
Vilniuje - feldmaršalas R. Vincent iš NATO Kovo 11-osios akto signatarų klube
Kovo 16-17 dienomis Vilniuje lan

kėsi NATO karinio komiteto pirmi
ninkas feldmaršalas Richard Vincent. 
Jo atvykimo proga prie Lietuvos ka
riuomenės generalinio štabo plevė
savo mėlyna NATO vėliava, čia jį su
tiko Lietuvos kariuomenės vadas J. 
Andriškevičius, garbės sargybos kuo
pa, karinis orkestras. NATO atstovas 
pasveikino susirinkusius kariškius 
lietuviškai: "Sveiki, vyrai!“

Feldmaršalas su generolu J. And
riškevičiumi kalbėjo apie Lietuvos 
siekimą įstoti į NATO, mūstj šalies 
prisijungimą prie "Partnerystės var
dan taikos ” programos, taip pat apie 
taikos palaikymo pajėgų kūrimą, 
susitiko su Seimo nacionalinio saugu
mo komiteto nariais. Jį su NATO de
legacija priėmė Prezidentas A. Bra
zauskas.

Britanijos feldmaršalas (kairėje) apžvelgia Lietuvos karių rikiuotę 
prie Generalinio štabo. Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr.

Lietuvos-Lenkijos sutartis gali būti greitai pasirašyta

Šiemet Nepriklausomybės dienos 
atstatymo išvakarėse Seimo rūmuose į 
savo klubo posėdį susirinko Nepri
klausomybės akto signatarai - "iki gy
vos galvos nepriklausomybei įsiparei
goję žmonės“, kaip pasakė B. Kuz
mickas, pradėdamas tą susitikimą.

Klubas įsteigtas jau praėjusiais 
metais, prieš keletą mėnesių įregist
ruoti jo įstatai. Teisę tapti klubo nariu 
turi ne tik signatarai, bet ir kiti Lie
tuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos I šaukimo deputatai, kurie 
1990 m. kovo 11 d. balsavimo metu 
nesusilaikė dėl Lietuvos Nepriklauso
mos valstybės atstatymo Akto. Klubo 
tikslas - vienyti signatarus, palaikyti jų 
tarpusavio bendravimą, nors kažkas iš 
deputatų pajuokavo, jog gali prireikti 
ištiso dešimtmečio, kad pasimirštų ne
sutarimai, politinės kovos, priblėstų 
įtampa.

Klubo nariai tęs 1918 m. vasario 
16 d. Lietuvos Nepriklausomybės ak

to signatarų istorinę tradiciją, rūpinsis 
jų veiklos palikimu.

Signatarai, įgiję politinio darbo pa
tirties, įsipareigoja stiprinti Nepriklau
somą Lietuvos valstybę, teikti pasiū
lymus Seimui, Vyriausybei, kitoms 
valstybės institucijoms, aptarę Lietu
vos Respublikos vidaus ir užsienio 
padėtį.

Klubas nėra uždara organizacija. 
Jis palaikys ryšius su politinių partijų, 
kultūros ir mokslo, verslo atstovais, 
kūrybinėmis sąjungomis, bendradar
biaus su panašiais kitų šalių klubais.

Šiame posėdyje signatarai išsirinko 
klubo Prezidentą. Juo tapo B. Kuz
mickas. Buvo išrinkti kancleris; revi
zorius bei valdyba, kurie organizuos 
klubo veiklą.

Taip prasideda antroji, ilgiausiai 
truksianti signatarų politinio darbo ka
dencija.

Irena Andrukaitienė
Kovo 11-osios akto signatarė

Kovo 15 d. prezidentas A. Bra
zauskas, kalbėdamas telefonu, pa
kvietė Lenkijos prezidentą L. Va
lensą (Valęnsa) atvykti į Lietuvą su 
oficialiu vizitu. Kaip pranešė prezi
dento spaudos atstovas N. Maliuke
vičius, Lenkijos valstybės vadovas 
kvietimą priėmė. Vizito data bus su
derinta vėliau diplomatiniais kana
lais. Tikimasi, kad vizitas įvyks jau 
šį pavasarį, tada Vilniuje turėtų būti 
pasirašyta Lietuvos ir Lenkijos drau
giškų santykių ir gero kaimyninio 
bendradarbiavimo sutartis. Prane
šama, kad A. Brazauskas pokalbyje 
su L. Valensa pastebėjo, jog Lietu
voje yra politikų ir juos remiančių 
žmonių, kurie dėl praeities įvykių 
vertinimo norėtų atidėti sutarties pa
sirašymą. Jis sakė, kad Lietuvos 
vadovybė yra tvirtai pasiryžusi pa
laikyti glaudžius, abipusiai naudin
gus santykius su kaimynine Lenkija, 
kurie atvertų didesnes galimybes 
bendradarbiauti su Europos sąjun
gos struktūromis.

”EL“ redakcija gavo Kaune kovo 
5 d. įvykusios konferencijos "Lietu
vos ir Lenkijos sutartis“ kreipimąsi, 
parengtą šešių partijų ir sąjungų 
(konservatorių, krikščionių demo
kratų, demokratų, nepriklausomy
bės, tautininkų, centro), septynių vi
suomeninių organizacijų atstovų. 
Jame teigiama, kad “Lietuvos Res
publikos prezidentas ir užsienio 
reikalų ministerija, pažeisdami Kon
stituciją, nutraukdami Lietuvos vals
tybės politikos tęstinumą, sutartyje

Atgarsiai
Ištižę kaip baudžiauninkų vaikai...

Labai gerai atsakė Romualdas 
Ozolas ("Europos lietuvis“ Nr. 8/94) 
Europos parlamentui dėl rezoliucijos 
apie Kaliningrado (Karaliaučiaus) 
sritį. Tiktai reikia, kad tie atsakymai 
Europos parlamentą pasiektų, ypač 
mums palankų atstovą. Antraip likę 
tiktai lietuviškam darželyje tie geri at
sakymai reikšmės neturės ir padėties 
nekeis.

Mes išeivijoje nuogąstaujame, kad 
Lietuva savo reikalavimų į Karaliau
čiaus kraštą kaip nuo amžių lietuvišką 
žemę nei viešai, nei diplomatiniais ka
nalais niekur nepareiškia. Kaip kiškiai 
bijo išsižioti, svetimiesiems parodyti 
savo literatūrą tuo klausimu, kad ir 
Kušnerio veikalą nusiųsti tam tik
riems parlamentarams, o diplomatai, 
atrodo, bijo pasikalbėti, nurodyti, ap
šviesti, pareikšti savo lietuvišką požiū
rį ir kam tas kraštas istoriškai bei tei
siškai priklauso. Dabar nieko. Žurna
listai kaip papūgos kartoja, ką sveti

su Lenkija atsisako juridiškai de
klaruoti Vilniaus krašto teisėtą prik
lausomybę Lietuvai praeityje. Tokiu 
atveju Lietuva prarastų šias gali
mybes: greičiau likviduoti 1920- 
1939 m. rytinės Lietuvos dalies oku
pacijos ir aneksijos pasekmes; ge
riau apsisaugoti nuo valstybės teri
torijos vientisumo pažeidimų; parei
kalauti iš Lenkijos kompensacijos 
už Lietuvos valstybei padarytus 
nuostolius“. Reikalaujama į sutarties 
tekstą įrašyti, kad Lenkijos Respub
lika pripažįsta 1920-1939 m. rytinės 
Lietuvos dalies okupaciją bei anek
siją neteisėta ir visiems laikams at
sisako bet kokių pretenzijų į ją, kad 
Lenkijos Respublika pripažįsta Lie
tuvos Respublikos suverenitetą ilga
amžei sostinei Vilniui ir jos vientisai 
etnografinei istorinei teritorijai.

”EL“ taip pat gavo Lietuvos už
sienio reikalų ministerijos kovo 15 
d. pareiškimą, kuriame sakoma: 
"Pastaruoju metu Lietuvoje plačiai 
diskutuojama dėl rengiamos Lietu
vos ir Lenkijos draugiškų santykių ir 
gero kaimyninio bendradarbiavimo 
sutarties. Tai sveikintinas Lietuvos 
visuomeninio gyvenimo reiškinys. 
Tuo pačiu metu Lietuvos URM at
kreipia dėmesį, kad dažnai diskusi
jos įgauna vienašališkų kaltinimų 
pobūdį. URM susirūpinimą kelia 
grupės Kauno miesto tarybos depu
tatų pareiškimas, kategoriškai reika
laujantis paskelbti sutarties tekstą, 
netgi nurodymai, kokios nuostatos 
turi būti įtrauktos į tekstą“. Lietuvos 

mieji pasakė ar nutarė, bet nė vienas 
nesugeba išreikšti lietuvišką požiūrį.

Juk tą sritį rusai gavo tiktai admi
nistruoti, bet ne visam laikui valdyt. 
Antras Posdamas būtinai reikalingas. 
Jeigu bukagalviai Europos parlamen
tarai nežino, ką kalba, tai Lietuvos pa
reiga jiems priminti ir padėti išsiaiš
kinti. Bet ar mūsų pačių parlamentarai 
tai gerai žino ir supranta? Ar mūsų 
diplomatai turi bent elementarų supra
timą, ar jie susipažinę su literatūra 
apie Karaliaučiaus kraštą? Dieve, būk 
gailestingas, kad neklysčiau.

Rusai reikalauja koridoriaus su Ka
raliaučiumi. Stalinas jau buvo pradė
jęs "valyti“ tokį koridorių su žmonių 
šaudymais apie Merkinę ir t. t. Kodėl 
mūsiškiai nereikalauja savo teisių į 
Karaliaučių? Juk karo metu Maskvos 
radijas kasdien šaukė - Karaliaučius 
Lietuvai! Kodėl tokie dalykai nekelia
mi viešumon. Atrodo, Lietuvos žurna
listai buki tuo klausimu. Seimo atsto

URM pareiškė, jog rengiamoje su
tartyje atspindėti visi svarbiausi Lie
tuvos politiniai ir ekonominiai in
teresai, o derybos vyksta, remiantis 
tarptautinės teisės bei praktikos 
principais, taip pat 1992 m. rugsėjo 
4 d. Ministro Pirmininko A. Abiša
los patvirtintu Vyriausybės nutarimu 
Nr. 653, kuriame sakoma, jog žinios 
apie derybas su užsienio valsty
bėmis iki susitarimų pasirašymo yra 
Lietuvos Respublikos valstybinė 
paslaptis. "Lietuvos URM atmeta 
bet kokį spaudimą kaip bandymą 
daryti įtaką derybų eigai ir komp
likuoti valstybių tarpusavio santy
kius, ir primena, jog demokratinėje 
valstybėje pasitikėjimas diplomati
nės tarnybos darbo kokybe yra tikri
namas ratifikuojant pasirašytas su
tartis parlamente“, sakoma minister
ijos informacijos ir spaudos skyriaus 
perduotame pareiškime. Sutartis įsi
galiotų tik po ratifikavimo abiejų 
valstybių seimuose ir šalių pasikei
timo ratifikavimo raštais.

Vakar Povilas Gylys turėjo at
vykti į Varšuvą ir su kolega Lenki
jos užsienio reikalų ministru para
fuoti tą sutartį. Kaip pranešė Lietu
vos radijas, praėjusią savaitę Lietu
vos ir Lenkijos ekspertai baigė reda
guoti sutarties tekstą.

Visuomeninis komitetas dėl Lie
tuvos ir Lenkijos sutarties šią savai
tę organizavo protesto piketus prie 
užsienio reikalų ministerijos ir Pre
zidentūros.

ELI

vai nesusigaudo nuo atlyginimo ligi 
atlyginimo, prezidentas zuikio pėdo
mis mindžikuoja bolševikėlio Snieč
kaus takeliu. Seimo opozicija ant ”ly- • 
derio“ stygos Saudargo "senienom“ 
smuikuoja, technokratas Šleževičius 
gal apie tai niekada negirdėjo, Seimo 
pirmininkas tiktai algelę skaičiuoja, tai 
kas gi kitas rūpinsis? Gal R. Ozolas 
lietuviškus reikalus įsispyręs gins? 
Nežinia kaip ilgai prieš Želigovskio 
aferą laikysis? Jau begalviai rėkauja 
tos aferos atsisakyti. Visur mes suge
bam tik atsisakyti, bet niekur nemoka
me savo teisių ginti ir už jas suremti 
pečius. Ištižę kaip baudžiauninkų vai
kaičiai! 1918 m. savanorių dvasios nė 
šešėlio nėra. Tik turto grobimas, bet 
ne tėvynės Lietuvos ateitis rūpi. Dabar 
yra proga, bet neišnaudojama, kaip 
visada buvo Lietuvos istorijoje. Vė
liau dejuojame, kad mus visi skriau
džia kaip vaikus.
Australija B. Z.

Teisinis pagrindas Šiaurės 
investicijų banko veiklai

Kovo 15 d. Vyriausybės rūmuose, 
dalyvaujant Skandinavijos šalių am
basadoriams Lietuvoje, ministras 
pirmininkas A. Šleževičius ir Šiaurės 
investicijų banko viceprezidentas E. 
Karmilas pasirašė sutartį "Dėl Šiaurės 
investicijų banko teisinio statuso“. Šią 
sutartį Eltos korespondentui pako
mentavo Lietuvos investicijų banko 
steigiamojo komiteto pirmininkas J. 
Aliukonis.

"Sutarties pasirašymas - sudėtinė 
Baltijos investicijų programos dalis, - 
pasakė J. Aliukonis. - 1992 metais 
Šiaurės šalių ministrai kartu su Bal
tijos šalių ministrais sudarė tokią pro
gramą, kuriai skirta 100 milijonų ekiu. 
Jai įgyvendinti kiekviena Baltijos šalis 
turi turėti Investicijų banką ir pasi
rašyti būtent tokią sutartį, kuri sudaro 
teisinį pagrindą Šiaurės investicijų 
banko veiklai jos teritorijoje.“

Dainų šventė - 
kiekvieno lietuvio 
garbės reikalas

Pirmosios Lietuvoje Dainų šventės 
emblemos simbolis buvo kanklės, 
apjuostos šešeto formos ąžuolo lapų 
vainiku - šeštieji Lietuvos nepriklau
somybės metai. Ji įvyko prieš septynis 
dešimtmečius Kaune ir sutraukė 77 
chorus iš visos Lietuvos. Šventę rengti 
sumanė muzikas Juozas Žilevičius. 
Dainų švenčių 70-metis šiemet bus 
pažymėtas Pasaulio lietuvių dainų 
švente. Savo mintimis apie būsimą 
šventę dalinasi Dainų dienos meno 
vadovas dirigentas Petras Bingelis. 
Jis ilgus metus vadovauja Kauno val
stybiniam chorui, dirigento nuopelnai 
kultūrai pažymėti 1993 m: Naciona
line premija.

- Kaip sutikote žinią, kad Jums 
patikėtos atsakingos Dainų dienos 
meno vadovo pareigos?

- Įdomesnis momentas buvo 1990 
m., kai vyko Dainų šventė - pirmoji 
po ilgų stagnacijos metų. Buvau pa
skirtas Dainų dienos meno vadovu, 
man tai buvo nelauktos ir atsakingos 
pareigos. Toji Šventė buvo ypatinga, 
labiausiai - naujo repertuaro prasme. 
Dabar laukiame Pasaulio lietuvių dai
nų šventės. Teisybę pasakius, nelabai 
norėjau imtis meno vadovo pareigų, 
reikalaujančių be galo daug darbo, 
jėgų ir laiko. Tai labai garbingos pa
reigos, bet kartu ir gaila, kad kurį laiką

Šiaurės investicijų bankas kaip 
Šiaurės šalių - Islandijos, Norvegijos, 
Danijos, Suomijos ir Švedijos - fi
nansinė institucija, būdama tarptau
tine organizacija, nepatenka į kiek
vienos iš tų šalių jurisdikciją, jam 
netinka ir valstybių dvišalės sutartys 
dėl investicijų apsaugos ir garantijų. 
Todėl A. Šleževičiaus ir E. Karmilo 
pasirašyta sutartis numato tokias 
Siaurės investicijų banko Lietuvai 
teikiamų investicijų lengvatas ir ga
rantijas, kurios taikomos ir kitoms 
užsienio investicijoms.

Ši sutartis su Šiaurės investicijų 
banku Lietuvai bus naudinga ne tik 
įgyvendinant Baltijos investicijų pro
gramą, bet ir dirbant kitose Šio banko 
finansavimo, investicijų srityse, pa
sakė J. Aliukonis. Ją Lietuva pasirašė 
po Estijos, o Latvija dar tokios sutar
ties neturi.

negalėsiu iš visų jėgų dirbti su Kauno 
valstybiniu choru, kuris yra gerai ži
nomas ir laukiamas Europoje, negalė
siu su savo kolektyvu ruošti naujų 
programų. Bet pagal Liaudies meno 
rūmų padarytą chorvedžių apklausą 
mano reitingas buvo didžiausias. Rei
kėjo sutikti. Dainų šventė - prestižinis 
renginys, kiekvieno lietuvio garbės 
reikalas.

- Kokie chorai dalyvaus Pasaulio 
lietuvių dainų šventėje? Kaip verti
nate jų galimybes?

- Manau, kad dalyvaus tie kolekty
vai, kurie jau daugelį metų dalyvavo 
praėjusiose šventėse, seniai dirba ir ne 
dėl pinigų ar išvykų, o dėl dainos 
skambumo. Nebus netikėtumų, kad 
koks gerai žinomas choras šį kartą 
nepasiruoš ir nedalyvaus šventėje. 
Ruošiasi apie 136 mišrūs chorai, 96 
moterų ir 45 merginų chorai, 21 vyrų 
choras, 102 vaikų ir berniukų chorai. 
Malonu, kad atsiranda naujų kolek
tyvų. Į veiklą įsitraukia bažnyčių cho
rai, suklestėję atgimimo metais. Kiek 
žinau, norą dalyvauti Dainų šventėje 
pareiškė gana aukšto meninio lygio 
Kauno ir jo apylinkių bažnytiniai cho
rai. Šių metų Pasaulio lietuvių dainų 
šventė bus pirmoji, kuri suburs ir
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Keliais sakiniais
O Neregėtas pavasario potvynis Ne
muno žemupyje. Senieji Rusnės gy
ventojai tokio didelio potvynio neatsi
mena. Šilutės-Rusnės kelias kovo 16 
d. buvo apsemtas 1 metrą 40 centi
metrų, vietomis dar daugiau. Šiuo me
tu visame Šilutės rajone po vandeniu 
atsidūrė apie 40 tūkst. ha pievų, ga
nyklų ir dirbamos žemės. Ne vienas 
kaimas apsemtas, laikinai liko be 
elektros šviesos, telefono ryšio. Jų gy
ventojus gelbsti kariai. Susisiekiama 
amfibijomis, sraigtasparniais. Didelį 
nerimą kelia maždaug trijų kilometrų 
ilgio sulipusių ledų Sangrūda ties Rus
nės tiltu.

