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Pakeistas Pilietybės įstatymas
Gruodžio 7-ąją Seimas pakeitė
Pilietybės įstatymą. Patvirtinta nauja
18 straipsnio 3 dalies redakcija, kurią
pateikė Seimo narys R. Markauskas:
lietuvių kilmės asmenys, prieš 1940
m. birželio 15 d. turėję Lietuvos Res
publikos pilietybę, ir jų vaikai, taip pat
kiti asmenys iki 1940 m. birželio 15 d.
turėję Lietuvos Respublikos pilietybę,
jei visi nurodytieji nėra repatrijavę iš
Lietuvos, ir nuo 1940 m. birželio 15 d.
iki 1990 m. kovo 11 d. pasitraukę arba
ištremti iš Lietuvos, gyvenantys kitose
valstybėse, Lietuvos Respublikos pi
lietybę atstato, raštu pareiškę Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministeri
jai ar Lietuvos Respublikos diplomati
nėms įstaigoms užsienyje, kad jie yra
Lietuvos Respublikos piliečiai, ir pa
teikę patvirtinančius įrodymus. Jų at
žvilgiu netaikomos šio straipsnio pir
mosios dalies ir Pilietybės įstatymo 1
straipsnio 1 punkto išlygos.
Tos išlygos numato, kad asmenys,
iki 1940 m. birželio 15 d. turėję Lietu
vos Respublikos pilietybę, jų vaikai ir
vaikaičiai, gali atstatyti Lietuvos Res
publikos pilietybę, jei neįgijo kitos
valstybės pilietybės, be to, kad teisė į
pilietybę įgyvendinama, kai atsisako
ma turimos kitos valstybės pilietybės.
Taigi pagal naująją 18 str. 3 dalies re
dakciją turintys teisę susigrąžinti
Lietuvos pilietybę lietuvių kilmės
asmenys gali pasilikti ir kitos val
stybės pilietybę, jei ją yra įgiję.
Seimo opozicijos lyderis prof. V.
Landsbergis, komentuodamas Seimo
sprendimą, ”EL“ pasakė: ’’šia įstaty
mo pataisa kai kas yra išspręsta ir pa
gerinta, bet yra likę ir neaiškumų, ku
riems išspręsti pritrūko arba suprati
mo, arba geros valios, nes Seimo dau
guma nepalaikė kai kurių pasiūlymų“.
Pavyzdžiui, Seimo opozicijos lyderis
siūlė formuluotę, kad įstatymo leng
vata, taikoma išeivių Lietuvos piliečių
vaikams, apimtų ir tuos, kurių tėvai,
tarkim, yra mirę iki 1940 m. Nepriim
tas ir prof. V. Landsbergio siūlymas

suteikti pilietybę ne tik išeivių vai
kams, bet ir vaikaičiams. "Bet manau,
- pasakė opozicijos lyderis, - kad atei
tyje mes tai padarysime“.
Seimo narys R. Markauskas ”EL“
pasakė, LDDP frakcijos susirinkime
jis irgi siūlęs nedaryti kliūčių atgauti
pilietybę vaikaičiams, bet daugumos
nuomonė buvo tokia, kad vaikaičiai
jau yra labai nutolę nuo Lietuvos, pra
radę tiesioginį ryšį su ja, todėl šis pa
siūlymas nebuvęs palaikytas. Tačiau,
jo nuomone, šis klausimas dar bus
svarstomas. R. Markauskas mano, kad
visas Pilietybės įstatymas turi būti to
bulinamas. Priminęs, jog liepos 16-ąją
Seimas nepritarė pasiūlymui pakeisti
18 straipsnį, kad būtų palengvintas
pilietybės atgavimas užsienyje gyve
nantiems tautiečiams, R. Markauskas
pasidžiaugė, kad priimtas variantas
geresnis nei siūlytas vasarą. Esminis
šių dviejų projektų skirtumas, kad
dabar atstatytas istorinis teisingumas
ne tik tiems, kurie pasitraukė iš
Lietuvos savo noru, bet ir ištremtiems,
t.y. jis galios ir Rytams, ir Vakarams.
Pilietybę galės atgauti visi, turėję ją
iki 1940 m., jei nėra repatrijavę iš
Lietuvos - tai nebuvo numatyta
sename projekte.
PLB atstovas Lietuvoje J. Gaila,
paprašytas pakomentuoti įstatymo pa
taisą, ”EL“ pasakė: ’’Esu labai nusivy
lęs ja. Manau, kad prof. V. Landsber
gio siūlymai buvo atmesti ne todėl,
kad buvo netikę, o todėl, kad ne tas
pasiūlė. Keista, kad tokia maža ir sun
kiai ekonomiškai gyvenanti valstybė
leidžia sau žaisti tokius žaidimus“.
Lietuvos pilietybės nesuteikimas
išeivių vaikaičiams yra, anot J. Gailos,
’’nesąmonė“. Tiesa, jis pasakė prisi
menąs ir Aukščiausiosios Tarybos
laikus, kai šiandieninė opozicija, tuo
met turėjusi daugumą, taip pat prieši
nosi lengvatų vaikaičiams suteikimui.
’’Nemažai tautiečių savo vaikus ir
anūkus auklėja lietuviška dvasia,
leidžia į šeštadienines mokyklas etc.

Kam reikalingas tas vargas, jei Lietu
va nepriima jų kaip savo piliečių? nusistebėjo PLB atstovas. - Kas gins
Lietuvą užsienyje, varstys įvairių ins
titucijų duris, jei, neduok Dieve, pasi
kartos 1940 m. okupacija?“ J. Gailos
nuomone, taip pat skaudžiai ši pataisa
atsilieps ir repatriantams, tarp kurių
yra nemažai dirbančių Lietuvos labui.
Kai kurie parlamentarai įstatymo
pataisą vertina kaip dvigubos pilie
tybės įteisinimą. Išsakomas nuogąsta
vimas, kad kai kurios užsienio vals
tybės (pavyzdžiui, Rusija, Lenkija)
gali tuo pasinaudoti ir panorėti suteikti
savo pilietybę Lietuvoje gyvenan
tiems ir jau turintiems mūsų valstybės
piliečių pasus asmenims, o vėliau
kištis į mūsų vidaus reikalus, “savo“
piliečių ’’gynimo" pretekstu. Kaip sa
kė J. Gaila, pagal 1948 m. Australijos
įstatymą žmogus, prašantis kitos ša
lies pilietybės, automatiškai netenka
Australijos pilietybės ir visų su tuo su
sijusių privilegijų. Šioje šalyje gyvena
30^0 tūkst. lietuvių. Kokį pragyve
nimo šaltinį jiems galės garantuoti
Lietuvos valstybė, jei, priėmus jos pi
lietybę, Australija jiems nutrauks pen
sijų mokėjimą? "Prof. V. Landsbergio
siūlymas pakeisti terminologiją, nau
dojamą įstatymo pataisoje, jog žmo
gus prašo ne pilietybės, o naujų pi
liečio dokumentų, tėra žodžių žais
mas, o ne išeitis“, - ”EL“ pasakė LDDP
frakcijos narys, vienas iš įstatymo pa
taisos autorių A. Gricius. Jo nuomone,
Seimas kartų su įstaty mo pataisa, kuri
be jokios abejonės nėra tobula, turėjo
priimti nutarimą, kuris įpareigotų Vy
riausybę nedelsiant pradėti derybas su
šalimis, su kuriomis iškyla problemų
dėl Lietuvos pilietybės atstatymo.
"Manau, kad daugelis pasaulio valsty
bių suprastų, jog mes ne įteisinam dvi
gubą pilietybę, o norime atstatyti isto
rinį teisingumą“, - pasakė A. Gricius.
Tačiau kol kas esą sunku pasakyti, ka
da toks derybų procesas prasidės.
Erika Umbrasaitė

Politikos apžvalgininko pastabos

Europoje susidaro prieškarinė situacija
Kai kurie politikai Lietuvoje ma
no, kad situacija Europos Rytuose
pradeda panašėti į prieškarinius lai
kus. Vakarų šalys, ypač NATO vals
tybės, ruošiasi šuoliui į buvusias ko
munistines valstybes, kad jas įtrauktų
į savo įtakos zoną. Tačiau Europą
kol kas gąsdina nestabili padėtis Ru
sijoje, kitose postsovietinėse respub
likose, atsargiai ji stebi ir pokyčius
vadinamajame Vyšegrado bloke.
Tuo tarpu Rusijos diplomatija, pa
jutusi, kad dabar tik nuo jos priklauso
150-milijoninės valstybės įsiliejimas
į civilizuotą pasaulį, žengia skubius
ir drastiškus žingsnius link Europos.
Bet Maskva negali peržengti vadina
mojo "artimojo užsienio“.
Ir štai čia susikuria situacija, pri
menanti 1940-ąjų padėtį: būgštau
dama dėl Europos invazijos į Rusiją,
o antra vertus, ruošdama placdarmą
Petro I laikų iškovojimams grąžinti,
Maskva didina spaudimą Baltijos
šalims, Ukrainai, Moldovai, o dar to
liau - ir Kaukazo bei Vidurinės Azi
jos respublikoms, kad šios darytų
kuo daugiau nuolaidų visose politi
kos, ekonomikos ir karinėje srityse.
Faktų pakanka.
Antai Rusijos gynybos ministerija
kompensuoja 50 procentų lėšų, skirtų
201-ajai šaulių divizijai Tadžikistane
išlaikyti, o iš viso šios šalies proko
munistinei valdžiai remti Maskva iš
leis 40 mlrd. rublių. Šiaurės Kaukaze

neseniai lankėsi Rusijos prezidentas
B. Jelcinas. Jis surengė Šiaurės Osetijos, Ingušijos, Kabardos Balkarijos ra
jonų inspekciją, nes šie kalniečiui įta
riai žiūri į Maskvos politiką pakraščių
atžvilgiu. Dėl Gruzijos B. Jelcinas
ramus: E. Ševamadzei pasisekė ats
tumti eksprezidento Z. Gamsachurdijos būrius ir Abchazijos savanorius
Rusijos karinės mašinos pagalba.
Maskvos diplomatai mano, kad Kau
kaze jie užtikrino savo įtaką.
Moldovoje "stiprusis centras“ su
kūrė separatinę Padniestrės respubliką
ir atitolino tikram laikui jam nemalo
nią Moldovos ir Rumunijos susijungi
mo problemą. Dabar Maskvos diplo
matai tarpininkauja derybose tarp Kišiniovo ir Tiraspolio. Nepaklusnioji
Ukraina irgi nedaug spyriojosi, kai
Rusija prisuko naftos ir dujų krane
lius, o jos diplomatai sukėlė pasaulio
visuomenę prieš Kijevo nenorą nai
kinti branduolinio ginklo arsenalus.
Estiją ir Latviją Rusija laiko priri
šusi ant kariuomenės išvedimo virve
lės, be to, po pasaulį skleidžia gana
efektyvią tariamo rusakalbių ignoravi
mo šiose šalyse idėją.
Sunkiau su Lietuva, kuri ir Antrojo
pasaulinio karo išvakarėse Maskvai
buvo kietas riešutėlis. Vilnius puola
mas keliais frontais: Rytų naftos mag
natai veržiasi užvaldyti Lietuvos kuro
pramonę, Maskva siekia išlaikyti
nekontroliuojamą visų - ir karinių -

krovinių pervežimą į Kaliningrado
sritį ir atgal, taip pat Rusijos kariuo
menės tranzitą iš Vokietijos,
Maskvos politikai nepalankiai verti
na Vilniaus norą įsijungti į Šiaurės
Atlanto sąjungą ir Europos saugumo
sistemą. Tarptautiniuose Helsinkio
proceso forumuose jie siekia iškovoti
teisę kištis į regioninius konfliktus
vadinamajame "artimajame užsieny
je“. Kas žino, ar Maskva kada nors
nesudarys dirbtinio konflikto vaizdo
ir Lietuvoje?
Ta proga įsidėmėtinas Rusijos gy
nybos ministro P. Gračiovo pasaky
mas Šveicarijoje. "Šalys - Helsinkio
proceso dalyvės - gali nesijaudinti
dėl gretimų šalių okupacijos. Mes
įžengsime į kurią nors šalį tik jos pa
čios prašymu“. Nors kiek žinant
prieškarinę istoriją ir dabartinės Lie
tuvos valdžios nuolankumą Rytams,
nesunku prognozuoti, kad toks prašy
mas į Maskvą gali būti nuvežtas.
Buvęs derybų su Rusija delegaci
jos vadovas Č. Stankevičius perspė
jo, kad Rusijos negalima kurstyti ne
apibrėžtumu. Migloti, painūs, su įvai
riomis išlygomis Lietuvos vadovų
pareiškimai, bestuburė užsienio rei
kalų ministerijos pozicija leidžia
Maskvos diplomatams vis aktyviau ir
įžūliau diktuoti savo sąlygas ir min
džioti sunkiai iškovotą nepriklauso
mybę.
Česlovas Iškauskas

Kaina 20 et

Suomijos premjeras lankėsi
Vilniuje

Garbingąjį svečią iš Suomįjos ministrą pirmininką Esko Aho (dešinėje)
Vilniaus aerouoste palydi Lietuvos premjeras A. Šleževičius ir užsienio
reikalų ministras P. Gylys.
Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr.

Gruodžio 8-ąją su oficialiu vie
nos dienos vizitu Lietuvoje lankėsi
Suomijos ministras pirmininkas
Esko Aho.
Kaip pranešė Vyriausybės atsto
vas spaudai V. Baublys, dviejų šalių
ministrai pirmininkai A. Šleževičius
ir E. Aho pažymėjo, kad Lietuvos ir
Suomijos santykiai intensyvėja. Šis
procesas atitinka viso Baltijos jūros
šalių regiono interesus.
Premjerai aptarė šalių integraci
jos į Europos Sąjungą procesus. Jie
apibrėžė būtinumą tęsti dvišalę Lie
tuvos ir Suomijos laisvosios preky
bos sutartį ir po to, kai Suomija įstos
į Europos Sąjungą.
Pasikeista nuomonėmis dėl da
bartinių saugumo struktūrų Europo
je. A. Šleževičius ir E. Aho pažymė
jo, kad Baltijos valstybių ir Šiaurės
šalių, ne NATO narių, bendradar
biavimas šiuo metu tampa reikšmin
gu regioninio stabilumo veiksniu.
Premjerai pabrėžė, jog konstrukty
vus Lietuvos, Latvijos ir Estijos
bendradarbiavimas yra viena iš pa
grindinių visų Baltijos jūros regiono
šalių įvairiapusių ryšių tolesnio plė
tojimo prielaidų.
Sutikta dėl būtinybės kartu įgy
vendinti "Via Baltica“ projektą. Jis
yra ypač svarbus viso Baltijos jūros
regiono šalių plėtrai, todėl turi tapti
prioritetinis kiekvienoje suinteresuo
toje šalyje.
Ministrų pirmininkų nuomone,
Baltijos ir Šiaurės šalių įvairių lygių
atstovų susitikimai yra labai naudin
gi tolesnei šalių plėtrai. Jie nutarė,
kad būtina rengti reguliarius valsty
bių užsienio reikalų ministrų susi
tikimus.
Suomijos ministras pirmininkas
Esko Aho lankėsi Vilniaus univer
sitete, kurį su grupe Suomijos aukš
tųjų mokyklų sieja ilgametė bičiu
lystė. Aukštąjį svečią ir jį lydinčius
delegacijos narius pasitiko rektorius
R. Pavilionis, kiti universiteto vado
vai, senato nariai. Kaip pranešė
ELTA, Pranciškaus Smuglevičiaus
Senųjų rankraščių salėje Suomijos
ministras pirmininkas buvo trumpai

supažindintas su Lietuvos ir univer
siteto istorija, dviejų šalių ir jų aukš
tųjų mokyklų ryšiais.
Ministras pirmininkas Esko Aho
pasirašė Vilniaus universiteto Gar
bės svečių knygoje.
Jis lankėsi ir Vilniaus regioniniuo
se prekybos ir pramonės rūmuose,
čia susitiko su Suomijos ir Lietuvos
verslininkais. Pokalbyje dalyvavo
penkių Suomijos kompanijų parei
gūnai, mūsų šalies firmų ir Akcinio
inovacinio banko atstovai. Kalbėta
apie galimybes sudaryti palankesnes
sąlygas dviejų šalių verslo žmonėms
bendradarbiauti, bendroms įmonėms
kurti. Pabrėžta, kad reikia kuo grei
čiau įgyvendinti "VIA Baltica“ pro
jektą. gerinti kitas komunikacijas.
Esko Aho informavo apie Suomijos
pagalbos Lietuvai projektą, kitas
tarptautines paramos programas,
kuriose dalyvauja jo šalis.
Suomijos premjeras, lydimas Lie
tuvos vyriausybės vadovo, užsienio
reikalų ministro, padėjo vainikus An
takalnio kapinėse.
Lietuvos premjeras Seimo sve
čiui iš Suomijos surengė pietus.
Vakare ministras pirmininkas
Esko Aho Vilniuje dalyvavo rengi
niuose, skirtuose Suomijos naciona
linei šventei - Nepriklausomybės
dienai. Lietuvos menininkų rūmuose
Suomijos ambasada surengė kon
certą. Jame skambėjo didžiojo suo
mių kompozitoriaus Jano Sibelijaus
muzika: simfoninė poema "Suomi
ja“, penktoji simfonija, kiti Kūriniai.
Grojo Lietuvos nacionalinis sim
foninis orkestras, vadovaujamas
Juozo Domarko, dainavo viešnia iš
Suomijos - solistė Tia Freund.
Po koncerto Suomijos ambasado
rius Lietuvoje Taisto Veiko Tolvanen menininkų rūmuose surengė
oficialų priėmimą.
Lankydamasis Vilniuje Suomijos
premjeras perdavė Lietuvos Prezi
dentui A. Brazauskui Prezidento
Mauno Koivisto sveikinimus ir
kvietimą atvykti kitų metų pradžioje
su vizitu į Suomiją. Kvietimas buvo
su dėkingumu priimtas.
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Konservatorių savaitė
Gruodžio 3-6 d. Vilniaus "Karoli
nos“ viešbutyje vyko seminaras "Post
socialistinė Šiaurės Europa“, sureng
tas Tėvynės sąjungos (Lietuvos
konservatorių) kartu su Šiaurės šalių
taryba. Jį ypač parėmė Švedijos kon
servatoriai. Buvo nagrinėjamos Šiau
rės Europos šalių, Baltijos valstybių ir
kitų iš komunizmo besivaduojančių
kraštų raidos problemos, galimybė
"jaunų demokratijų“ valstybes įtrauk
ti į Vakarų saugumo sistemas, teisinių
valstybių kūrimo procesai. I seminarą
atvyko konservatorių atstovų iš Dani
jos, Islandijos, Suomijos, Norvegijos,
Latvijos, Estijos, Ukrainos ir Vokieti
jos. Pranešimus skaitė ir diskusijose
dalyvavo grupė Tėvynės sąjungos
žmonių (G. Vagnorius, M. Laurinkus,
V. Kubilius, V. Žiemelis, L. Andrikie
nė, K. Dirgėla) bei kitų konservatizmo
ideologiją palaikančių Lietuvos partijų
atstovai (C. Stankevičius, P. Katilius,
S. Pečeliūnas).

