
Katedros aikštėje - paminklo Gediminui maketas
Vilniuje, Katedros aikštėje, pas

tatytas natūralaus dydžio Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino pa
minklo maketas. Pagal Niujorke gyve
nančio Vytauto Kašubos projektą ori
ginalas bus nulietas iš bronzos, posta
mentas - granitinis. Speciali komisija 
turi nuspręsti, kur stovės paminklas le
gendiniam Vilniaus įkūrėjui. Pamink
lo sąmatinė vertė - apie 250 tūkst. 
dolerių. Pusę lėšų žada skirti Vilniaus 
miesto valdyba. Kitą dalį turi surinkti 
Gedimino paminklo šalpos fondas.

Paminklą tikimasi pastatyti iki 
1995 m. rugsėjo 25 d.

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Politikos apžvalgininko pastabos

Skandalas kaip pavasario potvynis...
Sulig įnoringu pavasariu, kai 

giedrą, vis labiau įšilančią saulutę 
keičia pūgos, Lietuvą blaško skan
dalas po skandalo. Įdomu tai, kad dau
gelį skandalingų faktų paskelbia spau
da, ir tik ji atveria akis prokurorams ir 
vis labiau į kampą spaudžiamai parla
mento daugumai.

Tačiau ši byla - ginklų pirkimo 
Lietuvai ir butų statybos Rusijos kariš
kiams istorija - peraugo mūsų valsty
bės ribas ir tapo tarptautine. Buvęs 
krašto apsaugos ministras, Kovo 11 - 
osios akto signataras A. Butkevičius 
tapo tikru kovo pabaigos didvyriu. Is
torija, kurią skubiai grįžęs iš mokslų 
Londone papasakojo jis pats, paprasta: 
anuomet Lietuvai reikėjo ginklų ir ka
rinės technikos, o Rusija savo išveda
mai iš Lietuvos kariuomenei reikalavo 
statyti butus. Taigi, lėšos ginkluotei 
pirkti tiesiogiai buvo pervedamos butų 
statybai Kaliningrado srityje. Rusija 
pati susirado statybinę Lietuvos įmo
nę “Seimą“, kurios vadovas, pasirodo, 
gana tamsi asmenybė. Prokuroras A. 
Paulauskas praėjusią savaitę išrašė 
orderį kratoms, tarp jų - ir A. Butke
vičiaus bute, o ’’Šeimos“ vadovas V. 
Laurinavičius buvo suimtas.

Išgirdęs apie konfliktą, sunerimo ir 
Maskvoje, ir Kaliningrade. Į Vilnių 
tučtuojau atvyko Rusijos Baltijos kari
nio jūrų laivyno vadai, premjerui 
skambino pats gynybos ministras P. 
Gračiovas. Mat, Baltijos karo laivyne

Užsienio reikalų ministras apie vizitą Varšuvoje
Kovo 18-ąją Lietuvos užsienio 

reikalų ministras P. Gylys ir Lenkijos 
užsienio reikalų ministras A. Ole- 
chowskis Varšuvoje parafavo dvišalę 
valstybinę sutartį ’’Dėl draugiškų san
tykių ir gero kaimyninio bendradar
biavimo“. Šiuo aktu baigtos beveik 
dvejus metus trukusios derybos. Kaip 
Eltos korespondentui Varšuvoje pasa
kė Lietuvos užsienio reikalų ministras, 
dviejų dienų vizitas Lenkijos sotinėje 
buvo labai naudingas ir produktyvus.

Mančesteryje apsilankė Lietuvos Seimo nariai
Kovo 15 d. į Mančesterio lietuvių 

soc. klubą atvyko Lietuvos Seimo 
nariai - Tėvynės Santaros seniūnas 
Andrius Kubilius ir Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) valdybos 
narė Laima Andrikienė. Juos tiesiai iš 
Londono Heatrow aerouosto į Man
česterį vakare savo mašina atvežė Tė
vynės Sąjungos (Lietuvos konserva
torių) ryšininkas su DBL S-gos sky
riais’ ir Anglijos konservatorių partija 
Eimutis Šova. MLSoc. klube svečiai 
buvo šiltai priimti ir pavaišinti. Daly
vavo nemažai žmonių, kurių didžioji 
dalis buvo Tėvynės Sąjungos (Lietu
vos konservatorių) nariai-rėmėjai.

8,5 tūkstančio žmonių neturi butų, 5 
tūkstančius butų sutiko pastatyti ’’Šei
mos“ statybininkai, nes jų statybos 
kainos 20 procentų pigesnės negu ka
liningradiečių. Ir nors pastarieji ’’Sei
mai“ įsiskolinę 3 milijardus rublių, 
lietuviai toliau dirba kaimynystėje.