Pavasario potvyniai pasiekė ir 
Punią, Kėdainius, kai kurias Širvintų 
rajono, kitas šalies gyvenvietes.
O Atsistatydino miškų ūkio ministras. 
Prezidentas A. Brazauskas kovo 14- 
ąją pasirašė dekretą, kuriuo priėmė 
miškų ūkio ministro G. Kovalčiko at
sistatydinimą atsižvelgdamas į jo pa
ties prašymą. Neseniai Seimo LDDP 
frakcijos 50 narių pasirašė reikalavi
mą atstatydinti šį ministrą. Tikėtasi, 
kad jis prezidento dekretu bus atleis
tas kaip ’’praradęs pasitikėjimą“. Mat 
Valstybės kontrolės departamentas 
patikrino šios ministerijos finansinę 
veiklą ir, kaip rašyta spaudoje, nu
statyta, kad pora privačių firmų, 
kurių akcininku buvo ir ministro sū
nus, turėjo ypač palankias sąlygas 
privačiam medienos eksporto bizniui 
valstybės interesų sąskaita. ’’Laisvo
sios Europos“ radijas sakė, kad G. 
Kovalčikas atmeta jam reiškiamus 
kaltinimus ir pateiks visuomenei sa
vo paaiškinimus.
□ Vilniaus mei o padėjėja buvo užda
ryta į areštinę. BNS agentūros pra
nešimu, Z. Paulikaitė, Vilniaus mero 
padėjėja, kovo 10-ąją buvo sulaikyta, 
jos namuose atlikta krata. Kaip rašo 
spauda, ji įtariama ėmusi kyšius, kai 
1992-1993 m. dirbo Vyriausybės įga
liotinio Vilniaus rajone patarėja. Kovo 
13-ąją Z. Paulikaitė dėl silpnos svei
katos paleista iš areštinės, ji pasirašė 
pasižadėjimą neišvykti. Kaltinimas jai 
turi būti pareikštas per 10 dienų. ’’Lie
tuvos aidas“ kovo 15 d. pranešė gavęs 
Vilniaus rajono 6 visuomeninių orga
nizacijų pareiškimą, kuriame sakoma, 
kad šiame sulaikyme jos įžiūrinčios 
’’politinio susidorojimo elementų“. Jos 
kreipėsi ir į generalinį prokurorą dėl 
galimų teisinių nusižengimų sulaikant 
Z. Paulikaitę.
O Vėl aistros dėl ’’Valstiečio laikraš
čio“. Jis kovo 15 dieną 118 tūkst. egz. 
tiražu išėjo be teksto, “baltais pusla
piais“. Kreipimesi į laikraščio skaity
tojus sakoma, jog tai redakcijos dar
buotojų protestas prieš LDDP pradėtą 
savivalę, siekiant užgrobti nepriklau
somą leidinį. Taip pat rašoma, kad re
dakcijai jau žinoma, jog radikalioji 
LDDP grupė pasiūlė Vyriausybei išre
gistruoti akcinę ’’Valstiečių laikraš
čio“ bendrovę, atimti jos sukurtą turtą, 
bendrovės narių akcijas, o darbuotojus 
išvyti į gatvę arba padaryti LDDP tar
nais.

LDDP tarybos prezidiumo kreip
imesi dėl “Valstiečio laikraščio“ sako
ma, jog prieš dvejus metus, 1992 m. 
vasarį G. Vagnoriaus vyriausybė, pa
žeisdama Spaudos ir kitus įstatymus, 
įvykdė neteisėtą aktą - nacionalizavo 
LDDP leidinį “Valstiečių laikraštį“ - 
tai buvo padaryta neva nusavinant 
LKP (TSKP) turtą. LDDP atstovas 
spaudai teigia, kad LDDP “teisybę 
stengsis susigrąžinti teismo būdu“. 
Tai įvykus, ji nesiruošia “Valstiečių 
laikraščio“ paversti partiniu. “Valstie
čių laikraščio“ vyriausias redaktorius 
J. Švoba “Lietuvos aide“ priminė, kad 
LDDP jau buvo pateikusi ieškinį teis
mui dėl laikraščio grąžinimo, bet teis
mas pripažinęs “Valstiečių laikraščio“ 
uždarosios akcinės bendrovės steigi
mo teisėtumą.
O V. Ivanovo procesas gali baigtis 
balandžio pradžioje. Nuo praėjusių 
metų gruodžio 7-osios Aukščiau
siajame Teisme nagrinėjama V. Iva
novo ir jo bendražygių byla, kurioje 
jiems pateiktas kaltinimas dėl bend
rininkavimo jėga nuversti teisėtai 
išrinktą valdžią. Visi teisiamieji ne

prisipažįsta esantys kalti. Prasidė
jus teismo procesui tikėtasi, kad ši 
baudžiamoji byla bus baigta tirti 
kovo mėnesio pabaigoje. Tačiau 
bylą nagrinėjantis Aukščiausiojo 
Teismo teisėjas V. Višinskis “Res
publikos“ korespondentui pasakė, 
kad galbūt pavyks nuosprendį pa
skelbti balandžio pradžioje: tiki
masi tai padaryti iki balandžio 7 
dienos. Didžiausia problema - liu
dininkų nenoras duoti parodymus.
O Prancūzijos socialistų paaiškini
mas. “Respublika“ rašo, kad Pran
cūzijos socialistų partijos tarptauti
nis sekretorius G. Fuksas atsiuntė 
laišką Lietuvos socialdemokratams, 
jog iš tiesų kalbėjo su LDDP veikė
jais J. Karosu ir G. Kirkilu, tačiau 
tikrai nežadėjo tarpininkauti LDDP 
stojant į Socialistų internacionalą.
□ Vizos į Baltarusiją. Nuo 1994 m. 
balandžio 2 d. Baltarusija įveda Lie
tuvos piliečiams vizų režimą. Arti
miausiu metu bus nustatytos vizų 
kainos. BNS agentūros pranešimu, 
planuojama, kad vienkartinė viza 
kainuos 5 JAV dolerius, daugkartinė 
- 10, tranzitinė - 3, t. y. maždaug 
tiek pat, kiek kainuoja vizos Balta
rusijos piliečiams, atvykstantiems į 
mūsų valstybę.

O Naujasis Muzikos akademijos 
rektorius prof. dr. Juozas Antanavi
čius iškilmingos inauguracijos 
metu.
Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr. 
O Kandidatūra nepatvirtinta. Kaip 
pranešė “Lietuvos rytas“, kartu su 
naujuoju ambasadoriumi Didžiojo
je Britanijoje R. Rajecku į Londoną 
kaip ambasados politikos patarėjas 
ruošėsi vykti politologas Alvydas 
Medalinskas, buvęs Aukščiausio
sios Tarybos pirmininko B. Kuz
micko padėjėjas. Tačiau Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos atesta
cinė komisija ambasadoriaus teikia
mos kandidatūros nepatvirtino. A. 
Medalinskui pasiūlyta pirmiausia 
padirbėti užsienio reikalų ministe
rijos Vakarų Europos skyriuje.
O Lietuvos karo aviacijai - 75 me
tai. Ši sukaktis paminėta Kaune 
aviacijos muziejuje ir senajame 
Aleksoto aerodrome. Prisiminta 
Lietuvos aviacijos istorija, žymiau
si šalies aviacijos kūrėjai, lakūnai, 
kalbėta apie dabarties reikalus.
□ Lietuviškos spaudos atgavimo 
90-metis. Tam įvykiui Vilniaus uni
versiteto Žurnalistikos institute su
rengta mokslinė konferencija. Aka
demikas V. Merkys kalbėjo apie 
spaudos draudimo istorijos aktuali
jas. Keliuose kituose pranešimuose 
aptartas knygnešystės fenomenas.
O JAV laisvųjų profsąjungų dova
na. Šią savaitę Vilniuje Lietuvos 
profesinių sąjungų bendrijų rūmuo
se JAV laisvųjų profsąjungų insti
tuto darbuotojai pasirašė su Lietu
vos darbininkų sąjungos (LDS) 
prezidente A. Balsiene dokumentus 
dėl spaustuvės perdavimo. Šioje ce
remonijoje dalyvavo JAV ambasa
dorius Lietuvoje D. Johnsonas, ry
šių ministras G. Žintelis. Spaustuvę 
padovanojo JAV darbo federacija, 
parėmė JAV tarptautinio vystymo 
agentūros fondas. Naująją spaus
tuvę pašventino monsinjoras K. 
Vasiliauskas. Joje bus spausdina
mas neseniai atkurtas “Lietuvos 
darbininkas“, kiti LDS leidiniai.

SWTWTOS OEIEWS
Oficialaus Izraelio 

ministro pareiSkimo nebuvo 
’’Respublikoje“ 03 15 Audrius Bačiulis 
rašo apie Seimo užsienio reikalų 
komiteto nario A. Griciaus spaudos 
konferencijoje papasakotus įspūdžius 
iš Izraelio.

Ten A. Gricius viešėjo Kneseto 
(parlamento) kvietimu Europos tary
bos delegacijos sudėtyje. Jis domė
josi ir agentūros “Reuter“ išplatintu 
Izraelio teisingumo ministro D. Liba- 
jaus pareiškimu, kad žydai nenusileis 
ir kad Lietuvos vyriausybė privalo 
imtis atsakomybės už karo nusikal
tėlių nubaudimą, Antrojo pasaulinio 
karo metais pagrobtos bei konfiskuo
tos žydų nuosavybės grąžinimą. A. 
Griciui Izraelio oficialūs asmenys 
atsakė, kad specialaus ministro pa
reiškimo nebuvo, tai, ką platino “Reu
ter“, buvę tiek D. Libajaus, tiek kitų 
kalbų citatos. A. Gricius sakė apie šį 
pareiškimą kalbėjęs su Izraelio Kne
seto pirmininku S. Veisu ir užsienio 
reikalų ministru Š. Peresu. Abu jie 
pasakė pirmą kartą girdį apie tokias 
D. Libajaus kalbas. Lietuvos Seimo 
nariui taip pat pavyko telefonu pasi
kalbėti su Izraelio URM atstovais, 
kurie tvarko reikalus, susijusius su 
Lietuva. Jam buvo pasakyta, kad Iz
raelio vyriausybę jaudina tik galima 
karo nusikaltėlių reabilitacija. Apie 
turto grąžinimą valstybiniu lygiu nie
kas nešneka. Tačiau šiuo klausimu 
būtų galima derėtis. Izraelio vyriausy
bė taip pat neketina kištis į Vyzentalio 
centro steigimo Lietuvoje reikalus.

Gyvensime tarp mūrų?
Malonu prisiglausti kokiame nors 
parkelyje nuo didmiesčio triukšmo, 
tačiau kitaip žiūrima, kai kvepia pelnu. 
’’Respublikoje“ 03 12 Onos Stankevi
čiūtės straipsnyje rašoma apie ketini
mus apstatyti Žemaitės paminklą Vil
niuje bei kitus nedidelius parkelius.

“Vilniaus gamtos apsaugos drau
gijos spaudžiami projektuotojai teisi
nosi, jog per statybas Žemaitei nė 
plaukelis nuo galvos nenukris, ji tik 
bus apgaubta pasagos formos mūrais. 
Dėl medžių, kurių taip trūksta sos
tinėje, dėl jų gaivinančio jaukumo ar
chitektai galvų nesuka. Bus tų me
džių! O perėjus prospektą, už kelių 
šimtų metrų, drebina senamiestį kiti 
“kūrybiniai sumanymai“. Savo valdas 
plečia “Hermio“ bankininkai. Me
džiai čia taip pat trukdė, tad krito pir
mieji. Eilės laukia “Palangos“ resto
rano pašonėje esantis skverelis. Čia 
bus įkūnyti architekto Anuškevičiaus 
polėkiai. Spėjama, jog bus pastatytas 
galingas viešbutis su visais priedais, 
mašinų aikštele ir kt. O už žaliąjį vi
suomenės turtą kažkokia vokiečių fir
ma 80 tūkst. dolerių pažadėjusi. 
Miesto galvos neatsilaikė tokiai pa
gundai“.

Bandymas pasiteisinti ar suklaidinti?
Vasario 15 d. Seime įvyko Kovo 

11 -osios akto signataro Virgilijaus Če
paičio spaudos konferencija. Žinia, 
Aukščiausiasis Teismas yra pripažinęs 
V. Čepaitį bendradarbiavus su KGB, 
nors pats jis pripažįsta - ir, kaip teigia, 
gali patvirtinti dokumentais - tik tai, 
kad LSSR KGB buvo davusi skleisti 
versiją apie jo bendradarbiavimą su 
šia organizacija. Apie tai jis jau kal
bėjo sausio 14 d. konferencijoje, ta
čiau, pasak V. Čepaičio, “po praėju
sios spaudos konferencijos daugeliui 
žmonių liko neaiškių klausimų“. Pa
reiškęs norą bent į dalį jų atsakyti V. 
Čepaitis, padedamas Seimo nario K. 
Skrebio, sukvietė žurnalistus, pacita
vo jiems iš Generalinės prokuratūros 
gautą dokumentą ir išdalino jo kopi
jas. Tose dokumento kopijose rašoma 
apie tai, kaip K. Prunskienė laisvu nuo 
konferencijos, vykusios Prahoje, metu 
vaikščiodama miesto gatvėmis netikė
tai informavusi “Kliugerį“, jog vienas 
KGB bendradarbis jai pranešęs, kad 
“V. Čepaitis yra KGB agentas, vykdo 
šios organizacijos užduotis ir yra vi

Sunku Lietuvoj...
Živilės Kriaučiūnienės straipsnyje 
’Tiesoje“ 03 15 aprašomos ’Tele-3“ 
kanalo problemos, išsakytos Vilniuje, 
Žurnalistų sąjungoje, įvykusioje televi
zijos direktorės Uucijos Baškauskaitės 
spaudos konferencijoje.

L. Baškauskaitė pareiškė esanti ne
patenkinta ’Tele-3“ įvaizdžiu, kuris 
kuriamas spaudoje, todėl nusprendusi 
pati susitikti su žurnalistais ir pa
pasakoti apie savo darbus bei planus. 
L. Baškauskaitės įsitikinimu, ’Tele-3“ 
praplėtusi Lietuvos gyventojų akiratį, 
parodžiusi, kad pasaulyje yra daugybė 
įvairių programų ir filmų, ne tik rusiš
kieji, televizija mokanti užsienio kal
bų. Planai dar gražesni, tačiau ’Tele
s’1 yra sistemingai žlugdoma. Nebūna 
nė vienos dienos be nemalonumų. 
Nuolat grasinama uždaryti kanalą, 
sutrumpinti transliavimo laiką, didina
mi mokesčiai ir 1.1. Apskritai Lietuvo
je dirbti labai sunku: spauda esanti pa
pirkta, valdininkai dreba dėl savo kė
dės ir veikia pagal skambutį iš viršaus.

Spaudos konferencijoje daug dis
kusijų sukėlė autorių teisių klausimas. 
Specialistų žiniomis ”Tele-3“ šiuo 
metu turi teisę retransliuoti tik dviejų 
užsienio šalių televizijos programas ir 
jokių autorių teisių licencijų. Tiesa, 
Lietuvoje dar nepriimtas autorių teisių 
įstatymas, bet jis greitai įsigalios: liko 
paskutiniai svarstymai Seime.

I klausimą, ar L. Baškauskaitė 
kreipsis į teismą dėl itin šiurkščių įžei
dimų “Respublikoje“, ji atsakė, jog 
neketina duoti naujo peno sensacijų 
ištroškusiems žurnalistams. Tačiau 
norėtų žinoti: ar yra Lietuvoje kokios 
nors etikos ribos, ar yra nors viena 
organizacija, kuriai tai rūpėtų?

Danu pagalba kariškiams
”33 angliškai kalbantys Lietuvos kariai 
stažuosis Danijoje“ - rašo Ramunė Sa
kalauskaitė straipsnyje ’’Lietuvos ryte“ 
03 12.

Pranešama, kad Danijos gynybos 
ministras Hanas Haekkerupas ir Lietu
vos krašto apsaugos ministras Linas 
Linkevičius parašais patvirtino dvišalį 
susitarimą dėl karinio bendradarbiavi
mo. Dokumento pasirašymą L. Linke
vičius pavadino reikšmingu politiniu 
faktu. Žurnalistams buvo pranešta, kad 
susitarimu apibrėžiamos bendradarbia
vimo sritys. Danai padės apmokyti ka
riškius, bus keičiamasi delegacijomis. 
Straipsnyje pažymima, kad Danija 
pasisako už Lietuvos artėjimą prie 
NATO ir Europos Sąjungos. Danijos 
gynybos ministras užsiminė apie gali
mybę drauge dalyvauti laivyno praty
bose.

Lietuvos krašto apsaugos ministras 
informavo, jog netrukus bus paskelb
tas konkursas Lietuvos karių būriui, 
kuris bus įtrauktas į Danijos taikos 
palaikymo batalioną. 33 atrinkti lietu

siškai jos kontroliuojamas“. Sakinys 
apie V. Čepaitį žurnalistams išdalin
toje kopijoje pabrauktas, o šalia ranka 
rašyta buvusio LSSR KGB generolo 
Čaplino rezoliucija: “Šią informaciją 
reikia skleisti ir toliau. 1991 05 18.“

V. Čepaitis sausio 14 d. spaudos 
konferencijoje grasinosi po poros sa
vaičių pateikti viešajai nuomonei šį 
dokumentą, jei į jį nereaguotų Genera
linė prokuratūra. Nesulaukęs jokio at
sako, praėjus porai mėnesių V. Čepai
tis vėl kreipėsi į ketvirtąją valdžią - 
žurnalistus. Sausio 14 d. nenorėjęs at
sakinėti arba labai nekonkrečiai atsaki
nėjęs į klausimus, šį kartą V. Čepaitis 
tesulaukė vieno klausimo, kuris taip 
pat liko be atsakymo, ir spaudos kon
ferencija, trukusi 12 minučių, buvo 
baigta. Šįkart jis jau visai kitaip aiškina 
buvusios spaudos konferencijos sušau
kimo motyvus. Sausio mėnesį V. Če
paitis teigė, jog šiam žingsniui jį inspi
ravo “atsinaujinę kaltinimai jo adresu“. 
Vasario mėnesį V. Čepaitis sako, jog 
prabilti paskatinęs bandymas įvelti jo 
asmenį į redakcijų tarpusavio ginčą. 

viai privalės kalbėti angliškai. Kariai 
bus apmokomi Lietuvoje ir Danijoje, 
o rugpjūčio mėnesį Danijos taikos pa
laikymo bataliono sudėtyje dalyvaus 
taikos palaikymo misijoje Chorva- 
tijoje.

Greičiausiai vasarą lietuviai su 
danais surengs bendras pratybas.

Apvilti ’’Merilinos“ 
indėlininkai

Lietuvos spaudoje pastaruoju metu 
gausu rašinių apie privačių kredito 
firmų bankrotus ir nepatenkintus jų 
klientus, kurių viltys gauti didelius 
palūkanų procentus už savo indėlius 
neišsipildo. Ta tema - ir V. Čeplevičiū- 
tės straipsnis ’’Respublikoje“ 03 15 
’’Merilinos“ savininkė slepiasi Vokieti
joje“.