Šituo seminaru prasidėjo "Konser
vatizmo savaitė Lietuvoje“. Gruodžio
8-9 d. Vilniuje surengti Lietuvos jau
nųjų konservatorių lygos seminarai,
gruodžio 10 d. įvyko Lygos konferen
cija.
Savaitės renginius vainikuoja šeš
tadienį, gruodžio 11-ąją, Vilniuje
Operos ir baleto teatro rūmuose prasi
dedantis ir sekmadienį pasibaigsiantis
Tėvynės sąjungos suvažiavimas. Jo
programoje - TS pirmininko V.
Landsbergio, TS valdybos pirmininko
G. Vagnoriaus kalbos, garbės svečių ir
TS užsienio skyrių atstovų sveikini
mai, svarstymui bus pateikta TS Prog
rama ir Statutas. Numatytos diskusijos
sekcijose užsienio ir vidaus politikos,
ekonominės ir socialinės politikos,
mokslo, kultūros ir švietimo, teisinės
reformos, sveikatos apsaugos klausi
mais. Bus išrinkti TS priežiūros
komiteto vadovybė ir TS užsienio
atstovai.

Pateiktas kaltinimas V. Lingio žudikui
Gruodžio 9 d. Lietuvos Respubli
kos generalinis prokuroras A. Pau
lauskas spaudos konferencijoje Seime
oficialiai pranešė, kad "Respublikos“
leidėjo V. Lingio nužudymo byloje
nustatyta ir surinkta pakankamai įro
dymų, pareikštas kaltinimas asmeniui,
kuris tiesiogiai įvykdė šį nusikaltimą.
Tai Igoris Achremovas, gimęs 1965
m. Jam pareikštas kaltinimas pagal
LR Baudžiamojo kodekso 105 str. 10
punktą, t. y. tyčinis nužudymas sun
kinančiomis aplinkybėmis asmens,
vykdančio pilietinę pareigą. Byloje
taip pat yra surinkta pakankamai įro
dymų pareikšti kaltinimams pagal mi
nėtą Baudžiamojo kodekso straipsnį
dar trims asmenims, kurie betarpiškai
dalyvavo ir prisidėjo prie šio nusikalti
mo, pasakė A. Paulauskas. Jo teigimu,
nustatyta, kad šis nusikaltimas buvo iš
anksto suplanuotas, jam pakankamai
gerai pasiruošta, parinkti šio nusikalti
mo vykdytojai, kontrolieriai ir užsako
vai. Yra byloje įrodymų, kurie atsklei
džia šią grandinę pakankamai tiksliai.
A. Paulauskas nusikaltimo organizato
rių pavardžių dar nepaskelbė, bet davė
suprasti, jog prokuratūrai jos žinomos.
Bet jis patvirtino žurnalistų prielaidą,
kad šis nusikaltimas buvo užsakytas
nusikalstamų organizuotų struktūrų
vadovų.
Prokuroras sakė, jog tiriant šią bylą

surinkta daug įrodymų, kad I. Achre
movas priklausė vadinamajai "Vil
niaus brigadai“, atskleidžiami ir tos
gaujos padaryti nusikaltimai.
Vidaus reikalų ministras R. Vaitie
kūnas toje pačioje spaudos konferen
cijoje pareiškė, jog yra patikimų ope
ratyvių duomenų, surinktų tiriant šią
baudžiamąją bylą, kad nusikalstamos
gaujos turi tam tikrų politinio atspal
vio tikslų, ne tik kriminalinių. Pasak
jo, jų tikslas buvo teroristiniais aktais,
sprogdinimais ir kitais kriminaliniais
pasireiškimais destabilizuoti politinę
padėtį, nes jiems minama ant kulnų,
nusikalstamas pasaulis norėtų nu
traukti nusikaltimų tyrimą. Ministras
sakė, kad teisėsaugos institucijoms
trukdoma normaliai dirbti, vienas iš
tokių trukdymų - tardymo surinkta in
formacija paskleidžiama visuomenei,
už tai jis kritikavo spaudą. Gruodžio 8
d. "Respublika“, remdamasi neoficia
liais šaltiniais, pranešė, kad pirmasis
oficialus kaltinimas dėl V. Lingio nu
žudymo turėtų būti pareikštas už at
virąją vagystę jau teistam vilniečiui I.
Achremovui. Ministras tuo pačiu ne
tiesiogiai priekaištavo ir Seimo pirmi
ninko pavaduotojui E. Bičkauskui, ku
ris gruodžio 6-ąją žurnalistams pirma
sis pranešė, kad per artimiausias 10
dienų V. Lingio žudikams bus pa
reikštas oficialus kaltinimas.

Prašoma iškelti baudžiamąją bylą
Tėvynės Sąjungos pirmininko
pavaduotojas A. Katkus ir Tėvynės
Sąjungos valdybos narys V. Žieme
lis išplatino pareiškimą, kuriame sa
koma:
"Šių metų spalio 7 d. Lietuvos
Respublikos Seimo Ekonominių nusi
kaltimų komisija, kurią nefrakciniu
pagrindu sudarė pati valdančioji LDD
partija, už teismą nustatė ir viešai
paskelbė 1991-1992 m. Lietuvos Res
publikos Vyriausybės tariamai "Lietu
vos Respublikos įstatymams priešta
raujančius aktus“ ir "neteisėtus šios
Vyriausybės vadovų ir pareigūnų
veiksmus“, nors nebuvo pateiktas nė
vienas valstybės lėšų panaudojimo ne
pagal paskirtį faktas. LDDP sudaryta
komisija paveda VKD (Valstybės
kontrolės departamentui - ELR) pagal
šiuos jų pačių iš anksto neteisėtais
paskelbtus Lietuvos Respublikos Vy
riausybės sprendimus, nustatyti vals
tybei padarytos žalos dydį. Vienas iš
VKD vadovų, naujai paskirtas LDDP,
remdamasis tos pačios komisijos nu
rodymu laikyti minėtus aktus neteisė
tus, lapkričio 16 d. raštu ir Vyriausy
bės nutarimais ir potvarkiais skirtas lė
šas savivaldybėms, ministerijoms ir
kitoms reikmėms tenkinti, pavadina
valstybės interesams padaryta žala, o
konkrečiai nepateikia nė vieno netei
sėto lėšų skyrimo atvejo.
Šių metų gruodžio 1 d. vadinamoji
Ekonominių nusikaltimų tyrimo ko
misija, į savo posėdį net nepakvietusi
suinteresuotų (kaltinamų) asmenų ir
nesvarsčiusi medžiagos, jau pripažįsta

VKD (kuriam pati buvo nurodžiusi
kai kuriuos buvusios vyriausybės
sprendimus laikyti neteisėtais) išvadą
dėl tariamai padarytos žalos valstybės
interesams esant pagrista ir vėl siunčia
šios "politinės bylos“ medžiagą Gene
ralinei Prokuratūrai, vėl sąmoningai
skelbia melagingą informaciją per
masinės informacijos priemones, nors
įstatymai tai daryti draudžia. Apie
Ekonominių nusikaltimų tyrimo ko
misijos vadovo ir LDDP narių anti
konstitucinę veiklą, kuria siekiama
opozicijos lyderiams inkriminuoti ne
būtus finansinius pažeidimus ir su
kurpti politinę bylą, liudija minėtos
komisijos narių 1. Uždavinio ir J. Lis
tavičiaus atskiras (1993 12 01) pareiš
kimas "Nusikaltėliai - dėl to, kad poli
tiniai oponentai“.
Nepavykus metus trukusių daug
kartinių tikrinimų metu rasti kokių
nors buvusios Vyriausybės vadovų ir
Finansų ministrės pažeidimų, griebtasi
klaidinti visuomenę dangstantis taria
mais Vyriausybės sprendimų priėmi
mo procedūrų pažeidimais. Eksprem
jeras G. Vagnorius, E. Kunevičienė ir
net V. Pakalniškis (pritaręs 400 litų
premijų skyrimui VRM) kaltinami
vien už tai, kad vykdė Vyriausybės
įstatymu nustatytas pareigas.“
Pareiškime prašoma pagal minė
tus faktus pareigūnams, platinan
tiems tikrovės neatitinkančią infor
maciją ir žeminančią asmens garbę
bei orumą, taip pat viršijantiems pa
reigybinius įgaliojimus, iškelti bau
džiamąją bylą.

1993 m. gruodžio II - 17 d. Nr. 49 (2284)

Siekime Lietuvos kaimynus padaryti draugais, o ne priešais
Šiek tiek nustebau dviejuose Lietu
vos laikraščiuose perskaitęs atvirą laiš
ką mano kukliai asmenybei. ("EL“, Nr.
47 - V. Malinausko "Atviras laiškas
Lietuvos Respublikos Seimo nariui
ponui Vytautui Plečkaičiui“ - ELR)
Tikrai nesu vertas tokio dėmesio.
Ponas V. Malinauskas iš Varšuvos,
sakyčiau, gana nekonkrečiai ir ne visai
korektiškai ironizuoja vertindamas
mano straipsnį š. m. rugpjūčio 6 d.
"Lietuvos ryte“ apie Lietuvos ir Len
kijos santykius. Labiausiai p. V. Mali
nauską, matyt, papiktino tai, jog šis
straipsnis išverstas į lenkų kalbą ir
atspausdintas labiausiai Lenkijoje
skaitomame dienraštyje "Gazeta Wyborcza“. Šio laikraščio redaktoriumi
yra vienas žinomiausių lenkų disiden
tų, kovojusių prieš komunistinį režimą
ir tikrai demokratiškų įsitikinimų as
menybė Adam Mychnik. Beje, jis su
kitais lenkų demokratais iš Demokra
tinės unijos tragiškomis Sausio įvykių
dienomis Vilniuje budėjo Aukščiau
siojoje Taryboje ir "laukė rusų tankų“.
Demokratinės Lenkijos, ne būtinai
lenkų Vyriausybės, parama kovojan
čiai Lietuvai prieš Maskvos imperia
lizmą 1990-1991 metais tikrai verta ne
tik dėmesio, bet ir mūsų dėkingumo.
Apie tai aš taip pat rašiau savo
straipsnyje.
Esu p. V. Malinausko kaltinamas,
jog mano straipsnis parašytas pagal
užsakymą. Turiu pasakyti, jog jį pa
rašiau net neįtardamas, kad jį spaus
dins toks populiarus lenkų laikraštis
kaip "Gazeta Wyborcza".
Rašiau, ką galvojau ir tebegalvoju

apie gana komplikuotus mūsų kaimy
ninius santykius tiek praeityje, tiek da
bar, pasiremdamas ne lenkų autoriaus,
kaip klaidingai teigia p. V. Malinaus
kas, o gerai žinomu pasaulyje anglų
istoriku Normanu Daviesu ir lietuvių
kultūrininku bei filosofu A. Maceina.
Kažkodėl mano oponentas šias citatas
nutyli. Aš norėčiau jas dar kartą pa
kartoti "Europos lietuvio“ ir "Voru
tos“ skaitytojams, kad būtų aiškiau,
apie ką kalbama.
Rašydamas, jog Lietuva po Antro
jo pasaulinio karo turi net tris kaimy
nines slavų valstybes: Lenkiją, Balta
rusiją ir Rusijos Federaciją, panaudo
jau minėto Normano Davieso citatą iš
Lenkijos istorijos, parašytos anglų kal
ba ir išverstos į lenkų kalbą. Jis rašė,
kad Lenkija yra “labiausiai nutolęs
vakarietiškos civilizacijos bastionas“.
Su šia mintimi sunku nesutikti, nes iš
istorijos studijų patyriau, jog būtent iš
Lenkijos, dalinai iš vokiečių valstybių,
Lietuva sėmėsi Vakarų civilizacijos
bei kultūros. Matyt, p. V. Malinauskas
sutiks ir su ta mintimi, jog "krikščio
niška valstybe tapome su Lenkijos pa
galba“, Žalgirio mūšį laimėjome kartu
su lenkų tauta. Tai, kad kartu gyveno
me keletą šimtmečių vienoje valstybė
je, buvo priverstinė būtinybė, nes žy
miai didesnis pavojus Lietuvai am
žiais grėsė iš rusų bei vokiečių impe
rialistų pusės. Blogais Lietuvos santy
kiais su Lenkija kone visais laikais bu
vo suinteresuotos būtent šių valstybių
imperinės jėgos. Deja, ir dvidešimto
amžiaus pabaigoje, atkūrus Lietuvos
valstybę, ne lenkai, o Maskva prieši

SEPTYNIOS DUENOS
Iš LDDP frakcijos išėjo
rašytojas V. Bubnys
Gruodžio 2 d. Seimo narys Vytautas
Bubnys pareiškė išeinąs iš LDDP
frakcijos. Tą žinią paskelbė visi pa
grindiniai Lietuvos dienraščiai. "Lietu
vos aidas“ 12 04 išspausdino interviu
su juo.
”- Savo buvusią frakciją pareiški
me kaltini pasipūtėliškumu, rėksmin
gu tuščiažodžiavimu, politiniu cha
mizmu ir panašiai...
- Turiu galvoj "kovingąjį“ frakci
jos sparną.
- Vadinamą Programos?
- Jeigu jis paimtų viršų, tai, mano
akim, gero nelauk. Apdrabstytas pur
vu žmogus turėtų gintis, įrodinėti sa
vo tiesą, bet jis pasako tik tiek - bijau.
Išvis nebesuprantu, kas darosi ir kas
bręsta.(...)
- Ką, tavo manymu, turėtų Sei
mas kuo greičiau padaryti?
- Valdžios vyrai nesprendžia opiau
sių klausimų. Pirmiausia galvoju apie
mūsų kultūros ateitį. Kritiškai žiūrėjau
jau į ankstesnę vadovybę, kad ji ne
skyrė kultūrai pakankamai dėmesio,
bet vis dėlto atlaidžiau, nes tai buvo pirmieji mūsų Respublikos žingsniai,
valstybė buvo pavojuj. Bet pastarai
siais metais, kai visi laukėme, kad bus
atsigręžta į kultūrą, pamatėm sugriau
tą Lietuvos teatrą, pakirstą jo egzis
tenciją, sugriautą knygų leidybą...“
(Su V. Bubniu kalbėjo J. Glinskis).

Lietuvos ir Lenkijos
pasienyje sumažėjo eilės
Apie tai pranešama "Lietuvos ryte“
12 03.
Dienraštis rašo: "Iš mūsų šalies
automobilių eilė, kuri dar visai nese
niai driekėsi 5-6 kilometrus ir kurio
je keliautojams į užsienį tekdavo
stovėti po keletą parų, dabar retai
būna ilgesnė negu vienas kilome
tras.!...) Tačiau eilė iš Lenkijos pu
sės nemažėja. Dažniausiai ji būna
gerokai ilgesnė negu lietuviškoji.
Lazdijų pasienio kontrolės pra
leidimo posto viršininkas V. Ižganaitis mano, jog yra keletas tokių
pasikeitimų priežasčių. Daugelio
Lietuvoje gaminamų ar iš svetur at
vežtų prekių, kurios keletą metų bu
vo gabenamos iš mūsų šalies ir pel

ningai realizuojamos užsienyje, kai
nos jau susilygino, o neretai ir viršijo
lenkiškąsias. O alkoholį bei cigare
tes, kurių kainų skirtumai tebelieka
verti komersantų dėmesio, pastaruoju
metu nebėra lengva realizuoti dėl
didelio šių prekių antplūdžio iš kitų
buvusios Sovietų Sąjungos valstybių.
Be to, Lenkijos muitininkai labai su
griežtino į jų šalį vežamos kontraban
dos kontrolę, tad daugelis prekeivių
nebenori rizikuoti.
Padaugėjo prekių, kurias apsimo
ka pirkti Lenkijoje ir parduoti Lietu
voje.“
Pasak pasieniečių, labai suakty
vėjo įvairių Rytų šalių piliečiai, ban
dantys per Lazdijus patekti į Vaka
rus. Neseniai čia užfiksuotas prece
dento iki tol neturėjęs bandymas
nelegaliai pereiti Lietuvos ir Lenkijos
sieną. Lietuvos pasieniečiai sulaikė
Belgijos pilietį, "Mersedes“ nelega
liai vežusį aštuonis filipiniečius, pasi
slėpusius po mikroautobuso stogu.
Už nugabenimą į Varšuvą jis iš ke
leivių buvo paėmęs po 2 tūkstančius
JAV dolerių. Lenkijos sostinėje kiek
vienam nelegaliam emigrantui būtų
įteikęs netikrus pasus ir gavęs dar
tokią pat sumą.

Išvyksta daugiau
gyventoju nei atvyksta
"Lietuvos rytas“ 12 04 paskelbė duo
menų apie migraciją Lietuvoje.
Vyriausybės duomenimis, per 8
šių metų mėnesius gyventi į Lietuvą
atvyko beveik 2,2, išvyko 13,5 tūkst.
žmonių. Ta pati migracijos tendenci
ja, kuri prasidėjo 1990 metais, tęsiasi.
Emigruojančiųjų skaičius palygin
ti su imigruojančiais į Lietuvą, apo
gėjų pasiekė 1992 metais - Lietuvą
paliko 22,2 tūkstančio žmonių.
Daugiausia iš Lietuvos išvyko ru
sų, ukrainiečių bei baltarusių tau
tybės žmonių. Paprastai jie grįžta į
savo istorinę tėvynę. Didesnė jų dalis
yra 40-ies ir vyresnio amžiaus, ne
mažai - pensininkų, ir jų išvykimas
Lietuvos darbo rinkai neigiamos įta
kos nepadarė.
Iš 13,5 tūkst. emigrantų 550 lietu
vių. Trečdalis jų persikėlė gyventi į
Vakarus.
Iš 2,2 tūkst. atvykusiųjų gyventi į
Lietuvą beveik 800 - lietuvių. Dau

nosi mūsų nepriklausomybės sie
kiams. Ne iš Varšuvos ir ne "Demo
kratinės unijos“ politikai skatino lenkų
komunistų Vilnijoje separatizmą, o
Burokevičiaus šalininkai tiek Lietuvo
je, tiek Rusijoje. Šito neturėtume pa
miršti ir ignoruoti realias imperines jė
gas, teikdami būtent joms pirmaeilį
dėmesį.
Suprantu Jūsų nuoskaudas, kurias
tenka patirti lietuviams Lenkijoje. Tik
rai ne viskas daroma, jog būtų tamp
resni Lietuvos valstybės ryšiai su tau
tiečiais, gyvenančiais užsienyje. Ta
čiau nemanau, kad būtume visiškai
teisūs, nuolat kalbėdami apie istorines
nuoskaudas, kurias lietuviai patyrė iš
Lenkijos pusės 20-ame amžiuje, Beje,
kažin, ar jos lygintinos su vokiečių na
cių, rusų bolševikų padaryta žala Lie
tuvai?!
Manyčiau, kad neverta piktintis dėl
to, jog mūsų kaimynai į istoriją žiūri
kitaip negu mes. Teisus yra žymus
mūsų kultūrininkas A. Maceina, rašęs,
kad "istorija kaip mokslas visada yra
mažiau ar daugiau subjektyvi (...) Ne
reikia užtat jaudintis, jei svetimieji, sa
kykim lenkai, rusai, vokiečiai, mūsų
istoriją interpretuos kitaip nei mes
patys“.
Mes neturime pamiršti savo istori
jos, bet praeitis nebūtinai turi tarnauti
tautų priešiškumui skatinti. Geriau
stenkimės, kad praeitis, brangi vieno
dai visoms tautoms, mus vienytų, o ne
skirtų. Ieškodami priešų mes būtinai
juos rasime. Geriau ieškokime draugų,
bus lengviau ir prasmingiau gyventi.
Vytautas Plečkaitis

giausia jie grįžta iš Sibiro ir Šiau
rės Rusijos regionų, Kazachstano,
Ukrainos ir Baltarusijos. Beveik
tiek pat, kiek lietuvių, šiemet į Lie
tuvą atvyko rusų tautybės žmonių,
kurie save kildiną iš mišrių šeimų lietuvių tremtinių ir sibiriečių, lie
tuvių tremtinių ir kazachų ir kt. Be
to, pastaruoju metu pastebima ten
dencija, kad į Lietuvą grįžta nema
žai jos piliečių, gyvenusių buvu
sios SSRS karštuosiuose regionuo
se - Kaukaze, Tadžikistane, Mol
dovoje.
"Lietuvos rytas“ primena, kad
rengiamas pabėgėlių į Lietuvos
Respubliką įstatymo projektas. Iki
Naujųjų metų jis gali būti pateiktas
svarstyti Vyriausybei.

