichologiškai. Policininką jie 
regi tarsi kokį milžiną, mitologinį 
kentaurą. Vilniaus raitosios polici
jos padalinyje ūgiu ypač išsiskiria 
rusų ristūnai. Porai policininkų 
išvaikyti gatvėje kilusias peštynes 
vargiai sekasi, tuo tarpu raitajam tai 
įprasta. įlekia maišatin, jeigu nesi- 
skirsto - pastato žirgą piestu, ir 
"kautynių laukas“ akimirksniu iš
tuštėja. Kai kas net mano, kad po
licininkų žirgai kandžiojasi ar spe
cialiai dresiruojami spardytis. Ta
čiau užtenka ir to. kai tokia masė 
krūtine nustumia tvarkos ardytoją 
ar netyčia užmina jam ant kojos... 
Manevringumu arklys savo "jau
nesnįjį brolį“ automobilį taip pat 
gerokai pranoksta.

Kai uniformuoti raiteliai pasiro
do Vilniaus parkuose, juos kaip
mat apsupa vaikai. Per sprandą 
tapšnoja, karčius paglosto, saldainį 
kyšteli. Dar. žiūrėk, ims policinin
kas ir įkels kurį į balną. Ne vie
nam ir suaugusiam žmogui širdis 
suvirpa... Bet nevalia ilgai vienoj 
vietoj trypinėti: Azalija. Litas, 
Snaigė. Arsizifas - policijos tarny
boje.

Gintautas Stalnionis 
Raimundo Kairio nuotr.

Mokosi sutikti 
Šventąjį Tėvą ir 

milijoną maldininkų
Rugpjūčio pradžioje pradedami 

Lietuvos policininkų apmokymai bū
simose Šventojo Tėvo susitikimų vie
tose. Policininkai mokysis, kaip už
kirsti kelią incidentams, saugoti viešą
ją tvarką, reguliuoti didžiulius trans
porto srautus.

Popiežių ir jo palydą saugos spe
cialiai pasirengusių žmonių grupė. Jie 
dirbs kartu su Vatikano saugumo tar
nyba. prižiūrės, kad sklandžiai vyktų 
numatytas ceremonialas, rūpinsis sve
čių apsauga, liturgijos reikmenų, ba
gažo pervežimu, transportu. Bus imta
si priemonių ir prieš neadekvataus el
gesio žmones Šventojo Tėvo susitiki
mų vietose. Tam paruošta pareigūnų 
grupė. įsigyta specialios technikos, pa
vyzdžiui. pirotechninės. antiradarinės 
kontrolės prietaisų.

Vilniaus Vingio parke, Kauno 
Santakoje bei Dariaus ir Girėno sta
dione. kur Popiežius aukos šventas 
Mišias, susitiks su jaunimu, dalyvaus 
žmonės, turintys savo parapijų 
bažnyčiose išduotus kvietimus.

COMMERCIAL 
RADIO STATION 

IN VILNIUS, 
LITHUANIA:

VILNIUS 101.0 FM 
67.94 FM 

24 hours (continuously)
KAUNAS 107.1 FM 

67.67 FM 
07.00 - 01.00

POP, ROCK 
MUSIC, 

NEWS, REPORTS, 
ADVERTISING

400.000 
LISTENERS DAILY

** VOA EUROPE

Music and Mora
VILNIUS FM 105.6

VOICE OF
AMERICA -

EUROPE:

CONTEMPORARY 
MUSIC, 

U.S. AND WORLD 
INFORMATION

IN ENGLISH -

CONTINUOUSLY 
AND LIVE FROM 

WASHINGTON, D.C.

VILNIUS 105.6 FM

150.000 
LISTENERS DAILY

ADVERTISING
SERVICE OF

RADIOCENTRAS
AND

VOA EUROPE:

FAX: 370-2-269293 
TLX: 261143 LOSC LT 
PHONE: 370-2^29073 

ADDR: RADIOCENTRAS, 
P.O. BOX 1792,

VILNIUS 
LITHUANIA

Išnuomojami 
atskiri kambariai 

ir butai 
užsienio svečiams.

Mokestis valiuta.
Rašyti:

’’Europos lietuvis“ 
Strazdelio 1 
2600 Vilnius 
Lietuva
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Politinių kalinių ir tremtinių 
konferencija Kaune

Kančios koplyčia Rainiuose

Liepos 10 dieną Kaune įvyko 
Lietuvos politinių kalinių ir tremti
nių sąjungos tarybos ir jos skyrių 
pirmininkų konferencija. Joje buvo 
renkamas sąjungos tarybos pirmi
ninkas. Balsų dauguma juo išrinktas 
buvęs Lietuvos partizanas, politinis 
kalinys Antanas Lukša, žymiojo 
Lietuvos partizanų organizatoriaus, 
su partizanų užduotimi pabuvojusio 
JAV ir grįžusio į Lietuvą tęsti kovos, 
žuvusio Kazlų Rūdos miškuose, 
knygos "Partizanai“ autoriaus Juozo 
Lukšos "Daumanto“ brolis.

LPKT sąjungos prezidentas Ba
lys Gajauskas pabrėžė, kad labai 
svarbu Lietuvos dešiniųjų jėgų vie
nybė. Reikia padėti visiems žmo
nėms. kuriems rūpi tautos ateitis. 
LPKT sąjunga turi sukurti informa
cinę sistemą, kad Lietuvos žmonės 
laiku ir teisingai būtų informuoti 
apie padėtį krašte. Ruošiamasi iškil
mingai paminėti Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos gyvavi
mo penkerių metų sukaktį. Balys 
Gajauskas pranešė, kad tremtiniai 
gali gauti beprocentinių paskolų iš 
Vokietijos, nurodę, kokiam tikslui 
paskola bus panaudojama (namų 
statybai, žemės ūkio inventoriaus 
pirkimui ir pan.). Los Angele (JAV) 
gyvenantis milijonierius nori nupirk
ti Lietuvoje namą seneliams tremti
niams ir įrengti jame pensionatą. 
Namų statymui tremtiniams žadama 
pagalba iš Švedijos. Tremtinių šei
moms apgyvendinti siūlomas namas 
Jonavoje, buvusiame kariniame mies
telyje. Kiekvienam Lietuvos rajonui 
skirta lėšų tremtinių butų statybai.

Laikraščio "Tremtinys“ redaktorė 
Vanda Poderytė supažindino su sun
kia finansine laikraščio padėtimi 

(užsienio lietuviai galėtų daugiau pre
numeruoti "Tremtinį“, tuo paremtų 
laikraštį, daugiau žinių gautų apie 
skaudžiąją ir kruvinąją Lietuvos isto
riją - K. B). Ji ragino daugiau rašyti 
apie praeities vargus, rasti rajonuose 
žmonių, galinčių apie tai papasakoti. 
Taip pat siūlyta daugiau bendrauti su 
Sibire tebegyvenančiais tremtiniais.

Marija Gražulienė pranešė, kad 
Lietuvos Prezidento nurodymu rezis
tencijos dalyviai bus apdovanojami 
atitinkamais pasižymėjimo ženklais 
už kovą prieš raudonąjį okupantą.

Daug diskusijų sukėlė Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
narystės klausimas, buvęs svarbiausiu 
šioje konferencijoje. Sąjungos Šilalės 
skyriaus pirmininkas Kęstuti' Ba1- 
čiūnas pasiūlė, kad sąjungos nariais 
galėtų būti ir karo pabaigoje nuo bol
ševikų pasitraukę dabar užsienyje gy
venantys lietuviai. Juk jie irgi trem
tiniai, buvę ir yra Lietuvos patriotai, 
daug jėgų atidavę kovoje dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. Pasiūlymas balsų 
dauguma priimtas, dabar Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
nariu galės būti kiekvienas lietuvis, 
gyvenantis užsienyje ir norintis 
prisidėti prie tremtinių judėjimo Lie
tuvoje. Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos nariais gali būti nu
kentėję nuo nacių ir bolševikų geno
cido asmenys, o taip pat aktyviai da
lyvavę pasipriešinime prieš okupantus 
dalyviai, kovoję už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. Nariais gali būti 
prievarta išvežti iš Lietuvos į Vo
kietiją ar Sibirą, o taip pat asmenys, 
pasitraukę iš Lietuvos dėl okupantų 
bei jų pakalikų persekiojimo. Į są
jungą gali būti priimti politinių kalinių 
ir tremtinių šeimų nariai. Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių sąjun
gos nariais negali būti asmenys, da
lyvavę nekaltų žmonių žudyme, jei 
tai įstatymų numatyta tvarka įrody
ta; asmenys, bendradarbiavę su 
KGB; buvę komunistų partijos na
riai; stribai ir pan. Jeigu paaiškėja, 
kad narys nuslėpė savo dalyvavimą 
žmonių žudyme ar bendradarbia
vimą su KGB, buvimą komunistų 
partijoje, jis pašalinamas iš sąjun
gos. Iš sąjungos narių rajonų tarybų 
sprendimais išbraukiami mirusieji, 
tie, kurie nemoka nario mokesčio, 
nesilaiko sąjungos įstatų, nevykdo 
sprendimų, nusižengę nario garbei. 
Nesutinkantieji su tokiu sprendimu, 
gali jį apskųsti sąjungos tarybai ar 
garbės teismui.