Pranešama, kad Kaune pusšešto 
šimto žmonių, patikėjusių santaupas 
“Merilinos“ firmai ir jau nebežinan
čių, ar pavyks jas atgauti, sprendė, ką 
daryti toliau. Buvo išrinkta iniciaty
vinė grupė, kuri ieškos būdų, kaip in
dėlininkams susigrąžinti pinigus.

“Jau įsitikinome, kad Lietuvoje be 
galo daug patiklių žmonių, lengvai 
susigundančių žadamais dideliais 
procentais. Pagyvenusi moteris, par
davusi butą ir panorusi praturtėti iš 
tokių procentų, - beveik klasikinis 
pavyzdys, - rašo V. Čeplevičiūtė. - 
Tačiau indėlininkas, su kuriuo kalbė
jomės, beveik mėnesį tyrinėjo ”Me- 
riliną“ ir vis dėlto ryžosi jai atiduoti 
labai didelę dolerių sumą, už kurią 
buvo žadėta net 15 proc. kiekvieną 
mėnesį. Kuo ši firma disponavo? Ne- 
kilnojamuoju turtu, registruotu A. 
Juknelienės (“Merilinos“ savininkės 
- aut.) vardu, langų rėmų gamybos iš 
vokiškos žaliavos cechu. Indėlinin
kams buvo žadama, kad netrukus 
pradės veikti duonos kepimo bei 
mėsos gaminių cechai. Tiesa, vietoj 
duonos cecho buvo rastas restoranė
lis, o mėsos gaminių cechui kol kas 
dar tik nupirkta įranga.“

Turėjo “Merilina“ indėlininkų net 
iš Danijos. Viena kaunietė, pasiskoli
nusi pinigų, išsiuntė sūnų mokytis į 
Daniją, o jis ten papasakojo apie ste
buklingus procentus, ir danai taip pat 
neatsispyrė lietuviškai pagundai.

Kokia bendra indėlių suma? Pasi
rodo, žmonės iš Vilniaus, Kauno bei 
įvairių Lietuvos vietų “Merilinai“ su
nešė 8 milijonus dolerių. Šiauliuose 
būta nedidelių grupių, kurios priim
davo indėlius žadėdavo per mėnesį 
mokėti 5 proc., o pačios, sukaupusios 
didesnę sumą, veždavo į Kauną. Pa
čios A. Juknelienės turtas vertina
mas, pasak indėlininkų, 4 milijonais 
dolerių.

Neatlaikiusi indėlininkų spaudi
mo “Merilinos“ savininkė kovo 2- 
osios naktį su dukromis išvyko į Vo
kietiją. Sako, ji iš ten skambinanti sa
vo darbuotojams ir aiškinanti, kad 
netrukus sugrįš, kai tik gaus paskolą.

V. Dimas

Paskutiniojo susitikimo su žurnalistais 
metu jis “atskleidė“ faktą, jog “Lietu
vos aidas“ pateikė “Respublikai“ civi
linį ieškinį, reikalaudamas paneigti šia
me laikraštyje 1991 m. lapkričio mė
nesį paskelbtus žodžius: “Visiems ži
noma, kokią įtaką V. Čepaitis turėjo 
Parlamentui, Vyriausybei ir pagaliau 
valstybės laikraščiui, kuris daugiausia 
reiškė ne valstybės, o jo interesus“. Pa
sak V. Čepaičio, pakviesto toje byloje 
būti liudininku, proceso esmė susijusi 
su kaltinimais jam dėl bendradarbiavi
mo su KGB. Kovo 16 d. teismo posė
dyje V. Čepaitis norėjo padaryti pa
reiškimą dėl minėtų dienraščių redak
cijų civilinės bylos esmės. Bet teisėja 
pareikalavo pirma atsakyti į klausimus. 
V. Čepaitis tai padaryti atsisakė ir pa
reiškė, kad prieš tai reikėtų išsiaiškinti 
KGB generolo Čapliko ir "Respubli
kos" ryšius. Beje, teismas atmetė 
"Lietuvos aido" ieškinį "Respublikai". 
O V. Čepaičio istorijoje spaudos atsto
vams, kaip, matyt, ir visuomenei lieka 
galvosūkių, mįslių ir paslapčių.

Erika Umbrasaite
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Dainų šventė - kiekvieno lietuvio garbės reikalas

(Atkelta iš 1 psl.)

pasaulietinius, ir bažnytinius, ir tremti
nių bei išeivių kolektyvus. Išeivijai at
stovaus 20 chorų iš Kanados, JAV, 
Australijos, Vokietijos. Lenkijos, Lat
vijos, Ukrainos - apie 370 dainininkų. 
Visi turės progą suvažiuoti ir kartu 
atlikti tą repertuarą, kuris yra visiems 
malonus, geras ir norimas.

- Ar jau aiškus Dainų šventės 
repertuaras?

-Taip, jis jau yra surinktas. Jį suda
rant buvo atsižvelgta į visus pasiūly
mus, kuriuos pateikė dainos mylėtojai. 
Įtraukėme nemažai naujų, šventėse 
neskambėjusių dainų, išeivijos- auto
rių- Strolios, Govėdo - kūrinių. Yra 
giesmių, kurios niekada anksčiau ne
būtų atliekamos dainų šventėje. Viena 
jų - chorvedžio, žinomo kompozito
riaus Jono Dambrausko ’’Malda už tė
vynę“.

- Šventėje dalyvaus lietuvių iš 
visos pasaulio. Kaip vyks repeticijos, 
pasiruošimas ?

- Išeivių ir tremtinių chorai atvyks į 
Lietuvą kiek anksčiau prieš šventę. 
Bet repeticijų vis dėlto mažai. Tai bus 
tam tikras kiekvieno vadovo, dirigento 
išbandymas - po labai trumpo laiko, 
skirto bendroms repeticijoms, reikės 
pasirodyti ypač gerai. Todėl mes ke
liam reikalavimus, kad chorai iš anks
to savarankiškai pasiruoštų labai gerai. 
Pagrindinis akcentas bus Kaune, kai 
suvažiuos geriausiai įsisavinę reper
tuarą chorai. Ryte - bendra repeticija, 
vakare - Dainų šventės atidarymas. 

Taip pat ir Vilniuje turėsime vieną re
peticiją. Anksčiau choristai į šventes 
suvažiuodavo prieš savaitę ir repetuo
davo, kartais savaitės pabaigoje net 
nebebūdavo ką veikti. Manau, kad ir 
išeivijos, ir tremtinių kolektyvai bus 
pasiruošę, nes yra galimybė pasirinkti 
pagal sudėtingumą sau tinkamas re
pertuaro dainas, nebūtina griebtis ne
įmanomo. Jei chorai privalėtų išmokti 
visas dainas, tai turėtume daug proble
mų, nes ne visi ’’įkąstų“ repertuarą. 
Yra sudėtingesnių kūrinių, kaip Marti
naičio ar Šimkaus ’’Oželis“, kuriuos 
nelengva įveikti ir stipriems kolekty
vams. Nesinorėtų, kad šventėje skam
bėtų tik lengvos, patogios, melodingos 
dainos. Įdomiau, kai kiekvienas ko
lektyvas turi tam tikrą riešutėlį pa
kramtyti besiruošdamas šventei. Palie
kame chorų vadovams apsisprendimo 
laisvę, o tai kartu ir galimybė visiems 
norintiems dalyvauti šventėje. Viskas 
paaiškės, kai susirinksime scenoje.

- Pasaulio lietuvių dainų šventėje 
bus naujas renginys - simfoninės ir 
chorinės muzikos vakaras Vilniaus 
sporto rūmuose. Prašau apie tai pa
sakyti kiek išsamiau.

- Tai didžiulis sumanymas, kuris, 
manau, turėtų didelį pasisekimą ir rek
laminę naudą. Anksčiau dainų šventės 
būdavo mėgėjiškas dainininkų ir šokė
jų renginys. Šį kartą sporto rūmuose 
susirinks profesionalūs kolektyvai - 
simfoninis orkestras ir 300 geriausių 
choristų, atliks lietuvių kompozitorių 
kūrinius, kurie mėgėjams ’’neįkanda
mi“, diriguos Lietuvos geriausi diri
gentai. Numatyti klasiko M. K. Čiur
lionio ’’Miške“ ir ”De profundis“ (šis 
kūrinys retai atliekamas Lietuvoje), 
Gaidelio, Bacevičiaus, Kutavičiaus, 
Bartulio, Balsio, Nabažo mažai žino
mi ar net neskambėję, bet brandūs lie
tuvių kompozitorių kūriniai. Koncer
tas turėtų būti įrašytas į videojuostas. 
Tai būtų lyg Lietuvos profesionalaus 
meno atlikėjų ir kompozitorių vizitinė 
kortelė.

Tikimės, kad renginys vyks sporto 
rūmuose, bet gali būti pasirinkta ir kita 
salė koncertui, jei juose nepavyktų 
sukurti natūralios akustinės sistemos, 

kokia yra visame pasaulyje. Mano 
nuomone, nuo mikrofoninio garso 
stiprinimo kenčia menas, kūrinio 
skambesys, nes sunku išbalansuoti 
stiprinimą, kai scenoje tiek atlikėjų. 
Pavykus įgyvendinti šį sumanymą 
sporto rūmuose, jie ir ateityje galėtų 
pasitarnauti tokio masto koncertams.

- Šventės rengėjai labai entuzias
tingai kalba apie būsimą renginį. Bet 
girdėti ir kitokių kalbų, neva mums 
dabar taip sunku gyventi, o čia dar 
šventes ruošiame...

- Sunkumų, žinoma, yra ir patiems 
šventės rengėjams. Kokį klausimą 
benagrinėtumėm, atsiranda problemų, 
ypač finansinių. Bet gal apie tai nerei
kėtų kalbėti, nes vien kalbom mes nie
ko neišspręsime. Reikėtų pasekti kitų 
šalių, tautų pavyzdžiu, kad ir estų. Kai 
Estijoje buvo blokada, jie niekada ne
kalbėjo, jog neturi benzino, pinigų. O 
kai buvo paklausta, kokia chorų padė
tis, jie atsakė: chorų Estijoje net pa
daugėjo, mes nekreipiam dėmesio į 
sunkumus, dainuojam, dirbam. Mes 
irgi turėtumėm kažkaip suktis. Pažiū
rėkim į Norvegiją. Ne tokia jau didelė 
šalis, gyventojų joje ne ką daugiau nei 
Lietuvoje, gamtiniais ištekliais ji taip 
pat neturtingesnė už mus, o kokius 
renginius, šventes organizuoja! Lile
hamerio olimpiada pripažinta pačia 
geriausia iš visų buvusių žiemos žai
dynių, o gegužės mėnesį Norvegijoje 
vyks Bergeno festivalis - prestižiš
kiausias Skandinavijoje (Kauno vals
tybinis choras, beje, taip pat pakvies
tas dalyvauti). Ir visa tai kainuoja, ne
atsiranda be darbo, be kūrybinių pas-, 
tangų. Kalbos, kad mes nieko neturim, 
nieko negalim, - kraštutinumai, ve
dantys tautą į pražūtį. Tiesiog reikia 
užsidaryti ir dirbti. Taip ir su Dainų 
švente. Sunkumų buvo ir bus, įvairių 
ir nenumatytų. Bet juos reikia įveikti. 
Be jokių ambicijų, visiems susitelkus, 
kaip kad Baltijos kely susikibom ran
komis, ir parodyti pasauliui, jog tebe
esant dainų šalis.

- Kuo dainų šventės brangios lie
tuvių tautai?

- Mano supratimu, tos šventės ne
turi kokio nors neigiamo atspalvio,

Petras Bingelis. Kęstučio Jūrelės (ELTA)nuotr.

kaip kas mano, jog jos yra sovietinis 
reliktas. Jos atsirado žymiai anksčiau. 
Estijoje tuoj bus 130 metų, Latvijoje 
- 120, kai surengtos pirmosios dainų 
šventės. Mes pradėjom vėliausiai. Jei 
pagalvotume, ką mūsų tautai davė 
dainų šventės sovietmečiu, atrastume 
daugiau gerų nei neigiamų šių ren
ginių pusių. Tiesa, buvo privalomas 
repertuaras, idėjinis ir net rusinantis. 
Bet kai Dainų šventėse atsirado 
’’Lietuva brangi“, ji viena nurungda
vo tas visas idėjas ir privalomas 
dainas. To mes negalim pamiršti. 
Dainų šventės - muzikinės kultūros 
išraiškos priemonės. Jei turim jų, tu
rim ir masinę muzikinę kultūrą. Jei 
tos kultūros neteksime, iš kur išaugs 
atlikėjai, kur pasuks jaunimas - į ko

merciją, tolyn nuo meno? Tauta pra
ras šaknis. Tada ją labai lengvai ir 
greitai galima bus kur nors prijungti, 
kam nors pajungti. Žmogų, kuris ne
turi išprusimo, tautinių šaknų, galima 
pasukti bet kuria kryptim. Jau dabar 
susibūrimuose retai beišgirsi dai
nuojant. Taigi, pasakyti, kad mums 
nereikia dainų švenčių dėl sunkaus 
materialaus gyvenimo, yra pavojin
ga. Praradę dainą, teturėsime kalbą, 
o ji viena, be kitų kultūros kompo
nentų, taip pat nyksta. Galbūt kada 
nors tauta bus tvirta ir nereikės tokių 
švenčių, bet gal tada pati tauta norės 
dainuoti.

- Ačiū už pokalbį.

Erika Umbrasaitė

Lietuvos dainininkai MŪnchene
Gintaras Vyšniauskas Mūnchene 

gyvena jau ketverius metus. Jis savo 
nepaprastai maloniu, lyriniu balsu gie
da beveik kiekvienose lietuvių pamal
dose. Baigęs Vilniaus konservatoriją ir 
Mūncheno aukštąją muzikos mokyklą 
(prof. E. Kaniavos ir prof. J. Loibl 
klases). Vokiškos dainos žanre tobuli
nosi pas prof. P. Šilavskį Salzburge ir 
A. Auger Lubecke. 1989 m. Salzburge 
laimėjo premiją vasaros muzikos aka
demijos ’’Mozarteum“ dainininkų kon
kursuose. Bavarijos radijo studijoje 
įrašė dainų programą. Yra paruošęs 
pluoštą Mozarto operų tenoro partijų. 
Šiuo metu dirba Mūncheno valstybi
nio operos teatro chore. Kaip solistas 
dažnai dainuoja įvairių stambių formų 
tenoro partijas. Du kartus yra koncer

V. I rnianas ičiutė, V. L. Kirvelytė, G. Vyšniauskas.
Dr. S. Girniaus nuotr.

tavęs tautiečiams Europos lietuviškųjų 
studijų savaičių renginiuose.

Kita dainininkė - mecosopranas - iš 
Lietuvos Mūnchene - Violeta Urma- 
navičiūtė (Urmana). Ji yra marijampo- 
lietė. Kauno Gruodžio aukštojoje mu
zikos mokykloje ir Vilniaus muzikos 
akademijoje baigė fortepijono klasę. 
Penkerius metus studijavo dainavimą 
Vilniaus muzikos akademijoj pas pro
fesorę Vladą Mikštaitę. Mūnchene 
dvejus metus gilino studijas meistriš
kumo klasėje pas prof. Josef Loibl, 
paraleliai Mūncheno operoje atlik
dama nedidelius vaidmenis. 1992 m. 
Vienoje Belvedere konkurse jai buvo 
paskirti trys specialūs prizai. Barcelo- 
noje Francisco Vinas vokalistų kon
kurse Violeta laimėjo pirmąją premi

ją, "Agnės Baltsa“ premiją geriausiam 
mecosopranui ir dvi specialias premi
jas. 1993-1994 m. sezone ji dainuoja 
Mūncheno operoj R. Štrauso "Elekt
roje“, Šveicarijos St. Gallene Pon- 
chielli "Džiokondoje“, Kielyje - Dž. 
Verdi "Luisoje Miller", Berlyne, Pa
ryžiuje ir Maskvoj - Verdi "Requi
em”, Bayreuto festivalyje - R. Wagne- 
rio "Valkirijoj" bei "Dievų sutemose“. 
Kitą sezoną solistė debiutuos Milano 
Skaloj R. Wagnerio "Valkirijos“ Fric- 
kos vaidmeny, Ženevos operoj Dž. 
Verdi ”Nabuke“dainuos Feneną, Iz
raelyje ir Italijoj Feneną dainuos diri
guojant Riccardo Muti ir t. t. Taigi per 
trumpą laiką jauna, stipraus balso, 
plataus diapozono dainininkė padarė 
didelę kaijerą.

Mūnchene po Dievo Kūno proce
sijos Violeta su Gintaru atliko gražią 
mūsų liaudies dainų pynę.

Neseniai Mūnchene atsirado ir pia
nistė Vaida Liucija Kirvelytė. Gimusi 
Kaune, baigusi Vilniaus M. K. Čiur
lionio vidurinę mokyklą. Studijas tęsė 
Maskvos P. Čaikovskio konservatori
joje. Nuo dešimties metų reguliariai 
koncertuoja. 1981 m. respublikiniame 
jaunųjų atlikėjų konkurse laimėjo ant
rąją premiją. Tais pačiais metais Če
koslovakijoje jaunųjų pianistų konkur
se "Virtuosi per musica di pianoforte" 
laimėjo pirmąją vietą ir absoliučios 
konkurso nugalėtojos vardą. 1990 m. 
dalyvavo tarptautiniame F. Šopeno 
pianistų konkurse Varšuvoje, taip pat 
tarptautiniuose pianistų konkursuose 
Vokietijoje ir Italijoje. Šiuo metu tęsia 
studijas pianistų meistriškumo klasėje 
Mūncheno aukštojoje muzikos mo
kykloje pas įžymų pianistą Gerhardą 
Oppitzą.

Alina Grinienė

Credit Facilities 
International Ltd.

• Siūlome iki 25% metinių palūkanų 
už indėlius metams ar ilgiau. • Susi
tarus galime mokėti palūkanas pagal 
nurodymą asmeniui, esančiam už
sienyje ar Lietuvoje. • Stambių indė
lių ilgesniam laikui palūkanas mo
kame pagal susitarimą.

Jūsų indėlių saugumą 
., garantuoja

Lietuvos įstatymai 
ir šalies bankų patikimumas.

• Tarpininkaujame perkant ir par
duodant nekilnojamąjį turtą Lietu
voje ir užsienyje. • Vykdome testa
mentų nurodymus bei tvarkome pali
kimus.

Kreiptis:
Credit Facilities International Ltd, 
A. Strazdelio 1,2600 Vilnius. 
Tel. 61 18 79. Fax 61 49 84.
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Mido Urbanavičiaus 
Tadžikistano dienoraštis

Pilietybė: garbė, išimtis ar 
prigimtinė teisė?