’’Buvusios partinės ir
sovietinės nomenklatūros
atgimimas?“
Taip vadinasi publikacija "Lietuvos
ryte“ 12 09 apie baigiamą formuoti
naują valdžios instituciją - Vyriau
sybės atstovus regionuose.
Iš numatytų 12 jau paskirta vie
nuolika. Šiems pareigūnams suteik
ta teisė tarybų sesijose ir valdybų
posėdžiuose įvertinti svarstomus
dokumentus juridiniu požiūriu ir
siūlyti atitinkamas pataisas. Vyriau
sybės atstovas gali savo potvarkiais
net uždrausti vykdyti, jo nuomone,
neteisėtą nutarimą, kol ginčas nebus
išspręstas per nustatytą terminą
savivaldybėje ar teismo sprendimu.
Šių pareigų svarbą patvirtina ir
rajono valdytojų algai prilygintas
460 litų dydžio atlyginimas.
Peržvelgus Vyriausybės atstovų
anketinius duomenis, paaiškėja, kad
dauguma jų sovietiniais laikais yra
dirbę tuose pat regionuose, kaip
būdavo sakoma, atsakingą partinį ar
ūkinį darbą ir tą jų veiklą gerai
prisimena vietos žmonės. Pateikia
ma konkrečių pavyzdžių.
Tame pačiame numeryje prane
šama, kad gruodžio 27 d. apie 19
vai. Vilkaviškyje buvo užpultas ir
sužalotas Vyriausybės atstovas Ma
rijampolės regionui Edmundas Že
maitaitis. Jis ėjo namo, grįžęs iš su
sitikimų su gyventojais ir vadovais
Šakių rajone. Kauno klinikose jam
diagnozuotas kraujo išsiliejimas
smegenyse, padaryta sudėtinga
galvos operacija. Ligonio būklė
sunki.
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Įvertinant, kad kultūros raida yra
savaiminis procesas, priklausąs nuo
ją kuriančių žmonių veiklos, ska
tinti ją, rodos, nereikėtų, nes taip
yra labai lengva primesti kultūrai
dirbtinių bruožų, suniokoti jos au
tentiškumą. Nesena praeitis gerai
įrodo, kad noras kurti kultūrą pagal
padiktuotą ir griežtai kontroliuo
jamą modelį išsunkia jos gyvybės
syvus. ’’Socialistinė savo turiniu,
tautinė savo forma“ kultūra, apie
kurią daug kalbėjo bolševikinės
epochos teoretikai ir politikai, pasi
rodė tesanti negyva schema. Ten,
kur dominavo socialistinis turinys,
kultūrą nustelbė nuoga politika, o
ten, kur išliko tautinė kultūros
apraiška, nebuvo socializmo poli
tikos. Kadangi per turinį buvo rea
lizuojama dvasinė tautų okupacija,
dauguma TSRS tautų ėmė greitai
prarasti savo identitetą. Ypač katas
trofiškai nyko mažųjų tautų kultūra,
nes rusai joms kūrė raidyną, vado
vavo mokyklų sistemai, prižiūrėjo
teatrus, muzikos ir choreografijos
kolektyvus, diktavo dailės turinį ir
formą. Jie tuo gyrėsi ir sakė, kad
atnešė kažkada atsilikusioms tau
toms šviesą, bet ši ’’šviesa“ užtemdėjų savimonę.
Ir vis dėlto būtų labai didelė
klaida, jei kas nors mėgintų visų
tautų, buvusių sovietijos imperijoje,
kultūros raidą vertinti vienodai.
Bendra tendencija turėjo ryškių
išimčių prie Baltijos, Vakarų Uk
rainoje, Kaukaze, tam tikra prasme
ir Vidurinėje Azijoje. Žinoma, lai
kydami stiprią penktąją koloną
kiekvienoje sovietinėje respubliko
je, rusai nuolat aitrino vadinamąją
buržuazinio nacionalizmo prob
lemą, beje, taikydami šią aiškiai
kaltinamojo pobūdžio sąvoką tik
kitoms tautoms, o ne sau. Vyko
trintis sveikų pradų su slopinimo
tendencijomis, nes tikroji kultūra,
tautinė ne vien forma, bet ir turiniu,
istorinių tradicijų geriau išpurentoje
dirvoje pasirodė gyvybingesnė už
ideologinę dogmą.
Lietuviai gali didžiuotis, kad jie
netgi geriau išlaikė savo kultūros
identitetą negu kitos tautos. Tai
įvyko ne todėl, kad mūsų kultūra
buvo galingesnė už sovietinę įtaką,
kuri turėjo politinį tikslą ją nugalė
ti, o todėl kad Lietuvos politika, net
ir sovietmečiu, neleido rusams įsi
viešpatauti valdymo struktūrose.
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2. Kultūros politika
Todėl demografiniai pakitimai Lie
tuvoje buvo labai nuosaikūs, imant
lietuvių ir nelietuvių proporcijas.
Be to, lietuvis šimtmečių šimtme
čiais buvo konservatyvus, todėl
susiklostė gana senos Lietuvoje
kultūrinės rezistencijos tradicijos.
Mažų mažiausiai kas dešimtą lietu
vį rusai ištrėmė į Sibirą ir tai darė
du šimtmečius. Kas ketvirtas lietu
vis pats išklydo į platų pasaulį, o
pagrindinė lietuvių dalis liko giliai
suleidusi šaknis į savo žemę. Todėl
ir Lietuva liko, liko prie Baltijos ir
Nemuno, liko lietuviška.
Deja, jei lietuvio ir jo lietuvybės
negalima įveikti jėga, tai palanku
mo poveikiui mes nesame atsparūs.
Lietuviai gan greit lenkėjo, kol len
kai mūsų nenubaudė Vilniaus už
grobimu. Nemažai lietuvių susivi
lioję nuėjo tarnauti hitlerininkams,
dar daugiau mūsų buvo apakinti
bolševikų ideologijos. Ypač ap
maudu, kad nemaža mūsų tautos
dalis, pasiduodama tokiai ar kito
kiai politikai, atsisuka prieš kitą jos
dalį. Per tai ir mūsų kultūra visada
veliasi politinėse intrigose, mes ją
didelėmis pastangomis kuriam,
idant vėl viską sunaikintume. Tad
pirmoji kultūros politikos norma
turėtų būti jos depolitizavimas.
Kultūros fenomenas, kadangi jis
atspindi tautos ar kelių tautų, gyve
nančių greta, kūrybinį pradą, turi
būti traktuojamas kaip save kore
guojanti sistema. Žmogus kuria tai,
kas jam naudinga, patogu arba
gražu, o pasirenka vartoti dažniau
siai atvirkščiai, - kas gražu, patogu
ir naudinga. Dažnai ir išsaugo pir
miausia tai, kas gražu. Taip atsitin
ka ir su žmonių bendrija, bet joje
dar turi reikšmės visuomenės inte
resai, mada, tradicijos. Tuo būdu
visuomenė teoriškai ir sukuria, ir
išsaugo tai, kas vertingiausia, be
politinės intervencijos.
Tačiau grožis, kurio vaidmuo
kultūroje yra lemiamas, visada rei
kalauja papildomų lėšų, o naudos
nepadidina. Todėl pragmatinėje
mąstysenoje nauda beveik visuo
met nustelbia grožį, ekonomiką kultūrą, verslas - kūrybą. Kad to
neįvyktų, kultūrai reikia mecenatų.
Didžiausias mecenatas turėtų būti

valstybė, bet ji visada "mąsto“, taip,
kaip elgiasi jos vadovai. Labai ap
maudu girdėti tokius valstybės vy
rus, kurie kartoja: valstybė dabar
neturi pinigų, susitvarkysim ekono
miką. praturtėsime, tada remsime ir
kultūrą. Galima drąsiai sakyti, kad
tokioje valstybėje pinigų kultūrai
niekada neatsiras, nes juos suės ta
pati ekonomika, kurios pilvas tuo
labiau pampsta, kuo jai geriau se
kasi. Ten, kur suklesti nuogos eko
nomikos kultas, labai nedaug trūks
ta , kad kultūra galutinai nuskurdu
si imtų išsigimti, nes nuo bado
didžiosios dvasinės vertybės gali
gelbėtis tik atiduodamos savo pozi
cijas suvulgarintoms pseudokultūros formoms. Didysis menas, di
džioji muzika, didžioji literatūra,
didysis teatras niekada pajamomis
nenurungs triukšmingos estrados ar
su striptizu besiribojančio scenos
meno, bulvarinio bestselerio ar tie
siog pornografijos. Tačiau pseudokultūra niekad nesukurs amžinų
dvasinių vertybių, kurios tik vienos
gali išaukštinti ją sukūrusį žmogų,
jas išpuoselėjusią tautą, jas laiku
parėmusią valstybę.
Kultūros raidoje lyginant su
ekonomika slypi vienas istorinis
paradoksas. Kai ji kuriama, jai vi
sada prireikia labai daug aukų, bet
praėjus amžiams aukos užmiršta
mos, o kultūros palikimas lieka ne
mirtingas. Kol buvo suręsta Cheop
so piramidė, turint galvoje techni
kos galimybes trečiojo tūkstant
mečio pr. Kr. pradžioje, neabejoti
nai žuvo iš bado, nuo alinančio
nuovargio ir ligų, nuo žaizdų ar
bausmių tūkstančiai žmonių, fa
raonų užgaidoms buvo paaukotas
visas Egiptas. O piramidžių buvo
pastatyta ne viena. Tačiau istoriškai
visi žmonės būtų mirę ir gyvenda
mi sočiai, tų pačių faraonų maloni
nami, bet Egiptas negarsėtų savo
nepakartojama senove. Tokių pa
vyzdžių per amžius pasaulio platu
mose susikaupė labai daug. Ne be
aukų atsirado ir Lietuvos pilys,
miestai, rūmai ar bažnyčios. Tačiau
galima ir kitaip apsukti tą pačią
idėją: dideli dalykai niekada neatsi
randa be aukos - finansinės, fizinės,
dvasinės. Todėl valstybė, kuri ge

riausiai mato, kur krypsta eko
nomikos procesas, turi rasti būdą
lėšų tėkmei reguliuoti, idant iš to
išloštų kultūra, kurianti didžiąsias
vertybes.
Nūdiena mūsų Lietuvoje tokia,
kad labiausiai aimanuoja ta visuo
menės dalis, kuri tarnauja žmogui,
ugdo jį, kelia dvasingumą, gydo.
Mokytojai, kultūros darbuotojai,
gydytojai, be kurių veiklos net ir
labai aukštos kultūros valstybė la
bai greit gali tapti laukine, yra pras
čiausiai atlyginama žmonių kate
gorija. Absoliuti jų dauguma per
metus tiek neuždirba, kiek gauna
per mėnesį koks nors aukštas banko
pareigūnas. Nėra tos meno šakos,
kurios kūrėjai nesibaimintų dėl jų
kūrybos perspektyvų. Rašytojai ir
poetai neturi vilčių paskelbti savo
kūrinių, nekalbant apie ubagišką
honorarą. Muzikantai, jei gali,
sprunka į užsienį, nes Lietuvoje ne
pragyvena. Teatralai nesuduria ga
lų, jei neteikia paslaugų gerai ap
mokamoms turčių pramogoms. De
ja, to tartum nemato tie, kurie gali
ką nors reguliuoti: jų niekada nebū
na teatruose. Jie nelanko koncertų,
nesidomi meno parodomis. Laimė,
kad mūsų kultūros žiedais, kurie
dar ne visi nuvyto, domisi užsie
niečiai. Jei nebūtų Vilniuje diplo
matinių misijų, jei nesilankytų
Lietuvoje užsienio svečiai, garbin
gos publikos ko gero ir neturėtume.
Ji reikalinga ne žiūrovų salėms pa
puošti, o todėl, kad kultūros verty
bės visada sukuriamos didesnės, jei
jų vartotojų lygis yra aukštas. At
virkščiai, kultūra smunka, jei ja
niekas nesidomi arba domisi tik
nereiklus pramogų mėgėjas.
Aš tuo nenoriu pasakyti, kad dėl
to kalta tik dabartinė Lietuvos val
džia. Kultūrą sumenkino jau pirmie
ji Lietuvos nepriklausomybės žings
niai, kai tuometiniai vadovai pa
skelbė "genialią“ tezę, kad Lietuva
gyvena ant kultūros griūvėsiu. Tuo
pat metu abejotinais politiniais
motyvais tų griūvėsiu jie padarė dar
daugiau. Svarbiausia, jie pradėjo
anksčiau kurtos kultūros niekinimo
tradiciją, kuri yra ypač pražūtinga,
nes idėjinėmis plunksnomis apkai
šo obskurantizmą. Naujasis Lietu

vos Seimas ir jo Vyriausybė kol
kas nepadarė juntamų žingsnių kul
tūros link. Todėl ir turime tai, ką
turime.
Jei valstybės parama kultūrai
neturėtų daryti skirtumo tarp jos
krypčių ir tendencijų, tai mecenatų
vaidmenį prisiėmusios partijos,
draugijos, bendrovės, konfesijos,
galop firmos ir šiaip turtingi žmo
nės gali remti tik tas kultūros sfe
ras, tas meno kryptis, kurios labiau
atitinka jų pasaulėžiūrą, estetinę
koncepciją ir tikslus. Juo daugiau
tokių mecenatų turės kultūra, tuo
įvairesnis bus jos daigynas. Beje,
mecenato vaidmuo svarbus ne vien
kultūrai, bet ir tam, kas to vaid
mens imasi. Ne vien tas pirmasis,
kuris davė vardą, kultūros puoselė
tojams, - Gajus Kilnijus Mecenatas
(g. apie 74-78 m. pr. Kr.), - bet ir
visi kiti jo pasekėjai save įamžino.
Pavyzdžiui, kas šiandien žinotų
kokį P. Tretjakovą, Rusijos turčių,
jei jis savo lėšomis nebūtų pradėjęs
kaupti paveikslų meno galerijai, kuri
ir šiandien garsėja Maskvoje? Ar
daug kas prisimintu M. Žilinską, jei
viso savo tremties gyvenimo jis
nebūtų paaukojęs meno lobiams,
kurie šiandien eksponuojami jo
vardo galerijoje Kaune? Taip yra
visur ir visuomet: tik tas turtas yra
nemirtingas, kuris įsikūnijo kultūros
vertybėse, atvėrė kelią kūrybinei
asmenybei. O tas turtas, kuris tik
grįžta vėl į nuogą ekonomiką, iš
lieka iki pirmos stichinės nelaimės potvynio, gaisro, karo, revoliucijų,
nekalbant apie vagystes, netikėtą ar
dėsningą paties turtuolio mirtį.
Kita vertus, net labai klestinčią
ekonomiką nesunku pravalgyti,
pragerti, sužlugdyti neapgalvotomis
reformomis iki tokio lygio, kad vis
ką reikės pradėti iš naujo lyg tuš
čioje plynėje. Ir atvirkščiai, net ir
vidutinio lygio ekonomika, jei ji
neužmiršta kultūros procesų, juos
remia, su kiekvienu žingsniu vis
labiau save įamžina.
Išvada viena. Tiek Lietuvoje,
tiek ir pasaulio platumose gyveną
mūsų tautiečiai neprivalo užmiršti,
kad gera ekonomika yra gerai, bet
išliekamoji vertė visada priklauso
didžiajai kultūrai. Todėl ir visos
investicijos į ekonomiką bus pras
mingos tik tada, kai galų gale iš jų
laimės tautos kultūra.
Prof. hab. dr. Henrikas Zabulis

Pirmą kartą įteikta Jono Muloko premija

CREDIT FACILITIES
INTERNATIONAL LTD
• Siūlome iki 35% metinių palūkanų už indėlius
metams ar ilgiau.
• Susitarus galime mokėti palūkanas pagal nurodymą
asmeniui, esančiam užsienyje ar Lietuvoje.
• Stambių indėlių ilgesniam laikui palūkanas
mokame pagal susitarimą.
Dailės akademijos parodų saleje iškilmingai įteikta Jono Muloko premija. Pir
muoju jos laureatu tapo šių metų Dailės akademijos absolventas Vytenis Garliakas. Lietuvos architektų sąjungos sudaryta vertinimo komisija, vadovaujama Gy
čio Ramunio, profesionaliausiu pripažino V. Garliako diplominį darbą "Moder
naus meno muziejus Helsinkyje“. Dvi Lietuvos aukštosios mokyklos - Dailės aka
demija ir Technikos universitetas - buvo atrinkusios ir pateikusios vertinimo komi
sijai diplominius darbus. Premiją įteikėjos steigėjas - iš Los Angeles atvykęs Jono
Muloko sūnus Rimas Mulokas, pranešė ELTA.
Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotraukoje: Jono Muloko sūnus Rimas
įteikia premiją V. Garliako žmonai. Viduryje - architektas A. Nasvytis.