Rusų admirolai ir generolai į Vil
nių suskato, matyt, ne tik būkštauda- 
mi, kad neteks gero statybų partnerio 
ir nutruks statybos. Nors jie teigia, kad 
šiame skandale politikos neįžiūrėsi, 
tačiau A. Butkevičius daro prielaidą, 
kad per Seimo nacionalinio saugumo 
komitetą veikia ’’pačios juodžiausios 
Rusijos jėgos“, turinčios ryšius su Lie
tuvos prokuratūra. O pats eksministras 
nusiteikęs karingai. Spaudos konfer
encijoje jis pareiškė: jei prokurorai 
nori karo, aš jiems jį duosiu...

Lietuvių peštynės, kokia jų pabaiga 
bebūtų, paliks žymę Lietuvos ir Ru
sijos santykiuose. Maskvoje šią savai
tę vykusiose derybose abiems šalims 
pavyko parafuoti ne itin reikšmingą 
vyriausybinį susitarimą dėl sienos 
perėjimo punktų, o dabar yra išvykusi 
delegacija į Kaliningradą, kur tariasi 
dėl tranzito per Lietuvos teritoriją. 
Stebėdami, kaip lietuviai riejasi dėl 
ginklų-butų bylos, kaimynai gali kelti 
griežtesnius reikalavimus Lietuvai. 
Apžvalgininkai pastebi, kad tokiame 
fone Vilnius niekada negalės pasakyti 
”ne“ rusiškajam tranzitui per Lietuvą, 
kaip to reikalauja opozicija.

Parafuota Lietuvos ir Lenkijos tarp
valstybinė sutartis atveria naujas ben
dradarbiavimo galimybes. ’’Susitiki
mai su Lenkijos politikais, atviri 
pokalbiai padėjo geriau suprasti vie
niems kitus“, pasakė P. Gylys. Jau da
bar abi šalys pereina prie konkrečių 
bendradarbiavimo veiksmų. Gegužės 
mėnesį Vilniuje planuojama surengti 
susitikimą ’’prie apskritojo stalo“, ku
rio metu bus aptartos ekonominių ry
šių, sienos perėjų veiklos ir kitos svar

Priėmimą pravedė klubo ir Tėvynės 
Sąjungos Mančesterio skyriaus pir
mininkas A. Podvoiskis.

Vaišių metu A. Kubilius ir L. And
rikienė plačiai supažindino su padėti
mi Lietuvoje, Tėvynės Sąjungos tiks
lais ir siekiais. Iš pateiktų duomenų 
matėsi, kad Tėvynės Sąjungos narių 
skaičius sparčiai auga ir kad ruošia
masi ankstesniems parlamento rinki
mams. Nors Lietuvoje toli graž ne 
viskas gerai, bet ekonomika palaips
niui gerėjanti. Svečiai atsakė į susirin
kusiųjų pateiktus klausimus.

Visi apgailestavo, kad svečiai ne
galėjo ilgiau pabūti, nes jiems kitą

Kaip ten bebūtų, šis konfliktas gali 
turėti dar vieną pasekmę: Rusijos 
nuogąstavimai, kad gali nutrūkti butų 
statyba Kaliningrado srityje, geras 
pretekstas pristabdyti jos kariuomenės 
išvedimą iš Estijos ir Latvijos. Mat 
dauguma jose tarnavusių Rusijos jū
reivių permetama į Sovetską...

Vadinasi, kovo pabaigoje kilęs 
skandalas įgauna kur kas platesnį 
skambesį, o ne tik gresia eksministro 
teismu. Kita vertus, jis parodo, kad 
valdančioji dauguma Lietuvoje nepa
jėgia susidoroti su vis naujomis prob
lemomis. Remdamasi šiuo atveju 
ištikimu prokuroru, ji konvulsiškai 
stengiasi išlaikyti gražų veidą, nuo 
kurio vis dažniau nusigręžia rinkėjai...