Šioje nuotraukoje - nelengvo. bet 
įdomaus likimo žmogus Midas Urba
navičius. Jis gimė Kaune prieš karą. 
Čia tespėjo baigti pirmąją klasę. Tėvai 
sovietų valdžios buvo išvežti j Viduri
nę Aziją. Ten pateko ir Midas. Nuo 
ankstaus ryto iki sutemos reikėjo 
dirbti medvilnės plantacijose. Darbas 
buvo pilniausia šio žodžio prasme - 
katorginis, stigo maisto, daug tremti
nių išmirė badu. Tadžikistane-ir dabar 
yra apleistos, apgriuvusios lietuvių 
tremtinių kapinaitės, bylojančios apie 
tautiečių vargą, skausmą ir Tėvynės 
ilgesį.

Baigęs Dušanbės politechnikos 
institutą, jis pradėjo verstis žurnalis
tine praktika. Buvo korespondentu 
Indijoje, Libijoje, Pakistane, Irane. 
Beveik 7 metus dirbo Kuliabo Tadži
kijoje laikraščio nuolatiniu korespon
dentu Afganistane. Vėliau - mokslinio 
redaktoriaus pareigos Tadžikijos žur
nale ’’Chajoti Dechot“, dirbo moksli
nio darbo ir informacijos centre ”Ta- 
bijat“ ryšių su užsienio šalimis atsto
vu. Jis buvo pirmojo Tadžikistano 
prezidento R. Nabijevo patarėju.

Midas Urbanavičius moka septy
nias kalbas (pasak jo paties, dabar vie
nintelis Lietuvoje gerai kalba arabiš
kai). Jis penkių knygų tadžikų, arabų, 
indų kalbomis autorius. Šiais metais 
Tadžikistano ’’Adibo“ leidykla išleis 
dar vieną jo knygą. Šiuo metu jis rašo 
knygą, kurią numato išleisti Lietuvo
je. Tai bus jo septintoji knyga, bet pir
moji gimtąja kalba - skaudus lietuvio 
tremtinio pasakojimas apie gyvenimą 
tolimajame Tadžikistane.

Ten dabar liepsnoja pilietinio karo 
gaisras, europiečiams nebeįmanoma 
gyventi. Todėl Midas Urbanavičius 
pernai buvo priverstas palikti kraštą, 
kur daug metų gyveno. Apskritai, 
’’priverstas palikti“ - švelniai pasakyta: 
žmogui teko bėgti, gelbėtis nuo Tadži
kistane siautėjančio teroro. Atvažiavo 

kaip stos i - iš ten dabar nieko neatsi- 
veši: plėšikai atima viską, turi džiaug
tis, jei gyvą palieka... Atėjęs į ”EL“ 
redakciją Vilniuje, M. Urbanavičius 
pasakojo, kaip nelengva iš tremties su
grįžti į Lietuvą. Savo kailiu jis patyrė, 
kad tokie žmonės nėra laukiami Tėvy
nėje - nei anksčiau, sovietmečiu, nei 
dabar, nepriklausomos Lietuvos lai
kais. Apie tai jis su širdgėla kalba savo 
Tadžikistano dienoraštyje, kurio iš
traukas pradedame skelbti kitame 
”EL“ numeryje.

Šiuo metu jis prieglobstį radęs 
Kaune, žmona su dukra - Teherane... 
M. Urbanavičius pasakojo, kad vienas 
didelis valdžios vyras padėjo jam 
išimties tvarka greičiau gauti Lietuvos 
Respublikos piliečio pasą. Bet vien to 
dokumento žaliais viršeliais neužten
ka, kad galėtum sugrįžęs po daugelio 
tremties metų jaustis pilnaverčiu žmo
gumi Tėvynėje - juk čia gyvenimą 
praktiškai tenka pradėti iš naujo...

Beklajodamas svetimuose kraštuo
se Midas Urbanavičius sutiko nema
žai Tėvynę turėjusių palikti lietuvių, 
su kai kuriais, dabar gyvenančiais Va
karų Europoje, Amerikoje, palaiko ry
šius, sulaukia jų paramos. Pavyzdžiui, 
jis rodė laišką, neseniai gautą iš Pran
cūzijoje, Strasbūre gyvenančio Vy
tauto Benue. Tai irgi įdomaus likimo 
tautietis, kariavęs Vietname. Su juo 
M. Urbanavičius susitiko ir susipažino 
Afrikoje.

Midas Urbanavičius neatsitiktinai 
tik atvykęs iš Tadžikistano užėjo į 
’’Europos lietuvio“ redakciją. Jis at
siųsdavo laiškų iš Vidurinės Azijos, 
jie buvo išspausdinti mūsų savaitraš
tyje, kai jis buvo leidžiamas Londone. 
Bendradarbiavimas tęsiasi. Kaip jau 
minėjome, kitame ”EL“ numeryje 
pradedame spausdinti Mido Urba
navičiaus įspūdžius iš Tadžikistano, 
rašoma ir apie ten sutiktus lietuvius.

ELR

Kas yra pilietybė? Ieškodama teisi
nio apibrėžimo, perverčiau ne vieną 
žinyną. Iš to, ką juose aptikau, reikėtų 
apibendrintai pasakyti, jog pilietybė - 
tai žmogaus priklausymas tam tikrai 
valstybei, kuri savo įstatymais nusako 
vienokias ar kitokias piliečių teises ir 
pareigas, kurių pilietis neprarado ir 
būdamas užsienyje. Pilietybę žmogus 
įgyja gimdamas pagal nacionalinį 
principą (vaiko pilietybė priklauso 
nuo tėvų pilietybės, bet nesusieta su 
gimimo vieta) ir pagal teritorinį prin
cipą (vaiko pilietybė priklauso nuo gi
mimo vietos, bet ne nuo tėvų piliety
bės). Daugelyje valstybių abu šie prin
cipai derinami.

Tarsi viskas aišku. O kad būtų dar 
aiškiau, pridursiu, jog 1937 metų sau
sio 28 dieną Lietuvos ministrų kabine
tas patikslino: “Lietuvos pilietis, tapęs 
bet kurio Amerikos krašto piliečiu, ne
nustoja Lietuvos pilietybės“. Regis, 
šiuo klausimu iš tikrųjų nebūtų jokios 
prasmės ginčytis, tuo labiau kad ir 
1990 metų kovo 11 dienos Aktu at
kurta 1918 metų vasario 16 dieną pa
skelbta Nepriklausoma valstybė su vi
sais joje galiojusiais įstatymais. Vadi
nasi, ir 1937 metų nutarimas turi ga
lioti, teigia Pasaulio lietuvių bendruo
menės valdyba pernykščiame bendra- 
raštyje Nr. 11. Neginčytina, jog Lietu
vos pilietis yra kiekvienas Lietuvoje 
gyvenantis žmogus ir kiekvienas už 
jos ribų gyvenantis lietuvis, nesvarbu, 
kad ir kokiomis aplinkybėmis jis būtų 
iš Lietuvos išvykęs, kada ir kur būtų 
gimęs, kad ir kokios jis būtų kartos, 
kad ir kokios valstybės pilietybę turė
tų, kad ir kokiame krašte jis gyventų. 
Už pilietybės pažymėjimą, Lietuvos 
Respublikos piliečio pasą neturi būti 
reikalaujama atsisakyti valstybės, ku
rioje dabar gyvena, pilietybės, tuo la
biau reikalaujama grįžti nuolatos gy
venti į Lietuvą.

Toksai pilietybės apibrėžimas gali 
pasirodyti perdėm platus, sakė “Ame
rikos balso“ korespondentui Bronius 
Nainys. Bet lietuvių tauta yra labai ne
gausi, labai pasklidusi po pasaulį ir 
kaip tik valstybingumo labui būtina 
visą tautą jungti, vienyti, kad kiekvie
nas lietuvis jaustųsi esąs ne tik savo 
tautos dalis, bet ir valstybės narys. 
Tiesa, girdėti balsų, jog Vakaruose 
gyvenantys lietuviai labiau rūpinasi 
atgauti išlikusį turtą, dėl to taip ir jau
dinasi dėl pilietybės. Tikriausiai to tur
to nė vienam nėra per daug. Bet, pa
sak Broniaus Nainio, turtas svarbesnis 
dalykas buvusiems Sibiro tremti
niams, o ne Vakarų pasaulyje gyve
nantiems. Mums pilietybė, sakė Bro
nius Nainys, lietuvybės išlaikymo pa
grindas. Mums, gyvenantiems už Lie
tuvos ribų.

Rytai. Vakarai. Lietuva. Trys tie
sės, susieinančios į trikampį ar lygia

grečiai gyvenimo brėžiamos? Kaip 
atskirti Rytų, Vakarų ir Lietuvos lietu
vį? Žmogų, kuris turi didesnių teisių ir 
net gali tikėtis išimčių? Pasirodo, yra 
toksai matas, pagal kurį nustatoma 
žmogaus vertė ir pripažinimas - teisė 
būti ar nebūti Lietuvos piliečiu. Štai 
per “Europos lietuvį“ žmogus šaukiasi 
advokato, galinčio įrodyti ir apginti jo 
teisę į Lietuvos pilietybę, žada gerai 
atsilyginti. Matyt, suvokia tasai žmo
gus, jos grumtynės laukia atkaklios. 
Nors kažin ar verta veltis į tokią bylą, 
tuo labiau kad esama ir paprastesnių 
būdų. Tegu tai nenuskamba kaip 
šventvagiška mintis, bet...

Ne taip seniai Lietuvos pilietybė 
Respublikos Prezidento dekretu buvo 
suteikta išimties tvarka už didelius 
nuopelnus Lietuvai keliolikai užsie
niuose gyvenančių žmonių. Vienas iš 
tų nusipelniusių - vokietis. Turtingas ir 
dosnus. Būdamas žymios Vokietijos 
firmos atstovas, nepaprastai daug nu
veikė diegiant naujas technologijas 
vienoje uostamiesčio įmonėje, ne kar
tą yra atvežęs labdaros. Negana to, iš 
savo namo (taip, taip, jam grąžintas 
namas Klaipėdos pašonėje) neišvarė 
gyventojų, neima net nuomos mokes
čio, dargi name įvedė vandentiekį, 
įrengė autobusų stotelę, nuveikė daug 
kitokių gerų darbų. Patys suprantate, 
ko vertas toksai žmogus. Nors būta 
ginčų, būta. Kur kas paprasčiau viskas 
klostosi, kai pilietybė suteikiama ne 
kitataučiui, bet kokio žymaus lietuvio 
sūnui. Pavyzdžiui; jei tėvas dirba ko
kioje nors Jungtinių Tautų organizaci
jos atstovybėje, arba yra buvęs garsus 
architektas, kokio fondo rėmėjas, ko
kios nors premijos ar stipendijos stei
gėjas... Kiek tokių turtingų, garbingų, 
žymių, nusipelniusių, kuriems piliety
bės klausimas yra tarsi vizitinė korte
lė, prisegama prie puošnaus švarko at
lapo kokio iškilmingo priėmimo prie
angyje? Tegu dekretai pasirašomi nors 
kasdien, tokių vis tiek nebus daug. 
Tuo tarpu tūkstančių tūkstančiai, iki 
šiol apskritai nesusimąstę dėl piliety
bės, gyveno ir gyvena vien Lietuva, 
nors likimo valia yra atsidūrę toli toli 
nuo Lietuvos. Ką atsakyti tiems žmo
nėms? Kad lietuvis, gyvenantis už 
Lietuvos ribų, nėra lietuvis ir Lietuvai 
nereikalingas?

Emilija iš Filadelfijos niekada ne
buvo buvusi Lietuvoje. Kaip ir jos tė
vai. Bet ji žinojo-esanti lietuvė. Tegu 
ir ketvirtos kartos. Ji žinojo, kad josios 
protėviai buvo ištremti į Sibirą po 
1863 metų sukilimo, kad jie per Man- 
džiūriją pabėgo į Ameriką, po durtinio 
pamušalu sugebėję išsaugoti pluoštelį 
lietuviškos spaudos. Šaukiama kraujo 
balso, Emilija atvažiavo į Lietuvą ir 
negalėjo atsistebėti, kaip viskas čia ar
tima ir miela, lygiai taip, kaip pasako
jo visus penkiasdešimt penkerius me

tus tėvai, niekada neregėję Tėvynės 
savo akyse. Tik vaizduotėje, tik širdy
je puoselėję kaip vienintelį ir bran
giausią dalyką pasaulyje. Stebėjosi ji, 
stebėjausi ir aš. Pamačiusi varnalėšos 
kerą prie vienos Vilniaus istorinės įžy
mybės, Emilija net susigraudeno. Pa
sirodo, mama jai pasakodavo apie ki
bius, bet gyvo augančio nebuvo ma
čiusi... Ar reikėtų čia aptarinėti šitą 
nuo vaikystės mums pažįstamą patvo
rių ir padaržių piktžolę, jeigu tasai pla
čialapis augalas su kibiais žiedais tur
tingoje Amerikoje gyvenančiai Emili
jai nesukeltų tokių keistų jausmų, 
kuriuos apibūdinti gali tiktai žmogus, 
suvokiantis savo pradžių pradžią, - te
nai, prie Babriškių, prie Nemuno, kur 
nuskendo barža su ilgon tremtin pas
merktais sukilėliais.

- Aš esu lietuvė, Amerikos lietuvė, 
- kartojo ir kartoja man Emilija. - Aš 
jaučiu esanti lietuvė, ne amerikietė...

Ji norėtų vėl ir vėl sugrįžti į Lietu
vą, bet Amerikoje jos namai, jos šei
ma, jos darbai, jos tėvai, jos protėvių 
kapai. Kol kas ji dar nesusimąstė, jog 
vieną dieną gali iškilti pilietybės klau
simas. Nors nuo to, ar ji turės Lietu
vos piliečio pažymėjimą ar pasą su 
Vyčiu ant viršelio, lietuvybės jausmas 
nei sustiprės, nei susilpnės. Ji turi na
mus. Ji turi Gimtinę ir Tėvynę. O ką 
daryti, jei namų neturi, jei į Lietuvą 
bėgi, ieškodamas namų?

Prieš keletą mėnesių liūdnas liki
mas iš Tadžikistano į Lietuvą kaip į 
kokią užuovėją parvijo moterį su liūd
nu kraičiu. Ji vienmetė su Amerikoje 
gyvenančia Emilija. Skirtumas tik 
toks, kad ji niekada nejautė tėvų glo
bos. Ji užaugo vaikų namuose. Tarybų 
valdžia rūpinosi jos auklėjimu, jos 
mokymu. Baigusi amatų mokyklą, su 
būreliu vienmečių išvyko į Vidurinę 
Aziją austi rytietiško šilko. Ten ji turė
jo atskirą butą, ten ji turėjo darbo. Te
gu ir tarp svetimų, bet nesijautė esanti 
svetima, kol prasidėjo sumaištis. Ji su
vokė, kad reikia bėgti. Kur? Žinoma, 
namo, į Lietuvą, nors čia jos niekas 
nelaukė. Pagal pasą yra lietuvė, bet tai 
ne tas pats kas Lietuvos pilietė. Kas jai 
čia parūpins būstą, kas mokės pensiją 
už svetimame krašte austus šilkus? 
Jeigu ji turėtų kokių nuopelnų Lietu
vai, gal išimties tvarka viskas kur kas 
paprasčiau klostytųsi? O kol kas jos 
galvelę slegia sunkiausios mintys: 
kodėl iš svetimo krašto pabėgusi, ji at
sidūrė svetimame krašte. Nors lyg ir 
tarp savų. Ten ji buvo laikoma rusė, 
ne tadžike, todėl turėjo bėgti. O čia, 
viename dideliame Lietuvos mieste, iš 
kur prieš kelis dešimtmečius išvažia
vo, yra nei rusė, nei lietuvė (per tą lai
ką gerokai pamiršusi lietuviškai), nei 
pilietė, nei turinti išimčių.
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Vieno ’’stebuklo“ Vilniuje istorija
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“Lietuvos rytas“ kovo 10-12 die
nomis paskelbė Valdo Bartusevičiaus 
rašinį “Dar vienas Lietuvos stebuklas: 
per mėnesį galima įsigyti ne tik šalies 
pilietybę, bet ir milžinišką namą Vil
niaus centre“. Jame išsamiai pasakoja
ma, kaip per labai trumpą laiką iš Ka
nados atvykusi Regina Epštein Paul 
tapo milijonų litų vertės pastato Lietu
vos sostinėje savininke. Netrukus na
mas parduotas vienos daržovėmis ir 
vaisiais prekiaujančios firmos prezi
dentui Vladislavui Kliukovskiui.

Rašinyje apibūdinta nemažai įsta
tymų pažeidimų bei keistų aplinkybių, 
kurios gaubia šią istoriją. Pareiškime 
Migracijos departamentu R. Epštein 
tvirtina gimusi 1930 metais Vilniuje. 
Ji rašo, jog prasidėjus karui drauge su 
kitais šeimos nariais iš pradžių atsi
dūrė žydų gete, o esą vėliau buvo iš
vežta į kažkokią neįvardintą “be
laisvių stovyklą“ Vokietijoje. Po karo, 
kaip tvirtina R. Epštein, abu jos tėvai 
kartu su ja persikėlė gyventi į Kanadą. 
Pasak “Lietuvos ryto“, maždaug 
1992-ųjų pabaigoje arba 1993-ųjų 

pradžioje ji kreipėsi į Migracijos 
departamentą Vilniuje, prašydama 
suteikti jai Lietuvos Respublikos pi
lietybę. Departamento pasų skyriuje 
R. Epštein Paul dokumentų aplankale 
įsegta vasario 9 diena datuota jos pi
lietybės priesaika, kuri, kaip ir privalu, 
surašyta lietuvių kalba, tik kažkodėl... 
atsiųsta faksu. Lapo viršuje automatiš
kai užrašomos nuorodos - laikas ir iš
siuntimo vieta - šiame dokumente nu
kirptos. Po poros savaičių 1993 metų 
vasario 23 dieną, R. Epštein Paul 
noras tapti Lietuvos piliete buvo 
patenkintas. Dar po trijų dienų vadi
namąja skubos tvarka ji jau gavo 
mūsų šalies pasą. Prabėgus vos vien
uolikai dienų, kai R. Epštein Paul 
buvo įteiktas Lietuvos pasas, Vilniaus 
miesto valdybos piliečių nuosavybės 
teisių atstatymo tarnyba nutarė jai 
grąžinti pusę namo, nes ta nuosavybė 
priklausiusi jos mirusiai motinai, bet 
1940 metais buvo nacionalizuota. 
V.Bartusevičius primena, jog pagal 
įstatymą sovietmečiu nacionalizuotą 
turtą gali susigrąžinti tik tie piliečiai, 

kurie nuolat gyvena mūsų šalyje. Tai 
netapo kliūtimi R.Epštein - ji greitai 
prisiregistravo Vilniuje... Maždaug po 
dešimties dienų piliečių nuosavybės 
teisių atstatymo tarnybos nutarimą 
patvirtino miesto valdyba ir Vilniaus 
meras. R. Epštein Paul kreipėsi į mies
to 2-osios apylinkės teismą, prašyda
ma perduoti jai ir kitą minėto namo 
dalį, nes esą jos motina jį valdė ben
dros jungtinės nuosavybės teise su 
S.Speizorova ir nebuvo jo pasidalinu
sios. Nė mėnesio negaišęs, teismas 
nusprendė tenkinti jos ieškinį. Tokia 
bylos baigtimi suabejojo pats Aukš
čiausiojo Teismo pirmininko pava
duotojas A.Valiulis ir priežiūriniu pro
testu kreipėsi į Civilinių bylų kolegiją 
reikalaudamas panaikinti apylinkės 
teismo sprendimą, bet kolegija protes
tą atmetė.