Vilniaus tremtinių bendrijos at
stovas Jurkšaitis ragino stiprinti są
jungos narių eiles, parinkti tinkamus 
darbui asmenis, ruoštis savivaldybių 
rinkimams. Jis pabrėžė, kad dabarti
nė vyriausybė apiplėšia pensininkus, 
mokėdama pusę sąlyginės pensijos, 
kuri buvo anksčiau, skaičiuojant pa
gal perkamąją galią.

Rugpjūčio 14 d. 11 vai. Panevė
žyje įvyks buvusių Vorkutos kalinių 
susitikimas.

Dabartinė vyriausybė neleidžia su
sipažinti su savo bylomis, kurias sukū
rė buvę KGB tardytojai. Žmonės turi 
reikalauti, kad būtų leista susipažinti 
su savo bei artimųjų bylomis.

Lietuvos politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos nariai deda visas 
jėgas Lietuvos valstybės nepriklau
somybės stiprinimui.

Kęstutis Balčiūnas
Lietuvos politinių kalinių ir trem

tinių sąjungos tarybos narys, 
Šilalės skyriaus pirmininkas

194! m. birželio mėnesį Rainių miškelyje sovietiniai budeliai nukan
kino 73 žmones. Minėdami 52-ąsias žudynių metines telšiškiai baigė 
įrengti Žemaičių kultūros draugijos iniciatyva pastatytu koplyčių. Joje 
nuo šiol vyks Viešvėnų parapijos religinės apeigos.

Kančios koplyčia Rainių miškelyje Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

"Europos lietuvio" vyriausiajam Redaktoriui

Grupė buvusių politinių kalinių, disidentų pasirašė Kreipimųsi į 
Lietuvos Respublikos Seimų ir į Lietuvos visuomenę, kuris buvo paskelb
tas "Tiesoje" (liepos 7 d. Nr. 128). Kreipimosi kopijų pridedu prie šio 
laiško.

Visų Kreipimųsi pasirašiusiųjų vardu labai prašau Jūsų jį pakartoti 
"Europos lietuvyje". Su tokiu pat prašymu mes kreipiamės į 
"Respublikos" ir "Gimtojo krašto" redakcijas.

Mes manome, kad mūsų kreipimesi iškeltos mintys galėtų nors 
netiesioginiu būdu prisidėti prie sumažinimo įtampos, kuri atsirado poli
tiniu pagrindu dirbtinai supriešinus krašto gyventojus. Tas kreipimasis 
galėtų padėti ir mūsų išeivijai geriau suprasti dabartinio gyvenimo 
Lietuvoje politinius aspektus.

Su pagarba -
Vytautas Skuodis

Lietuvos Respublikos Seimui, 
Lietuvos visuomenei

Lietuva gyvena itin sunkų ir 
sudėtingą savo istorijos laikotarpį. 
Po penkiasdešimt nepaprastai 
skaudžios okupacijos metų tauta 
vėl atgavo laisvę ir nepriklauso
mybę. Suprantama, kad okupaci
jos, atėmusios šimtus tūkstančių 
žmonių gyvybių, be gailesčio 
griovusios Lietuvos ekonomiką ir 
kultūrą, izoliavusios ją nuo pa
saulio bei stabdžiusios bet kurios 
minties pažangą, padariniai negali 
būti bematant pašalinti ir iškart 
įveikti visi sunkumai. Mes, ko
voję ne vienerius metus už Lie
tuvos išsivadavimą iš komunizmo 
imperijos, sutikę tautos saulėtekį 
konclageriuose ar disidentinės 
veiklos baruose, gerai žinojome, 
kad nelengvas bus ne tik iš
sivadavimas, bet ir naujo gyveni
mo kūrimas, kad susidursime su 
istorijoje dar nepatirtais objek
tyviais sunkumais, unikaliomis 
aplinkybėmis, su tam tikrų poli
tinių jėgų sąmoningai daromomis 
kliūtimis, rezgamomis intrigomis, 
taip pat su politinėje veikloje ne- 
sireiškusių žmonių nesupratingu
mu.

Tačiau mes tikėjome, kad 
tauta, tiek metų atkakliai siekusi 

laisvės ir nepriklausomybės, su
mokėjusi už ją didelę kraujo ir 
kančios kainą, sugebės lemiamu 
momentu susitelkti, suburti visas 
sveikąsias jėgas naujo gyvenimo 
kūrybai. Pirmieji mūsų išsiva
davimo metai lyg ir rodė, kad 
einame tuo keliu - buvo akivaizdus 
žmonių susiklausymas, vienybė, 
pasiryžimas ne tik iškęsti įvairius 
nepriteklius, bet ir paaukoti savo 
gyvybes, jei to prireiktų. Tautos 
nusiteikimą ir pastangas labai gra
žiai apvainikavo Baltijos kelias. 
Priešai mūsų neįveikė, mes šventė
me pergalę.

Deja, netrukus išryškėjo ir pir
mieji neigiami naujojo gyvenimo 
bruožai. Kai kurie žmonės, ilgus 
metus buvę kovos už laisvę nuoša
lyje ar net priešiškose pozicijose, 
dabar, politinių sūkurių išmesti į 
priekines veikėjų gretas, matyt, no
rėdami kuo greičiau susikrauti poli
tinį kapitalą, kad niekieno netruk
domi ilgam galėtų įsitvirtinti tautos 
vedlių vaidmenyje, ėmė rėks
mingomis frazėmis deklaruoti vie
nintelį "teisingą“ naujosios Lie
tuvos sukūrimo kelią. Veikiai buvo 
paminta po kojomis žmonių santai
ka, pradėtas skelbti nepakantumas 

bet kokiai kitai nuomonei, pamiršta 
skaudi tautos istorinė patirtis, nu
traukti ryšiai su ankstesnėmis ko
votojų kartomis, skubiai imta ręsti 
pamatus naujam autoritariniam 
režimui. Nemaža svarbių politinių, 
ūkinių ir kultūrinių struktūrų va
dovų postų buvo atiduota atsitik
tiniams istorijos pakeleiviams, 
deklaruojantiems visišką paklus
numą "vado“ politikos kursui, o ne 
kompetentingiems specialistams, 
tautai ištikimiems žmonėms. Žmo
nių nuomonių nepaisymas, dile
tantų suvešėjimas, trumparegiška 
politika netrukus davė skaudžių 
rezultatų. Per nepaprastai trumpą 
laikotarpį buvo sugriautas žemės 
ūkis, suardyta pramonė ir aptar
navimo sfera, ėmė smukti kultūra. 
Ekonomika stagnacijos laikais, 
šiaip taip tenkinusi mūsų nedi
delius poreikius, dabar tegali už
tikrinti tik skurdų vegetavimą. 
Lietuvos ūkis atrodo kaip po karo 
veiksmų.

Todėl valdžios pasikeitimas ne
buvo nelauktas - žmonės balsavo 
prieš valdžion patekusius funkcio
nierius, nejaučiančius atsakomybės 
už savo veiksmus, abejingus tautos 
gerovei ir jos likimui. Rinkėjai te- 
troško, kad į valdžią ateitų realiai 
mąstantys žmonės, geri savo profe
sijos žinovai. Jie tiesiog bijote bijo
jo patriotais pasivadinusių apsišau
kėlių. Rinkimų rezultatai atspindėjo 
tam tikrą žmonių sąmyšį, sutri
kimą, tačiau jokiu būdu ne norą 
grįžti į praeitį ar komunistinės sant
varkos restauravimą.

Šiandien reikėtų, kad Lietuvos 
Seimas ir Vyriausybė ryžtingiau 
konsoliduotų tautą, telktų konstruk
tyviam darbui įvairių įsitikinimų 
sąžiningus ir kompetentingus spe
cialistus, sparčiau priimtų įstaty
mus, skatinančius privačią inicia
tyvą ir ūkio atkūrimą. Deja, mes 
akivaizdžiai matome, kad bet ko
kias pastangas stabilizuoti padėtį ir 
pradėti pozityvų darbą stabdo vadi
namosios opozicijos destruktyvūs 
veiksmai. Užuot atsiprašę tautos už 
sužlugdytą ūkį, už paliktus eko

nomikos ir kultūros griuvėsius, 
tautos kiršinimą ir jos apviltus 
lūkesčius, šie politiniai veikėjai 
įžūliai elgiasi, trukdo Seimo ir 
Vyriausybės darbui. Neturėdami 
nei reikiamos kompetencijos, nei 
jokios realios programos, nepa
darę jokių savo nesėkmingos po
litinės ir ūkinės veiklos išvadų, 
jie bet kuriomis priemonėmis ir 
bet kuria kaina siekia vėl iškopti 
į valdžią. Ką tai gali duoti tautai 
šiuo sunkiu ir komplikuotu lai
kotarpiu - juos mažai domina. 
Streikų ir įvairių destabilizuo
jančių gyvenimą politinių akcijų 
kurstymas, mokyklų darbo grio
vimas, bandymas sukelti visiš
kos nevilties nuotaikas rodo šios 
politinės grupuotės pastangas 
užkirsti kelią bet kuriam gy
venimo normalizavimui. Kur tai 
veda Lietuvą?

Mūsų tvirtu įsitikinimu, šian
dien Lietuvai reikalinga darbo ir 
rimties nuotaika, politinių veiks
mų santūrumas, nuoširdus Įsi
klausymas į bet kurią nuomonę, 
visų interesų supratimas, o ne 
pragaištingas politinių aistrų 
kurstymas.