Kardo 003 paslaptis
Lietuvos kariuomenės 75-ąsias
metines gražiai paminėjo Vilkaviškio
apskrities muziejus. Entuziastė direk
torė Gabrielė Karalienė surengė pa
rodą, kurioje svarbiausiu eksponatu
buvo kardas 003, matyt, padovanotas
prieš daugelį metų Lietuvos aukštam
kariškiui. Kol kas nežinoma, kas to
kardo savininkas. Gal yra žinančių
tarp "Europos lietuvio“ skaitytojų?
Muziejus jau surinko per 70 Lietu-

vos karių ir savanorių prisiminimų, tu
ri kai kurių uniformos dalių, Lietuvos
partizanų daiktų, iškastų iš bunkerių.
Mieli lietuviai, kilę iš Vilkaviškio ap
skrities, buvę Lietuvos kariai, rašykite
mums. Gal Jūsų prisiminimai ir bus
patys vertingiausi eksponatai.
Antanas Žilinskas
Lauko g-vė 28-22
4270 Vilkaviškis
Lietuva

Jūsų indėlių saugumą garantuoja Lietuvos įstatymai
ir šalies bankų patikimumas.
• Tarpininkaujame perkant ir parduodant
nekilnojamąjį turtą Lietuvoje ir užsienyje.
• Vykdome testamentų nurodymus bei tvarkome palikimus.

Kreiptis:

Credit Facilities International Ltd,
A. Strazdelio 1, 2600 Vilnius.
Tel. 6118 79. Fax 61 49 84.
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’’Brangieji, mes Jūsų neužmiršom...“
Minėdami Lietuvos kariuomenės
75-metį prisiminėme ir tuos Tėvynės
sūnus, kurie okupanto buvo ištremti
ir nukankinti Sibire. Norilske 1991
m. rugpjūčio 10 d. čia atidengtas pa
minklas septintajame lageryje kalė
jusiems ir žuvusiems Pabaltijo vals
tybių kariuomenių karininkams,
kurie buvo suimti Maskvoje 1941-ųjų
birželio mėnesį ir ten ištremti. Vienas
iš Lietuvos kariuomenės karininkų,
likusių miegoti amžinojo įšalo že
mėje, kapitonas Liudas Literskis. Ta
me atidaryme dalyvavęs ir redakcijai
nuotraukas pateikęs žinomas reži
sierius P. Abukevičius pasiūlė ”EL“
išspausdinti spaudoje neskelbtų
Violetos Literskytės-Zabielskienės
kalbų, pasakytų 1991-ųjų rugpjūčio
10-ųjų rūsčiojo kalno Šmidto pa
pėdėje. Ta kalba aktualiai skambėtų
ir šiandien, kaip vertingas Atminties
dokumentas ji liks ateičiai.
’’Mylimi, brangūs mūsų Tėvai. Ar
girdit, ar jaučiat, ar matot iš savo
aukštybių, kad mes atėjome? Ar ma
tote mūsų mylinčias, kenčiančias šir
dis? Mes, Jūsų vaikai, jau daug vy
resni už Jus, pagaliau atėjome pas
Jus. Rūsčioje žemėje, pilkame akme
nyje ieškome mielų Jūsų veidų bruo
žų, širdies akimis regime Jūsų nuo
gus, nenumazgotus, neapraudotus
kūnus lyg baltų beržų kamienus, rūs
čios vėtros išrautus iš gimtosios že
mės pačiame sužaliavime. Ar nu
prausė Jus mūsų motinų, Jūsų moti
nų ir mūsų ašaros? Ar laikote savo
rankose liepsnojančias mūsų širdžių
žvakes? Mes užklojame Jus žalių lie
tuviškų miškų šlamesiu, švelniu baltų
gėlių šilku, šventa Nepriklausomos
Lietuvos trispalve vėliava. Gal girdi
te mūsų širdžių plakime Baltijos oši
mą? Mūsų akyse - gimtojo dangaus
žydruma.
Jūsų motina - Tėvynė, sutraukiusi
grandines, pakilo. Ir vėl sužeista 13
kulkų sausio tryliktąją, aštuoniomis
kulkomis liepos trisdešimt pirmą,
visgi nepamiršo ir Jūsų, savo sūnų,
prarastų prieš 50 metų. Ji myli Jus ir
gedi Jūsų.
Mes, paženklinti banditų vaikų
vardu, niekada nesuabejojome Jūsų
garbe, padorumu, tiesa, niekada neišsižadėjom ir neišdavėm Jūsų. Mes
Jumis didžiavomės ir stengėmės gy
venti taip, kad nesuteptume nei Jūsų.

Paminklą Norilske tremtyje žuvusiems Lietuvos, Latvijos ir Estijos
kariams, koplytstulpį ir kryžių pašventino monsinjoras A. Svarinskas.
nei savo garbės. Esam dėkingi savo
motinoms, be laiko pražilusioms, be
laiko palikusioms šį pasaulį, kad jos
sugebėjo išauginti mus taip, lyg Jūs,
mūsų mylimieji, gerieji, gražieji, dėl
kažkokios labai svarbios priežasties
kažkuriam laikui atsiskyrėt nuo mūsų.
Tačiau Jūs greit sugrįšit. Ir mylėjom
savo gyvus tėvus, nors daugelis paži
notu Jus tik iš fotografijų.
Brangieji, atėjom pasakyti Jums,
kad Jūsų neužmiršom, kad nieko ne
pamiršom ir niekam neatleidom, nes
tokios teisės mums nepalikot. Dievas
mato, ne keršto aš šaukiuos, o teisin
gumo. Tikiuosi, kad gyvi likę Jūsų
draugai, praėję šį pragarą žemėje, šie
gyvi istorijos liudytojai, pasakys var
dus tų. kurie pardavė Lietuvą, kurie

Pagrindinis paminklas Norilske. Matomos Lietuvos karių atminimo
lentos. Dar dviejose pusėse - latvių ir estų karių atmininio lentos. Šio
paminklo ir koplytstulpio lentose išlietos 148 Lietuvos kariuomenės karių,
žuvusių NoriLsko lageryje, ir 147 pavardės ten kalėjusių, vėliau išsiųstų į
kitus lagerius ar grįžusių į Lietuvą. Aukų skaičius negalutinis.
Petro Abukevičiaus nuotraukos

atidavė Jus į vergiją ir privertė mirti
klūpant, o ne ant Tėvynės slenksčio.
Didžiuojamės Jumis, kad likot žmo
nėmis, kad nebuvo Jūsų tarpe niekšų
ir išdavikų, nors pragariška pažemi
nimo, pasityčiojimo, nužmoginimo
mašina veikė tobulai. Jus sunaikino,
bet nenugalėjo. Būsite gyvi tol, kol
gyvas bus nors vienas Jūsų kraujo
lašas. Aš, jis, mes jaučiam karštą
savo tėvų kraują gyslose ir lyg šven
čiausią estafetę per savo širdį ir
kūną perduodame savo vaikams ir
jų vaikams. Ištikimybės, meilės ir
vilties estafetę kartoms. Ilsėkitės
ramybėje. Ko nespėjot padaryti, už
Jus ir už save padarys vaikai ir
anūkai. Bus laisva Lietuva, linksmi
ir laimingi žmonės, žydintys laukai
ir linksmos dainos. Ir žmogus mylės
žmogų. Ilsėkitės ramybėje. Dabar
Jūs ne vieni: čia pasilieka mūsų
meilė, švelnumas, liūdesys ir kančia.
Ir mūsų rankų šiluma akmenyje.
Ilsėkitės ramybėje. Dabar Jūs ne
vieni: čia pasilieka mūsų meilė,
švelnumas, liūdesys ir kančia. Ir
mūsų rankų šiluma akmenyje. Ilsė
kitės ramybėje.
O dabar keletas žodžių Tau, bran
gus Tėveli. Aš antrą kartą po šiaurės
dangumi stoviu prieš Tave apnuogin
ta širdimi sakydama: atleidžiu Jiems
už motinos ir savo suluošintą gyveni
mą, skriaudas, nepriteklius, patyčias,
bet negaliu, nemoku ir nenoriu atleis
ti už Tavo išniekintą jaunystę ir atim
tą gyvybę. Tačiau nenoriu, kad tas
stiprus, galingas jausmas kietu akme
niu atsigultų Tavam kely į Amžiny
bę, todėl abu maldaukime Aukščiau
siąjį, kad siųstų susitaikymą ir atlei
dimą.
Priimk vaikystės graudų verksmų,
Jaunystės ilgesį, skaudžius
brandos metus.
Atleisk. Esu lyg mažas vaikas.
Nuplausiu Tavo kaulus ašarų lietum.
Man rodos, šiandien liūdintis
pasaulis
Šitam kalne palinko ties Tavim.
Atleisk, kad tiek mažai,
Kad aš tokia bejėgė.
Toks svetimas dangus,
Šėtoniški darbai...
Tik baltos gėlės akmeniniam
Tavo guoly
Ir virpantys, karšti mano širdies
lašai.
Atleisk.
Ilsėkitės ramybėje ir Amžinoji
Šviesa Jums tešviečia."
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Lietuvos kariuomenės tragedija
1939 m. spalio 10 d. Maskvoje
tarp Lietuvos ir Sovietų Sąjungos bu
vo pasirašyta ’’Vilniaus ir Vilniaus sri
ties Lietuvos Respublikai perdavimo
ir Lietuvos - Sovietų Sąjungos savitar
pio pagalbos sutartis". Pagal šią sutartį
Lietuvai buvo grąžintas Vokietijos ir
Sovietų Sąjungos sutriuškintai Lenki
jai nuo 1920 m. priklausęs Vilnius ir
dalis Vilniaus krašto. Tačiau už tai
Lietuva buvo priversta įsileisti sveti
mos kariuomenės įgulas.
1939 m. lapkričio 15 d. į Lietuvą
įžengė 3-os sovietinės armijos 5-a Vi
tebsko divizija, 11-os armijos 16-ojo
korpuso kai kurie daliniai ir 2-a leng
vųjų tankų brigada. Iš viso tada Lietu
vos sieną peržengė apie 20 tūkst. so
vietinių karių, 250 tankų, 34 šarvuo
čiai, apie 200 artilerijos pabūklų, apie
120 lėktuvų.
Tai buvo okupacijos pradžia. 1940
m. birželio 14 d. 23 vai. Sovietų Są
jungos vyriausybė įteikė Lietuvai ulti
matumą. Jame melagingai apkaltinus
Lietuvos vyriausybę, ultimatyviai pa
reikalauta įsileisti į Lietuvą "pakanka
mai gausius“ sovietinius karinius
dalinius. Įteikdamas ultimatumą V.
Molotovas pažadėjo, "kad ir koks be
būtų jūsų (Lietuvos vyriausybės)
atsakymas, kariuomenė rytoj vis tiek
įžengia į Lietuvą“.
Politinė Lietuvos vyriausybė ulti
matumą priėmė. Matyt, šis sprendi
mas dar ilgai ir įvairiai bus svarstomas
ir vertinamas. Čia tiktai su vienu tektų
sutikti, kad tiek div. gen S. Raštikis,
tiek tuometinis Lietuvos kariuomenės
vadas div. gen. V. Vitkauskas buvo
teisūs, lemiamame Vyriausybės posė
dyje pareikšdami, kad Lietuvos ka
riuomenė negalės apginti Lietuvos ne
priklausomybės. Prieš 30-tūkstantinę
Lietuvos kariuomenę Sovietų Sąjun
ga, pasimokiusi iš Suomijos karo, me
tė 150 tūkstantinę palyginti gerai gin
kluotą karinę grupuotę. A. Anusausko
surinktais duomenimis, be Lietuvoje
jau dislokuoto 16-ojo ypatingojo šau
lių korpuso, okupuojant Lietuvą daly
vavo 11-os armijos 6-ojo kavalerijos
korpuso 4-oji, 6-oji ir 29-oji kavaleri
jos divizijos, taip pat 23-oji, 126-oji,
128-oji ir 188-oji šaulių divizijos, 6oji tankų brigada, 3-os armijos 10-a
šaulių divizija, 11-os armijos 33-ia
šaulių divizija, 21 tankų brigada bei 3os armijos 22-a tankų brigada, taip pat
nežinomo numerio šaulių divizija ir
tankų brigada.
Pirmosiomis okupacijos dienomis
didesnių pakitimų Lietuvos kariuome
nėje neįvyko. Jai tiktai buvo uždraus
tas bet koks judėjimas, suimtas 2-ojo
(žvalgybos) skyriaus viršininkas pik.
K. Dulksnys. Tačiau jau nuo birželio
24 d. prasidėjo masinis vadovaujančių
karininkų atleidinėjimas bei suėmi
mai.
1940 m. liepos 2 d. "Lietuvos
Liaudies vyriausybės“ įsaku Lietuvos
kariuomenė buvo pavadinta "Liaudies
kariuomene“. Tą dieną buvo įsteigtas
Propagandos skyrius, iš tarnybos at
leisti visų tikybų karo kapelionai, vie
toje jų įvestas politvadovų institutas.
Liepos 12 d. iš Kariuomenės vado pa
reigų atleistas div. gen. Vincas Vit
kauskas. Jį pakeitė iš Maskvos atsiųs
tas gen. majr. F. Baltušis-Žemaitis.
Jam užėmus Kariuomenės vado postą,
Lietuvos kariuomenės bolševikinimas
įgijo iki tol nematytus tempus. Prie
visų vadų skubiai buvo priskirti politvadovai arba politkomisarai, kurie
ėmė sekti kiekvieną karininkų ir
kareivių žingsnį. Iš kariuomenės
patalpų pašalinti visi tautiniai ir religi
niai simboliai. Jų vietoje iškabinti
bolševikų vadų paveikslai, komunis
tiniai šūkiai ir pan. Kareiviai nuolat
prievarta buvo varomi į įvairius mitin
gus, kuriuose kalbėdavo vien politvadovai arba jiems prijaučiantys.
Tačiau subolševikinti Lietuvos ka
riuomenę nesisekė. Visose dalyse bu
vo jaučiamas atkaklus pasipriešini
mas.
1940 m. liepos 11 d. SSRS gyny
bos liaudies komisaras S. Timošenka
pasirašė įsakymą Nr. 0141 "Dėl
Pabaltijo karinės apygardos suforma

vimo, Kalinino karinės apygardos
išformavimo ir dėl Baltarusijos ypa
tingosios karinės apygardos pavadini
mo pakeitimo į Vakarų ypatingąją
karinę apygardą“. Taigi, nors Lietuva
formaliai dar nebuvo "įstojusi“ į So
vietų Sąjungą, sovietiniai karininkai
jos teritoriją jau skirstė savo nuožiūra
ir savo reikmėms. Lietuvai "įstojus“ į
Sovietų Sąjungą, oficialiai buvo pra
dėtas kariuomenės likvidavimas.
1940 m. liepos 23-24 d. naktį įvy
ko pirmasis masinis karininkų ir ka
reivių suėmimas. Tą naktį Švenčionė
liuose 9-ajame pėstininkų pulke buvo
suimta daugiau kaip 30 karininkų ir
kareivių.
1940 m. rugpjūčio 27 d. Lietuvos
SSR Liaudies Komisarų Taryba pri
ėmė oficialų nutarimą dėl Krašto ap
saugos ministerijos likvidavimo, o
rugpūčio 30 d. dėl "Liaudies kariuo-'
menės“ performavimo į Raudonosios
armijos 29-ąjį šaulių teritorinį kor
pusą. Korpuso vadu buvo paskirtas
gen. V. Vitkauskas.
29-ą šaulių teritorinį korpusą
sudarė 179 ir 184 divizijos ir artileri
jos korpusas. Korpusas palyginti su
Lietuvos kariuomene buvo smarkiai
sumažintas. Kavalerijos paliktas tik
vienas pulkas, aviacijos - viena eskad
rilė. Kariuomenės teismas ir prokura
tūra išformuoti, uždaryta karo mokyk
la. Vietoje jų atsirado Ypatingasis
skyrius, kurio darbuotojai kartu su
NKVD pareigūnais sekė tiek korpuso
Larininkus, tiek kareivius. Pašto kont
rolės postai ėmė tikrinti kareivių
laiškus.
Visas Lietuvos kariuomenės kari
nėse dalyse bei sandėliuose esantis
turtas (maždaug už 380 mln. litų, arba,
pagrindu imant aukso ekvivalentą,
apie 681 mln. šiandieninių JAV dole
rių) atiteko sovietinei kariuomenei.
Rugsėjo 8-10 d. į naujai formuoja
mą korpusą atvyko apie 300 Maskvos
paskirtų politvadovų ir karininkų.
Lietuviai politvadovai buvo atleisti.
Nuo šiol lietuvius karininkus ėmė
kontroliuoti rusai.
Lietuvos kariuomenės pagrindu
suformuotas korpusas pateko į labai
blogas sąlygas. Korpusui buvo paskir
tos blogiausios kareivinės, palyginti su
Lietuvos kariuomene maistas buvo la
bai blogas, pradėta diegti brutali rusiš
ka drausmė.
Korpuse karininkų ir kareivių su
ėmimai tapo įprastiniu reiškiniu. Vien
1940-1941 m. žiemą buvo suimta apie
2000 korpuso kariškių. Ypač masiniai
suėmimai vyko 1941 m. vasario mė
nesį siekiant įbauginti karius, kad ne
būtų sužlugdytas sovietinės priesaikos
priėmimas.
Suėmimai nesiliovė ir po priesai
kos priėmimo. Ypač daug buvo suim
ta 1941 m. birželio 14-15 d. Tą dieną
buvo suimta 271 karininkas, 33 pus
karininkiai, 15 eilinių ir 4 civiliai tar
nautojai.
Bolševikai buvo numatę suimti kur
kas daugiau karininkų ir kareivių, nes
jau birželio pradžioje korpusas buvo
pradėtas rusinti. Į jį paskirta apie
5000 kareivių ir karininkų rusų, jie už
ėmė ir visus vadovaujančius postus.
1941 m. birželio 22 d. prasidėjusį
Vokietijos-Sovietų Sąjungos karą lie
tuviai kariai sutiko su džiaugsmu. Kai
rusai, apimti panikos, blaškėsi, lietu
viai telkėsi apie išlikusius lietuvius
karininkus. Prasidėjo lietuviškų dalių
sukilimai. Birželio 22 d. vakare sukilo
Varėnos poligone buvę kariai, birželio
23 d. vakare - Vilniuje, birželio 24 d. Pabradėje. Tokiu būdu apie 7000
lietuvių kanų pasiliko Lietuvoje. Apie
5000 karių sovietai išsivarė į Rytus,
tačiau jais nepasitikėjo. Dar labiau
juos imta sekti, suėmimai tapo masini
ais Pagaliau prie Velikije Lūki kor
pusas buvo išformuotas.
Likviduojant ir naikinant Lietuvos
kariuomenę apie 2 tūkst. karininkų ir
apie 4,5 tūst. kareivių buvo suimti ir
pateko i sovietinius konclagerius,
kuriuose dauguma jų buvo nužudyti
arba mirė nuo nepakeliamų sąlygų.
Dr. Gintautas Surgailis
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Susitikimai su tremtiniais Sibire
Šių metų spalio 12-os dienos vaka
rą Vilniaus mokytojų namų folklorinis
ansamblis ’’Krivūlė“ išvyko į dviejų
savaičių kelionę, kad aplankytų Sibiro
lietuvius. Ją organizavo Vidurio Euro
pos ir Rytų kraštų lietuvių bendrijų
Sanryša. Tai nenuilstančios Emilijos
Gaubienės nuopelnas. Keliavome
traukiniais.
Pirmasis trumpas sustojimas Maskvoje, kur atvykome ryte. Nuošir
džiai sutikti vietos lietuvių bendrijos
narių Tamaros Lurytės ir Klemenso
Jorudo, pavalgėme ir pailsėjome Lie
tuvos Respublikos pasiuntinybėje. Va
kare traukiniu ’’Sibiriak“ iškeliavome į
Novosibirską. Jame buvome po trijų
naktų ir dviejų dienų.
Novosibirskas stambus Sibiro
miestas, turintis apie pusantro milijo
no gyventojų, šiais metais atšventęs
100 metų sukaktį. Išaugęs iš Aleksandrovskio kaimo iki Nikolajavsko
miesto, bolševikų laikais gavęs dabar
tinį pavadinimą.
Pasitiko mus Nadežda Šulus su se
sers Valentinos vyru. Sunku tiksliai
pasakyti, kada pirmieji lietuviai at
sidūrė Sibiro žemėje. Yra žinių, kad
net Lietuvos Didžiosios kunigaikštys
tės, tiksliau Žečpospolitos laikais pakliuvusieji į rusų nelaisvę tautiečiai
paragavo tremtinio duonos. Nadeždos
tėvas Antanas Šulus, Novosibirsko
lietuvių kultūros bendrijos pirminin
kas, yra palikuonis 1863 metų sukili
mo dalyvių, ištremtų į Sibirą. XIX
amžiaus pabaigoje prasidėjo Stolypino žemės reforma. Ji skatino valstie
čius nepriklausomai nuo tautybės, re
ligijos iš centrinių ir vakarinių Rusijos
imperijos gubernijų keltis į Sibirą.
Tuo pasinaudojo ir kai kurie lietuviai,
vadinamaisiais Stolypino vagonais va
žiavę į Rytus savo noru. Netoli Novo
sibirsko jie įkūrė du lietuviškus kai
mus - Baisogalą ir Šeduvą. Kaimai
prasigyveno, turėjo lietuviškas kata
likų bažnyčias, mokyklas, savivaldą.
Revoliucija ir pilietinis karas, įsilieps
noję Rusijoje, daug žalos tiems kai
mams nepadarė. Kai atėjo 1937-ieji
bolševizmo siautėjimo baisūs metai,