Po to skandalingo pasakojimo 
“Lietuvos ryte“ Vilniaus miesto pro
kuratūra iškėlė baudžiamąją bylą dėl 
nuosavybės teisės atstatymo į minėtą 
namą, vyksta tyrimas. Dėl to sujudi
mas kilo ir Seime.
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”EL“ skaitytojų laiškai
Nuomonės

Karinis Rusijos tranzitas - Trojos arklys

Paskirta Vinco Krėvės literatūrinė premija

Iš rytinio kaimyno vis dažniau 
ateina neramių žinių, o taip pat grasi
nimų Baltijos kraštams. Nuo seno 
žinome Rusijos norą paglemžti Pa
baltijo valstybes, esančias patogioje 
strateginėje padėtyje. Tai neužšąlą 
uostai, tai keliai į Vakarų Europą. 
Palyginti neseniai Rusijoje (sovietų) 
skambėjo šūkiai apie ’’pasaulinę re
voliuciją“. Šiandien vis labiau ir gau
siau ten kalbama apie buvusios impe
rijos atkūrimą. Koks bebūtų valdovas 
Maskvoje, jis niekada neišsižadės di- 
džiarusiškumo ir Rusijos imperijos 
išplėtimo. Vakarai nuolaidžiauja Ru
sijai. Visiškai akivaizdi nuolaidžiavi
mų Rusijai JAV politika. Šiandien ne

Visi tikriausiai žino Lietuvos grybų 
sostinę - Marcinkonis. Bet tikrai ne
daug kas žino, jog su šiuo didžiausiu 
mūsų etnografiniu kaimu yra susijęs 
vienas iš dramatiškiausių Lietuvos is
torijos momentų. Jo ženklas - gan 
kuklus, gerokai apgadintas, dabar gal 
jau ir nugriautas antkapinis paminklas 
prie pat bažnyčios esančiose kapi
naitėse. Parodė jį man, prieš kokius 15 
metų ten užklydusiam, labai šviesų įs
pūdį palikęs kunigas Pakalka (jei tei
singai atsimenu pavardę), klebonavęs 
Marcinkonyse nuo prieškarinių laikų. 
Ne tik parodė, bet ir papasakojo, jog 
tai kapas lenkų kareivio, dėl kurio 
1938 metais Lietuvai buvo įteiktas 
Lenkijos ultimatumas.

Pokalbį prie to kapo vis prisimenu, 
kai skaitau laikraščiuose mūsų po
litikų ir apžvalgininkų raginimus 
nepraleisti karinio rusų tranzito, kai 
klausausi ’’raudų“ apie žlugdomą sie
nų ir visos Lietuvos gynybą. Valdžia, 
siekdama atremti šiuos kaltinimus, 
prabilo apie būtinumą sustiprinti sieną 
su Baltarusija ir Lenkija. Neseniai iš
girdau apie 5 km pasienio zoną su 
Baltarusija. Kuriasi iš esmės ta pati 
atmosfera, kuri ir nulėmė jau minėto 
kareivio žūtį. Pažvelkime dabar, kaip 
tie įvykiai atsispindi to meto Seimo 
stenogramose. 1938 m. kovo 17 d. po
sėdyje vidaus reikalų ministro praneši
mas apie incidentą baigiamas taip: 
’’Kaip matote, teismo tardymas paro
dė, jog mūsų valdžios organams nega
lima prikišti jokios kaltės. Jie elgėsi 
teisėtai tiek mūsų įstatymų, tiek tarp
tautines teisės atžvilgiu. (Atstovai plo
ja)". O štai kaip Seimo posėdis vyko 
po dviejų dienų, kovo 19 d., gavus ul
timatumą: ’’Posėdžio pradžia 12 vai. 
55 min. ... Pirmininkas. Kas norėtų 
kalbėti dėl to pareiškimo? Žodį gauna 
tautos atstovas Janavičius. Janavičius. 
Gerbiamieji tautos atstovai! Aš siūlau 
Seimui priimti tokį nutarimą: ’’Sei
mas, išklausęs ministro pirmininko 
pavaduotojo pranešimą apie Lenkijos 
vyriausybės Lietuvos vyriausybei 
įteiktą ultimatumą, kuriuo Lenkijos 
vyriausybė reikalauja iš Lietuvos vy
riausybės neatidėliojant užmegzti dip
lomatinius santykius, atsižvelgdamas į 
faktinę padėtį ir būtiną reikalą šiuo 
taip kritingu Europai metu išlaikyti 
taiką, laiko, kad vyriausybė esamose 
sąlygose buvo priversta priimti Lenki
jos vyriausybės ultimatumą“. Pirmi
ninkas. Daugiau kalbėti užsirašiusių

Kareiviškas
Neseniai Lietuvos spauda pasklei

dė žinių, kaip krašto kariuomenės ka
reiviai sadistai naktimis kankina jiems 
pavaldžius kareivukus, ypač naujokus: 
vidurnaktyje prikelia juos iš gultų, 
verčia linksminti sadistiškais sumany
mais - šokti su taburete, dainuoti, pa
sakoti anekdotus iki vėlyvų valandų. 
Be naktinio poilsio kitą dieną tie jauni 
vaikinai turi atlikti karines pratybas. 
Jei neklauso, girti vyresnieji baudžia 
juos įvairiomis sadistinėmis bausmė
mis. Be to, jauni kareiviai verčiami 
atiduoti tokiems viršininkams tėvų at
siųstus paketėlius, pirkti jiems degti

vienam Lietuvos žmogui vis labiau 
aiškėja, kad JAV dėl vadinamosios 
’’šventos ramybės“ gali parduoti 
Lietuvą Rusijai. Kol užsienis rusus 
šeria, jie dar nedrąsiai kalba apie 
ekspansiją į Vakarus. Esu įsitikinęs, 
kad ateis laikas, kai Rusija panaudos 
visus savo resursus, kad prispaustų 
Vakarus. Rusija pasitikėti negalima. 
Tai rodo istorija.

Paskutiniuose rinkimuose Rusi
joje daug balsų surinko Žirinovskis 
ir jo partija. Per porą metų jis susi
kraus politinį kapitalą, siūlydamas 
Rusijos sienų išplėtimą, ir būtų vi
siškai nenuostabu, jei jis taptų vienu 
populiariausių kandidatų į Rusijos 

Valstybės gynimas
nėm. Aš siūlau balsuoti. Kas prieš tą 
nutarimą? Prieš nėra. Tad pasiūlymas 
priimtas. Daugiau klausimų nėra. Šis 
nepaprastas posėdis baigiamas, o 
paprastas posėdis bus kitą antradienį.' 
13 vai. 2 min.“ Plojimų nebebuvo, tad 
viskam pakako 7 minučių. Po metų,
1939 m. kovo 30 d. vykusiame posė
dyje šis rezultatas vis dėl to buvo gana 
ryškiai ’’pagerintas“: Vokietijos ulti
matumo prėmimu i užteko 5 minučių...

1990 metai. Iškilmės prie Nežino
mo kareivio kapo. Butkevičius kalba 
apie įsisąmonintą būtinybę ginklu 
pasipriešinti galimai naujai agresijai. 
Tada pirmą kartą pamačiau ginkluo
tus mūsų savanorius juodomis unifor
momis. Kai kas jas tada pavadino 
gyvybės aukai pasiryžusių žmonių 
uniforma. Ir štai 1991 metų sausis. 
Kaip tik nuo šio mėnesio pirmosios 
dienos televizijos pastatų apsaugą iš 
policijos perėmė Krašto apsaugos de
partamentas. Jau apie sausio 10-ąją 
’’Respublika“ tyčiojosi, jog prie bokš
to, pasisukiojus netoliese keliems so
vietinės armijos šarvuočiams, liko tik 
kelios uniforminės kepurės ir baigtas 
ar nebaigtas gerti butelis. Be jokio 
ginkluoto pasipriešinimo atiduodamas 
štabas, tada įsikūręs vadinamojo 
DOSAF'o pastate. O kur tie vyrai su 
mirtininkų uniformomis buvo sausio 
13-ąją? Vieną iš jų pamačiau šiais 
metais tos nakties įvykiams skirtoje 
TV laidoje: iš AT tribūnos jis kalbėjo, 
jog tik ką atvyko iš televizijos bokšto, 
kurio nebuvo galima apginti, nes puo
lantieji iš svetimtaučių darbuotojų 
gerai žinoję visus įėjimus ir vidaus 
išplanavimą... Ir niekas jo nepaklausė: 
brolau, kodėl tu ne savo poste? Kieno 
raštišku įsakymu tu čia atvykai? Neat
sakęs į šiuos klausimus, normalioje 
valstybėje jis būtų buvęs tuojau pat 
areštuotas ar net ir sušaudytas - kaip 
dezertyras ir panikierius. Pas mus ko 
gero gavo ordiną. Buvo tada kalbų 
apie bokšto viršuje užsibarikadavusius 
gynėjus, apie pro langus mėtomus jų 
lavonus. Deja, visa tai buvo tik legen
dos. Nepaisant visų pažadų ir saliutų 
prie Nežinomo kareivio kapo. 1991 
metais ginkluotos struktūros pasi
reiškė visiškai taip pat, kaip ir 1938-
1940 metais. Be abejo, tų struktūrų 
žmonės dalyvavo saugojant, tiksliau - 
ginant bokštą ir kitus objektus, bet tik 
kaip civiliai, kaip tūkstantinės žmonių 
jūros dalis. Ir jei puolantieji kur nors 
buvo sulaikyti, tai juos sulaikė, mano

valsas su taburete vidurnakty
nę, rūkalus ir panašiai. Atrodo, kad 
būrių, kuopų bei batalionų vadai apie 
tai nieko nežino, jokios kontrolės nėra. 
Aš patsai tarnavau tarpkarinės Lietu
vos kariuomenėje, bet šitokių dalykų 
nebuvo, tokius nusikaltėlius tuojau 
būtų atidavę karo lauko teismui.

Kiek žinoma, Amerikoje labai 
aktyviai veikia ’’militarinė (karinė - 
ELR) policija“. Tokia policija patru
liuoja ir barakuose-kazematuose 24 
valandas be perstojo. Nežinau, kaip 
yra dabar, bet ir prieškarinėje Lietu
voje buvo militarinė (karinė) policija, 
tik patruliavo ne kareivinėse, o vie- 

prezidentus busimuosiuose rinki
muose. Tada Vakarai gal suprastų 
savo klaidas santykiuose su Rusija, 
bet gali būti per vėlu.

Trojos arklys Lietuvoje yra iš Ru
sijos karinio tranzito per mūsų kraštą 
leidimas. Bet kuriuo momentu iš 
pravažiuojančių rusų karių galime 
laukti provokacijų. Jeigu Rusijos 
keleiviniai traukiniai aplenkia Lietu
vą, tai tegul ir kariniai ešalonai suka 
neliesdami mūsų krašto. Apie tai 
aktyviai turėtų pasisakyti ir užsienio 
lietuviai, darydami tuo klausimu žy
gius savo vyriausybėms.

Kęstutis Balčiūnas 
Kvėdarna

giliu įsitikinimu, ne baimė žūti, bet 
baimė žudyti.

Mane stebina, kad nebuvo jokio 
rimtesnio tų įvykių tyrimo šiuo aspek
tu. Priešingai. Palaipsniui beveik visi 
tos liaudiškos gynybos ’’laurai“ atiteko 
SKATui. Taip atsitiko sąmoningai ar 
nesąmoningai suplakus pilietinę ir ka
rinę ’’savanorio“ sąvokos prasmes. 
Kelios dešimtys tūkstančių žmonių tą 
naktį buvo savanoriai pilietine prasme 
ir tik dalis jų po to tapo SKAT’o kari
nės struktūros savanoriais, t. y. tokios 
struktūros, su kuria susitikęs poten
cialus užpuolikas turi bijoti žūti, o ne 
žudyti. Kaip jau sakyta, Sausio įvy
kiuose šio, karinio faktoriaus nesijautė. 
Ir neįvykęs AT rūmų puolimas poten
cialiems puolėjams buvo ne karinė, bet 
moralinė ir politinė problema. Taip pat 
ir potencialiems gynėjams, net ir atsi- 
nešusiems ginklus. Tikras karinis 
veiksmas yra tada, kai ateina ne žūti su 
ginklu, bet realiai su juo apginti, at
grasinant arba sunaikinant užpuoliką.

Šiuos dalykus būtina tiksliai išsi
aiškinti, nes politinių ir moralinių per
galių ’’sukarinimas“ nėra jau tokia 
visai nekalta butaforija. Akivaizdus to 
pavyzdys - pernai įvykiai pakaunės 
miškuose. Kai tokiais dalykais prade
da žaisti žmonės, neturintys sąžinės 
arba proto, tai darosi netgi labai pavo
jinga. Pagaliau tai yra visuomenės 
klaidinimas. Juk į mūsų šventes už
klydusiam užsieniečiui gali susidaryti 
įspūdis, jog Lietuva labiau milita
rizuota netgi už Izraelį - daugelyje iš 
jų uniformuotų žmonių matosi kur kas 
daugiau negu civilių. Akivaizdus Lie
tuvos piliečių klaidinimo pavyzdys - 
raginimas surengti Lietuvoje Seimo ir 
Prezidento rinkimus anksčiau negu 
įvyks Rusijos Prezidento rinkimai. 
Girdi, tik tikras patriotas prezidentas 
apginsiąs Lietuvą nuo Žirinovskio, 
kaip 1991 metais apgynė nuo Gorba
čiovo. ’’Užmirštama“, jog moralinės ir 
politinės priemonės, negalinčios su
naikinti priešo, apgina tik tais momen
tais, kai priešinga pusė joms yra "im
li“. Be abejo, Lietuvos valstybę būtina 
ginti ir karinėmis priemonėmis, tačiau 
1938 m. ją reikėjo ginti ne Lenkijos ar 
Vokietijos pasienyje, bet Sudetuose, o 
šiandien ją reikia ginti Sarajevo kalvo
se ir Kampučijos džiunglėse - ginti jos 
egzistavimą laiduojančią tvarką Euro
poje ir visame pasaulyje.

Jonas Algirdas Ambraziejus 
Marijampolė 

Lietuvių akademinis sambūris 
Montrealyje vasario 23 d. vertinimo 
komisijos dauguma paskyrė Vinco 
Krėvės literatūrinę premiją Liūnei 
Sutemai už poezijos knygą "Grafitti“ 
ir Jonui Strielkūnui už poezijos knygą 
’Trečias brolis“.

Lietuvos miškų na
1993 m. lapkričio mėnesį išeiviją 

pasiekė žinia, kad Panevėžyje yra 
steigiama bendra Lietuvos-Rusijos 
įmonė ’’Rytų miškoservisas“. Aiškina
ma, kad tas ’’servisas“ (lietuviškai - 
patarnavimas, pagalba) kirs Lietuvos 
miškus, ruoš medieną, perdirbs jos 
atliekas ir produkciją (lietuviškai - 
gontinius) parduos Lietuvoje ir užsie
nyje, kitaip sakant, veš į Rusiją. Bet 
tai dar ne viskas. Toji "serviso“ įmonė 
medžios Lietuvos miškuose, tik nepa
sakoma, ką jos tarnautojai šaudys ir 
kam kailį lups, tik pabrėžiama, kad 
užsiims ir kailių pardavimu. Dar kal
bama apie komercinių stovyklaviečių 
įrengimus. (Lietuviškai ne komerci
nių, bet prekybinių.) Turbūt tose sto
vyklavietėse bus apgyvendinti atsi
kviesti rusai, kurios vėliau bus pavers
tos rusų karinėmis bazėmis... Nejaugi 
rusai dar permažai Lietuvoje miškų 
sunaikino iškirtimu, kad Lietuvos val
džia leidžia grįžti rusams toliau nai
kinti Lietuvos miškus?! Kodėl tas

šose vietose - gatvėse, stotyse ir pan. 
Lietuvos kariuomenėje buvo įgulos 
budėtojas ir kazematų budėtojas. 
Pastarasis buvo atsakingas už švarą 
bei kareivių ramybę, turėjo apsaugoti 
kareivius poilsio metu.

Tai kodėl dabar nesukurti tokios 
policinės sargybos Lietuvoje? Vie
naip ar kitaip reikia apsaugoti karei
vukus nuo sužvėrėjusių sadistų, kurie 
tyčiojasi iš nelaimingųjų ir apskritai 
iš visos garbingos Lietuvos kariuo
menės.

Juozas Domeika 
Nottingham, Anglija

Premijos įteikimas (po $1.000 
autorei ir autoriui) vyko kovo 12 d. 
Montrealyje.

Vertinimo komisiją sudarė: pirmi
ninkas Vytautas A. Jonynas, sekretore 
Ilona Maziliauskienė, Jūratė Tanner, 
Arūnas Staškevičius, Henrikas Nagys.

ikinimo ’’servisas“
"servisas“ nevyksta į Sibirą kirsti 
girių?

Prieš porą savaičių Čikagos tele
vizijos 11 kanalas rodė ilgą filmą apie 
didingas Sibiro girias, miškus ir miš
kelius bei jų gyvūniją. Leisdamas Ru
sijai visiškai sunaikinti Lietuvos miš
kus, prezidentas A. Brazauskas galės 
nufilmuoti Lietuvos kelmuotus kalnus 
ir nuplikusias pakalnes su laukuose 
sušalusiom kopūstų galvom, nenukąs
tom bulvėm ir nenupjautais, laukuose 
pūvančiais javais, kad Vakarams pa
rodytų Lietuvos valdymo vaisius. Tai 
ypač būtų naudinga prašant ekonomi
nės pagalbos... O ką veikia Žemės 
ūkio ministerija, nesugebėjusi panau
doti bedarbių laukų derliui nuimti?!

Kiek žinau, A. Brazauskui peri
mant Lietuvos valdymą, Lietuva netu
rėjo skolų, o dabar, per tokį trumpą 
laiką, jau skendi bilijoninių sumų 
skolose... Kas bus toliau?