Mes kategoriškai atmetame 
tokį Lietuvos gyvenimo prob
lemų sprendimo būdą, kviečiame 
Lietuvos Seimą ir visuomenę į 
nuoširdų dialogą, prasmingą 
darbą mūsų daug kentėjusios 
Tėvynės gerovei. Gana griovimo, 
gana ašarų ir nesantaikos mūsų 
mylimoje Lietuvoje. Telydi mūsų 
žingsnius ir mūsų darbus krikš
čioniškos dorovės šviesa!

Buvę politiniai kaliniai, 
disidentai:

Jonas Antanaitis, 
Vytautas Girdzijauskas, 

Liudas Dambrauskas,
Viktoras Petkus, 

Kazys Radziukynas, 
Vytautas Skuodis, 
Stasys Stungurys, 
Albertas Žilinskas

Kita nuomonė

Dėl astuonių buvusių politinių 
kalinių ir disidentų kreipimosi į Seimų 
ir visuomenę (jis spausdinamas šiame 
”EL") liepos 27 d. "Lietuvos aide" 
pasisakė Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos prezidentas B. Gajauskas, 
Politinių kalinių sąjungos prezidiumo 
pirmininko pavaduotojas A. Ivanaus
kas, Lietuvos Respublikos piliečių 
chartijos rezistentų vienybės klubo 
vardu V. Gurskis, Doros-kultūros są
jungos pirmininkas A. Starkevičius, Vil
niaus politinių kalinių ir tremtinių ta
rybos pirmininkas S. Žukas. Jie rašo:

”(...) Kreipimesi kviečiama nuo
širdžiam dialogui ir susiklausymui. 
Tai būtų labai gražu ir sveikintina. 
Bet čia pat su patologiniu įniršiu puo
lama neįvardinta "politinė grupuotė", 
kuri vadinama funkcionieriais, tik ap
simetusiais patriotais, ir diletantais, 
sugriovusiais žemės ūkį, suardžiu- 
siais pramonę ir siekusiais autori
tarinio režimo. Tad su kuo tada turi 
vykti šis dialogas? Matyt, tik su savi
mi ir dar gal su tais, kuri kelis de 
šimtmečius Markso-Engelso-Lenino- 
Stalino mokymo pagrindu kūrė vi
suomenės monolitą. (...)

(...) Nenorėtume galvoti, kad pask
vilio autoriai nemato, kas dėjosi Lenki
joje, o dabar Rusijoje ir kitose postko
munistinėse šalyse, kaip visur griauna
ma komandinė ekonomikos sistema ir 
per gimdymo kančias į gyvenimą atei
na nauja gyvybė. Nejaugi dėl to, kas 
vyksta aplinkinėse šalyse, taip pat kalta 
ta pati neįvardinta Lietuvos "politinė 
grupuotė“? Nejaugi autoriai taip greit 
pamiršo, ką anoji grupuotė kvietė į 
aukščiausiojo valstybės vadovo pava
duotojo postą ir į vyriausybę? Ar tai 
nebuvo dialogas? Kur buvo autoriai su 
savo taikdariškais ketinimais, kai maiš
tingoji Aukščiausiosios Tarybos dalis 
kojomis balsuodavo iš posėdžių salės ir 
atkakliai boikotavo Lietuvos banko bei 
Energetikos ministerijos vadovų nuša
linimą, tų pačių vadovų, kurių, paėmu
si valdžią, kita grupuotė iš pirmų dienų 
atsikratė? Autoriai, be abejo, visa tai 
mato, žino ir supranta. Tačiau tarno 
pareiga juos verčia pūsti miglą apie 
geras ir blogas grupuotes. (...)“
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Stipriai mezgasi Valijos ir Lietuvos 
bendradarbiavimas

Peticija, įtraukta į pasaulio 
Gineso rekordų knygą, 

ir kitos įdomybės

Trečiadienį praleidome Kaune. 
Rotušės priėmimų salėje kabėjo 
Valijos vėliava, tikriausia vienintelė 
Lietuvoje. Mus sveikino Kauno 
miesto tarybos pirmininkas V. Gri- 
nis. Iš dalyvavusių svečių sužinojo
me apie damų miesto tarybos ben
dradarbiavimą su apylinkės mokslų 
institutais.

Kaune yra didelis telkinys pra
monės. stebuklingu būdu išsilai
kantis ekonomikos persitvarkymo 
metu.

Kauno technologijos universitete 
vicerektorius P. Barauskas supažin
dino su universiteto veikla, trūku
mais. prospektais ir pageidavimais. 
Kaip ir kiti Lietuvos universitetai. 
KTU tvarkosi autonomiškai. Nė 
vienas Lietuvos universitetų nėra 
sudaręs tarpusavy arba su užsieniu 
universitetų įvertinimo sutarties, bet 
sužinojome, kad KTU rengia tarp
tautinio įvertinimo konferenciją 
gegužės 23-26 d.

Vytauto Didžiojo Universitetas, 
įkurtas 1922 m., kai lenkai buvo pa
grobę Vilnių, tam tikru metu buvo 
uždarytas vokiečių ir rusų, bet 1989 
m. vėl atkurtas padedant išeivijos 
lietuviams profesoriams. Šie profe
soriai. artėjant antrajai sovietų oku
pacijai, pasitraukė į Vakarus įsigyti 
savo specialybes, o dabar sudaro 
apie pusę visų VDU dėstytojų. Šiais 
metais nauju rektorium išrinktas 
prof. B. Vaškelis. VDU išsiskiria iš 
kitų Lietuvos universitetų tuo. kad 
vadovaujasi amerikiečių mokymo 
sistema, be sovietinių įpročių. Šis 
institutas yra vakarietiškas ir pasau
lietiškas. Be to, daug kas mokama 
anglų kalba. Studijuoja apie 1500 
studentų, o 96 ruošiasi daktoratams.

Nereikia didelės vaizduotės su
prasti, kokių ekonominių ir kokybi
nių galimybių būtų įmanoma pa
siekti, jei abu Kauno universitetai 
susijungtų į vieną!

Žemės ūkio akademijoje prof. D. 
Hayes (tuo metu kiti delegacijos na
riai atlikinėjo jiems skirtus įpareigo
jimus) susitiko su dr. A. Mazi
liausku, ŽŪA užsienio ryšių direk
toriumi. Akademijoje (universitas) 
yra 6 fakultetai, kuriuose mokosi 
apie 6000 studentų. Aptarnauja 300 
dėstytojų ir 200 technikų.

Lietuvoje naudojama sovietinė 
dirvožemio klasifikacija ir žemėla
piai. Tai painioja agronominių tyri
mų koreliaciją su panašiais darbais 
Vakarų kraštuose. Be kitų dalykų, 
Valijos Universitetas galėtų pasitar
nauti įdiegiant UNESCO sistemą 
dirvožemio klasifikacijai.

Karo muziejų mums aprodė di
rektoriaus pavaduotojas S. Gečas. 
Tą dieną muziejus atidarė naują ar
cheologinių iškasenų parodą. Radi
niai gerai išsilaikę, apie 1000-3000 
metų senumo, buvo aptikti masinia
me kapinyne, kasant Kauno van
dens švarinimo projektui numatytą 
vietą.

S. Gečui buvo įteiktas antrasis 
Valijos Nacionalinio Muziejaus 
laiškas, siūlantis bendravimą. Karo 
muziejuje yra laikomas seniausių 
lietuvių etnografijos negatyvų 
rinkinys. Sutarta padaryti nuotraukų 
ir eksponuoti Valijoje.

Lietuvos kaimui žada padėti Anglijos inžinierių, mokslininkų, 
fermerių patirtis

Iš Didžiosios Britanijos grįžo Lietu
vos žemės ūkio specialistų grupė, kur ji 
lankėsi šios šalies žemės ūkio, žuvinin
kystės ir maisto ministerijos kvietimu.

Apie tai, kas naudingo ir pamokan
čio patirta ir nuveikta šio vizito metu, 
papasakojo delegacijos vadovas, žemės 
ūkio ministras Rimantas Karazija.

- Anglų firmos labai domisi įvairio
mis mūsų žemės ūkio veiklos sritimis. 
Turime jau ir konkrečių bendradarbia
vimo pavyzdžių. Anglų koncerno "Ro
binson Nyling System“ specialistai pa
ruošė Kėdainių biochemijos gamyklos

Valijos delegacįjos nariai prof. D. Hayes ir A. Packer, lydimi Seimo narės 
p. L. Andrikienės, įteikia Jurbarko atstovams Barry miesto mero suvenyrą.

Ketvirtadienį išvykome į Klaipė
dą. Kelionė mikroautobusu truko 
daugiau kaip keturias valandas. Mū
sų vairuotojas Gediminas Bernotas 
pravežė mus pro Vilniaus Gariūnų 
turgų, bet patarė į jį neiti. Ten maši
nos kairėj, mašinos dešinėj, apie 
tūkstantis jų, jeigu ne daugiau. Pajuo
kavom apie ’’juodosios“ rinkos po
tencialą legaliai ir patogiai verstis 
miesto raštinėse.

Geras kelias nuo Kauno tiesėsi ly
guma. Pakeliui daug sodybų be tvar
tų, be jaujų. Kryžkalnio stotelėje iš
gėrėme kavos. Atrodo, visi lietuviai 
geria ją tik juodą, nebaltintą. Aišku, 
vairuotojams kofeinas gal ir padeda, 
bet jo perteklius vaišingų lietuvių dė
ka neleido mums naktimis užmigti.