pradėjo šaudyti visus tuos, kurie buvo
ne rasai. Lietuvių bendruomenės buvo
išblaškytos. Gelbėdamiesi nuo sunai
kinimo, šių kaimų gyventojai išsi
sklaidė po visą Sibirą, slėpė savo lie
tuvišką kilmę, net su vaikais pradėjo
kalbėti rusiškai. Tiesiog Dievo stebuk
las, kad apskritai jų išliko!
Mes, "Krivūlės“ ansamblio daly
viai, sutikti buvome šiltai. Priglausti ir
pamaitinti vaikų darželio patalpose, pa
traukėme į sauną. Po trijų parų trauki
nyje ten patyrėme nemaža džiaugsmo.
Koncertus pradėjome Novosibirs
ko katalikų bažnytėlėje. Prieš tai tik ką
buvo pasibaigusios vokiečių katalikų
pamaldos. Sutikome grupę vokiečių
moterų, einančių iš bažnyčios. Suži
noję, kad bus giedama lietuviškai,
daug jų grįžo atgal dalyvauti lietuviš
kose šv. Mišiose. Jas koncelebravo
Novosibirsko vyskupas Vertas - vo
kietis, baigęs Kauno kunigų seminari
ją, kunigavęs Šalčininkų rajone. Lais
vai kalba lietuviškai. Šv. Mišioms pa
tarnavo vienuolis iš Italijos. Po jų ben
dravome su tikinčiaisiais ir vyskupu,
kuris dalyvavusiems paaiškino, jog
maldos namus galima užregistruoti
bet kuriame Sibiro mieste, jeigu susi
renka bent 10 tikinčiųjų. Registruoti
reikia pas Novosibirsko vyskupą.
Vakare kultūros namuose vyko
koncertas. Vestibiulyje kabėjo lietu
viška trispalvė su didelėmis raidėmis
SLS. Tai Sibiro Lietuvių Sąjungos vė
liava. Koncerto metu matydami ver
kiančius mūsų tautiečius, turėdavome
stipriai valdytis, kad patys neištižtume. Po trumpo atokvėpio vakaronė bendri rateliai, šokiai, dainos, nuošir
dūs pokalbiai. Ir taip kelias valandas.
Grįžus į vaikų darželį ilsėtis nete
ko. Ruošusios mums vakarienę šeimi
ninkės pasiskundė, kad negalėjo būti
koncerte. Tad vėl prasidėjo vakaronė
su dainomis, šokiais ir tikras balius su
sibirietiškais koldūnais, keptu paršiu
ku. Daug dainavome ir ne tik lietu
viškai, nes grynų lietuviškų šeimų nė
ra daug, dalyvavo ir antrosios pusės.
Sibiriečiai dainuoja gražiai.
Nakvynę parūpino Svetlana Šuto-

Bažnyčios gyvenimo
apžvalga

Daug metų į Rusijoje gyvenančius
lietuvius buvo žiūrima arba kaip į im
perinio teroro aukas (tremtiniai), arba
kaip į nepilnaverčius atskalūnus, ver
giją imperijai, sovietams Lietuvoje iš
keitusius į tokią pat vergiją svetur, jau
- pačioje Rusijoje. Tai buvo toji at
riekta riekė, apie kurią bevelijama ne
bekalbėti. Nenuostabu, kad ir Sąjūdis
išsaugojo skirtingą požiūrį į "Rytų“ ir
"Vakarų“ lietuvius. Pavyzdžiui, Sąjū
džio konferencijoje priimtasis Kreipi
masis į pasaulio lietuvius buvo iš
spausdintas didelėmis raidėmis pir
muosiuose laikraščių puslapiuose, ir
tai buvo šauksmas iš visos širdies
"Grįžkite! Padėkite! Be jūsų - nie
kaip!“ O kažkur kamputyje, vos įžiū
rimas, atskiras žodis "Rytų“ lietu
viams: "Grįžkite. Rasime vietos ir
jums...“ Žinoma, žodžiai buvo kitokie,
bet dvasia būtent tokia. Tad ir mūsų
grįžimas į Lietuvą, savo vietos ieško
jimas jos atgimimo procesuose buvo
žymiai sunkesnis ir galbūt ne toks
vaisingas, kaip geopolitiškai daug
daugiau nutolusių nuo Lietuvos Vaka
rų išeivių, emigrantų...
Visa tai jau - praeityje, kaip praei
tyje ir toji nepamirštama daugelio Lie
tuvos žmonių politinė jaunystė - ro
mantinio radikalizmo ir tauraus įkvė
pimo kupinas Sąjūdis. Dabar viskas
surado savo vietas. Yra Lietuvos vals
tybė su savo piliečiais, ir yra užsienio
lietuviai su savo apviltos meilės prob
lemomis. Ne vienas, paklusęs ir
širdies balsui, ir Lietuvos kvietimui,
pamėgino išties grįžti - ar visam lai
kui, ar laikinai, įvairiomis formomis
mėgindamas įsijungti į naujos Lietu
vos valstybės atkūrimo darbą. Ir tada
paaiškėjo, jog naujoji Lietuva mūsų
nebeatpažįsta, ir pernelyg daug joje
tokių žmonių, kurie mūsų nesupranta,
nesvarbu, kokiu akcentu - anglišku,
vokišku ar rusišku - mes bekalbėtume.
Tas susvetimėjimas prasidėjo se-

Naujausiame vokiečių katalikų
žurnalo Herder Korespondenz nume
ryje spausdinama plati bažnyčos gy
venimo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje
apžvalga, pavadinta ’’Katalikai, liute
ronai, stačiatikiai“, pranešė Vatikano
radijas.
Rimčiausia Lietuvos katalikų baž
nyčios problema, apžvalgos autorių
nuomone, yra bažnyčios ir valstybės
santykiai. 80% Lietuvos gyventojų
yra katalikai ir tai daro katalikų bažny
čią labai įtakinga. Per pastaruosius
prezidento rinkimus pačioje Bažny
čioje išryškėjo pozicijų ir nuomonių
skirtumas apie bažnyčios dalyvavimą
politiniame šalies gyvenime ir tokio
dalyvavimo būdus bei formas. Kai ku
rie vyskupai tiesiai ir atvirai rėmė ne
priklausomo kandidato Stasio Lozo
raičio kandidatūrą, gi dalis hierarchų
ir tikinčiųjų buvo priešingi tokiam tie
sioginiam ir tiesmukam kišimuisi į po
litiką ir pasisakė už katalikų veikimą
per politines struktūras - partijas ir or
ganizacijas. Tiesa, buvusių komunistų
pergalė rinkimuose kol kas Bažnyčios
ir valstybės valdžios santykių nesu
komplikavo, pastebi apžvalgininkas.
Latvijos konfesinė panorama daug
sudėtingesnė negu Lietuvos. Čia yra
282 liuteronų, 190 katalikų, 94 stačia
tikių, 68 babtistų, 33 adventistų religi
nės bendruomenės.
Latvijos stačiatikių bažnyčia sten
giasi sureguliuoti savo santykius su
Maskvos stačiatikių bažnyčia. 1992
metais rusų stačiatikių bažnyčios sino
das Latvijoje iki tol egzistavusią Ry
gos ir Latvijos stačiatikių eparchiją
paskelbė nepriklausoma Latvijos sta
čiatikių bažnyčia. Stačiatikiai turi
daug problemų. Svarstomas pamaldų
latvių kalba klausimas.

’’Krivūlės“ ansamblio dalyviai su V. Bernatonių (dešinėje pirmas)
Tomske prie paminklo sovietinio genocido aukoms atminti.
Petro Tulevičiaus nuotr.
va, praėjusią vasarą Sanryšos kvieti
mu su vaikais (vėliau prisijungė ir vy
ras) atostogavusi Lietuvoje. Ji ketino
visam laikui "padovanoti“ vaikams
Lietuvą, tačiau... Susitikimo metu
mums pasakė: "Aš turiu vyrą, vaikų
tėvą...“
Kitos dienos ankstų rytą laukė
keturių šimtų kilometrų kelionė auto
busu į Barnaulą. Plentas geras, tad
autobusas riedėjo greitai, palikdamas
juodžemio laukus, nedideles pušų ir
beržų giraites bei didesnius mišrius
miškus.
Bamaule mus pasitiko lietuvių kul
tūros bendrijos pirmininkas Jonas Py
ragas. Sukrovęs mūsų krepšius į savo
mašiną, nuvežė į Architektų namus.
Šiame mieste daugiau tremtinių iš
Lietuvos atsirado po 1940-ųjų metų.
Jaunos lietuvaitės mus nuvedė į butą,
kur abi šeimininkės lietuvės, tremtinės
Siliūnaitės. Graži tarmiška lietuvių
kalba, rūtų puokštės ant stalo, padeng
to balta staltiese, lentynose daug lietu
viškų knygų. Bamaule gyvena ir dar
trys nuostabios merginos, su kuriomis
teko susitikti. Viena - geroji dvasia
Tatjana Petrovskaja, 1863 metų suki

lėlio bajoro palikuonė, išlaikiusi lietu
višką dvasią. Ištyrinėjusi visus Vil
niaus archyvus, pati išrūpinusi visiems
norintiems Bamaulo lietuviams Lietu
vos Respublikos piliečio pažymėji
mus, investicinius čekius, sau to pada
ryti negali, nes neįrodo lietuviškos kil
mės - nėra atitinkamų dokumentų.
Dažnai lankosi Lietuvoje, bendrauja
su Sanryša. Antroji - Rima Liekas, tra
giškai nužudytų politinių kalinių duk
tė, išaugusi vaikų namuose, gryna lie
tuvaitė, sielojasi, kad nemoka gimto
sios kalbos, veržiasi į Lietuvą. Grįžti
kol kas negali, neranda Lietuvoje rei
kalingų tėvų dokumentų, pavardė iš
kraipyta. Su tokia bėda susiduria dau
gelis tremtinių vaikų. Trečioji - Julia
Mironaitė, turinti giminių Lietuvoje,
suprantanti lietuviškai, dar truputį
besivaržanti kalbėti. Norint suprasti,
ką joms reiškia Lietuva, reikia pama
tyti jų akis.
Suvalkietis tremtinys pensininkas
Bonaventūras Virbickas prisijungė prie
mūsų tame pačiame bute, kur skam
bėjo dainos, draugiški pokalbiai. Vė
liau išvykome į ekskursiją po Bamaulą. Pasirodė, kad Virbickas geras mie-

Tolimi ir artimi
niai. Nuo tada, kai į Lietuvą įžengė
okupantai, naikindami lietuvių kalbą,
papročius, lietuvišką dvasią, o svar
biausia - nepriklausomos valstybės,
Lietuvos valstybės piliečio orumą, ku
ris neleidžia piktnaudžiauti savo vals
tybės silpnumu ir vargais... Lietuvoje
kito ne tik gamtovaizdis: buvo nume
lioruota ir žmonių dvasia. Pagarbumas
virto pataikūniškumu, orumas - pasi
pūtimu, tiesumas ir atvirumas - "tovariščiaus“ stačiokiškumu ir familiaru
mu. O laisvė pavirto į vulgarų palai
dumą buityje ir kalboje, nes viešajame
gyvenime viskas buvo reglamentuota
partinės drausmės ir biurokratinės
hierarchijos priesaikais. Kas iš to išėjo
- matome patys...
Bet ir užsienio lietuviai - ne šven
tieji. Be savo žmogiškų silpnybių ir
trūkumų, nuo kurių neapsaugotas nei
vienas, nemažą sumaištį Lietuvoje su
keliame savo atsivežamais mitais, sa
vo Lietuvos praeities ir ateities vizijo
mis, toli gražu neatitinkančiomis tik
rovės. O ir patys nesame panašūs į tą
idealų užsienio lietuvį, kurio įvaizdis
buvo sukurtas Lietuvoje. Ten norėta
matyti tautiečius be galo turtingus ir
be krašto dosnius, kad išpirktų savo
"kaltę“, kam išėjo, kam apleido! Nu
plaukus Sąjūdžio romantizmo bangai,
šiandien užsienio lietuviams nebenori
ma sugrąžinti nei sugebėjimo, nei tei
sės ką nors patarti, kritikuoti, ar, tuo
labiau, reikalauti. Nebelaukiama, kad
visi lygia dalimi susėstume prie nepri
klausomybės stalo ir dalintumėmės
duona ir druska, darbais ir jų vaisiais,
šventėmis ir gedulo dienomis. Pamažu
įsitvirtino nuostata, kad duonos vertas
tik Lietuvos lietuvis. O likusiems liko
- druska.
Neteisinga būtų sakyti, kad šitoks
pilietinis egoizmas suklestėjo tik po

Seimo rinkimų. Teisinį apvalkalą ant
senojo, iš sovietmečio atsinešto įtaru
mo ir pavydo ėmė kloti dar Aukščiau
sioji Taryba. Seimui ir naujajai LDDP
nomenklatūrai beliko tą akmenį ritinti
toliau, aplipdant jį tokiais purvo
gurvuoliais, kaip muitai labdaros siun
tiniams ar užsienio lietuvių atstūmimu
nuo oficialiomis pareigomis įteisinto
dalyvavimo valstybės gyvenime.
Tai tuo labiau skaudu, nes mato
me, kad Lietuvoje dar neišnyko nei
protingi, nei taurūs žmonės. Bet apie
šiandieninę Lietuvą galima kalbėti
taip, kaip apie XX a. pradžios Rusiją
kalbėjo vienas iš sovietinių rašytojų
Maksimas Gorkis-Peškovas: "Aš ma
tau aplink save daug protingų žmonių,
bet maža tarp jų žmonių kilnių, taurių,
o ir tie, kur yra - išsekę, su sergančio
mis sielomis. Kažkodėl taip visada atsi
tinka: kuo geresnis žmogus, kuo skais
tesnė ir garbingesnė jo siela, tuo ma
žiau jis beturi energijos, tuo labiau jis
paliegęs - ir taip sunku jam gyventi“.
Argi nepanašu į Lietuvą? Kas stip
rus - tas plėšrus ir įžūlus, o kas geras ir
nuoširdus - tas silpnas, nesumanus.
Panaši padėtis yra Rusijoje ir dabar,
ne vien Gorkio laikais. Tačiau Rusijos
gyvenimą nuskaidrina viena sena tra
dicija - tai kritiškas, iki skausmo save
plakantis rusų inteligentijos žvilgsnis į
save ir į visą savo tautą, siekimas nu
šviesti teisybės spinduliu tamsiausias
sielos kerteles, purviniausius savo is
torijos užkaborius. Tokio atviro, kri
tiško žvilgsnio į Lietuvą, į save trūksta
Lietuvos visuomenei... O jei jau kas
kritikuoja, tai su tokia neapykanta ir
pagieža, tarsi kritikuojantysis būtų
nebe tos visuomenės pilietis, ne tos
pačios tautos vaikas, kartu su visais
klydęs, klupęs ir vėl kėlęsis, kartu
dainavęs ir kartu verkęs. (O jei ne

sto žinovas, parodė pačias įdomiausias
Barnaulo ir jo apylinkių vietas.
Pabuvojome gražioje poilsio zonoje.
Koncertas ir vakaronė vyko šeimy
niškoje aplinkoje jaukiuose Architektų
namuose, kur gyvenome. Kamerinė
erdvė sukūrė betarpišką atmosferą.
Šiltai bendravome, keitėmės adresais,
dainavome, šokome, fotografavomės.
Vakare autobusas mus nuvežė į Novo
Altaiską, o iš ten - į Tomską.
Čia "Krivūlės" ansamblio dalyvius
pasitiko vietos lietuvių kultūros bend
rijos pirmininkas Vilius Bernatonis,
Svetlana Jarumbavičiūtė.
Tomskas - vienas seniausių Sibiro
miestų, pradėjo kurtis 1604 metais.
Ikibolševikinės Rusijos laikais buvo
turtingų Sibiro pramonininkų ir ypač
pirklių miestas. Yra įdomios architek
tūros pastatų, tačiau iš 48 cerkvių išli
kusios tik kelios, pačios gražiausios
nugriautos.
Šiame mieste savo laiku telkėsi
ištremtieji iš Lietuvos 1863 metų suki
limo dalyviai. Šimtmečio pradžioje
Tomsko universitete studijavo kelioli
ka lietuvių, buvo spausdinami lietu
viški laikraščiai. Per Pirmąjį pasaulinį
karą veikė Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti skyrius. Pilie
tinio karo metais čia gyveno mūsų
garsus kalbininkas Kazimieras Būga,
jis dalyvavo Sibiro lietuvių karo tremt:nių gyvenime, prižiūrėdamas Centri
nio Lietuvių biuro Sibire "Lietuvių ži
nių“ organo redagavimą.
Tomskas buvo vienintelė mūsų
lankymosi vieta, kur surengėme tik
koncertą, neįvyko vakaronė. Palikome
tą miestą nelabai patenkinti, nes nebu
vo glaudaus kontakto su tautiečiais.
Vakare dešimtą valandą turėjome
išvykti iš Tomsko elektriniu traukiniu į
Taigą, stotį pagrindinėje Sibiro geležin
kelio magistralėje. Keista, bet tos pa
čios dienos popietėje pasikeitė trauki
nių važiavimo grafikas. Paskutinis trau
kinys buvo išvykęs pneš pusvalandį.
Vitalis I)ulonu
Ansamblio "Krivūlė“ dalyvis
Pabaiga - kitame numeryje.