Česlovas Iškauskas
ELR: ’’Lietuvos aidas“ kovo 24 d. 

paskelbė 12 buvusių krašto apsaugos 
ministerijos imuniteto tarnybos (kon- 
tražvalgybos) pareigūnų, kurių na
muose irgi atliktos kratos, pareiškimą. 
Jame tvirtinama, kad tos kratos yra 
politinio pobūdžio, atliktos pažei
džiant Konstituciją bei galiojančias ju
ridines ir etines normas, sakoma, kad 
tie žmonės neturėję nieko bendra su 
KAM ginkluotės įsigijimu. Reika
laujama, kad atsistatydintų generalinis 
prokuroras A. Paulauskas ir naciona
linės saugumo tarnybos vadovas J. 
Jurgelis, taip pat, kad iš Seimo nacio
nalinio komiteto atsistatydintų V. Pet
kevičius.

bios problemos. Lietuvos ministras 
pažymėjo, jog susitarta, kad sutartį 
balandžio mėnesį pasirašys Lietuvos 
ir Lenkijos prezidentai - A. Brazaus
kas ir L. Valensa (Valęsa).

Prancūzija džiaugiasi, kad bus su
daryta Lietuvos ir Lenkijos sutartis. 
Tai nepaprastai svarbus įnašas stipri
nant stabilumą regione, sakoma Pran
cūzijos užsienio reikalų ministerijos 
pareiškime. Teigiamai sutarties para- 
favimą įvertino ir Ukrainos URM.

dieną reikėjo dalyvauti Anglijos kon
servatorių konferencijoje.

Dėkojame ponams A. Kubiliui, L. 
Andrikienei ir E. Šovai už mūsų ap
lankymą ir suteiktą informaciją.

Pasitaikė, kad kovo 14 d. klubo 
užvaizdas H. Pargauskas, 72 metų 
amžiaus, ir kovo 15 d. J. Panavas, 74 
metų amžiaus, dalyvaujant iš Lietuvos 
svečiams, šauniai atšventė savo gimta
dienius. Juos visi pasveikino ir sugie
dojo Ilgiausių metų.

A. P-lds
Kitos Didžiosios Britanijos lietuvių 

naujienos tradiciškai 8 puslapyje, 
skyrelyje "Lietuviųkronika“.

Tarptautinis pasitarimas 
apie ekologinę ir ekonominę 

pasaulio katastrofą
Kovo 15-18 dienomis Londone 

Lenkų kultūros institute (Polish 
culture institute) įvyko Tarptauti
nės universalizmo draugijos (The 
international society for universal
ism) šeštasis simpoziumas. Jo tema 
- ’’Filosofijos mokslo, verslo, masi
nės informacijos priemonių ir ne
vyriausybinių organizacijų vaid
muo sustabdant ekologinę ir ekono
minę katastrofą“. Toji draugija 
vienija daugelio šalių filosofus ir 
įvairių sričių mokslininkus, taip pat 
ir teologus, kurie tyrinėja šiuolaiki
nes globalines problemas bendra- 
žmogiškųjų vertybių ir humanizmo 
požiūriu. Šiame tarptautiniame pa
sitarime dalyvavo ir pranešimus 
skaitė mokslininkai iš penkiolikos

Ambasadorius vyksta 
į Londoną

Pokalbis su akademiku Raimundu Rajecku

Dėl šio pokalbio tarėmės seniai, 
tada, kai pasklido kalbos, kad Rai
mundas Rajeckas skiriamas ambasa
doriumi į Didžiųjų Britanijų. Londo
nas - ’’Europos lietuvio“ gimtinė, 
norėjosi, jog londoniečiai greičiau ir 
daugiau sužinotų apie būsimųįį gimto
jo krašto pasiuntinį. Akademikas tokį 
pokalbį pažadėjo, tik prašė nesisku
binti -jis mėgstąs akademinę tvarkų.

Ir štai du Prezidento dekretai. Pir
muoju Raimundas Leonas Rajeckas 
skiriamas nepaprastuoju įgaliotuoju 
ambasadoriumi Jungtinėje Karalys
tėje, antruoju - jam suteikiamas diplo
matinis rangas: habilituotas daktaras, 
profesorius, akademikas, nusipelnęs 
mokslo veikėjas, valstybinės premijos 
laureatas tapo dar nepaprastuoju ir 
įgaliotuoju ambasadoriumi.

Tų dienų, kai Respublikos Prezi
dentas savo dekretu pavertė jį diplo
matu, akademikas paskambino man ir 
pakvietė vakare mūsų įprastam kavos 
puodukui užeiti į savo namus Žvėryne. 
Juos neseniai pasistatė kartu su broliu 
Valentinu, irgi mokslininku.

- Nors mudu seni pažįstami, dau
giau kaip 30 metų draugaujame, bet 
leisk man kreiptis: pone Ambasado
riau...

Taigi, pone Ambasadoriau, kaip 
Jūs vis dėl to ryžotės taip staiga keisti 
profesiją? Mano galva, Jūs iki kaulo 
smegenų - mokslininkas.