Klaipėdą pasiekėm pavėlavę. Klai
pėdos universiteto senato pirminin
kas A. Žalys pristatė mus universiteto 
dėstytojams ir aprodė uostą, pliažus 
ir žymesnes apylinkes. Universitetas 
įkurtas 1992 metais, sujungus tech
nikos akademiją ir laivybos mokyk
lą. Veikia 4 fakultetai, kuriuose stu
dijuoja apie 3500 studentų. Patalpos 
mažos, todėl laukiama, kol rusų ka
riuomenė (dėvi rusų laivyno mui
tininkų ir pakrančių apsaugos unifor
mas) išsikraustys ir užleis užimtus 
pastatus.

Senatas suvokia savo atsakomybę 
paruošti administratorius ir inži
nierius Klaipėdai ir vakarų Lietuvai.

Aplankė Klaipėdos miesto tary
bos pirmininką V. Čepą. Jam įteikėm 
Aberystwyth'o miesto ir Ceredigion'o 
apskrities sveikinimo raštus ir pasiū
las susibroliauti, ką klaipėdiečiai ma
loniai priėmė.

Valstybinėje Lietuvos jūrų direk
cijoje direktorius V. Greičiūnas pa
teikė žinių apie Klaipėdos uosto pa
dėtį ir ateities planus. Uostas yra vos 
5-8 metrų gilumo, nuolat užplukdo- 
mas smėlio, kuris turi būti pašalintas. 
Popieriaus, medžio, naftos terminalai 
ir perdirbimo įmonės teršia vandenį 
ir gamtą.

Giliavandenė prieplauka yra ato
kiau. Ji naudojama keltui į Rostock'ą. 
Tikimasi atidaryti liniją į Švediją. 
Iki šiol nuolatinės linijos į Britaniją 
nėra.

Ateity įvyks dideli uosto pertvar
kymai. Paklaustas apie idėją statyti 
naftos terminalą milžiniškiems tank
laiviams, direktorius paaiškino, kad 

rekonstrukcijos projektą. Firma "Dal
gely“ tiria technologinių naujovių pri
taikymo Lietuvos kombinuotųjų pašarų 
pramonės įmonėse galimybes. Kita 
garsi firma "CBS International“ paruo
šė mums labai reikalingą specialią 
tarptautinės mokslinės-techninės infor
macijos programą.

Susitikimuose su Didžiosios Britani
jos žemės ūkio, žuvininkystės ir maisto 
ministre Gillian Shepard tarėmės, kokiu 
būdu Lietuva galėtų įsigyti garsių angliš
kų veislių gyvulių. Mūsų ūkininkams 
verta pagalvoti, kaip atgaivinti avinin

tai nėra pavesta direkcijos kompe
tencijai, nors nafta Lietuvai yra gy
vybinis energijos poreikis. Mano
ma. kad terminalas bus statomas toli 
už miesto.

Per paskutinius porą metų suma
žėjo uosto patarnavimai rusų ka- 
riuc. lenei. Kartu sumažėjo tonažo 
apyvarta. Rūdyja apie 130 žvejybos 
laivų, belaukiančių Vakarų partne
rių. Apskritai, uoste tvarkomasi pa
gal senovinę sistemų. Skubiai reikia 
modernizuoti tą vienintelį Lietuvos 
uostą ir vadovavimą jam. pareiškė 
direktorius, atsakydamas į klausimus 
apie pelningumą ir konkurenciją.

Ne per toli nuo Klaipėdos apžiū
rėta Vėžaičių tyrimo stotis. Ji yra 
Dotnuvos žemės ūkio akademijos 
padalinys. Anksčiau stotis turėjo sa
vo žinioje ir tvarkė 5000 ha žemės, 
bet dalis jos jau sugrąžinta savinin
kams. Stotis daro žolės ir kitokių 
sėklų auginimo eksperimentus. Tam 
turi įsigyjusi neblogos aparatūros, 
tik bėda, kad nėra lėšų nusipirkti 
reikiamų filtrų chemikalams ir da
lių. Todėl aparatūra stovi nenau
dojama. Trūksta mokslinių knygų ir 
žurnalų anglų kalba. Laboratorijas 
aptarnauja 30 specialistų, o tokia 
laboratorija Britanijoje naudotų ap
aratūrą ir tą patį darbą atliktų su 3 
tarnautojais. Matyti iškilusi socia
linė dilema: padidinti bedarbių skai
čių ar ne?

Palikę Klaipėdą, penktadienį at
sidūrėme Jurbarke. Delegaciją pri
ėmė Jurbarko meras su svita. Įteikė
me Vale of Glamorgan'o ir Barry 
miesto mero sveikinimus. Pasisekė 
įgyvendinti dar vieną susibroliavi
mą tarp Jurbarko ir Stanwell'io (Pe- 
narth'o) mokyklų.

Daug ūkių Jurbarko apylinkėse 
sugrąžinta į buvusių savininkų ran
kas. Vargas tiems, kuriems neteko 
padargų ir kitų ūkio reikmenų, o to
kių daug.

Labai gražią valandėlę praleido
me besiklausydami Jurbarko politi
nių kalinių ir tremtinių choro "Vers
mė“ programos, specialiai surengtos 
delegacijos nariams. Sužavėti valai 
pareiškė norą juos pasikviesti kon
certuoti Valijoje. Trys delegacijos 
nariai jau sudarė tam reikalui oficia
lų komitetą.

Eimutis Šova 
Tęsinys. Pradžia Nr. 28.

kystę. Čia labai praverstų per šimtme
čius sukaupta didžiulė šį amatą išma
nančių anglų fermerių patirtis. Garsioji 
kompanija "Pic“ siūlo pirkti labai pro
duktyvių Kemboro veislės kiaulių.

Lietuvos pieno perdirbimo pramo
nės įmonės stokoja įrenginių vaikų 
maitinimo mišinių gamybai. Didelis 
APV koncernas gali artimiausiu metu 
jais aprūpinti Kauno pieno kombinatą. 
Našios daržovių ir vaisių perdirbimo 
technologinės linijos reikalingos 
Tauragės konservų fabrikui.

Dainius Ručinskas

’’Daugiausia atrado kometų - 8 - 
vilnietis astronomas Kazimieras 
Čemis. Iš jų tris - pirmasis pa saldyje, 
todėl Tarptautinė astronomų sąjunga 
jo atrastoms kometoms 1980 k, 1983 I 
ir 1990 b suteikė K. Černiaus vardą. “

"Aukščiausias vyras - 223, 6 cm - 
kaunietis Arvydas Sabonis, gimęs 
1964 m. Išmatuotas 1988 m. balandi 
"Blaizerio“ ("Portland trail Bla
zers") klube (JAV). “

"Didžiausias gimstamumas - 26.3 
kūdinkio tūkstančiui gyventojų - užfik
suotas 1945 m. Mažiausias gimstamu
mas - 15,0 - 1991 m."

"Didžiausias viešbutis - 654 vietų, 
322 numerių "Lietuvos" viešbutis Vil
niuje, pastatytas 1984 m."

"Seniausia grįsta gatvė aptikta Vil
niaus Žemutinės pilies teritorijoje. Ant 
medinio XV a. grindinio buvo užpiltas 
30-40 cm smėlio sluoksnis ir beveik 5 
m pločiu išgrįstas akmenimis. Grindi
nys kiek išgaubtas, jo viduryje - stam
besnių akmenų linija.“

"Ilgiausias laiškas - 72,3 m ilgio, 
52,2 cm pločio - parašytas 1991 m. ko
vo 10 d. Vilniuje, Nepriklausomybės 
aikštėje. Čia įvykusios šventės "Su 
atgimimo diena" metu vaikai parašė ir 
nupiešė "Linkėjimų laišką Lietuvai".

"Seniausias inkunabulas - Rabano 
Mauro "Veikalas apie Visatą" (Opus 
de universo), išspausdintas 1467 m. 
Strasburge, dabar saugomas Vilniaus 
universiteto mokslinėje bibliotekoje."

"Seniausias leidžiamas lietuviškas 
laikraštis - JAV lietuvių "Draugas", 
einantis nuo 1909 m. Iš pradžių buvo 
leidžiamas Vilks Bare (Pensilvanija), 
nuo 1912 m. - Čikagoje."

"Seniausi vargonai, pastatyti 1776 
m., yra Domininkonų, arba Šventosios 
dvasios, bažnyčioje Vilniuje. Tai meist
ro Adomo Gotlybo Kasparinio iš Ka
raliaučiaus darbas. Vargonai yra dvie
jų manualų ir pedalų, 31 registro."