kartu, jei iš už kampo žiūrėjo - tai
kokią teisę turi neapkęsti ir prie
kryžiaus kitus kalti?) Rusijos inteli
gentai, rašytojai, kritikuodami savo
tautą, kaip motina murziną savo vaiką
prausia: ir griežtai, ir skaudžiai, bet nepaleisdami iš savo patikimo glėbio!
O kur tas švelnus šiandieninės
Lietuvos glėbys? Jo šaukiasi ne tik
sūnūs ir dukros paklydėliai - išklydėliai, bet ir po lietuviška pastoge susi
gūžę, netikėtų permainų prislėgti Lie
tuvos žmonės. Kaip bevadintume tą
Lietuvą kaustantį dvasinį šaltį - santū
rumu ar egoizmu, ypač nejauku nuo jo
mums, Rusijos lietuviams, pripratusiems prie rusų tautos būdingo betar
piškumo ir atlapaširdiškumo. Čia ne
pažįstamas žmogus gali tave aprėkti,
kam ne vietoje atsistojai, neprašytas
patars sriubą valgyti su duona ir... ne
lauktai, netikėtai sunkią minutę prieis
ir pasiūlys padėti, pabus šalia, prisiims
dalį skausmo. Tokia yra toji Rusija,
baisi savo minios maištu ir jauki
paprastų žmonių širdies dosnumu...
Tik čia gyvendamas aiškiai suvoki,
kiek daug žmogui duoda supratimas,
jog jis žemėje ne vienas, jog yra
žmonių, kurių likimai susiję su jo
likimu ir... ryšys šitas nenutraukiamas,
nulemtas kažko aukštesnio, negu
aplinkybės ar atsitiktinumas, kaip sakė
emigracijos kartėlį išgyvenęs rusų
disidentas, poetas A. Galičius.
Kažkada pasaulio lietuvius vienijo,
rišo Lietuvos nepriklausomos vals
tybės atkūrimo idėja. Valstybę jau
turime. Bet kaip maža joje tikrų savo
valstybę gerbiančių ir sąžiningai jai
dirbančių piliečių! Ar nebus tai nau
jas, visus lietuvius vienijantis rūpestis
- naujos valstybės, naujo piliečio
ugdymas?!

Jūratė Lauiiūtė

Sankt Peterburgas
Rusija
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Vokiečių patirtis
padės rengti
specialistus
Lietuvoje

’’Dabar musų, jaunimo, eilė veikti”
Kaip ”EL” pranešė praėjusiame
numeryje, iš Londono į Vilnių buvo
atvykęs Paulius Markevičius, DBL
S-gos direktorių valdybos narys, at
sakingas už jaunimo veiklų. Apsi
lankęs ”EL" redakcijoje svečias iš
sakė savo nuomonę apie lietuvių
bendruomenės Didžiojoje Britani
joje padėtį ir perspektyvas, apie
pasiruošimų pasauliniam lietuvių
jaunimo kongresui, apie "Europos
lietuvį”. Pateikiame jo mintis.
- Dabar mes gyvename patį įdo
miausią DBL bendruomenės trum
pos istorijos laikotarpį. Šiai mažai
lietuvių kolonijai Didžiojoje Brita
nijoje iškilo nauji ateities reikalavi
mai. 1947 m. jau čia gyvenusius se
nuosius emigrantus papildė naujai
atvykę politiniai išeiviai. Jie įsigijo
nuosavybės Londone - Lietuvių na
mus ir Sodybą Anglijos pietuose.
Tuo metu jų pagrindinis tikslas bu
vo užsitikrinti egzistenciją. Tačiau
laikui bėgant lietuviška bendruo
menė DB pradėjo mažėti, o tuo pa
čiu silpnėjo ir organizacinė struktū
ra. Žinojome, jog mums reikia nau
jų idėjų.

Kokia Lietuvių namų ateitis?
Šiuo metu yra sprendžiama Lie
tuvių namų Londone ateitis. Šis
pastatas dėl savo vietos Londone
yra labai vertingas, bet jį reikia re
montuoti. Mes nusprendėme pla
čiau išnaudoti pastato galimybes:
ieškome būdų, kaip jis galėtų pasi
tarnauti žmonėms, vykstantiems į
Lietuvą, biznieriams, ieškantiems
ryšių su Lietuva. Jis galėtų būti sa
votišku informacijos centru, čia bū
tų galima rengti susitikimus su lie
tuviška bendruomene. Jei mūsų
veikia bus vystoma tik uždaros
grandies principu, mes išseksime.
Veiklos tęstinumui reikia naujų im
pulsų. Aš taip manau galbūt todėl,
kad daug laiko praleidžiu bendrau
damas su bendruomenės jaunimu.
Visa mūsų veikla, energija skirta
tam, kad būtų išlaikytas ir vysto
mas lietuviškumas tarp jaunų žmo
nių, perduotas mūsų vaikams. Ži
noma, skirtingų kartų žmonės turi
skirtingą supratimą, skirtingą atei
ties viziją. Senoji karta gyveno sa
vo gyvenimą, dirbo, atiduodama
tam visą savo energiją. Dabar mūsų, jaunimo, eilė veikti. Mums
iškyla kitų problemų, o ir veikimo
dirva visai kitokia. Svarbu, kad
problemas mes spręstume teisingai,
lėtai, rūpestingai, įvertindami poky
čių pasekmes. Kalbu ne vien apie
pastatą, bet ir apie kiekvieno požiū
rį į bendruomenės ateitį. Turime
galvoti apie tai, kaip išsaugoti Lie
tuvių namus, kaip išmokyti savo

vaikus kalbėti lietuviškai, galų ga
le, reikia pamąstyti apie tai, kas yra
lietuvių bendruomenė Anglijoje.
Tai skamba keistai, pasakysite: mes
turime lietuvišką bendruomenę, ko
dėl dar turėtume galvoti apie ją?
Bet reikia jausti atsakomybę, prisi
taikyti prie pasikeitusios padėties.
Lietuva yra laisva. Kiekvieną dieną
Londone esančią Lietuvos ambasa
dą aplanko daugybė žmonių, ieš
kančių informacijos apie Lietuvą.
Mes turime padėti ambasadai, kuri
dar tik žengia pirmuosius žings
nius. Galėtume jos darbuotojams
palengvinti darbą, įsteigdami lyg ir
kitą informacijos centrą, kuriame
taip pat būtų galima gauti žinių
apie Lietuvą. Manau, kad ir lietu
viai tėvynėje domisi išeivijos gyve
nimu. Galėtume ir juos šviesti apie
savo bendruomenės Anglijoje rei
kalus. Reikia naudotis susidariusi
Lietuvoje situacija, plėsti ryšius
tarp lietuvių tėvynėje ir Didžiojoje
Britanijoje. Pereinamuoju laikotar
piu, kokį dabar ir išgyvena Lietuva,
turime suprasti vienas kitą, lietuvis
lietuvį. Ir patys lietuviai tėvynėje
šiuo laikotarpiu turi suvokti, kad
dabar jie patys sau šeimininkai.
Laisvė - įdomi koncepcija. Vieni
žmonės tik naudojasi jos privilegi
jomis, kiti bando susivokti, kas tai
yra būti laisvu. Svarbu suprasti patį
save.

Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresas
Priminsiu, kad jis prasidės kitų
metų liepos 12-ąją Vilniuje. Po
renginių Lietuvoje laivu plauksime
į Rygą, Taliną ir Helsinkį. Iš Hel
sinkio skrisime į Londoną. Po pra
dinių iškilmių "Strawberry Hill"
PU K atstovai liks dalyvauti studijų
dienose, dalyviai galės pakeliauti
po Didžiąją Britaniją. PLJ kongre
so baigiamosios iškilmės vyks Lon
done liepos 31-ąją.
Jaunimo suvažiavimas sukviečia
bendrai veiklai 300-400 išsilavinu
sių lietuvių kilmės žmonių iš įvai
rių kraštų, kurie atsineš įvairių idė
jų. Jie gali padėti sukurti svarbius
Lietuvai projektus, tarkim, anglų
kalbos mokymo ar biznio patirties
pasikeitimo tarp firmų projektus.
Pavyzdžiui, Vokietijos kompanijos
norėtų siųsti savo žmones į Lietu
vą. Dabar Vilniuje Pasauliniam
bankui atstovauja lietuvis iš Aust
ralijos. Šiuo metu yra daug galimy
bių užsienyje gyvenantiems lietu
viams pasireikšti, padėti Lietuvai,
tos galimybės vis plečiasi. Lietuva
tampa vis pelningesnė, ji įsitraukia
į biznio procesą. Manau, įdomu
būti to dalimi.

Greitai, patogiai ir saugiai
Nuo gruodžio 1 d. iš Lietuvos tau
pomojo banko galima nusiųsti pinigų į
65 pasaulio šalis per keliolika minu
čių, o gavėjai juos atsiims bet kurioje
"Western Union“ agentūroje užsieny
je. Duomenys apie perlaidą iš karto
perduodami tarptautiniu kompiuterio
ryšiu. Taip pat ir užsienyje gyvenantys
tun sąlygas greitai bei saugiai siųsti
pinigus į Lietuvą, naudodamiesi mi
nėtos agentūros paslaugomis. Tokios
sąlygos atsirado pasirašius bendradar
biavimo sutartį su garsia JAV firma
"Western Union Financial Services
International“, turinčia daugiau kaip
22 500 agentūrų penkiuose pasaulio
žemynuose.

Patikimu ir patogiu būdu galima
skubiai nusiųsti pinigų giminėms, drau
gams ar pažįstamiems, išvykusiems į
užsieni atostogauti, studijuoti etc. Šia
banko paslauga gali naudotis ir užsie
niečiai Lietuvoje. Pinigus šiomis perlai
domis galima nusiųsti ir neturint sąs
kaitos banke. Siunčiant pinigus į kiek
vieną pasaulio šalį, išskyrus Afrikos
žemyną, imami vienodi komisiniai
mokesčiai. Už 200 JAV dolerių papil
domai reikės sumokėti 22 JAV dole
rius. už 500 - 40. už 1000 - 50. už 3000
- 120 JAV dolerių. Siunčiantys į Afriką
bet kokią sumą, papildomai turės mo
kėti 19 JAV dolerių. Komiso mokes
čiai vienodi tiek užsieniečiams, tiek

Esame priimti į Pasaulinę Jungtinių
Tautų asociacijos Federaciją
Pasaulinės Jungtinių Tautų asocia
cijų Federacijos (PJTAF) 34-oje ple
narinėje asamblėjoje, kuri neseniai
vyko Ženevoje, Lietuvos ir Latvijos
Jungtinių Tautų asociacijos oficialiai
patvirtintos PJTAF narėmis, pranešė
ELTA.
Lietuvos Jungtinių Tautų asociaci
jos prezidentas hab. daktaras Algis
Tomas Geniušas pateikė Federacijai

pasiūlymą surengti regioninę Baltijos
jūros baseino šalių JT asociacijų atsto
vų konferenciją šio regiono demilitarizacijos. ekonomikos ir ekologijos
klausimais. Siūlymas iš anksto buvo
suderintas su Skandinavijos šalių ats
tovais. PJTAF generaliniam sekreto
riui dr. M. Hagmajeriui ir JT Žmogaus
teisių komisijai A. T. Geniušas įteikė
Lietuvos pensininkų, invalidų bei kitų

Kai kurie lietu
viai Anglijoje nela
bai suvokia pasikei
tusią situaciją Lie
tuvoje, nebeturi tiek
energijos, kad ga
lėtų veikti naujomis
sąlygomis. Dabar
kiti laikai. Kaip jau
sakiau, metas veikti
jaunimui. Deja, žo
dis jaunimas kartais
sukelia neigiamas
asociacijas. Jauni
mui dar reikia su
vokti, kas tai yra at
sakomybė, patirtis,
sunkus darbas. Ta
čiau dviejuose su
važiavimuose bend
raudamas su jaunais
lietuviais aš paty
riau, kad šie jauni
žmonės yra tie, ku
rie gali to išmokti.
Jie turi galimybę
veikti ateityje.

Koks darbas jau atliktas, ruo
šiantis suvažiavimui? Kas pasiek
ta?
Mes paruošėme pilną suvažiavi
mo veiklos programą, tiek rengi
nių, kurie vyks Lietuvoje, tiek Lon
done. Jau žinome vietas ir organi
zacijas, kuriose vyks studijų savaitė
Londone. Suplanavome ekskursijas
po Londoną. Turime vietą, kur
vyks suvažiavimo uždarymo cere
monija. Dabar komitetai Lietuvoje,
Anglijoje ir Amerikoje atlieka svar
bų darbą, propaguodami ir toliau
vystydami suvažiavimo idėjas. Aš
asmeniškai patenkintas tuo, kaip
viskas vyksta. Žinoma, visada rei
kia žiūrėti kritiškai, jei nori sulaukti
sėkmės. Atvykęs į Lietuvą aš pasi
sėmiau patirties, ypač tai pravers
rengiant studijų savaitę. Ši kelionė į
Lietuvą, susitikimai su lietuviais iš
kitų kraštų man padėjo labiau per
prasti Rytų Europą, jos perspekty
vas ir situaciją, jos žmones ir jų
galvoseną. Manau, jog jauni lietu
viai iš įvairių kraštų turės puikią
progą pasireikšti per studijų savai
tę. Kongreso tikslas - padėti bend
ruomenėms remti viena kitą. Būti
na padėti sau patiems. Šį savaitgalį,
būdamas Vilniuje, aš perpratau
keistą dalyką: čia žmones reikia
padrąsinti, kad jie patikėtų savimi
ir tuo, jog jie dirba patys sau. To
kia parama turi būti pastovi. Žmo
nės klausia: ką aš galiu pats pada
ryti? Tokia jų galvosena. Ir tai yra
rimta problema, atsiradusi dėl to,
kad ilgą laiką žmonės buvo siste
mos aukos.

Lietuvos gyventojams. Perlaida kliento
pageidavimu gali būti siunčiama arba
JAV doleriais, arba litais, o komisiniai
Lietuvoje mokami tik litais. Prie jos ga
lima parašyti trumpą tekstą. Už šią pas
laugą iki 10 žodžių, imamas 2 JAV do
lerių mokestis. Perlaidos į užsienį nega
li viršyti 15 tūkst. ekiu (apie 20 tūksL
JAV dolerių). Jeigu perlaida didesnė,
reikalaujama patvirtinančių dokumentų,
pvz.. sutarties, dovanojimo, palikimo.
Iš pradžių tarptautinės piniginės
perlaidos siunčiamos (ir atsiimamos)
Taupomojo banko centriniame pastate.
Kitų metų pirmąjį pusmetį šias ope
racijas vykdys ir banko skyriai bei fi
lialai didžiuosiuose Lietuvos miestuose
bei kai kuriuose pasienio punktuose.
ELI
socialiai remtinų žmonių kreipimąsi
dėl jų socialinių teisių ir nepakeliamų
gyvenimo sąlygų.
Asamblėjoje daugiausia buvo kal
bama apie pasirengimą Jungtinių Tau
tų Organizacijos 50-mečio jubiliejui,
apie šio pasaulinio forumo autoriteto
stiprinimą, jo struktūrų demokratiza
vimą. Svarstyti ir kiti šių dienų pa
sauliui bei atskiriems regionams ak
tualūs klausimai, vyko Federacijos va
dovaujančių ir vykdomųjų organų
rinkimai.

Ką norėtumėte palinkėti ’’Euro
pos lietuviui“?
Būčiau laimingas, jei jaunimo
suvažiavimo metu ”EL“ bendradar
biautų su mumis. Norėčiau, kad jū
sų laikraštyje būtų plačiai nušvies
tas mūsų darbas Lietuvoje, kad
”EL“ informuotų apie suvažiavimą
lietuvius Lietuvoje ir Europoje,
kaip ir pridera "Europos lietuviui“.
Ir tai, kad apie pasaulio lietuvių
jaunimo suvažiavimą rašytų jūsų, o
ne koks kitas Lietuvos laikraštis,
būtų simboliška. Žmonės turi pa
justi, kad ”EL“ šaknys - išeivijoje,
kuri susibūrusi į PLB. Svarbu, kad
žmonės suprastų, kodėl ”EL“ yra
toks, koks yra - specifinis. Aš at
vykau į Lietuvą ir bandau čia susi
gaudyti, susipažinti su viskuo. Ma
tau, kad čia yra nemažai laikraščių,
tarp jų ir ”EL“. Man tai sukelia
malonius jausmus. Manau, kad
tokie leidiniai kaip ”EL“ turi gali
mybę tęsti savo veiklą. Tik jiems
reikia nusibrėžti tikslus: ar jie nori
informuoti lietuvius Vakaruose
apie Lietuvą, ar jie skirti tiems lie
tuviams, kuriuos domina ryšiai tarp
Lietuvos ir Vakarų, ar leidinys nori
informuoti lietuvius Lietuvoje? Tai
skirtingi tikslai. Ir ”EL“ turi pasi
rinkti sritį, kurioje laikraštis galėtų
daugiausia pasiekti. Jei jūs norite
informuoti Australijos, Amerikos
ar Kanados lietuvius, nepamirškite,
kad tai daro ir kiti lietuviški laik
raščiai. O pačioje Lietuvoje jūs
galėtumėte daugiau informuoti apie
išeivijos veiklą.