Birutė Kemežjaitė
JAV

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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Rašytojo pastabos

Metai, kurie visada budės kartu
C

Lietuvos skautų sąjungos (LSS) 
brolijos vyriausiojo skautininko Juozo 
Šarausko šimtąsias gimtadienio meti
nes paminėti šiemet, vasario 22 d., į 
Kauną atskubėjo broliukų ir sesučių 
nuo devynerių ligi devyniasdešimties 
amžiaus metų. Iškilmės prasidėjo pa
maldomis šv. Arkangelo Mykolo 
(įgulos) bažnyčioje, kur gerbiamas ku
nigas ir poetas R. Mikutavičius nepa
gailėjo skautijai gražių žodžių tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. Vytauto 
Didžiojo karo muziejuje junjorus ir 
senjorus pasitiko muziejininkai ir jubi
liato artimieji bei žygio draugai. Vyr. 
skautininkas F. Šakalys komentavo 
nuotraukas su J. Šarausku, hab. dak
taras v. s. V. Maknys prisiminė, kaip 
J. Šarauskas paskyrė jį LSS Alytaus 
tuntininku. Buvo gražių prisiminimų 
apie įspūdingą Lietuvos kariuomenės 
savanorį, šaulį, skautą, muziejininką ir 
raudonojo teroro auką. (Žuvo Červe
nėje, netoli Minsko 1941 m. birželio 
27 d.)

Juozas Šarauskas gimė Baisogalo
je, Kėdainių apskr., mokėsi Šiauliuose 
ir Kijeve, dalyvavo kovose Vilniaus ir 
Gardino gubernijose, Galicijoje... 
1917 m. Voroneže, kalbininko J. Jab
lonskio konsultuojamas, ieško lietu
viškų atitikmenų karinei terminologi
jai. Grįžęs į Lietuvą, su trim broliais 
įstoja savanoriu į Lietuvos kariuome
nę, kaunasi ties Kėdainiais (1919), 
Juozapaičio slapyvarde dalyvauja 
Klaipėdos sukilime (1923)... Sušluba
vus sveikatai, darbuojasi muziejinin- 
kystės baruose. 1930 m. paskelbus 
Skautų sąjungos įstatymą, paskiria
mas vyriausiuoju skautininku. J. Ša
rauskas buvo vienas organizatorių 
tarptautinėje skautų stovykloje Palan
goje (1933), kur dalyvavo skautybės 
įkūrėjas lordas R. Baden-Powell, 
Prezidentas A. Smetona, vyriausybės 
bei inteligentijos atstovai. Jis 1936 m. 
lietuviams skautams atstovavo tarp
tautinėje skautų vadų stovykloje Stok
holme, 1938 m. - II tautinės stovyklos 
Panemunėje organizatorius ir vado
vas, 1939 m. dominuoja Jūros savaitės 
šventėje Palangoje ir Šventojoje.

Muziejuje apie tą žmogų sukaupta 
nemaža dokumentų, yra jo nuotraukų, 
apdovanojimų. Už nuopelnus Lietuvai 
pulkininkas J. Šarauskas buvo apdo
vanotas Vyčio Kryžiaus ordinu, Lietu
vos bei Latvijos ordinais ir medaliais 
už žygius kautynėse. O skautija jį 
įvertino Lietuvos skautų sąjungos 
’’Lelijos“ ordinu, Latvijos skautų są
jungos ’’Baltosios Lelijos“ ordinu, Es
tijos skautininkų Garbės ženklu, Lie
tuvos skautų sąjungos “Geležinio 

ROCHDALE TRAVEL 
CENTRE

Eastern European Division

Pramogai ar bizniui 
žemiausiomis kainomis skriskite 

J Pytų Europą.
Grupiniai skrydžiai (schedule flights) iš Londono 

ar Manchesterio į Vilnių ir atgal nuo £225.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis: 

EASTERN EUROPEAN TRAVEL 
66 Drake Street 

Rochdale 
Lancs. 

OL16 1PA 
Tel 0706 868765

vilko" ordinu, Latvijos skautų “Pilko
jo vilko" ordinu.

Vakare tremtinių klube įvyko arba
tėlė ir skautiškos brolybės pokalbis, 
vaikučiai pašoko ir padainavo. Buvo 
daug gerų žodžių, bet prisiminta ir 
nuoskaudų - juk nedalyvavo nei mies
to valdžios atstovai, nei Lietuvos kari
ninkijos delegacijos. Nuo LSS pirmi- 
jos atokiai laikėsi kauniečiai, buvo 
užsiminta apie brolijas ir seserijas, ats
kirai veikiančias nuo seniausių laikų. 
Jaunimas nesuprato, kodėl tame Lie
tuvos skautijai reikšmingame minėji
me greta nesusėdo kauniečiai ir vilnie
čiai skautų vadai.

Tik vėlai vakare, Vilniaus skautų 
autobusui pajudėjus namo, kai močiu
tės ir dėdukai užsnūdo, pasigirdo 
linksmų vaikiškų balsų dainelė, kurios 
žodžiai kažkada linksmai nuteikdavo 
ne vieną dabartinį senelį ir močiutę: 
“Elyt, tu meili, gražias kojas kam turi? 
Ar tau daug naudos iš tokios ilgos 
suknios...“ Snaudaliai ne visus žo
džius išgirdo, tačiau daugelis suprato 
ir pamąstė apie skautų seserijos ir 
brolijos dabartinę celibato prasmę.

Kol kas dar tebemąsto... Ir nesu
randa bendros kalbos.

LXXV
Deimantinį LSS jubiliejų Lietuvos 

skautai pažymėjo Vilniaus mokytojų 
namuose pernai. “Europos lietuvis“ 
apie tai neparašė, todėl verta bent da
bar šį tą prisiminti. Kurie netilpo di
džiojoje salėje ar atvažiuoti negalėjo į 
lietuviškosios skautijos lopšį sosti
nėje, atsiuntė telegramas, laiškus, 
faksus. Danutė Čiurlionytė mažyčia
me lapelyje parašė: “Mielosios sesės! 
Esu kviečiama kaip skaučių vadės 
Sofijos Čiurlionienės duktė... duodu 
pradžią kalbos, pasakytos vadovių 
suvažiavime 1932 m. balandį. “Vidu
jis žmogaus turtas... tokiems žmo
nėms svarbu sielos gyvybė ir jos dik
tuojama žmogaus pareiga gyvenimui. 
Svarbu turinys, kurs kuria ir valdo 
formas“.

1939 metais atgavus Vilnių S. 
Čiurlionienė rašo paskutinį savo 
straipsnį: “Darbo prasmė ir esmė 
mums šią valandą.“ “Kiek gavai už 
darbą? /.../ Nedaug, bet... tas džiaugs
mas širdyje. Padariau darbą! Apie tą 
darbo džiaugsmą žino kiekvienas, 
kuris nėra aukso veršio adoracijoj pa
skendęs. /-.../ Tik pažiūrėkime: pavyko 
padaryti gerai ir darbininko kūrėjo 
spinduliuoja akys. Ne tik to, kurs dir
ba inteligento darbą, - rašytojas, laik
raštininkas, dailininkas, mokytojas, 
bet ir dailidė, skalbėja, audėja.“

Sveikinimų aplanke mūsų sesės, 

pasaulio masto mokslininkės, Kalifor
nijos universiteto profesorės Marijos 
Gimbutienės palinkėjimai: “Brangusis 
Lietuvos Jaunime! Per kontinentus ir 
vandenynus siunčiu AČIŪ už garbę ir 
džiaugsmą, išrinkus mane Lietuvos 
skautų sąjungos Garbės nare. Esu visa 
širdimi su Jumis šiandien ir džiau
giuosi Skautų sąjungos atgimimu. 
Tvirtai tikiu, kad Jūs, Lietuvos skautai 
ir skautės, užaugsite į tvirtus ąžuolus 
ir liepas, ir nuo Jūsų stiprybės, ryžto ir 
pasiaukojimo priklausys geresnė ir 
šviesesnė Lietuvos ateitis.

Te Jūsų kilnus šūkis DIEVUI, 
TĖVYNEI, ARTIMUI lydi Jus visur 
ir visada. Su šypsena ir tikėjimu drą
siai eikite į ateitį.“

AtA Marijai Gimbutienei, LSS 
Garbės narei, paskutinę skautišką pa
garbą atiduosime pervežant Jos palai
kus į kapines Kaune.

Ramiojo vandenyno rajono Los 
Angeles skautininkų ir skautininkių 
ramovė parašė: “Jūsų jubiliejinės 
SUEIGOS proga nuoširdžiai sveikina
me ir linkime, kad Jūsų auganti Skau
tiška Draugystė, kaip graži margas
palvė juosta, apjuostų visą skautiją 
Tėvynėje ir tokia padėtų atrasti save 
pasaulio tautų skautiškoje Šeimoje! 
Budėkime!“

Garbės svečių knygoje įsimintini 
pasižymėjusio rezistento, Seimo nario 
Balio Gajausko ir skautininkės Pauli
nos Čeičytės-Dienienės bei jos sūnaus 
Vincento Dienio (kultūros ir švietimo 
ministro pavaduotojo) sveikinimai. 
Profesorius hab. architektūros dak
taras Eduardas Budreika (vadovavęs 
skautams Šiauliuose) - tautietis iš Bos
tono (JAV), skautininkas Romas 
Bričkus bei daugelis buvusių ir tebe
sančių skautijos gretose linkėjo BU
DĖTI. Skautukų mylimi ir gerbiami, 
nuolat jiems talkinantys Lietuvos ka
riuomenės karininkai dalyvavo kone 
visuose renginiuose.

Sveikinimus ir linkėjimus atsiuntė 
skautų vienetai iš Danijos, Pietų Korė
jos, Prancūzijos, Vokietijos, Angli
jos...

Su jaunatviškomis viltimis buvo 
išklausyti visi brangūs palinkėjimai.

Erdvi mokytojų namų salė alsavo 
didingu BUDĖK. Ir koridoriuose bei 
holuose puikavęsi vaikų piešiniai, 
nuotraukos bylojo apie ištikimą drau
gystę ir linksmybes stovyklose, nepa
kartojamas laužų naktis ir žaidynes, 
atmintinus susitikimus.

Tačiau... laikas nesustoja. Metai 
praeina... Iškeliaus ir stendai, ieško
dami pastovesnio prieglobsčio. O val
džioje susispietę dėdulės vis neranda 
laiko (kuo senesni, tuo dienos trum
pesnės!) sugrąžinti vaikams ir jauni
mui (taipgi skautams) tuos rūmus, ku
rie buvo pastatyti už jų senelių ir tėve
lių pinigus.

Vaikai sau namų pasistatyti kol kas 
neišgali, laukia paramos.

Antroji sueigos diena prasidėjo pa
maldomis Vilniaus Arkikatedroje. 
Skautiškos vėliavos, uniformuoti 
skautukai ir skautės išsirikiavo šv. mi
šioms, dalyvavo tėvai, artimieji ir gau
si vilniečių tikinčiųjų (netgi bedievių) 
palyda.

- SKAUTYBĖ MAN SUTEIKĖ 
IŠTVERMĖS, - įtikinamai pareiškė 
garbus dvasininkas eruditas arkivys
kupas Audrys Juozas Bačkis. Jis prisi
pažino, jog skautavimas jam suteikė 
jėgų sunkiuose išbandymuose jaunys
tės metais. Arkivyskupas palinkėjo ir 
vyresniesiems, ir jaunimui energingai 
siekti tikslo - tarnauti DIEVUI, 
TĖVYNEI, ARTIMUI.

Jubiliejinės SUEIGOS baigiamasis 
akordas įvyko Nacionalinėje M. Maž
vydo bibliotekoje, kur buvo paroda 
LSS 75-sioms metinėms. Knygos ir 
žurnalai, atkeliavę iš anų laikų, įvykiai 
spaudos veidrodžiuose atspindėjo 
skautybės užgimimą, skautų aktyvistų 
veiklą emigracijoje tarpukario metais 
ir LSS atkūrimo entuziazmą.

Su neslepiamu pasididžiavimu jau
nimas gėrėjosi anų laikų įžymiųjų ra-

Isi'ono Vasausko nitolr.

šytojų ir dailininkų, kompozitorių ir 
mokslininkų kūriniais, talkinusiais 
plėtotis skautybei. ypač sunkiomis ap
linkybėmis. Ir junjorai, ir senjorai 
šiandienos akimis pažvelgė į save iš 
vidaus, dėmesingiau stabtelėjo ties 
kaimynu ir bičiuliu, pasmerkdami da
bar įsigaliojančias nuotaikas, kai 
ASMENINĖ NAUDA - NE DORA - 
EINA PRIEŠAKY!

Jau niekam ne paslaptis, kad per 
keletą Nepriklausomybės metų įsike
rojo mokslo ir meno nuosmukis tarp 
jaunimo, pamirštamas mokslo ir 
meno poveikis, ypač reikalingas 
šiandien. Vaikų auklėjimo bei socia
linės problemos nesulaukia dėmesio, 
netgi atgarsio Vyriausybėje. Atrodo, 
nė nejaudina nieko, kad nepilname
čių nusikalstamumas mūsuose jau 
pralenkia trečiojo pasaulio šalis. Ir 
niekam nė motais, jog po 5-10 metų 
dabartiniai vaikai bus nebe vaikai, o 
kitų, naujų vaikų, mes jau nebepa- 
gimdysime (?!)

Ir braunasi į pirmąsias gretas “auk
so veršio adoracijoje paskendusieji“, 
kaip anuomet taikliai replikavo S. 
Čiurlionienė. Bręsta susvetimėjimas, 
pavydas ir kerštas. Nyksta pagarba 
gimtajai kalbai, doriausios tautos vil
tys, tarsi blėstančio laužo žarijos, gęs
ta net tarp tautinio orumo propaguo
tojų, jie nebepopuliarūs. Nebent lūše
na darbininkuose ir kaimo artojuose, 
humanitarinės inteligentijos bei mok
slo žmonių grupelėse.

MCMXCIV
Šiais metais verta susumuoti at

mintinas pamokas.
Prieš penkerius metus LSS atku

riamajame suvažiavime 1989 metų 
balandžio 29-30 dienomis buvo iš
rinkta taryba ir pirmija. Vadovybei to
ną davė senjorai, skautai ir skautės, iš
kentę tremtį ir kalėjimus, dvasią parė
mė broliai ir sesės, atvykę iš Lietuvių 
skautų sąjungos įvairiuose žemy
nuose. Ne vien žodžiu, bet geru pa
vyzdžiu ir technikos priemonėmis bei 
doleriais parėmė mus. Nepamirštamas 
ačiū visiems laikams!

Lietuvos skautija dar vis pasigenda 
profesionalios dailininkų ir rašytojų, 
kompozitorių ir artistų bei mokslo 
žmonių aktyvios talkos, būtų neprašai 
matyti juos LSS gretose. Keletas tokių 
senbuvių sutinkama Vilniaus dr. J. 
Basanavičiaus akademijoje skautų 
draugovėje.

Skautybė nežada nei turtų, nei poli
tinės karjeros, tai ne partinė ar valsty
binė organizacija, tai vien gyvenimo 
būdas. Vienok ne tik materialinė para
ma, bet ir moralinė labai labai reika
linga. Per visą penkmetį Lietuvoje 
nepasirodė nė vienos skautiškos kny
gos, nesukurta nė vienos naujos dai
nos. (Užtat vaikai traukia “Elyt, tu 
meili"). Nėra lėšų įprastiems, istori
niais tapusiems leidiniams kaip 
“Skautų aidas“ arba ”Vadovas-vė“. 
Laikas atgaivinti ir leidyklą SKAU
TYBĖ, kuri savo ugnele sutelktų 
vaikų ir jaunimo kūrybines pajėgas ir 
profesionalų patirtį. Pagaliau, reikia ir 
nuosavo BŪKLO. Ir ištikimų skautų 
RĖMĖJŲ labai trūksta.

/ Periferijoje susibūrusios skautų 

organizacijos vos egzistuoja šiais 
sunkiais laikais, kai skurdas engia 
žmones. Tėvams skaičiuojant centus 
duonai, nebelieka uniformai, nebėr 
litukų nukakti į stovyklą Palangoje ar 
Gulbinuose. Skurdas spaudžia ir peda
gogus. mokytojai laisvalaikiu bėgioja 
po parduotuves, rinkdamiesi pigesnių 
produktų, stengiasi rankdarbiais ar 
kitais būdais užsidirbti labai reikalingų 
pragyvenimui litų.

Viena skaudi piktžolė vis giliau 
įleidžia šaknis mūsų skautijoje. Paša- 
laičui gal nieko, jei Kauno ir Vilniaus 
tuntai atkirai renkasi pažymėti kurių 
datą, o Žemaitijos skautukai buriasi 
Palangoje, aukštaičiai ir suvalkiečiai 
ieško savų pastogių.

Ar ne per didelė prabanga mažoje 
Lietuvėlėje šitaip skaidytis?

Artėjant LSS atkuriamojo suvažia
vimo penktosioms metinėms verta su
siburti į VIENINGĄ SUEIGĄ. Garbė 
veteranams už energiją ir atkaklumą, 
tačiau nematyti jaunatviškų talentų - 
gryniausia nuodėmė.

Šiemet teks garbė Lietuvoje sutikti 
Pasaulio lietuvių jaunimo VIII kong
resą. Liepos 12 d. jo dalyviai rinksis 
Vilniuje, vėliau aplankys Rygą, Tali
ną, Helsinkį, pabuvos Didžiojoje Bri
tanijoje. LSS jau dabar turėtų atgai
vinti kontaktus su kaimyninių šalių 
skautų organizacijomis, aptarti bend
rus veiklos planus. Taigi darbų - per 
akis!

Artėjant rudeniui ateis dar viena 
reikšminga šventė. Sukanka 70-metis 
Akademiniam skautų sąjūdžiui. Dar
syk turime prisiminti priesaką - AD 
MEL1OREM - TOBULĖKIME! Šia 
proga ir senjorams, ir junjorams teks 
paieškoti naujų idėjų ir žygių suglaus
tomis gretomis. Ar ne laikas susiburti 
skautams-akademikams visuose Lie
tuvos miestuose?

Viliuosi, jog Lietuvoje išsiplės ir 
Jūrų skautų sąjūdis ne tik Klaipėdoje. 
Daug kalbama apie jūros reikšmę 
Lietuvai, ypatingą vertę mūsų šalies 
Nepriklausomybei ir savarankiškai 
ekonomikai. Jau susikūrė centras 
JŪRŲ LIETUVA, tačiau ten skautų 
įtakos, bent dalyvių lig šiolei neap
tikau. O juk anais metais net Mažei
kiuose ir Rokiškyje, Utenoje ir Skuo
de, Panevėžyje ir Šiauliuose liepsno
jo jūrų skautų laužai, gi jų valtys 
iškeldavo bures ir Baltiją pasiekdavo.

Metų patirtis budės visada su 
mumis, tik juos prikelti reikia.

Ignas Pikturna

P. S. Kai straipsnis buvo paruoštas 
spaudai, paaiškėjo, jog LSS tarybos 
nutarimu šių metų kovo 26-ąją, šeš
tadienį. 11 vai. Vilniuje įvyks Lietu
vos skautų sąjungos narių neeilinis su- 
važiavimas. Suvažiavimo dalyviai 
Mokytojų namuose (Vilniaus g. 39) 
aptars esamą skautijos padėtį ir toli
mesnės veiklos gaires. įvyks seserijos, 
brolijos ir Akademinio skautų sąjū
džio sueigos.