"Aukščiausias kryžius - 19 m 
aukščio - pastatytas ir pašventintas 
1990 m. Kaltinėnuose (Šilalės raj.). 
Kryžius simbolizuoja tautos prisikėli
mą. Paminklinio kryžiaus autorius - 
kaunietis dailininkas Juozas Rupšys. “

"Ilgiausiai ir neteisėtai kalintas - 
Balys Gajauskas. 1948 m. jį suėmė ir 
TSRS karinis tribunolas nuteisė 25 
metus kalėti. Buvo kalinamas Balcha- 
šo, Džezkazgano lageriuose, Mordovi
jos, Vladimiro kalėjimuose. Į Lietuvą 
grįžo 1973 m. 1977 m. vėl nuteistas 10 
m. Iš kalėjimo grįžo 1988 m. Iš viso B. 
Gajauskas KGB kalėjimuose bei 
GUI AGO lageriuose iškentėjo 35 me
tus ir 2 metus tremtyje. "

"Ilgiausia rankomis susikibusių 
Žmonių grandinė buvo daugiau kaip 
600 km ilgio. Joje 1989 m. rugpjūčio 
23 d. dalyvavo apie 1,5 mln. žmonių. 
Ji nusitęsė nuo Gedimino pilies bokšto 
Vilniuje iki Hermano bokšto Taline... 
Lietuvos teritorijoje "Baltijos kelio" 
akcijoje dalyvavo apie 785-810 tūkst. 
Žmonių su daugiau kaip 60 tūkst. 
automobilių."

Šie duomenys pateikti naujame in
formaciniame leidinyje "Lietuvos re
kordai“. Jo autorius Vytautas Navaitis 
surinkęs daugiau kaip tūkstantį Lietu
voje žinomų žmonių pasiekimų, įvy
kių, žinių apie ypatingus gamtos reiš
kinius. Lietuvoje siūlomas jau antrasis 
knygos leidimas. Vytautas Navaitis 
šiuo metu dirba Vilniaus šlifavimo ga
mykloje inžinieriumi, baigęs inžineri
ją bei patentologiją ir techninę kūry
bą, kas glaudžiai siejasi su rekordais.

Atvyksta škotų prekybinė 
misija

Šių metų spalio mėnesį Lietuvo
je savaitę viešės Škotijos verslinin
kų delegacija. Jos tikslas - surasti 
čia rimtų partnerių, kurių pagalba 
škotai tikisi pasinaudoti prekiauda
mi su Rytais. Viena iš bendradar
biavimo formų galėtų būti bendrų 
įmonių kūrimas.

Ruošdamiesi kelionei, Škotijos 
verslininkai šių metų liepos 23 d. 

Pats renka pašto ženklus, ženkliukus ir 
monetas. Kolekcionavimas jį išmokė 
kruopštumo, tai padeda renkant duo
menis apie rekordus.

V. Navaitis, pristatydamas "Lietu
vos rekordus“, pasidžiaugė, kad po pir
mosios knygos išėjimo 1990 metais 
mūsų krašte atsirado daug žmonių, su
sidomėjusių rekordais. Šiaulietis moks
leivis Mindaugas Peleckis net išvertė 
Gineso (Guinness) leidinį į lietuvių kal
bą ir pretenduoja į jauniausiojo Pasau
lio rekordų knygos vertėjo titulą. Tuo 
tarpu sužinoma vis naujų duomenų 
apie jau esamus Lietuvos rekordus, pa
stebėta naujų faktų, kurių neįmanoma 
įvertinti matų vienetais. Įdomios infor
macijos gausa paskatino susiburti 
bendraminčius. Jie prie Kultūros fondo 
įkūrė agentūrą "Factum“, kuriai ir va
dovauja V. Navaitis. Kaip jis sakė, 
agentūra renka, tiria bei registruoja in
formaciją apie įvairiausius pasiekimus, 
rekordus, neįprastus reiškinius, unika
lius faktus, apie neįprastas kolekcijas, 
varžybas, konkursus, apklausas. Taigi 
prie šio darbo gali prisidėti kiekvienas. 
Surinktus aprašymus, pasiūlymus siųsti 
adresu: a/d 2441, Vilnius 2051.

Šiuo metu "Factum“ jau susipaži
nusi su daugeliu panašių organizacijų 
kitose šalyse. Vilniečių darbu susido
mėjo latviai, kurie taip pat ėmė kaupti 
informaciją apie savo rekordus. O es
tai pernai jau išleido pirmąjį tokį leidi
nį. Tuo tarpu "Factum“ tikisi greitai 
parengti trečiąją "Lietuvos rekordų“ 
knygą, dar išsamesnę, gausiau ir gra
žiau iliustruotą.

Jau atėjo ir triūso įvertinimai. Pir
masis "Artūro Gineso, sūnaus ir K°“ 
leidybos firmos liudijimas apie tai, 
kad Lietuvos jūrų laivininkystės lai
vai, aptarnaujantys geležinkelio perkė
lą Klaipėda-Mukranas, yra didžiausi 
pasaulyje. V. Navaitis rodė neseniai 
gautą ir antrąjį liudijimą, kad didžiau
sia pasaulyje peticija buvo peticija dėl 
Lietuvos neprikausomybės, pasirašyta 
5 mln. 218 tūkst. 520 žmonių ir įteikta 
V. Landsbergiui. Tai ketvirtasis Lietu
vos rekordas, pateiktas Pasaulio Gine
so rekordų knygoje.

Danutė Šiaudinytė

’’Galingiausi pasaulyje atominiai 
reaktoriai - 1500 MW galingumo - 
yra Ignalinos atominėje elektrinėje. 
Pirmasis energetinis blokas pradėtas 
eksploatuoti 1983 m. gruodžio 31 d., 
antrasis - 1987 m. rugpjūtį. Projekti- 
nė eksploatacijos trukmė - 25-30 m.“

Iš "Lietuvos rekordų"
Arūno Jonušo nuotr.

organizavo seminarą Hadingtone, 
kur dalinosi patirtimi, akcentavo 
jiems rūpimas problemas.

Lietuvoje Škotijos delegacija rū
pinsis Vilniaus universiteto tarptau
tinių ekonominių ryšių katedra, ku
riai prieš kiek laiko vadovavo da
bartinis Lietuvos užsienio reikalų 
ministras P. Gylys.

ELR
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"Mis Lietitva-95“ tapo Jūratė Mikutaitė. Jai 21 metai, Kauno medici
nos akademijos studentė, tarptautinės klasės sportinių šokių šokėja. Re 
daugybės rėmėjų prizų, Jūratei įteikti ir naujo automobilio ’’Nissan" rak
teliai. Tačiau jo savininke ji taps tik po metų, jei įvykdys kontrakto su 
firma "Akademia Femina“ sąlygas. Si firma ir suruošė grožio šventę 
viešbutyje ” Villon", bilietai į kurią kainavo po 250 dolerių.

Broniaus Talaikio nuotraukoje: Jūratė Mikutaitė su ’’Nissan“ rak
teliais.

Toliau nuo Stambulo, arčiau į Europą

Vokietija pasiruošusi nagrinėti 
nukentėjusių pareiškimus

Praėjusiame numeryje "E.L.“ 
pranešė, kad liepos 21 d. Bonoje 
pasirašyta Lietuvos ir Vokietijos 
bendroji politinė sutartis. Spausdi
name papildomą informaciją, kurią 
iš Vokietijos faksu atsiuntė "E. L. “ 
korespondentas.

Kadangi Lietuvos pasiuntinybė 
Bonoje pagal įsigalėjusią tradiciją 
apie tokius svarbius Lietuvai įvy
kius kaip sutarčių su Vokietija pasi
rašymas mus. porą lietuvių spaudai 
rašančių, iš anksto (ir iš viso) nein
formuoja. tenka pasinaudoti antra
eiliais šaltiniais ir oficialių doku
mentų nuorašais, kurie Vokietijoje 
yra visiems prieinami.

Protokole dėl bendradarbiavimo 
ruošiant ekonomikos ir ūkio admi
nistracijos specialistus ir vadovau
jančius darbuotojus bei keliant jų 
kvalifikaciją pabrėžiama, kad tų 
darbuotojų tikslas yra tarnauti rin
kos ekonomikos įvedimui. Proto
kole išsamiai išvardyta, kaip tai pa
siekti. Šiam darbui vadovaus Vo
kietijos užsienio reikalų ministerija, 
Lietuvoje - valstybine mokslo, stu
dijų ir technologijų tarnyba.

’’Deklaracijoje dėl Lietuvos Res
publikos ir Vokietijos Federacinės 
Respublikos santykių pagrindų" 
Vokietija visiškai atsisako "Me
melio (Klaipėdos - ELR) krašto" ir 
pripažįsta Lietuvos sienas tokias, 
kokios jos dabar yra. Beskaitant šį 
dokumentą susidaro toks įspūdis, 
kad Lietuva yra pilnateisė Europos 
ir pasaulio valstybe su visomis Va
karuose galiojančiomis teisėmis ir 
įsipareigojimais, o kur dar to nepa
siekta, vokiečiai pagal šią dekla
raciją pasiryžę padėti.

Konkrečiausiai skamba sutartis 
dėl bendravimo kultūros srityje. Pa
gal ją turės užsiėmimo ir dailinin
kai, aktoriai, poetai, rašytojai, vertė
jai. vienaip ar kitaip besimokantys 
ir jų mokytojai, net kapinių pri
žiūrėtojai. Smulkmeniškai aprašyta, 
kas už ką turi mokėti, kokie reikalai 
su muitais, automobilių pervežimu 
ir vizomis ir kt.