ELI

Vilniaus prekybos ir pramonės rū
mai jau senokai bendrauja su Offenbacho pramonės ir prekybos rūmais
(Frankfiirto priemiestis). Čia lapkričio
28 dieną dviem savaitėms atvyko gru
pė žmonių iš Vilniaus susipažinti su
"dualine mokymo sistema“, nes pagal
šią metodiką norima nuo kitų metų
rugsėjo mėnesio Vilniuje mokyti in
dustrijos mechanikus.
Profesinis lavinimas Vokietijoj tra
diciškai yra prekybos, pramonės, ama
tininkų ir kitų profesijų susivienijimų
(rūmų) kompetencijoje, dalyvaujant
švietimo ministerijoms. Kaip tai prak
tiškai įgyvendinama, ypač įdomu aštuoniems profesijos mokytojams iš
Vilniaus "Grąžtų“, "Staklių“ ir "Kuro
aparatūros“ gamyklų, nes jiems teks
didžiausias krūvis, mokant jaunimą
pagal naują sistemą. Įdomu ir trims 2osios politechnikos mokyklos moky
tojams, juk jie turės mokiniams per
duoti teorines žinias. Jiems visiems ši
kelionė padės suprasti, koks darbas jų
laukia ateityje ruošiant aukštos kva
lifikacijos darbuotojus, profesionalus.
Švietimo ministerijos atstovui ši
kelionė tikriausiai bus sunkiausia, nes
jam grįžus namie reikės įtikinti savo
ministrą ir ministerijos biurokratus,
kad profesiniame lavinime pagal dua
linę mokymo sistemą jie atlieka pa
galbininko, o ne vadovo pareigas.
Visai naujos perspektyvos laukia
Vilniaus prekybos ir pramonės rūmų
mokymo centro direktoriaus dr. Juozo
Paleckio. Reikės įtikinti šių rūmų na
rius, prekybininkus ir pramonininkus,
kad jie patys turi pasirūpinti savo nau
jais darbuotojais, skirti nemažus pini
gus jų mokymui ir kvalifikacijos kėli
mui, kad galėtų įsitvirtinti rinkoje.

Romas Šileris

Didėja migracija
iš Estijos
Per pastaruosius ketverius metus iš
Estijos išvyko apie 150 tūkstančių
žmonių, pranešė Estijos migracijos
departamento skyriaus vedėjas Alaras
Janusas.
Per metus išvyksta 12-15 tūkstančių
žmonių. Išimtis buvo 1992 metai, kai iš
Estijos išvyko daug kariškių ir jų šeimų
narių. 1990 metais Estijoje buvo 600
tūkstančių kitataučių, daugiausia rusų.
150 tūkstančių iš jų buvo kariškiai ar su
armija susiję asmenys. Šiandien 71-72
procentai Estijos gyventojų - tai jos
piliečiai. Migracijos departamentas
rėmė ir rems išvykstančiuosius. Tačiau
ne kariškius ir jų šeimų narius, pabrėžė
departamento pareigūnas.
ETA-ELTA

GUNNEL TRAVEL SERVICE
LTD
Siūlo šias paslaugas:
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais,
užsako viešbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių
ir atgal:
pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais.
Visi skrydžiai - iš Heathrow.

Bilieto kaina - £285.
Nuo lapkričio 1 d. Skandinavijos Avia Sistema (SAS)
kasdien (išskyrus sekmadienius) organizuoja skrydžius
iš Mančesterio (per Kopenhagą) į Vilnių ir atgal.
Bilieto kaina - £320.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

Gunnel Travel Service LTD
Hayling Cottage Stratford St. Mary
Colchester Essex CO7 6JW
Tel (+44-206) 322033
Fax (+44-206) 322352
Užs. 784
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Ministras informuoja apie užsienio keliones
Lietuvos užsienio reikalų ministras
P. Gylys, paskutinę savaitę sukoręs
savotišką europinį maratoną, grįžęs į
Vilnių surengė spaudos konferenciją.
Jis papasakojo apie savo dalyvavimą
Romoje Europos saugumo ir bend
radarbiavimo konferencijoje (ESKB),
Briuselyje - Šiaurės Atlanto bendruo
menės (NACC) pasitarime, Taline trijų Baltijos valstybių užsienio mi
nistrų susitikime.
Romoje, kaip informavo P. Gylys,
buvo aptariami Amerikos ir Europos
prekybos reikalai, mėginta gesinti
(deja, vėl nesėkmingai) Kalnų Karabache įsisenėjusį gaisrą. Azerbaidža
nas toliau akcentuoja teritorijos vienti
sumą, o Armėnija - tautų apsisprendi
mo teisę.
60 užsienio reikalų ministrų, sve
čiai ir stebėtojai iš Šiaurės Afrikos ir
Japonijos po ilgų debatų priėjo nuos
tatos, kad tarptautinės organizacijos
nebepajėgia prognozuoti politinių
įvykių ir konfliktų, užkirsti jiems
kelią. Ligšiolinė ESBK Ministrų tary
bos pirmininkė, Švedijos užsienio rei
kalų ministrė M. of Uglas pirmą kartą
tiesiai šviesiai pasakė, kad negalima
vienu metu suderinti 50 valstybių rei
kalų ir visiems priimtinai juos spręsti.
Tarptautinės oranizacijos neturi tam
procesui reikalingo mechanizmo.
Joms būtina kuo skubiausiai persitvar
kyti, kurti krizių prognozavimo ir lik
vidavimo programas, jas vykdyti.
Valstybė jausis saugiai, jeigu bus pa

lanki tarptautinė padėtis, jeigu nekybos virš jos išorinė grėsmė, jeigu ji
pati nepažeidinės demokratijos, žmo
gaus teisių, klestės ekonomiškai.
Briuselyje pagrindinis dėmesys
buvo sutelktas į JAV iškeltą iniciatyvą
’’Partnerystė taikos ir saugumo labui“,
kurios esmė: NATO sudaro dvišales
sutartis su buvusiomis Varšuvos sutar
ties valstybėmis, su buvusiomis tary
binėmis respublikomis ir neutraliomis
šalimis (tokių yra apie 25), planuoja
bendrą strategiją, rengia bendras
pratybas, manevrus, o konfliktui kilus,
suderinusi su kitomis valstybėmis,
suteikia joms atitinkamą mandatą.
Šiai iniciatyvai pritarė ir Lietuvos de
legacija, pasiūliusi kitąmet surengti
Vilniuje NATO patarėjų pasitarimą.
Daugelis Rytų ir Vidurio Europos
valstybių (jų tarpe ir Lietuva) prašosi
kuo greičiau priimamos į NATO blo
ką, nors, pavyzdžiui, Suomija šiuo
klausimu labai skeptiška: ji reiškia
norą įsijungti į EB, kuri šalia ekono
minių, politinių plėtotų ir kolektyvinio
saugumo struktūras. Tai, beje, patvirti
no ir šios savaitės Lietuvos svečias
Suomijos premjeras E. Aho.
P. Gylio nuomone, mes turime būti
realistai ir suprasti, kad nei NATO
skubės mus priimti, nei mes esame
pasirengę į tą organizaciją stoti. Mus
dar varžo finansinė našta, neturime
kariškai drausmingų struktūrų. Ir
nežinia į kokį NATO mes veržiamės dabar jis kone kasdien keičiasi.

Ir Romoje, ir Briuselyje daug kal
bėta apie Rusiją. Vakarų valstybės
aiškiai vengia erzinti rusus, kurie irgi
puoselėja viltį tapti NATO bloko na
riais. Jiems keliama sąlyga: išvesti sa
vo kariuomenę iš Latvijos ir Estijos, o
jie derasi. Daug painiavos ir su Ukrai
na, kuri reikalauja milijardinės duok
lės už tai, kad sunaikintų branduoli
nius užtaisus. Be jų, girdi, Ukraina
niekieno neapsaugota.
Taline toliau buvo derinamos trijų
valstybių pozicijos užsienio politikos
klausimais. Nutarta stiprinti ryšius su
Šiaurės Taryba, kitais metais siūloma
sušaukti konferenciją 5+3. 1934 me
tais pasirašytoji trišalė Baltijos valsty
bių sutartis galioja, bet ji beviltiškai
paseno, neatitinka šių dienų situacijos,
todėl ją būtina suaktualinti, ruošiant
teisinę ir politinę bazę tolesnei Balti
jos valstybių integracijai. Ministras P.
Gylys pabrėžė, kad su savo kolegomis
Latvijos ir Estijos ministrais jis susi
tinka dažnai, žino kits kito nuomonę
vienu ar kitu klausimu.
Ministras dar sakė susitikęs su
Lenkijos užsienio reikalų ministru A.
Olechovskiu susitarė sparčiau ruošti
ir greičiau pasirašyti draugystės ir
bendradarbiavimo sutartį, aptarė
besikuriančios Europos kolektyvinio
saugumo sistemos problemas, Lie
tuvos ir Lenkijos integravimosi į
NATO perspektyvas, kalbėjo Rusijos
temomis.
P. Vardenis

S. Daukanto
sukakties paminėjimas
Sankt Peterburge

valstybių įteikti 1993 metų Eurorinkos
apdovanojimai. 20 firmų ir kompanijų
iš Lietuvos įvertintos aukštu apdova
nojimu, skirtu ne Europos Sąjungos
šalių biznieriams. Tai "Audėjas“,
"Hermio“ bankas, Plungės "Litoda“,
Jonavos "Azotas“, kitos Lietuvoje gerą
reputaciją turinčios firmos ir bankai.
Eurorinkos-93 apdovanojimas - tai
kokybės sertifikatas, liudijantis, kad
kompanijos menedžmentas, verslo
stilius atitinka standartus, priimtus
Europos Sąjungoje ir atveria eksporto
į Vakarus galimybes.

direktorius pulkininkas I. Stankovičius, lauko kariuomenės brigados
"Geležinis vilkas“ vadas pulkininkas
Č. Jezerskas. Lietuviams kariškiams
akademijoje orientuotis padėjo antrus
metus ten besimokantis karininkas V;
Žukas.
Lietuvos karininkai Vokietijos
bundesvero akademijos klausytojams
papasakojo apie Lietuvą, jos kariuo
menę.

Jis vyko gruodžio 4 ir 5 dienomis,
skirtas S. Daukanto gimimo 200osioms metinėms. Ta proga lietuvių
dienas organizavo vietos lietuvių
draugija, Lietuvos kultūros ir švietimo
ministerija, parėmė Atviros Lietuvos
fondas. Įvyko videofilmo apie S. Dau
kantą peržiūra, konferencija, kurioje
kalbėjo Peterburgo lietuvis S. Žemai
tis, taip pat svečiai iš Lietuvos. Daina
vo choras ’’Sodžius“. Surengta vaka
ronė. Sekmadienį šv. Mišias aukojo
kunigas iš Anykščių A. Šimulynas.
Vakare lietuviams koncertavo Telšių
folkloro ansamblis “Insula“.
Eurorinkos prizai

Gruodžio 2 dieną Briuselyje, "Hil
ton“ viešbutyje, grupei firmų iš įvairių

Bundesvere - Lietuvos diena

Vokietijoje, Bundesvero akademi
joje, gruodžio 7 d. įvyko Lietuvos
diena. Ją parengti padėjo į Hamburgą
nuvykusi Lietuvos krašto apsaugos
ministerijos delegacija: ministro pava
duotojas pulkininkas J. Gečas, Tarp
tautinių ir vidaus ryšių departamento

’’Siemens“ Klaipėdoje
Lapkričio 29 d. uostamiestyje pris
tatyta ši Vokietijos firma. Ji įsikūrė
Klaipėdos valstybinės akcinės įmonės
"Sirijus“ naujausiame korpuse. Nau
jos bendros įmonės pavadinimas "Baltijos automobilių technika“.
Čia bus gaminami įvairūs laidai
Vakarų Europos automobilių pra
monei.
ELI
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DBLS ir LNB direktorių valdybos
pranešimas
Šiuo pranešam, kad 1994 m. sausio mėn. 15 d.
Lietuvių Namuose Ladbroke Gardens 2, London W11
2PT įvyks nepaprastas Didžiosios Britanijos Lietuvių
Sąjungos narių ir Lietuvių Namų Bendrovės akcinin
kų suvažiavimas.
Pradžia:
DBLS - 13.00 vai.,
LNB - 15.15 vai.
Darbotvarkėje:
Lietuvių Namų Bendrovės finansai ir
Lietuvių Namų ateitis.
DBLS skyriaus Tarybai ir LNB akcininkams bus
išsiųsti specialūs pranešimai.
DBLS ir LNB direktorių valdyba

DBLS CENTRINIO SKYRIAUS
SUSIRINKIMAS
Sausio mėn. 9 d., sekmadienį 14.30 vai., Lietuvių
Namuose, Ladbroke Gardens, Londone.

Šaukiamas metinis Skyriaus narių susirinkimas. Turės būti
aptarta sausio 15 d. įvyksiančio specialaus suvažiavimo
uždaviniai - tolimesnė DBLS veikla. Lietuvių Namų pertvarky
mas ir finansavimas, finansinė parama ”EL“ leidimui.
Kviečiame visus narius dalyvauti, nes nuo Jūsų pri
klausys tolimesnė Sąjungos veikla ir Lietuvių Namų
egzistencija.
DELS CS valdyba

Dokumentiniame videofilme ’’BALTIC FIRE“, nufilmuotame
įvykiuose dalyvavusios Kanados kino režisierės ZOE DIRSĖ,
vaizduojami įvykiai Lietuvoje ir Latvijoje nuo 1991 m. iki šių
dienų. Filmas rodytas Ontario TV ir Prancūzijoje. Mačiusiųjų
atsiliepimai labai teigiami. Filmo trukmė 50 min. Kaina - 30 dol.,
plius 5 dol. persiuntimo išlaidoms.
Zoe Dirse taip pat yra nufilmavusi videofilmą apie Lietuvos
sportininkų dalyvavimą Barcelonos olimpiadoje, apie pirmąjį
Lietuvos istorijoje R. Ubarto olimpinį aukso medalį disko metimo
varžybose ir krepšininkų medalius. Filmo trukmė 20 min. Kainą 20 dol., plius 5 dol. persiuntimo išlaidoms.

Videojuostas galima įsigyti pas autorę:
ZOE DIRSE,
4481 Esplanade, Apt. 3,
Montreal, Quebec,
Canada, H2W 1T2.
Tel. (514) 282-6582.

Olimpiniam Komitetui - penkeri metai
Savo atkūrimo penktąsias meti
nes gruodžio 11-ąją pažymi Lietu
vos Tautinis Olimpinis Komitetas.
Ta proga gruodžio 7 d. LTOK su
rengė spaudos konferenciją, pranešė
ELTA.
- Lietuvos olimpinis sąjūdis gimė
prieš pusę amžiaus, - pasakė LTOK
prezidentas Artūras Poviliūnas. - Jo
pradžia 1924 m. Paryžiuje, kai Lietu
vos pasiuntiniai debiutavo olimpinėse
žaidynėse. 1988 m. sudėtingomis są
lygomis LTOK buvo atkurtas. Atkū
Gruodžio 9 d. Lietuvos komerci
niai bankai pirkdami JAV dolerius už
vieną mokėjo 3,85 - 3,90 Lt, pardavė
po 3,93 - 4,10 Lt. Už Vokietijos mar
kes pirkdami mokėjo po 2,20 - 2,28 Lt
už vieną, pardavė po 2,30 - 2,50.
Prezidentas A. Brazauskas buvo
susitikęs su Lietuvos banko valdybos
pirmininku K. Ratkevičiumi ir kalbė
josi apie galimą lito susiejimą su ko
kia nors tvirta valiuta. Sprendimas kol
kas nepriimtas, nutarta, kad dar reikia
daug diskutuoti ir konsultuotis.
Artimiausiu metu Lietuvos bankas
išleis 1, 2 ir 5 nominalo popierinių litų
banknotus.
Lietuvos banko valdybos pirminin
ko K. Ratkevičiaus kabinete darant re
montą aptikta moderni klausymosi
aparatūra. Anksčiau čia sėdėjo R. Vi
sokavičius. Pasak "Respublikos“,
prokuratūros, Vidaus reikalų ministe
rijos pareigūnai sakė nieko nežiną,
kad būtų duotas leidimas įrengti tokią
aparatūrą centrinio banko pirmininko
kabinete.

rus Lietuvos nepriklausomybę. Tarp
tautinis Olimpinis Komitetas pripa
žino mūsų teises šioje institucijoje.
1992 m. Lietuva vėl dalyvavo Žiemos
ir Vasaros olimpinėse žaidynėse. Mū
sų jaunieji pasiuntiniai buvo išvykę į
tarptautinių olimpinių dienų renginius
Olandijoje. Esame pasirašę bendra
darbiavimo susitarimus su Baltarusi
jos ir Izraelio Olimpiniais komitetais.
LTOK generalinis sekretorius
Petras Statutą pasidalijo ateinančių
metų planais. Ta proga, kad šiuolai

kinis olimpinis judėjimas pažymi šim
tąsias metines, Jungtinės Tautos pa
skelbė 1994 metus sporto ir olimpinių
idealų metais. Šį, taip pat mūsų vals
tybės olimpinio sąjūdžio 50-metį keti
name plačiai paminėti, įtraukiant vals
tybines ir nevalstybines institucijas,
plačiąją visuomenę, literatūrą, muzi
ką, meną.
LTOK 50-metis pažymėtas Vil
niuje gruodžio 10 d. surengtoje Lie
tuvos Tautinio Olimpinio Komiteto
generalinės asamblėjos sesijoje.

Litas ir užsienio valiutos
Lietuvos bankas pagal valiutų kursus vidaus ir pasaulio valiutų
rinkose nuo 1993 m. gruodžio 10 d. nustatė tokius oficialius lito ir
užsienio valiutų santykius:
Litai už
Valiutos
Valiutos
Litai už
valiutos vnt.
pavadinimas
valiutos vnt.
pavadinimas

Anglijos svarai sterlingu
Australijos doleriai
Austrijos šilingai
100 Baltarusijos rublių
Belgijos frankai
Čekijos kronos
Danijos kronos
ECU
Estijos kronos
Ispanijos pesetos
100 Italijos lirų
Japonijos jenos
JAV doleriai
Kanados doleriai
Kirgizijos somai

5.8569
2.6356
0.3265
0.0504
0.1099
0.1318
0.5858
4.4304
0.2871
0.0282
0.2343
0.0361
3.9218
2.9670
0.3922

Latvijos latai
100 Lenkijos zlotų
Moldovos lėjos
Norvegijos kronos
Olandijos guldenai
Prancūzijos frankai
100 Rusijos rublių
SDR
Singapūro doleriai
Suomijos markės
Švedijos kronos
Šveicarijos frankai
100 Ukrainos karbovancų
Vengrijos forintai
Vokietijos markės

6.6135
0.0187
1.0321
0.5290
2.0498
0.6705
0.3191
5.4469
2.4530
0.6852
0.4720
2.6607
0.0151
0.0394
2.2952

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

RENGINIAI MANČESTERYJE
Naujųjų metų sutikimas
LKV S-gos ’’Ramovės“ Mančesterio skyrius kartu su MLS klubu rengia
Naujųjų 1994-ųjų sutikimą. Pradžiai galite atsinešti savo maisto, vėliau duos
rengėjai.
Visus prašome gausiai dalyvauti
Rengėjai

Klubo narių susirinkimas
ML Soc. klubas sausio 9 d., sekmadienį, 4 vai. p. p. šaukia metinį narių
susirinkimą, kuriame Valdyba ir Revizijos komisija padarys pranešimus, bus
nagrinėjami klubo reikalai ir renkama Valdyba 1994 metams.
Kvorumui (ketvirčiui) minėtą valandą nesusirinkus, susirinkimas bus
atidėtas vienai valandai, o po to įvyks neatsižvelgiant į susirinkusių narių
skaičių.
Narius prašome būtinai dalyvauti.
Klubo valdyba

Ramovėnų susirinkimas
LKV S-gos ’’Ramovės“ Mančesteryje skyrius sausio 22 d., šeštadienį, 6
vai. vakare šaukia visuotinį metinį susirinkimą, kuriame Valdyua bei
Revizijos komisija padarys pranešimus, bus nagrinėjami skyriaus reikalai ir
renkama nauja Valdyba 1994 metams.
Narius prašome būtinai dalyvauti.
Skyriaus valdyba

1994 M. KALENDORIUS
Atsiprašome ”EL“ skaitytojų, kad nesuspėjome
paruošti ir atspausdinti 1994 m. kalendoriaus.
Tiems ”EL“ skaitytojams, kurie už kalendorių jau yra
įmokėję - užskaitysime už 1995 m. kalendorių.
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PADIDINAMA ’’EUROPOS LIETUVIO“
PRENUMERATOS KAINA
Padidėjus pašto ir leidybos išlaidoms, nuo 1994 m. sausio 1 d. padidi
nama "Europos lietuvio“ metinės prenumeratos kaina:
Didžiojoje Britanijoje - £40.
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JAV - $60.
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MIRĖ BRONIUS VAŠKELIS

• Lapkričio 15 dieną su šiuo pasau
liu atsisveikino 78 metų amžiaus
Bronius Vaškelis.
Velionis kilęs iš Utenos apskri
ties, Užpalių apylinkės. Šią vasarą
po 49 metų jam pagaliau teko aplan
kyti tėviškę. Velionis buvo ramaus
būdo, skaitė "Europos lietuvį“, visą
laiką priklausė DBL S-gos Birminghamo skyriui.* Palaidotas lapkričio
23 dieną Sutton Coldfield, kur jis ir
gyveno, kapinėse. Religines apeigas
atliko kunigas S. Matulis, MIC. Bu
vo susirinkęs gražus būrelis dalyvių.
Sugiedojus giesmę “Marija, Marija“
Bronių priglaudė Anglijos žemelė.
Liko nuliūdęs sūnus Romas. Po to
visi buvo pakviesti arbatėlei.
Amžiną atilsį Broniui.
S. J.