Pasitikdami Lietuvos skautų sąjun
gos atkūrimo 5-ąsias metines linkime 
jaunatviškai ir ryžtingai paieškoti 
kelių skautybei Lietuvoje ugdyti, 
remiantis senbuvių patirtimi. AD 
MELIOREM!
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Lietuva gali tapti Hudsono įlanka Europoje
1993 metų pradžioje siekiant ska

tinti užsienio investicijas ir įgyvend
inti projektus buvusioje Sovietų Są
jungoje įkurta kompanija Caledonian 
Baltic investments Ltd. Jos pirminin
kas Ian Stewart - profesionalus ka
riškis, 18 metų atidavęs Jungtinės 
Karalystės kariuomenei. Išėjęs iš jos 
pradėjo darbą nekilnojamojo turto 
srityje teikdamas konsultacijas Di
džiosios Britanijos nekilnojamojo 
turto agentūroms. Prieš 2 metus lan 
Stewart buvo pakviestas į Ukrainą 
teikti konsultacijas dėl naujų namų 
pabėgėliams iš Černobylio statybos 
pasitelkiant sovietinės armijos ka
rius. Šio ambicingo plano gyvenimas 
įstrigo dėl finansavimo nesklandumų. 
Palaipsniui Ian Stewart susidomėjo 
prekyba ir dažnai atvyksta į Lietuvą. 
Vilniuje jis būna ne mažiau kaip 10 
dienų kiekvieną mėnesį ir yra atsa
kingas už visų kompanijos direktorių 
veiklos koordinavimą, taip pat pro
jektų įvertinimą ir finansavimą.

Mr. Ian Stewart yra š. m. vasario 
16-qją Londone įkurtos Britanijos- 
Lietuvos draugijos tarybos narys 
(apie ją rašė "EL“). Šiomis dienomis 
lankydamasis Vilniuje jis užsuko ir į 
"EL“ redakciją. Svečias mums įteikė 
savo pasisakymo inauguraciniame 
Britanijos-Lietuvos draugijos susirin
kime tekstą. Redakcija nusprendė 
paskelbti Ian Stewart kalbą (šiek tiek 
sutrumpintą), nes mano, kad skaity
tojams bus įdomu, koks Britanijos 
biznieriaus žvilgsnis į Lietuvą. Pa
vadinimas - "EL“.

Ponai ir ponios,
Kai Antanas Nesavas (Lietuvos 

laikinasis patikėtinis Didžiojoje 
Britanijoje - ELR) paprašė mane 
pasakyti jums kalbą, paklausiau: 
kodėl aš? Jis atsakė, kad aš, kaip 
vienas iš kelių Šiaurės Škotijos at
stovų, galėčiau paaiškinti, kas ma
ne skatina plėtoti santykius su Lie
tuva.

Nusivylęs biznio darymu Rusijo
je, aš susidomėjau Lietuva. Jei pri
siminsime istoriją, Škotija ir Lietuva 
buvo prekybos partneriais. Panagri
nėjus daugelį aplinkybių, aiškėja, kad 
atgaivinus buvusius ryšius Lietuva 
galėtų atkurti savo tradicinį vaidmenį 
Europoje kaip Hudsono įlankos 
(’’Hudson Bay“ - anglų ekonominio 
skverbimosi į Kanadą, kapitalizmo 
pradžios ten simbolis; 1670 m. buvo 
įkurta britų Hudsono įlankos bend
rovė - ELR). Tai sąlygoja Lietuvos 
geografinė pozicija, geri kelių ir ge
ležinkelių saitai su Rusija bei tas pri
valumas, kad ji turi neužšąlantį uostą 
Baltijos jūroje. Pirmą kartą apsilan
kęs Lietuvoje, pajutau jos žmonių ši
lumą, mačiau geras galimybes ko
mercinei veiklai. įsitikinau, kad čia 
galėtų būti mano kompanijos bazė 
pakeliui į buvusią Tarybų Sąjungą.

Dažnai mano kolegų ir manęs klau
sia, kokia yra Lietuva, kaip jai sekasi 
susidoroti su pasikeitimais, ar jos žmo
nės, ilgą laiką gyvenę sovietinio reži
mo sąlygomis, komandinėje ekonomi
kos sistemoje, sugeba imtis tarpininko 
tarp Vakarų ir Rytų vaidmens.

Mano ir kolegų iš Škotijos atsaky
mas į paskutinį klausimą tvirtai 
skamba - taip.

Lietuviai ir škotai yra panašios tau
tos. Abi agrarinės, giliai religingos, 
tradiciškai išlaikiusios aukštą išsilavi
nimo lygį, turi tvirtą darbo etiką. Lie
tuvos žemės ūkis kaip ekonomikos 
pagrindas, žinoma, užsieniečiams ke
lia įtarimą, nes buvo sukurtas sovieti
niais metodais, atmetus rinkos ekono
mikos principus, o nauja vakarietiška 
ūkininkavimo tvarka įsigali ne taip 
greitai ir plačiai, kaip norėtųsi. Gyvy
biškai būtina sukurti naują pasitikėji
mą tarp Rytų ir Vakarų, kad galėtume 
suprasti vienas kito gyvenimo būdą ir 
biznio kultūrą, kartu spręsti iškilusias 
problemas. Dabar pasitikėjimas ir su
pratimas sėkmingai plėtojamas tarp 
mano kompanijos ir jos Lietuvos part
nerių. Abiejų pusių kantrybė yra pir
moji būtinybė, kad būtų sėkmingai 
tvarkomi komerciniai reikalai Vaka
ruose ar Rytuose. Tarpusavio pasitikė
jimo kūrimas trunka ilgą laiką, ir kar
tais neišvengiama klaidų. Kuriant abi
pusį pasitikėjimą galima panaudoti 
mano minėtas vertybes, kurių turi Ry
tai - aukštas išsilavinimo lygis ir stipri 
darbo etika, o mes galėtume jiems pa
dėti suprasti ir išmokti vakarietiškų 
biznio metodų. Svarbu, kad ilgainiui 
Vakarai galėtų tikėti Lietuvos partne
riais ir pasinaudoti jų galimybėmis. 
Deja, jos dažnai siūlomos tokia forma, 
kad Vakarų kompanijos nepastebi ar 
ignoruoja. Išvengti tų klaidingų žings
nių galima mokantis iš jaunų žmonių, 
pasitelkiant Vakarų patyrimą, baidant 
ir klystant.

Yra daug vakarietiškų programų 
The Know How Fund, TEMPUS ir 
TACIS, kurios naudingos mokyti Lie
tuvos menedžerius. Šie fondai gali 
pasitarnauti kai kurioms Lietuvos fir
moms ir organizacijoms. Įsitikinęs, 
kad atėjo laikas pereiti nuo kalbų prie 
darbų ir praktiškai įgyvendinti šias ir 
kitas programas, kurias remia Euro
pos sąjunga.

Kaip visada netrūksta problemų. 
Vidutinei akcinei bendrovei ar pusiau 
privatizuotai buvusiai valstybinei 
įmonei tokie fondai dažnai yra ne
pasiekiami. Banko parama projektui 
ar programai pagal biznio planą yra 
įprasta. Tokiu atveju pirmoji kliūtis 
įveikiama. Tačiau tai ne visada pa
vyksta dėl smulkios biurokratijos, ne
žinojimo, taip pat dėl netikslių Va
karų bankų reikalavimų. Be viso to 
dar labai trūksta paramos prašytojų 
supratimo, kad Europos sąjunga nėra 
dosni mama, savo įvairiais projektais 

ji taip pat ieško naudos. Rytų euro
piečių prašymuose padėti ne visada į 
tai atsižvelgiama.

Labiausiai dabar reikalinga Vaka
rų praktinė parama, jų patirtis, kad 
būtų pertvarkyta postsocialistinių 
kraštų ekonomika.

Žinoma, yra tam tikro pasiprieši
nimo pokyčiams, bet Lietuvoje jie 
privalo įvykti, nors ir reikia kompro
misų, norint įgyvendinti tokią jos 
vaidmens ateityje viziją, kokią mes 
matome. Kad ateityje būtų pasiektas 
Lietuvos ekonomikos stabilumas, bū
tina įtikinti Vakarų ir, žinoma, Rytų 
kompanijas negailėti laiko, investuoti 
ten tvirtą valiutą ir teikti atitinkamą 
techninę paramą.

Šiam tikslui reikalingos Vyriausy
bių paskatos tiek Lietuvoje, tiek Jung
tinėje Karalystėje: patraukli mokesčių 
sistema prekių pervežimui, laisvos 
prekybos zonos ir stipri infrastruktūra. 
Parama Rytų ar Vakarų kompanijoms 
turi užtikrinti sandorių sudarymą.

Be to, Lietuva turi išmokti par
duoti savo gaminius, nes neradus vie
tos rinkoje įsigalės ekonomikos smu
kimas, daugiau gamyklų užsidarys ir 
vertingi kontaktai su Rusija - vienu iš 
didžiausių produkcijos vartotojų - 
pamažu išnyks.

Mano kompanijos įsitikinimu, 
Britanijos-Lietuvos draugijos įkūri
mas pasitarnaus Lietuvos stiprinimui, 
ryšių tarp dviejų šalių plėtojimui. Bet 
to dar nepakanka - būtina įsteigti 
veiksmingas prekybos ir patariamą
sias tarnybas Jungtinėjeje Karalystėje, 
kur naujieji pionieriai iš Rytų Europos 
galėtų gauti reikšmingų patarimų. Tai 
būtų naudingiau negu jų atsitiktinės 
kelionės tikintis sėkmės, nes jų metu 
biznieriai iš Rytų neretai praranda 
daug laiko ir susidaro klaidingą įspūdį 
apie Vakarų ekonomiką.

Po dvejų metų darbo Lietuvoje ir 
už jos ribų aiškėja mano kompanijos 
Caledonian Baltic Investment vaid
muo kaip mokytojo, patarėjo, agento, 
esant reikalui - partnerio. Mūsų kom
panija gali atsakyti į Vakarų ar, kaip 
dažniau būna, Rytų firmų, kompanijų 
prekybininkų klausimus.

Lietuvai skirti mūsų projektai yra 
labai įvairūs, pradedant plačiai varto
jamų prekių importu ir eksportu, 
nuosavybės atnaujinimu, baigiant 
žemės ūkiu ir finansiniu planavimu. 
Nors ne visus planus Baltijos šalyse 
kol kas įmanoma įgyvendinti, bet 
visųjų pradžia Lietuvoje.

Pamatę šio krašto galimybes, ne
gailėdami laiko, investavę savo ištek
lius, kiekvienos kelionės metu mes 
galime stebėti vykstančius pasikeiti
mus ir pažangą.

Mes tikime, kad Lietuva gali at
likti savo tradicinį tilto tarp Rytų ir 
Vakarų vaidmenį, išnaudoti tuos ta
lentus, kuriuos ji turi, ir tapti Hudso
no įlanka Europoje.

Sportas
Prezidento taurę 

laimėjo klaipėdietis
’’Karolinos turo“ uždarajame 

aikštyne vykusiose Prezidento taurės 
teniso varžybose vyrų ir moterų vie- 
nietų turnyruose dalyvavo aštuonių 
valstybių sportininkai - Baltarusijos, 
Estijos, Latvijos, Lietuvos, Ukrainos, 
Rusijos, Vokietijos ir Lenkijos.

Lietuvos Prezidento taurės teni
so varžybų nugalėtoju tapo klaipė
dietis Rolandas Muraška. Taurę 
jam įteikė prezidento patarėjas Jus
tas Vincas Paleckis. R. Muraška 
gavo ir piniginį prizą 3000 dolerių. 
Finale jis nugalėjo Rusijos žaidėją 
Aleksejų Filipovą rezultatu 3:6, 
7:5, 7:5. Ketvirtfinalyje R. Muraška 
nugalėjo lenką Benjaminą Budzia- 
ką, pusfinalyje - estą Rene Bushą. 
Vyrų dvejetų finale Rolandas Mu
raška ir Aleksejus Filipovas žaidė 
su estais Rene Bushu ir Alti Vahka- 
la. Estai laimėjo 6:3, 6:1.

Moterys varžėsi dėl Vilniaus 
miesto mero taurės. Meras Vytau
tas Jasulaitis ją įteikė baltarusei 
Marinai Stec, finale nugalėjusią 
tautietę Verą Žukovec 6:4, 6:0. Iš 
Lietuvos tenisininkių aukščiausiai 
pakilo aštuoniolikmetė palangiškė 
Edita Liachovičiūtė, pusfinalyje 
pralaimėjusi būsimai turnyro nuga
lėtojai. Edita laimėjo kelionę į tarp
tautinį turnyrą Tunise.

Prizinis varžybų fondas buvo 
12000 dolerių. Šios Prezidento tau
rės varžybos buvo penktosios nuo 
1931-ųjų ir pirmosios Lietuvai at
gavus nepriklausomybę.

Lietuvos plaukikai 
Bonos baseine

Vokietijos sostinėje Bonoje sep
tynioliktose tarptautinėse ’’HARIBO“ 
taurės plaukimo varžybose startavo 8 
Lietuvos sportininkai. Jie 25 m ilgio 
baseine pagerino 5 Lietuvos rekordus

Švedijoje nuteistas lietuvis ir latvis

Švedijoje Gotlando teismas nu
teisė pusantrų metų laisvės atėmimo 
32 ir 33 metų Lietuvos ir Latvijos 
gyventojus už nelegalų pabėgėlių 
įvežimą ir už rizikavimą kitų žmo
nių gyvybe. Apie tai pranešė naujie
nų agentūros TT-ELTA.

Vasario pradžioje, naktį, Rygoje 
priregistruotas senas laivas, beje, vi
siškai netinkamas vežti žmonėms 
(be tualeto, kai kuriose vietose kyšo
jo blogai izoliuoti ar pliki elektros 
laidai) iki Bornholmo salos atvežė 
54 pabėgėlius iš Irako, Irano, Indi
jos, Libano ir Bangladešo, iš jų - 15 
vaikų, keturiems nebuvo ir dvejų 
metų. Kai antrą valandą nakties iš- 
vargusiems ir sergantiems jūros liga 
bėgliams buvo liepta leistis plaustais 
į atvirą jūrą, ant denio kilo riksmas 
ir panika. Po dviejų valandų, sako

ir laimėjo 7 prizines vietas. Lina Pet
rulytė 100 m laisvu stiliumi įveikė per 
56,42 sek. (I vieta) ir 200 m per 2 min. 
4,64 sek. (III vieta). Tai pranoksta 
ankstesnius Lietuvos rekordus.

Panevėžietis Arūnas Savickas nu
gara 100 m nuplaukė per 55,93 sek. 
(I vieta ir naujas ’’HARIBO“ taurės 
rekordas), o 200 m per 1 min. 58,53 
sek. (I vieta).

Panevėžietis Darius Grigalionis 
100 m nugara įveikė per 56,6 sek. 
Tai Lietuvos jaunių rekordas ir III 
vieta varžybose. Antras šioje rungty
je buvo kaunietis Mindaugas Špokas.

Antrąją vietą pelnė marijampo
lietis Tomas Tobulevičius, 100 m 
laisvu stiliumi įveikęs 51,45 sek.

’’HARIBO“ taurės varžybose da
lyvavo 90 plaukimo klubų iš visos 
Europos.

Mūsų lengvaatlečiai 
nenustebino pasaulio

Paryžiuje vykusiame Europos už
darųjų patalpų lengvosios atletikos 
čempionate dalyvavo trys Lietuvos 
lengvaatlečiai. Trišuolininkas Aud
rius Raizgys užėmė 12-tą vietą tarp 
14 sportininkų. Latvių viltis - trišuo
lininkas Maris Bružikas užėmė šeštą 
vietą. Kastytis Klimas, neblogai pa
sirodęs kvalifikacinėse 60 m bėgimo 
varžybose, pusfinalyje bėgo daug lė
čiau ir į finalą nepateko. Danguolė 
Urbikienė rutulio stūmimo varžybo
se pateko į dešimfcuką - 9-ta vieta 
tarp 12 sportininkų.

Parolimpinės 
Lilehamerio žaidynės

Lilehameryje vykstančiose žaidy
nėse dalyvauja 500 sportininkų ir tiek 
pat jų palydovų iš 30 šalių. Sigita 
Kriaučiūnienė laimėjo penktą vietą 5 
km slidinėjimo klasikiniu stiliumi 
lenktynėse, 5 km laisvuoju stiliumi 
įveikė 8-ta, o Saulius Leonavičius 5 
km klasikiniu stiliumi baigė 16-as, 10 
km laisvuoju stiliumi - 17-as.

ma pranešime, plaustai vargais ne
galais pasiekė Gotlando krantą.

Savo sprendimą teismas motyvavo 
tuo, kad šie asmenys beatodairiškai 
rizikavo pabėgėlių gyvybe, išleisdami 
juos į jūrą už 3 kilometrų nuo kranto. 
Dar penki įgulos nariai, dirbę mašinų 
skyriuje, išteisinti. Už imigracijos tai
syklių pažeidimą mažesnėmis baus
mėmis nubausti 4 asmenys.

Teismas negalėjo įrodyti, ar nu
teistieji yra tikrieji operacijos orga
nizatoriai. Jie tvirtino pabėgėlius ve
žę todėl, kad jiems buvo grasinama. 
Nežinia, ar jie gavo visą pabėgėlių 
už pervežimą sumokėtą sumą - pusę 
milijono kronų. Kaip rašė ’’Lietuvos 
rytas“ kovo 15 d., išvakarėse Lietu
vos žinybų pareigūnai dar negalėjo 
pasakyti nuteistojo mūsų šalies gy
ventojo pavardės.

Monetų kalykla nutarė laikinai nenaudoti 
pajėgaus preso

Litas ir užsienio valiutos

Atsižvelgdama į tai, kad Lietu
vos monetų kalyklos įsigytas iš 
Vokietijos firmos ’’Schuler“ mone
tų kalimo presas ’’Schuler MRV- 
150“ pusę metų nebus naudojamas, 
Lietuvos Vyriausybė nutarė pir
mame 1994 metų pusmetyje atleisti 
kalyklą nuo mokesčių už valstybinį 
kapitalą, skaičiuojamą nurodytajam 
presui.

Pasak Lietuvos monetų kalyklos 
direktorių valdybos pirmininko 
Viktoro Miltakio, šis apie pusę mi
lijono dolerių kainavęs presas laiki
nai nenaudojamas, nes atsisakyta 5 
centų monetų, kurios juo buvo ka
lamos. Už šį presą kalykla kas mė
nesį turėtų mokėti 5000 litų.