Sutartys ir visi kiti tarptautiniai 
dokumentai yra tik tada naudingi, 
jeigu jų laikomasi ir pagal jų tekstus 
plėtojama veikla, jeigu jie nedingsta 
kokiame nors stačiuje... Neturėtų 
būti taip, kaip atsitiko UR ministrui 
P. Gyliui. Jis ir jį lydintys žmonės, 
susikrovę savo asmeninius daiktus 
ir pirkinius, išvyko, palikdami su
tarčių originalus Bonoje... Dabar 
reikia ieškoti žmogus, kuris tai nu
vežtų į Vilnių.

Romas Šileris 
Frankfurtas prie Maino

Vokietija nesutinka mokėti kom
pensacijų už žalą, Lietuvai ir jos 
žmonėms padarytą nacių okupaci

jos metais. Apie tai spaudos konfe
rencijoje Vilniuje grįžęs iš Vokie
tijos pranešė užsienio reikalų mi
nistras P. Gylys.

Aptardami deklaracijos projek
tą. pasakė užsienio reikalų minis
tras, mes Bonoje kėlėme kompen
sacijų klausimą. Nors Vokietija ir 
supranta mūsų norus, bet dabartinė 
tos šalies gyventojų karta nenori 
prisiimti atsakomybės už nusi
kaltimus. kurie padaryti Antrojo 
pasaulinio karo metu, be to. šiuo 
metu Vokietijoje sunki ekonominė 
padėtis. Jos atstovai teigia, kad vi
sos reparacijos tuojau po karo iš
mokėtos buvusiai SSRS. Tačiau 
Vokietija, pasak P. Gylio, pasiruo
šusi nagrinėti atskirus nukentėjusių
jų pareiškimus.

Spaudos konferencijoje daly
vavęs Seimo LDDP frakcijos pir
mininkas J. Karosas, kuris buvo į 
Vokietiją vykusios delegacijos su
dėtyje. pasakė, kad į Lietuvos kelia
mus reikalavimus dėl kompensacijų 
Vokietija pažadėjo atsižvelgti bū
simose ekonominėse bei kitokiose 
dvišalėse sutartyse. Viena jų netru
kus bus pradėta realizuoti. Tai - Bo
noje pasirašytas protokolas dėl 
ekonomistų ir administracijos dar
buotojų ruošimo Vokietijoje. Vo
kietija taip pat žada Lietuvai para
mą jos kelyje į rinkos ekonomiką, 
kai kuriose kultūrinio gyvenimo 
srityse.

Spaudos konferencijoje P. Gylys 
informavo, kad aptarta Kaliningra
do srities problema. Su Vokietijos 
užsienio reikalų ministru K. Kinke- 
liu prieita nuomonės, kad geriausia 
politika šiame regione - leisti įvy
kiams klostytis patiems, nė vienai 
iš suinteresuotų pusių nerodant per 
didelio aktyvumo, kas sukeltų kitų 
suinteresuotų pusių susirūpinimą, 
politinę įtampą.

Pasak J. Karoso. Vokietijos ats
tovai aštriai kėlė Lietuvos-Lenkijos 
sienos pereinamumo problemas. 
Lietuva pabrėžė Vokietijos vizų 
klausimą. Vokietijos atstovai sakę, 
jog neprieštarautų, kad su Lietuva 
būtų bevizis sienų režimas. Bonoje 
Lietuvos atstovai informavo, kad 
numatomas atidaryti antras sienos 
perėjimo punktas su Lenkija, aptar
ta galimybė padidinti Klaipėdos- 
Mukrano keltu pervežamų žmonių 
srautą.

Užsienio reikalų ministras pra
nešė, kad gautas oficialus kvietimas 
Prezidentui A. Brazauskui apsilan
kyti Vokietijoje. Rugpjūčio antrojo
je pusėje Lietuvą turėtų aplankyti 
Bundestago pirmininkė R. Ziusmut. 
Dar šiais metais turėtų įvykti ir Vo
kietijos prezidento R. Vaiczekerio 
oficialus vizitas į Lietuvą.

ELR

Jau pripratome prie įvairiausių 
mugių įvairiausiais pavadinimais: 
"Žiemos", "Pavasario", ’’Vasaros", 
"Kauno gyvenimo būdo" etc. Kartais 
jose apsilankius tenka nusivilti, atro
do. patekai į Gariūnų turgaus filialą 
po stogu. Prasta kinietiškų. turkiškų 
drabužių kokybė; prekeiviai, rūkyda
mi brangias cigaretes, šnekasi tar
pusavyje ir jokio susidomėjimo neiš- 
reiškiančiu melancholišku žvilgsniu 
palydi atėjusius pirkėjus - juk daugu
ma ateina tik akis paganyti, nes jų 
mėnesinis atlyginimas nevisada gali 
prilygti kokios nors prekės kainai. 
Kiek įdomesnė pavasarį Vilniuje vy
kusi Prancūzijos mugė: jei nieko ne- 
pirkai, nesisekė loterijoje, nors galė
jai pasiklausyti Edit Piaf dainų.

Neseniai atsidariusio ’’Karolinos" 
viešbučio teniso kortai yra pritaikyti 
parodų ir mugių rengimui. Liepos 3 
dieną firma "Visus pienus“ atidarė 
joje kol kas vienintelę mugę "Šei
mos pasaulis“. Pirmasis įspūdis - 
erdvė. Nėra čia įprastinės žmonių 
grūsties, daug baltos spalvos, kiek
vienos firmos prekiavimo vieta 
įrengta skoningai ir pagal galimybę 
patogiai pirkėjui. Mugėje dalyvauja 
daugiau kaip pusė šimto firmų: 
renginio organizatoriai vadovaujasi 
principu - ne kiekybė, bet kokybė.

Kadangi mugė skirta šeimai, joje 
daugiausia ir lankosi tėvai su savo 
mažyliais. Vaikai visada lieka vai
kais - jų veiduose nematyti nustebi
mo "ach. kaip brangu“, jiems visiš
kai neįdomūs suaugusiųjų rūpesčiai:

Kaune už pajamų 
nedeklaravimą 

rengiamasi teisti 
garsų verslininką

Prieš savaitę Kaune baigta ir teis
mui perduota krašte žinomo biznie
riaus. Lietuvos verslininkų asociaci
jos prezidento Arvydo Stašaičio bau
džiamoji byla. Jis buvo svarbiausiu 
veikėju firmos "Interlita" skandalin
goje istorijoje, į kurią buvo įsipainio
jusi ir tuometinė Lietuvos premjerė 
Kazimiera Prunskienė. Vėliau A. 
Stašaitis įkūrė korporaciją "Tomas“, 
leido laikraštį "Biznis“, kuriame bu
vo propaguojama laisvoji rinka, as
meninė iniciatyva.

Dar sykį visuomenės dėmesį jis 
patraukė pernai, pareikšdamas, kad 
nemokės valstybei mokesčių. Kauno 
valstybinė mokesčių inspekcija tame 
įžiūrėjo administracinės teisės pažei
dimą ir paskyrė A. Stašaičiui 1000 
rublių baudą, pareikalavo iš jo sumo
kėti mokesčius valstybei. Kadangi šis 
biznierius ir toliau ignoravo mokes
čių inspekcijos reikalavimą, jos virši
ninkas kreipėsi į Kauno miesto apy
linkės teismą. Šių metų sausio 8 d. 
tardymo skyriuje prie Kauno miesto 
vyriausiojo policijos komisariato 
buvo iškelta baudžiamoji byla pagal 
požymius nusikaltimo, numatyto 
Lietuvos Respublikos baudžiamojo 
kodekso 162* straipsnio 1 dalyje.

A. Stašaitis kaltinamas tuo, kad 
nuo 1991 m. spalio 1 d. iki 1992 m. 
gruodžio 31 d. nedeklaravo savo pa
jamų ir nesumokėjo valstybei dau
giau kaip 1,647 milijono litų mokes
čio.

Jeigu teismas pripažins verslinin
ką kaltu, jam tegali būti paskirta ne
didelė bauda. Suprantama, kad svar
biausia bus išieškoti iš A. Stašaičio 
mokesčius.

Pasak A. Stašaičio, mokesčių jis 
nemokės, kol jam nebus atlyginta už 
nuostolius "Interlitos“ byloje. O kaip 
bus, jeigu verslininkas atsisakys vyk
dyti ir teismo nuosprendį? Tokiu at
veju atkaklumas gali baigtis kalėji
mu.

Tai pirmoji byla, iškelta už paja
mų slėpimą ir mokesčių nemokėji
mą. Specialistų vertinimu, dėl paja
mų nedeklaravimo Lietuvos biudže
tas kasmet praranda milijonines su
mas.

Vitas A u gait is 

jie dūksta, laksto, slapstosi už stendų. 
Bet dažniausiai pripuola prie "LEGO" 
žaislų, kuriuos čia pa! paviljone gali 
konstruoti, meistrauti iš jų viską, apie 
ką taip svajojai - juk nežinia, ar tėve
liai kada nors nupirks tau šį brangų 
konstruktorių. Ir tada suaugę galės 
ilgai netrukdomi vaikščioti po mugę: 
vyrai grožėsis "SUZUKI“ firmos 
įvairių modelių automobiliais (kai 
kam tai visiškai žydra svajonė, kai
nuojanti nuo 10500 iki 22000 dole
rių), moterys apžiūrinės ir matuosis 
elegantiškus drabužius. Tiesa, kainos 
čia išties nemažos, bet mes ne tokie 
turtingi, kad pirktume pigius daiktus. 
Be to. tu gali būti tikras, kad šilkinė 
suknelė (vidutinė kaina 100-120 
USD) siūta tikrai Prancūzijoje, o ne 
kur nors Stambule.