LIETUVIU
ŠV. KAZIMIERO
BAŽNYČIA
LONDONE
21 The Oval, E2 9DT
rytinėje Londono
centro dalyje.
(ėjimas iš Hackney Road.
Tel. 071 739 8735
Pamaldos sekmadieniais 9 ir 11 vai.
Artimiausia požeminė stotis Bathnal Green centrine linija.
Autobusai iš miesto centro:
26, 48. 55.

PAMALDOS
Nottinghame - gruodžio 19 d.,
11.15 vai.. Židinyje.
Eccles - gruodžio 19d., 10.15 vai.
Derbyje - gruodžio 19 d., 14 vai..
Bridge Gate.
Nottinghame - gruodžio 25 d.,
Kalėdose, 11.15 vai.. Židinyje.
Nottinąhame - gruodžio 26 d.,
11.15 vai., Židinyje.
Nottinghame - sausio 2d., 11.15
vai., Židinyje.

LONDONE
BRITŲ-LIETUVIŲ PAGALBOS
FONDAS VAIKAMS
LIETUVOJE
Fondas gavo šias aukas:
20 svarų - E. M. Voičekai, Londo
nas; 10 svarų - V. P. Gražauskas, Bi
cester, Oxon; 10 000 svarų - Ponai X.
Y. Jie prašo neskelbti pavardžių ir
rašo: "Man ir mano žmonai yra garbė
turėti ryšius su tokia organizacija kaip
Jūsų, kuri taip plačiai ir įvairiais bū
dais padeda invalidams vaikams su
įvairiomis negaliomis“.
Be to, jie dar dviem atvejais yra
paaukoję po 5000 svarų. Aukotojams
nuoširdus lietuviškas ačiū Lietuvos
vaikų vardu.
Britų-Lietuvių Pagalbos Fondo
Vaikams Lietuvoje preliminarinė
apyskaita 1992 metų kovo mėn. 31
d.-1993 m. balandžio mėn. 1 d.
Likutis iš 1992 m. kovo mėn. 31 d. 1993 m. kovo mėn. 31d. - 17935 sv.
Gautos aukos finansinių metų laiko
tarpyje
- 21026 sv.
Padarytos išlaidos 1992.03.311993.03.31
-25876 sv.
Išlaidos, padarytos šiems didesniems
projektams:
Invalidų ambulansas (autobusas) su
atsarginėmis dalimis ir dalis kuro
- 7441 sv.,
invalidų vežimėliai 55 vienetai įvai
rioms prieglaudoms
- 5299 sv.,
medikamentai, vaistai, vitaminai
- 2332 sv„
invalidų vaikų gydytojų stažuotės
Anglijoje ir Lietuvoje
-1892 sv.,
suaukotų labdaros daiktų ir invalidų
vežimėlių transportas
-1188 sv.,
vaikams specialus maistas - 994 sv.,
specialios fizioterapijos reikmenys
sanatorijoms
- 867 sv.,
fondo administracinės išlaidos - 233 sv.
Kai bus gauta pilna auditorių apy
skaitą, paskelbsime vėliau.
Be to, į šias fondo apyskaitas ne
įeina paaukotų daiktų bei ligoninių
vaistų, medicininių reikmenų vertė,
kurią sunku apskaičiuoti, tai sudarytų
dar ne vieną tūkstanį svarų.
Užbaigdami šių finansinių metų

apyskaitą fondo vadovybės nariai
reiškia labai didelę padėką visiems
gausiems aukotojams už finansus,
drabužius, maistą, vaistus ir kitas
aukas, visiems fondo talkininkams,
kurie prisidėjo prie siuntų paruošimo.
SPORTO IR SOCIALINIO
KLUBO FUTBOLAS
Lithuanian Victoria žaidė lygos
susitikimą su Whitehouse ir pralaimė
jo santykiu 2:8. Susitikimas įvyko lap
kričio 28 dieną.

BERNELIŲ MIŠIOS LONDONO
ŠVENTO KAZIMIERO
PARAPIJOS ŠVENTOVĖJE
Penktadienį, gruodžio 24 dieną, 24
valandą bus atnašaujamos tradicinės
vidurnakčio bernelių Mišios.
Labai tikimės, kad šias Mišias
atnašaus Apaštališkasis Nuncijus Pie
tų Korėjoje dr. Jonas V. Bulaitis. Jis
visuomet švenčių metu atvyksta ap
lankyti gimtąjį Londoną, savo motiną
ir gausius giminaičius. Kas norės atlikti
išpažintį, prašome atvykti anksčiau.
Kalėdų dieną, gruodžio 25-ąją,
Mišios 11 valandą. Sekmadienį, gruo
džio 26-ąją, Mišios 11 valandą.

MANČESTERYJE
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Lapkričio 27 d. Lietuvių klube
Mančesterio ramovėnai paminėjo
Lietuvos kariuomenės 75 metų sukak
tuves.
Minėjimą su tylos minute žuvu
siems Lietuvos kariams pagerbti pra
vedė vietinių ramovėnų pirmininkas
V. Bernatavičius. Paskaitą skaitė A.
Podvoiskis. Savo ilgokoje kalboje pre
legentas papasakojo apie Lietuvos ka
riuomenės įkūrimą, prisiminė savo iš
gyvenimus paskutinio karo fronte, iš
reiškė nuomonę apie politinę padėtį
Lietuvoje ir apibrėžė ateities planus
Baltijos valstybėms. Paskaita buvo
priimta gausiomis katutėmis.
Po trumpo žodžio taip pat pasisakė
du netikėti vakaro svečiai: iš Lietuvos
atvažiavęs Mančesterio universitete
savo žinias gilinantis matematikas
Bronius Burgis ir į Mančesterį atsi
lankęs Eimutis Šova. Minėjimo daly
viai jų nuoširdžias ir turiningas kalbas
išklausė labai atidžiai ir jas priėmė
labai šiltai.
Meninėje dalyje buvo labai malo
nu vėl išgirsti Enos Murauskienės, mi
rusio vietinių ramovėnų pirmininko
žmonos, anglų kalba sukurtą eilėraštį.
Dviem eilėraščiais nuo jos neatsiliko
ir senas ramovėnų prietelius Martynas
Ramonas.
Vakaro programai pasibaigus ra
movėnų pirmininko V. Bernatavičiaus
pakviesti minėjmo dalyviai iškilmin
gai sugiedojo Lietuvos Tautos himną.
Svečių vaišes, kuriose dalyvavo ir į
minėjimą atsilankęs kan. V. Kamaitis,
paruošė p. Bematavičienė padedama
savo šeimos.
Nors minėjimo dalyvių skaičius
buvo palyginti nedidelis, tačiau visas
vakaras praėjo labai malonioje ir
draugiškoje nuotaikoje.
II. Vaineikis

DERBY
PAMINĖTAS KARIUOMENĖS
DEIMANTINIS JUBILIEJUS
Nors lapkričio mėnesio oras nebu
vo palankus, tačiau į Lietuvos kariuo
menės 75-erių metų deimantinės su
kakties garbingą paminėjimą, įvykusį
lapkričio 28 d. Ukrainiečių klubo pa
talpose Derby, susirinko nemažai derbiškių, DBL S-gos narių iš tolimesnių
apylinkių ir svečių. Tuo parodyta pa
garba Lietuvos kariams, partizanams,
savanoriams, sesėms ir broliams, gynusiems ir iškovojusiems Tėvynės
laisvę ir nepriklausomybę.
DBL S-gos skyriaus pirmininkas J.
Levinskas, įvadiniu žodžiu pradėjęs
minėjimą, pažymėjo, jog džiugu matyti
tautiečius, kurie lietuviškoje dvasioje
ryžosi taip gausiai susirinkti, išklausyti
žodžio, pabendrauti ir dosnumu pa-
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remti skyriaus veiklą. Tos dienos proga
jis pakvietė J. Maslauską tarti žodį.
Prelegentas sakė, kad Lietuvos 75rių metų kariuomenės deimantinės
šventės sukaktį susirinkta paminėti su
džiaugsmu ir pasididžiavimu - Lietuva
jau laisva, nusikračiusi vergijos
pančius, vėl kyla laisva artojų tauta,
vėl organizuojama laisvosios Lietuvos
kariuomenė ir Lietuvoje švenčiama ši
garbinga diena didesnėmis iškilmėmis
- tylos minute pagerbiami žuvusieji,
lankomi karių kapai. Karių - Lietuvos
gynėjų ryžtas tebūnie ir mums liku
siems kelrodis, jų karšta meilė Tėvy
nei Lietuvai teuždega ir atžalyno šir
dyse ugnį bei tikėjimą.
Išklausiusi tų žodžių p. Br. Sarapinienė, tik ką atvykusi iš Lietuvos, dė
kojo už Sausio 13-osios prisiminimą.
Ji sakė, kad ir šiandieną jos sūnus dar
yra gydytojų priežiūroje po Sausio 13osios, televizijos bokšto gynybos. Jos
šeima nukentėjo nuo okupanto.
Minėjimas baigtas Tautos himnu.
J. Levinskas pravedė diskusinį pa
sikalbėjimą. Ilgiau sustota ir kalbėta
su akcininkais dėl Lietuvių Namų
Londone pertvarkymo reikalų. J. B.
Levinskai Derby skyriui atstovaus
DBL S-gos ir LNB akcininkų suva
žiavime, kuris įvyks 1994 m. sausio
15 d. Pirmininkas apžvelgė skyriaus
metinę veiklą ir darbus, priminė, kad
derbiškius dvasiškai stiprina kun. dr.
S. Matulio, MIC, aptarnavimas. Buvo
J. E. vyskupas J. Žemaitis, MIC. Ne
pamirštos tautinės ir valstybinės šven
tės, organizuoti Vasario 16-osios, bir
želio trėmimų ir kariuomenės minėji
mai. Darbščiųjų p. R. Popikienės, p.
G. Zinkienės ir talkininko p. A. Tirevičiaus dėka, suorganizuota ir veikė
paroda Derbyje, ji buvo įdomi, turtin
ga audinių ir meno dirbinių, žavėjo
apsilankiusius, garsino Lietuvą bei lie
tuvius. J. Levinskas išreiškė nuošir
džią padėką skyriaus nariams už su
pratimą, įvertinimą ir dosnumą pare
miant fantų aukomis loteriją, nes išjos
pelno padengiamos skyriaus išlaidos.
Loteriją pravedė B. Levinskienė, G.
Burkevičienė, O. Hill, A. Tirevičius ir
J. Levinskas. Laimė aplankė visus.
Po to J. Maslauskas padarė prane
šimą apie DBL S-gos Tarybos suva
žiavimą. Jis suglaustai apibūdino su
važiavimo eigą ir atstovų pasisaky
mus. Ypač pabrėžė DBLSJ atstovės
E. Augaitytės prašymą, kad skyriai or
ganizuotų loterijas ir jų pelnus skirtų
kitais metais vyksiančiam Pasaulio
lietuvių jaunimo kongresui. Plačiau
apie VIII jaunimo kongresą praneši
mą padarė P. Markevičius.
Dalyviai išklausė J. Levinsko
papildomą pranešimą. Jis sakė, kad
nepastebimai kitais metais jau šviesi
me 50-tį metų, kai išvykome iš Lietu
vos, ir skyriaus veiklos 45-tį. Jis vi
siems nariams, svečiams ir organizaci
joms palinkėjo linksmų Kristaus gimi
mo švenčių ir gausios Dievo palaimos
Naujųjų, 1994-jų Metų progomis. O
skyriaus nariai, konstatuodami ir di
džiai įvertindami J. B. Levinskų atsi
davimą skyriaus tęstinumo darbams ir
tai, kad J. B. Levinskai padengia iš sa
vo asmeninių santaupų tolimos kelio
nės išlaidas, pareiškė jiems nuoširdžią
padėką.
Vėliau skyriaus valdyba aptarė
skyriaus tolimesnės veiklos planus.
Nutarta kitais metais Vasario 16-osios
minėjimą ir skyriaus metinį narių
susirinkimą surengti vasario 27 d.
ukrainiečių klubo patalpose.
Skyriaus valdybos posėdyje teko
patirti, kad visų valdybos narių entu
ziazmas dar nėra išblėsęs, jie kupini
pasiryžimo toliau tęsti skyriaus darbus.

J. Maslauskas

NAUJI
"EUROPOS LIETUVIO“
SKAITYTOJAI

"Europos lietuvį“ užsiprenu
meravo Mrs. Rūta Bakker iš
Olandijos ir Mr. V. Ivanauskas iš
Didžiosios Britanijos.

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

PASAULYJE
NATO nuvylė Rytų
Europą
Trys buvę sovietų satelitai - Lenki
ja, Čekija ir Vengrija - tikėjosi būti
priimti bent kandidatais į NATO, deja,
visi trys turėjo labai nusivilti. Dau
giausia, kas jiems buvo pažadėta, gre
siant karui tartis. NATO taip padarė,
nenorėdama supykdinti prezidentą
Jelciną, kuris priklauso nuo kariškių
po to, kai kariuomenė numalšino par
lamento narių maištą. Vakarų pataika
vimas Jelcinui tuo dar nesibaigia. Uk
raina irgi tikėjosi sulaukti garantijų,
kad galėtų tvirčiau jaustis girdėdama
Rusijos grasinimus. Deja, ir šiuo at
veju Vakarai pataikavo Jelcino Rusi
jai, kuri siekia sudaryti karinę ir eko
nominę sąjungą su Ukraina, pastaroji
nėra pajėgi tam atsispirti. Tas patai
kavimas Jelcinui gal buvo kiek susijęs
su Vakarų noru padėti Jelcinui laimėti
rinkimus. Rytų europiečiai tą Vakarų
nusileidimą pradėjo vadinti "Antrąja
Jalta“.

Juodieji jau valdžioje
Pietų Afrikoje
Pagal susitarimą tarp Pietų Afrikos
vyriausybės ir ANC (Afrikos tautinio
kongreso) visų rasių sudarytas orga
nas TEC (pereinamasis vykdomasis
autoritetas) prižiūrės krašto reikalus
iki rinkimų balandžio 27 d. I tą organą
buvo siekiama įtraukti ir vadinamąjį
Alijansą, kurio veikloje dalyvauja
Inkatha laisvės partija (Žulu genties),
Bophuthastwana ir Ciskei (juodųjų
nepriklausomos tėvynės), dešinieji
baltieji konservatoriai ir afrikanai. Šie
gi pareikalavo daugiau autonomijos
negu jiems numatoma pagal naują
konstituciją, dėl to nesutiko įeiti į TEC
ir prisiekė boikotuoti rinkimus.

Buvę komunistai laimi
rinkimuose
Kaip Rytų Europoje, persikrikštiję
ir persireformavę buvę komunistai
turi pasiekimų ir kitur. Per savivaldy
bių rinkimus Italijoje ir Rytų Vokieti
joje krikščionių demokratų partijos
buvo nustumtos į antrą ar trečią vie
tą. Italijoje krikščionys demokratai
pralaimėjo daugiausia dėl korupcijos
ir dabar nagrinėjamų bylų teismuose.
Toje šalyje iškilo ne vien buvę ko
munistai kitu vardu, bet ir naujieji ra
sistai, nors Mussolinio anūkė pralai
mėjo rinkimus Neapolio mieste bu
vusiam stalinistui. Sprendžiant pagal
Rytų Vokietijos savivaldybių rinki
mus galima manyti, kad kancleris
Kohl neturi jokių galimybių laimėti
parlamentinius rinkimus kitais me
tais, nes Rytų Vokietijoje net buvę
Stasi (slaptos policijos) valdininkai
gavo daugiau balsų negu krikščionių
demokratų atstovai.

Karališkoji krizė
Didžiojoje Britanijoje
Monarchinė sistema Britanijoje
paskutiniu laiku išgyveno daug krizių.
Tai prasidėjo, kai sosto įpėdinis prin
cas Charles išsiskyrė su savo žmona
Diana. Jiedu abu taip pat yra vadinami
Valijos princu ir princese. Iškilo prob
lemų ir dėl juodviejų atstovavimo
įvairiuose įvykiuose, kur jie negalėjo
ar nenorėjo kartu dalyvauti. Princesė
Diana, būdama graži moteris, aišku,
patraukdavo fotografų dėmesį daugiau
negu jos buvęs vyras. Gal dėl to jis
pradėjo pavydėti, spėjama, kad prin
cesei buvo patarta sumažinti savo ro
lę. Ji tai ir padarė, pranešdama, kad po
Naujų metų daug mažiau rodysis įvai
riuose susibūrimuose, ypač labdaros
organizacijų rengiamuose paren
gimuose, kur ji dažnai dalyvaudavo
kaip tų organizacijų globėja.
Monarchijos reikalas Britanijoje
dabar yra labai keblus, nes kaip
galės būti karaliumi išsiskyręs prin
cas, kaip jis galėtų būti Anglijos
bažnyčios gynėju (o tai yra karaliaus
pareiga), ir kokią poziciją užims
Diana, kuri pagal protokolą turėtų
būti karalienė?