Lietuvos monetų kalykla įsteigta 
1990 metais, pirmosios monetos 
nukaltos 1992 metų rudenį, o inten
syvi gamyba prasidėjo 1993 metais. 
Praėjusių metų vasarą kalyklos dar
buotojams tekdavo dirbti trim pa
mainomis, kad būtų pagamintas rei
kiamas kiekis monetų ir nereikėtų 

jų užsakyti užsienyje. Dabar buvu
siame Aukščiausios Tarybos garaže 
įrengtoje kalykloje yra trys presai: 
be jau minėto, itin pajėgaus, bet ne
veikiančio, yra dar du presai cen
tams kalti ir vienas perdirbtas įren
ginys proginėms 10 litų vertės mo
netoms gaminti.

Jau yra pagamintos monetos su 
Dariaus ir Girėno portretais, taip 
pat skirtos Lilehamerio olimpinėms 
žaidynėms ir Pasaulio lietuvių 
dainų šventei. Proginių monetų 
gamyba yra sudėtinga, pažymėjo 
V. Miltakis, nes kiekvieną monetą 
reikia spausti tris kartus.

Dabar apie 50 kalyklos darbuo
tojų pagamina 120 milijonų mo
netų per metus. Steigiant kalyklą, 
specialistų, bankų ir ministerijų at
stovų komisija buvo nutarusi, jog 
kiekvienam gyventojui turėtų būti 
nukalta 300-400 monetų, o bendras 
monetų skaičius siektų 1,6 milijar
do.

Lietuvos monetų kalykla, nega

lėdama pragyventi vien tik iš mo
netų kalimo, gamina valstybinius 
ordinus, gauna užsakymų polici
ninkų, karių ir aviatorių ženklams 
gaminti, neseniai įsigytomis šveica
riškomis kibirkštinėmis ėsdinimo 
staklėmis daro klišes pašto antspau
dams, taip pat galėtų priimti užsa
kymus klišėms popieriui su van
dens ženklais gaminti.

Pasak V. Miltakio, dar vis cirku
liuojančias Lietuvoje 1, 2 ir 5 litų 
vertės monetas buvo siūlyta daryti 
didesnes, bet Vyriausybėje tam pri
tarta nebuvo. Šių monetų gamybos 
vertė didelė, jas lengva padirbti.

Kalyklos direktorių tarybos pir
mininko žodžiais, Lietuvos bankas 
padarė klaidą, užsakydamas per
daug monetų.

Manoma, kad kai kuriose šalyse, 
pavyzdžiui, Lietuvoje ir Lenkijoje, 
monetų kalyklų pajėgumas yra di
desnis už poreikį.

Gytis Marcinkevičius
Eltos korespondentas

Lietuvos bankas pagal valiutų kursus vidaus ir pasaulio valiutų 
rinkose nuo 1994 m. kovo 17 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio 
valiutų santykius:
Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 5.8143 Latvijos latai 6.8217
Australijos doleriai 2.7859 100 Lenkijos zlotų 0.0177
Austrijos šilingai 0.3271 Moldovos lėjos 0.9954
100 Baltarusijos rublių 0.0383 Norvegijos kronos 0.5314
Belgijos frankai 0.1117 Olandijos guldenai 2.0482
Čekijos kronos 0.1318 Prancūzijos frankai 0.6767
Danijos kronos 0.5892 100 Rusijos rublių 0.2263
ECU 4.4437 SDR 5.4543
Estijos kronos 0.2876 Singapūro doleriai 2.4592
Ispanijos pesetos 0.0280 Suomijos markės 0.7053
100 Italijos lirų 0.2334 Švedijos kronos 0.4954
Japonijos jenos 0.0368 Šveicarijos frankai 2.7129
JAV doleriai 3.9020 100 Ukrainos karbovancų 0.0105
Kanados doleriai 2.8630 Vengrijos forintai 0.0385
Kirgizijos somai 
Kazachijos tengės

0.3364
0.2481

Vokietijos markės 2.3011

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

Kovo 17 d. komerciniai bankai pirkdami JAV dolerius už vieną mokėjo 
po 3,85-3,90 Lt, pardavė po 3,91-4,00 Lt. Už vieną Vokietijos markę 
perkant mokėta po 2,20-2,27 Lt, parduota už 2,29-2,45 Lt.
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AUKOS RAMINTAI
Ramintos Kuodytės gydymo 

fondui aukojo:
M. Barėnienė -£10.
A. Pusė - £5.
Ačiū Jiems.

K. Makūnas

PAMALDOS
Ruošimasis Prisikėlimui
Iš Lietuvos atvyko kun. dr. Leo

nas Lešinskas, MIC ir praves gavėni- 
nes pamaldas šiose vietovėse:

Derbyje - kovo 19 d., 13 vai., 
Bridge Gate. Išpažintys nuo 12.30 
vai.

Nottinghame - kovo 19 d., 13 vai., 
Židinyje. Išpažintys nuo 17 vai.

Nottinghame - kovo 20 d., 11.15 
vai., Židinyje. Išpažintys nuo 10 vai.

Stoke-on-Trente - kovo 20 d., 15 
vai., Šv. Vulstane. Išpažintys nuo
14.30 vai.

Birminghame - kovo 22 d., antra
dienį, 14 vai., Šv. Onoje, 96 Bradford 
St. Išpažintys nuo 13.30 vai.

Wolverhamptone - kovo 24 d., 14 
vai., Šv. Petre-Pauliuje. Išpažintys nuo
13.30 vai.

Nottinghame - kovo 27 d., su 
Velykų apeigomis Židinyje, 11.15 vai. 
Išpažintys nuo 10 vai.

Mansfielde - kovo 25 d., penkta
dienį, 14 vai. Šv. Pilypo salėje. Išpa
žintys nuo 13.30 vai.

Coventryje - kovo 27 d„ 15 vai., 
Šv. Elzbietoje. Išpažintys nuo 14 vai. 
Drauge bus Leamingtono lietuviai.

Gavėnines pamaldas praves kun. 
dr. Jonas Sakevičius, MIC:

Gloucesteryje - kovo 19 d., 12 vai., 
Šv. Petre. Išpažintys nuo 11.30 vai.

Stroude - kovo 19 d., 15.30 vai., 
Beeches Green. Išpažintys 15 vai.

Visus vietinius ir apylinkių 
tautiečius maloniai kviečiame 
dvasine atgaiva pasinaudoti.

Manchester - kovo 27 d., 13 vai.
Bradford - balandžio 3 d.,

12.30 vai.
Eccles - balandžio 10 d., 12.15 vai.

LONDONE
FILMAS APIE DIDŽIOSIOS 
BRITANIJOS LIETUVIUS

Jau kuris laikas kaip vienas labai 
geras filmų darytojas-filmuotojas kal
bina DBL S-gos valdybos direktorius 
ir siūlosi sukurti didesnės apimties 
filmą apie visą Didžiosios Britanijos 
lietuvišką gyvenimą. Tai Petras Abu- 
kevičius. Savo laiku jis yra dirbęs kar
tu su sovietų ir anglų filmuotojais, kū
rė filmus apie Sibiro gyvūniją.

Visas darbas gali užtrukti iki poros 
mėnesių, nes norint padaryti didesnio 
masto filmą reikės aplankyti daug vie
tovių, mūsų garbingų visuomeninin
kų. Šis projektas gali kainuoti daugiau 
kaip negu porą tūkstančių svarų. P. 
Abukevičiui padėtų vienas technikas.

DBL S-gos valdybos direktoriai 
yra tokios nuomonės, kad padaryti 
tokį filmą yra labai svarbu, nes užfik
suotas vaizdas filme liks ilgam, matyti 
žmones filme yra įdomu. Be to, tame 
filme bus galima parodyti ir veikėjų iš 
Lietuvos (K. Prunskienės, V. Lands
bergio, A. Brazausko bei kitų) apsi
lankymus Londone.

DBLS-gos skyriai, klubų valdybos 
ir kitos organizacijos tuo reikalu gaus 
aplinkraštį. Be to, prašome pasisakyti 
visus apie šį filmo projektą. O gal 
atsirastų mecenatų?

Stasys Kasparas
Visuomeninių reikalų valdybos 

direktorius

Stoke-on-Trent 
metinis 

susirinkimas 
įvyks 

balandžio 9 dieną, 
15 vai.

31 Marina Drive, 
Wolstauton.

S. O. T staffs

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

DBLS IR LNB 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

Sekantis Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos ir 
Lietuvių Namų Bendrovės akcininkų suvažiavimas įvyks 
1994 m. balandžio 16-17 dienomis Lietuvių Namuose, 
Londone.

Suvažiavimo darbotvarkė bus pranešta vėliau.
Kviečiame DBLS skyrius, LNB akcininkus, organizaci

jas ir visuomenę suvažiavime dalyvauti.
LNB ir DBLS direktorių valdyba

RŪPESČIAI IR PROJEKTAI LIETUVIŲ NAMUOSE
Noriu pareikšti savo mintis, nors 

ir pavėluotai, atsiliepdamas į Zigmo 
Juro pasisakymą ’’Dar kartą apie 
’’Europos lietuvio“ prenumeratą ir 
Londono Lietuvių Namų pertvarky
mą“ (’’Europos lietuvis“ 1993 m. 
gruodžio 25-31 d., Nr. 51). Pasisaky
siu tik apie Lietuvių namų pertvarky
mo vieneto sudarymą.

Zigmas Juras ilgesnį laiką yra 
buvęs Lietuvių namų bendrovės di
rektorių valdyboje, net jai pirminin
kavęs.

Senesniais laikais Lietuvių namų 
vaidybos direktoriai save laikė vie
ninteliais, gerai nusimanančiais, kaip 
reikia tvarkyti Lietuvių namus Lon-
done, Lietuvių sodybą ir pagaliau pa
čią LN B-vę. Jeigu kas viešai bandy
davo pasisakyti prieš jų vadovavimą, 
būdavo labai nemėgstami, mat iš
rinktųjų negalima mokinti, jiems pa
tarti ar pakritikuoti, kokius Lietuvių 
namus ir Lietuvių sodybą norima
turėti...

Įvyko kartų pasikeitimas Lietuvių 
namų direktorių valdyboje, atėjo jau
nesnių žmonių. Bet tas pasikeitimas 
įvyko labai kritišku metu. Lietuvių 
Namai nuo jų pirkimo prieš 50 metų 
neturėjo jokio kapitalinio remonto, 
yra baisiai apleisti ir nugyventi.

Dabartinė direktorių valdyba, ma
tydama tokią padėtį, turėdama jau
nesnių lietuvių bendruomenės narių, 
atsižvelgdama į tai, kad Lietuva lais
va, bendravimas tarp Lietuvos ir išei
vijos sparčiau plėtosis, be to, nebijo
dama kritikos, pamokymų, sudarė 
Lietuvių namų pertvarkymo vienetą, 
pakviesdami šalia direktorių jaunes-

PADĖKOS UŽ PAGALBĄ
“Europos lietuvio“ redakcija gavo žemiau skelbiamas padėkas
Vilniaus “Versmės“ mokykla 

darželis Arūno Macelio, Dariaus 
Nikliauzos, Andriaus Terentjevo, 
Mindaugo Vaičaičio vardu dėkoja 
Britų-Lietuvių vaikų fondui už 
gautus 4 invalidų vežimėlius ir 10 
vilnonių, nertų užtiesalų, o taip pat 
5 saugos diržus.

E. Galkienė 
Direktorė

Vilniaus spec, kūdikių namų vai
kučiai dėkoja Britų-Lietuvių vaikų 
pagalbos fondui, E. C. H. O fondui ir 
mrs. R. Batt už naujus gražius megz
tus užklotus, megztinius, kepuraites, 
kostiumėlius, kurių gavome tokį kie
kį: 20 megztų užklotų, 22 megztinu
kai, 34 liemenės, 5 poros pirštinių, 20 
megztų kepurių, 15 kostiumėlių

Registruojame
norinčius išnuomoti
atskirus kambarius

ar butus 
užsienio svečiams.

Rašyti:
2015 Vilnius,

P.O. BOX 2715 

nių žmonių su atitinkamomis specia
lybėmis ir ateities vizija, ko jaunes
niajai lietuvių bendruomenei reikia.

Pertvarkymo vienetas neatrado 
“Amerikos“, o įsitikino, kad reikalin
gas visiškas namo pertvarkymas. 
Atliekant kapitalinį remontą, reikia 
nutarti, ką daryti su dviem apatiniais 
aukštais, kur buvo “Nidos“ spaustu
vė. Šiandien jie nenaudojami. Svarbu 
ir kambarių pertvarų išardymas, nes 
miesto savivaldybė to reikalauja. Sa
vivaldybės nuomone, namuose gyve
na daugiau žmonių, negu galima tin
kamai aptarnauti...

Be to, dabartinis Lietuvių namų 
bendrovės aptarnavimas yra atsidūręs
pavargimo, išsisėmimo ir sąstingio 
būtyje.

Pradėjus pertvarkyti Lietuvių Na
mus reikalingas naujas visiems Lie
tuvių namų bendrovės vienetams fi
nansinis ir aptarnaujantis personalas, 
kuris ne tik užsidirbtų sau algas, bet
ir tarnautų kuriant bendrovės gerovę. 
Tiesiai galima pasakyti, kad ateityje 
pertvarkant Lietuvių namus Londone 
visas bendrovės aptarnaujantis per
sonalas turės būti iš jaunesnių žmo
nių, turinčių ateities viziją ir galinčių 
reikalui esant rizikuoti.

Zigmas Juras rašo: “Su Sodybos 
pagalba remontuoti Lietuvių namus“. 
Ateityje Sodybos pelnas turi būti nau
dojamas Sodybos remontams ir graži
nimui, o Lietuvių namų pelnas - jų iš
laikymui geroje ir gražioje būklėje.

Šis laiškas yra mano asmeninė 
nuomonė, kaip aš žiūriu į ateitį.

Stasys Kasparas

(megztų) naujagimiams, 2 saugos 
diržai.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už 
suteiktą paramą.

A. Lomsargienė
Vilniaus m. spec, kūdikių namų 

vyr. gydytojo pavaduotoja 
ekonominiams reikalams 

4c 4c 4c 4c 4c 4c
Gausių šeimų bendrija “Vilniaus 

šeimyna“ nuoširdžiai dėkoja už pa
galbą Gasiunų šeimai. Gavome 3 
dėžes su drabužėliais. Tai bus išda
lyta gausių šeimų vaikučiams. Tely
di Jus šeimyninė laimė ir Dievo glo
ba.

Vaikų ir tėvų vardu -
Angelė Kostogrizienė

Gausių šeimų bendrijos 
pirmininkė "Vilniaus šeimyna"

T i 
.Londone, ir Vitniuje 

leidiiamame

'EUROPOS

V_ J)

PASAULYJE
Sv. Tėvo laiškas šeimoms

Vasario 22 d. oficialiai paskelbtas 
popiežiaus Jono Pauliaus II laiškas 
šeimoms. Jo pristatymas žurnalistams 
įvyko Vatikano spaudos salėje. Tai 
yra antrasis Jono Pauliaus II mokymo 
dokumentas, kalbantis apie šeimas ir 
skirtas šeimoms po 1981 metų apašta
linio laiško “Familiaris Consortio“, 
Šis laiškas, kondensuotai pateikdamas 
Bažnyčios mokymą apie šeimos pa
šaukimą, apie sutuoktinių meilės kil
numą ir jų atsakomybę už Dievo kūri
mo bei išganymo plano vykdymą, lai
kytinas Popiežiaus ir Bažnyčios įnašu 
į šeimų gerovės kūrimą, kuriam pir
miausiai skirti šie, Jungtinių Tautų pa
skelbti tarptautiniai šeimos metai. 
Centrinis bažnytinių šeimos metų ren
ginys įvyks Romoje spalio pradžioje. 
Spalio 9 dieną, sekmadienį, įvyks viso 
pasaulio šeimų atstovų susitikimas su 
Popiežiumi. Dieną anksčiau - spalio 
8-ąją rengiamas tarptautinis kongresas 
tema: “Šeima - meilės civilizacijos šir
dis“. Prieš šiuos du renginius spalio 6 
ir 7 dienomis Romos bažnyčiose vyks 
maldos budėjimai, kuriuose dalyvausi 
kongresą ir į susitikimą su Šventuoju 
Tėvu atvykę šeimų atstovai iš viso pa
saulio.

Trumpųjų bangų 
neatsisakoma

Vatikane įvyko didžiųjų radijo 
stočių ir tarptautinių telekomunika
cijos organizacijų atstovų suvažiavi
mas, kurio metu aptartos trumpųjų 
bangų dažnių paskirstymo proble
mos. Suvažiavimą surengė Vatikano 
radijas.

Mūsų radijo klausytojai iš patir
ties žino, kad transliacijos trumpo
mis bangomis ne visuomet būna ge
rai girdimos, kad dažnai vieną trans
liaciją užgožia kita. Šitaip atsitinka 
dėl to,’ kad tais pačiais arba gretimais 
dažniais transliuoja kelios radijo sto
tys. Vakarų Europoje dažnių pa
skirstymo problema buvo sprendžia
ma lygiagrečiai su radijo transliacijų 
daugėjimu. Tačiau iki Berlyno sie
nos griuvimo nebuvo sutarčių, vie
nodai saistančių Vakarų ir Rytų Eu
ropos radijo stotis. Transliacijos lip
davo viena ant kitos, o neretai tyčia 
buvo trukdomos, kad komunistinių 
kraštų gyventojų nepasiektų “Lais
vosios Europos“, “Amerikos balso" 
ar Vatikano radijo “propaganda“. 
Pasikeitus santvarkoms, pirmas 
bendras žingsnis buvo žengtas 1990 
metais, kuomet pirmą kartą Bulgari
joje susirinko Rytų ir Vakarų radijo 
stočių atstovai. Vatikane įvykęs susi
tikimas buvo antras. Artimiausioje 
ateityje tikimasi parengti labai tiks
lius trumpųjų bangų dažnių naudoji
mo grafikus, kad radijo stotys ne
trukdytų viena kitos transliacijų.

Prieš mirties bausmės 
atgaivinimą

Londone Didžiosios Britanijos 
parlamento žemieji arba Bendruo
menių rūmai nubalsavo prieš mirties 
bausmės atgaivinimą šalyje. Mirties 
bausmė Didžiojoje Britanijoje panai
kinta 1969 metais. Nors parlamen
tarams buvo daromas didelis spaudi
mas, kad aukščiausia bausme būtų 
baudžiami bent nusikaltėliai, nužudę 
tarnybines pareigas einantį negink
luotą policininką, tačiau mirties 
bausmės įvedimui pritarė tik 186 de
putatai, o 383 balsavo “prieš“. Per 
pastaruosius trejus metus, kol mirties 
bausmės problema buvo svarstoma 
parlamente, nusikaltėliai nužudė 8 
policininkus. Paskutinė tokia žmog
žudystė įvyko vos prieš kelias savai
tes. Nuo 1957 iki 1969 metų mirties 
bausme Didžiojoje Britanijoje buvo 
baudžiama už žmogžudystes sunki
nančiomis aplinkybėmis, dar anks
čiau - už bet kokią žmogžudystę. Na. 
o šio amžiaus pradžioje Anglijoje 
mirties bausmė grėsė ir už parke 
nukirstą medį.

Vatikano radijo lietuviškųjų 
laidų redakcijos informacija
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