Nuotakų svajonė - graži vestuvinė 
suknelė. Tik labai jautrioms geriau ne
žinoti. kad šis grožis iš Damasko kai
nuoja 500 dolerių (t.y. 2000 litų, kai 
vidutinis tarnautojo atlyginimas 80- 
100 litų) - ne kiekvienas išrinktasis va
lios nupirkti.

Po "Oda- Lux" iškaba stovi "tam
siaodžiai“ manekenai su originaliomis 
odinėmis striukėmis. Ši lietuviška fir
ma. dalyvavusi jau ne vienoje mugėje, 
gali didžiuotis savo gaminių kokybe, 
o turkiškų strukių siuvėjai gali jiems 
tik pavydėti.

Kaip žinome, mada sukasi ratu. Ir 
dabar ji grįžta į septintąjį dešimtmetį - 
hipių laikus. Daugelis firmų jau pre
kiauja storapadžiais batais su "plat
formų" (beje, anglės sako, kad su jais

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

rinkose nuo >993 m. liepos 29 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio 
valiutų santykius:
Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 6.2660 
Australijos doleriai 2.8176
Austrijos šilingai 0.3467
100 Baltarusijos rublių 0.2088 
Belgijos frankai 0.1181
Čekijos kronos 0.1386
Danijos kronos 0.6309
ECU 4.7432
Estijos kronos 0.3039
Ispanijos pesetos 0.0300
100 Italijos lirų 0.2604
Japonijos jenos 0.0389
JAV doleriai 4.1500
Kanados doleriai 3.2562

Latvijos rubliai 6.3846
100 Lenkijos zlotų 0.0229
Norvegijos kronos 0.5632
Olandijos guldenai 2.1678
Prancūzijos frankai 0.7143
100 Rusijos rublių* 0.4175
SDR 5.7653
Singapūro doleriai 2.5644
Suomijos markės 0.7250
Švedijos kronos 0.5116
Šveicarijos frankai 2.7285
100 Ukrainos karbovancų 0.0922 
Vengrijos forintai 0.0435
Vokietijos markės 2.4402

*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.

Reformuoti bankus padės šveicarai
Vilniuje pasirašyta Lietuvos Res

publikos ir Šveicarijos Konfederacijos 
sutartis dėl tolesnės pagalbos vykdant 
Lietuvos bankų reformą ir kreditavi
mo sistemos tobulinimo. Šalių vyriau
sybių vardu sutartį pasirašė Lietuvos 
Ministras Pirmininkas A. Šleževičius 
ir Šveicarijos nepaprastasis ir įgaliota
sis ambasadorius G. Rufas (G. Ruf). 

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD
Specialising in travel to the Baltic States

for air tickets, accommodation and other travel 
related information contact

Gunnel Travel Service Ltd
Hayling Cottage, Stratford St Mary

Colscester, England
tel & fax 322352

Užs. 791

žymiai smagiau ir garsiau trypsėti 
šokių aikštelėse). O labai grakšti eg
zotiškai aprengta manekenė (vaiki
nai. neapsirikit ir neužkalbinkit, ji 
yra tik lėlė, nors, ir labai gyvai atro
danti) kviečia užsukti ir pasirinkti 
atitinkamus drabužius tiems, kuriuos 
žavi hipių laikai: originalios platėjan
čios kelnės, marškiniai su žabo etc. 
Štai per paviljoną jau žingsniuoja sa
vimi pasitikinti, be kompleksų jauna 
mama, pasirėdžiusį šios firmos dra
bužiais - tai gal kiek ekstravagantiš
ka. bet vis dėlto žavinga.

Mugėje veikia nemažai kavinių: 
tėvai siurbčioja alų. mamos valandų 
valandas šnekučiuojasi apie kainas, 
madas, smulkmenas ir gurkšnoja ka
vutę. Nosį kutena skanūs kvapai: jei 
i.šalkote, galite užsisakyti puikius pie
tus. firmoje "Vėžlys" prie alaus nu
sipirkti virtų vėžių. Beje, jei turite 55 
dolerius, ši firma paskraidins jus oro 
balionu. Vaikams siūlomi suomiški 
"Valio" ledai - kaip sako reklama, 
kartą paragavęs, jų skonio nepamirši 
niekada! Pigiausia porcija - 1,7 lito, o 
dideli ledai "visai šeimai" - 12 litų. 
Kas neturi pinigų ir nepajus jų skonio, 
neužmirš bent vaizdo: vingiuotas ledų 
kalnas apipiltas riešutais, šokoladu 
arba banano formos ledai etc.

Nors pačiai matyti neteko, bet 
laikraščiai rašo, kad mugėje lankėsi 
ir krepšinio žvaigždės Šarūnas Mar
čiulionis bei Arvydas Sabonis. Taigi 
apsilankyti "Šeimos pasaulyje" - da
bar jau prestižo reikalas.

Erika Umbrasaitė

Šveicarija, sakė ambasadorius, ir 
toliau teiks praktinę pagalbą Lietu
vos bankams. Toji parama, pasak 
Lietuvos banko valdybos pirmininko 
R. Visokavičiaus, mums ypač reika
linga, siekiant greičiau privatizuoti 
komercinius bankus, sukurti efektyvų 
užsienio kreditų panaudojimo me
chanizmą.
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AUKOS SPAUDAI
K. Bučelis - 2 sv.
K. Tamošiūnas - 2 sv.
B. Benekeraitis - 12 sv.
S. Miknenas - 7 sv.
P. Zamaravičius - 9 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

Gerbiamas p. J. Alki,
sugrįžęs iš kelionės į JAV, kur 

buvau išvykęs tvarkyti Lietuvos 
sportininkų dalyvavimo 1996 
metų olimpinėse žaidynėse Atlan
toje reikalų, sužinojau, kad Jūs 
buvote atvykęs į Lietuvą. Apgai
lestauju. kad neteko susitikti ir 
kartu dėkoju, kad suradote laiko 
apsilankyti Olimpiniame komitete.

Noriu oficialiai patvirtinti, kad 
LTOK gavo Jūsų rūpesčiu iš viso 
1322 sv. (per p. A. Gruzdį- 575 
sv., per p. V. Blinstrubą - 345 sv., 
per p. L Vedrickaitę - 402 sv.), 
kurie yra LTOK kasoje. Dar 10 
sv. gauta iŠ p. Ramanausko.

Dar kartą dėkoju asmeniškai 
Jums ir visiems tautiečiams, kurie 
parėmė LTOK, bei asmenims, at- 
vežusiems pinigus į Lietuvą.

Jūsų Artūras Poviliūnas
LTOK prezidentas

PAIEŠKA
CHAIM ROCKMAN ieško 

pusseserės SINAIDOS GRUSS- 
MAN (galbūt GRUSMAN). gi
musios 1937 m. kovo 9 d. Lietu
voje. Tėvai - SIJOMA GRUSS- 
MAN ir BERTA.

Spėjama, kad S. Grusman į Ang
liją atvyko 1945 10 31 iš ameri
kiečių zonos Vokietijoje.

Ką nors žinančius apie S. 
Grussman prašome rašyti:

British Red Cross,
9 Grosvenor Crescent,
London SW1X 7EJ,
U. K.

Registruojame 
norinčius išnuomoti 
atskirus kambarius 

ar butus 
užsienio svečiams.

Rašyti:
2015 Vilnius, 

P.O. BOX 2715

PAMALDOS
Eccles - rugpjūčio 8 d., 12.15 vai.

LONDONE
NATALIJOS 

MEMORIALINIS 
FONDAS

Christine ir Andrew Leighton 
šeimoje pernai laukė naujagimio. 
Deja, kūdikis (mergaitė) gimė ne
gyvas. Nepaisydami šeimos trage
dijos, skausmo ir širdgėlos, Chris
tine ir Andrew davė naujagimei 
Natalijos vardą.

Natalijos laidotuvių proga jos tė
vai prašė, kad vietoje gėlių žmonės 
paaukotų pinigų. Taip atsirado ati
tinkama suma. Ir po laidotuvių to
liau žmonės siuntė aukas. Christine 
ir Andrew, išgyvendami savo šei
mos skausmingą tragediją, pasiryžo 
gelbėti naujagimius kūdikius, kad 
jie išliktų sveiki ir gyvi. Patys netu
rėdami didesnių resursų įkurti jų 
nelaimingai gimusios dukrelės at
minimo fondą, panaudojo laidotu
vių metu suaukotus pinigus kaip 
pradinį "Natalijos Memorialinis 
Fondas“ pamatą. Įkurtas fondas 
pradėjo augti.

Susikaupus atitinkamai sumai 
pinigų Christine ir Andrew atvyko į 
Londono "ECHO" sandėlius, kur 
parduodami įvairūs reikmenys ligo
ninėms, vaistai ir kiti medicinos 
dalykai.

"ECHO“ vadovybė rekomenda
vo, kad jie pasirinktų šelpti Lietu
vos vaikus. Čia Christine ir And
rew nupirko "Pulse Oximeter" už

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.

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

PADĖKOS
Didžiai gerbiami tautiečiai 

iš Škotijos!
Mes, Vilniaus 2-ųjų vaikų globos 

namų 70 auklėtinių ir darbuotojai, 
nuoširdžiai dėkojame už Jūsų geru
mą ir rūpestį. Esame sujaudinti, kad 
Jūs, nors ir būdami toli nuo tėvynės, 
stengiatės nepamiršti mūsų bėdų.

Vaikams rūbeliai labai patiko, ir 
jie noriai juos dėvi. Šiuo metu, kai 
Lietuvoje tokia sunki ekonominė 
padėtis. Jūsų parama labai savalaikė 
ir reikalinga. Ačiū Jums!

Tegul Dievas ir Likimas būna 
dosnūs Jums už Jūsų gerą širdį. Lai
mės ir sveikatos Jums ir Jūsų arti
miesiems!

Vilniaus 2-ųjų vaikų 
globos n am ii vaikučiai, 

direktorė J. Steikūnienė, 
mokytojos M. Vedlūgienė, 

B. Baliutavičiūtė, 
Vilniaus kūdikių namų 

vyr. gydytoja P. Ilonienė, 
Respublikinės Valkininkų vaikų 

sanatorijos vyr. gydytojas 
„ A. A udickas.

Dėkojame poniai Alicijai So- 
lienei ir Lietuvos Dukterų Drau
gijai iš Floridos už mūsų šeimoms 
suteiktą piniginę paramą.

7 vaikų mama N. Stankevičienė, 
4 vaikų mama G. Židonienė

Christiane ir Andrew Leighton dovaną Lietuvos vaikams įteikia p. Dil
dai PiščikieneL

Autoriaus nuotr.

1200 svarų. Tą dovaną jie perdavė 
Britų-Lietuvių Pagalbos Fondo 
Vaikams Lietuvoje sekretorei Hil
da: Piščikienei persiųsti į Vilnių 
universiteto vaikų ligoninei. Už ke
lių dienų po dovanos įteikimo Aras 
Gasiūnas vykdamas į Vilnių "Pulse 
Oximeter" nuveže, ir dabar jis nau
dojamas vaikų gerovei.

C. ir A. Leighton buvo numatę, 
kad su šia dovana Vilniaus univer
siteto ligoninei užbaigs "Natalijos

LONDONO 
ŠVENTO KAZIMIERO KLUBO 

NARIŲ METINIS SUSIRINKIMAS
Šeštadienį, rugpjūčio 7 dieną, 17 vai. 

Londono parapijos menėje 
(21 The Oval, London E2 9DT) 

kviečiamas metinis narių susirinkimas.

Darbotvarkėje:
Klubo valdybos pranešimas ir pranešimas apie finansinę būklę. 
Klubo valdybos rinkimai 1993-1994 metams.

Visi klubo nariai kviečiami dalyvauti metiniame 
susirinkime, svarstant savo klubo veiklą. Kiekvienas 
klubo narys privalo turėti savo nario kortelę, kuri bus 
reikalinga renkant klubo valdybą.

Klubo valdyba

Laiškai redaktoriui

Gerbiamieji,

Siunčiu $50.00 už "Europos lie
tuvio" prenumeratą 1993 metams. 
Šia proga noriu paminėti, kad Lie
tuvių Anglijos klubas Chicagoje vis 
dar gyvuoja, nors daugelis klubo 
narių iškeliauja Amžinybėn. O li
kusieji sulėtino žingsnius Klubo 
veikloje ir nedaro didesnių kultū
rinių bei kitokių pareigybių. Klubas 
dar nepamiršta ir "Europos lietu
vio" ir skiria metinę paramą.

1986 metais pasiunčiau jums 
susipažinti Lietuvių Anglijos klubo 
25 metų sukakties leidinį. 1991 me
tais paruošiau 30 metų veiklos su
kakties proga leidinį ir siunčiu jums 
susipažinti.

Linkiu sėkmės darbe!
Anatolijus Lakas

P. S. Priminsime, kad "Didžiojoje 
Britanijoje gyvenusių lietuvių klubas" 
Chicagoje buvo įsteigtas 1961 m. Per 
30 metų Klubas, žengdamas plačiu 
lietuviškos veiklos keliu, išvarė gilią 
vagą Tėvynės Lietuvos prisikėlimo 
bare. Apie tai pasakojama sukaktuvi
niame leidinyje, apie kurį artimiausiu 
metu papasakosime plačiau. P. A. Lu
kas yra Klubo pirmininkas. Dėkojame 
jam už gerus palinkėjimus "E.L.“

ELR

Memorialinio Fondo“ veiklą. Bet 
žmonės nenustojo siuntę aukas 
fondui. Dabartiniu metu fonde jau 
vėl yra 1500 svarų. C. ir A. Leigh
ton dabar mano, kad jie galės iš 
fondo pasiųsti Lietuvos vaikų ligo
ninėms du inkubatorius nauja
gimiams.

Lietuvos vaikai susilaukia nuo
širdžios ir didelės paramos iš Ang
lijos visuomenės.

Stasys Kasparas

PASAULYJE
Maastrict sutartis 
suskaldė Britaniją

Kai opozicija kovoja prieš vyriau
sybę, nieko stebėtino. Bet neįprasta, 
kad ta pati partija kovotų su savimi. 
Dėl Maastrict sutarties konservatorių 
partija suskilo į europiečius ir anti- 
europiečius, tai grėsė vyriausybės 
žlugimu ir naujų rinkimų paskelbimu, 
kuriuos šiuo metu, be abejonės, laimė
tų leiboristai. Mat konservatoriai turi 
tik 18 balsų persvarą parlamente. Rei
kalai tiek susipainiojo, kad antieuro- 
piečiai iš konservatorių partijos balsa
vo kartu su opozicija net už vadina
mojo socialinio protokolo priėmimą, 
kad tik kaip nors būtų sustabdytas vi
sos Maastrict sutarties priėmimas. So
cialinis protokolas siekia nustatyti są
lygas darbininkams (valandas, atosto
gas ir pan.), tam priešinasi visa kon
servatorių partija, sakydama, kad tai 
pakenks industrijai, didins prekių kai
nas, augs nedarbas. Vyriausybė laimė
jo balsavimą tik po to, kai ji visą rei
kalą susiejo su pasitikėjimo klausimu.

Deja, Maastrict sutarties reikalas tuo 
dar nesibaigė. Įtakingas lordas, prem
jero Major kritikas ir buvęs savaitraščio 
"Times“ redaktorius lordas Rees- 
Mogg, turtingų finansininkų padeda
mas, padavė vyriausybę į teismą, kad ji 
neturinti teisės pasirašyti tą sutartį dėl 
kelių gana keblių teisinių kliūčių. Ma
noma, kad, priimant dėmesin apeliaci
jas į aukštesnį teismą, byla gali užtrukti 
iki rugsėjo mėnesio, taigi iki tol sutartis 
negalės būti pasirašyta. Vokietijoje ta 
sutartis irgi atsirado teisme.

Vokietijos kaimynai 
baiminasi

Vokietijos nacionalistai pradėjo 
kelti klausimą dėl po karo prarastų te
ritorijų grąžinimo. Tuo labai susirūpi
no Lenkija, kuri valdo Sileziją, ir Če
kija. kurioje iš Sudetų srities buvo iš
tremti vokiečiai. Jie nori grįžti atgal ir, 
žinoma, atgauti savo nuosavybes. Vo
kietijos vyriausybė bent kol kas laiko
si nuošaliai.

Sumišimas Rusijoje dėl 
senų rublių

Rusijos prezidentas Jelcinas buvo 
priverstas koreguoti Centrinio banko 
instrukcijas dėl senų rublių pakeitimo 
į naujus, dėl to buvo kilęs didelis su
mišimas. Centrinis bankas yra atsakin
gas tik parlamentui, kovojančiam 
prieš Jelciną. Manoma, kad tas beveik 
idiotiškas banko parėdymas buvo pa
darytas siekiant pakenkti Jelcino 
autoritetui.

Bosnija vis dar spardosi
Važiuoti ar nevažiuoti į Ženevą - 

tokią problemą turėjo Bosnijos prezi
dentas Alija Izetbegovič. Jis grasino 
nevažiuoti į taikos konferenciją, kol 
serbai nesustabdys atakos prieš sosti
nę Sarajetą. Karo veiksmai nesustojo, 
bet prezidentas vis dėlto nuvažiavo, 
nes pamatė, kad kitokios išeities neras, 
serbai su chorvatais gali greit užimti 
visą kraštą. Prezidentas tikėjosi išsau
goti bent tai, ką jam pažadėjo JT tai
kintojai lordas Owen ir Thorvald Stol
tenberg, kuris buvo paskirtas toms pa
reigoms, atsistatydinus Cyrus Vance.

Rasių kova Pietų 
Afrikoje nesustoja

Konstitucinė konferencija priėmė 
laikiną konstituciją, kuri turėtų padėti 
pagrindus Pietų Afrikai visiškai atsi
kratyti aparteido ir prieiti prie demo
kratinės valstybės, joje būtų garantuo
ta lyties, tikybos ir rasių lygybė. Ta
čiau konferencijoje nedalyvavo juo
dųjų Zulu genties Inkatha partija, ku
riai vadovauja šefas Buthelezi, ir bal
tųjų kraštutinių dešinių konservatorią 
partija. Šie abu judėjimai prieštarauja 
paskelbtai konstitucijai ir reikalauja 
autonomijos. Žudynės nesustoja, žmo
nes buvo užpulti, keli nužudyti net 
bažnyčioje.
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