- Šitam žingsniui aš ryžausi žymiai 
anksčiau. Tada, kai perėjau dirbti į 
Prezidentūrą. Todėl mano žingsnio 
negalima laikyti staigiu. Darbas, kurį 
aš dirbau Prezidentūroje, taip pat rei
kalauja diplomatijos. Juolab, kad man 
kone kasdien tekdavo susitikti su dip
lomatais, domėtis jų darbu. Vadinasi, 
tai tik mano - politiko - veiklos tęsi
nys, atveriantis man naujų interesų 
akiračius.

- Žinau, kad Jums buvo siūlyta 
ambasadoriaus vieta JAV. Ameriką 
Jūs neblogai pažįstate. Bent jau geri
au negu Didžiąją Britaniją. Ameriko
je Jūs turite gerų pažįstamų. Ir ne tik 
tarp mokslininkų, bet ir valdžios 
struktūrose. Ir mūsų išeivijai Jūs 
anaiptol ne svetimas. Kodėl vis dėlto 
atsisakėte ten vykti?

- Tikrai, Ameriką aš pažįstu gana 

Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos pirmininko 
Jaro Alkio pranešimas - ”EL“ trečiajame puslapyje.

valstybių (Amerikos, Kanados, 
Jordanijos, Europos šalių). Tarp jų 
vienintelis atstovas iš Baltijos kraš
tų - Lietuvos Mokslų Akademijos 
narys profesorius Jokūbas Minke
vičius. Jo pranešimo tema ’’Kultū
ros ir natūros sąveika kaip univer
salioji problema“.

J. Minkevičius yra Tarptautinės 
universalizmo draugijos valdybos 
narys ir dalyvauja visuose jos 
renginiuose, vykstančiuose kasmet 
vis kitose pasaulio valstybėse. 
Draugijos centrai yra įsikūrę Var
šuvoje (Lenkija) ir Montrealyje 
(Kanada).

Kitame ”EL“ numeryje akade
mikas papasakos įspūdžius iš to 
simpoziumo.

gerai. Ir draugų ten turiu apsčiai. Poli
tikų, mokslininkų, verslininkų. Tačiau 
vykti į Ameriką po to, kai iškilo p. S. 
Lozoraičio problema, laikiau neetišku 
poelgiu. Pamenate, Prezidento rinki
mo kampanijos metu aš vadovavau 
dabartinio Prezidento žmonėms. Atsi
menate, kokios batalijos kilo, kai p. S. 
Lozoraitis buvo atšauktas iš ambasa
doriaus pareigų Vašingtone. Tomis 
sąlygomis būtent aš negalėjau užimti 
šios vietos.

- Po keletos dienų Jūs išvykstate į 
Londoną. Kokios mintys, svąjonės ar 
abejonės dabar skvarbo Jūsų žylan
čią galvą? Nuo ko pradėsite, ko pir
miausia imsitės?

- Yra sakoma, kad gera pradžia - 
pusė darbo. Norėčiau pradėti nuo pa
grindinio - darbo būsto. Ne paslaptis, 
kad Londone rimta problema dėl pa
siuntinybės j>atalpų. Iš esmės nėra ir 
kolektyvo. Žmonių aiškiai nepakaks. 
Rasti ir kurti visa tai - mano pirmasis 
rūpestis. Tikiuosi, kad man pavyks su
kurti darbingą ir kūrybingą autorite
tingą ambasadą. Tokia Anglijoje yra 
būtina, kadangi tai viena svarbiausių 
Lietuvos pasiuntinybių. Dėsiu visas 
pastangas, kad ji reikiamai atstovautų 
Lietuvai, aktyviau ir visapusiškiau 
informuotų Didžiosios Britanijos 
žmones apie mūsų šalį.

- Autoritetingi žmonės teigia, kad 
kur Rąjeckas - ten darni vienminčių 
komanda. Kaip, kokiu principu, iš ko 
telks savo komandą diplomatas R. 
Rąjeckas?

- Iš tiesų aš visuomet gerbiau ir 
gerbiu gabius ir energingus žmones. 
Visur, kur aš dirbau, mane supo inici
atyvūs, drąsūs, kartais net atžarūs 
žmonės. Aš mėgstu tik su tokiais dirb
ti. Stengiausi, kad aplink mane nesi- 
trainiotų pataikūnai, kaip įprasta sa
kyti, gero būdo šventuoliai. Mano 
prioritetas - žmogaus sugebėjimas ir 
noras dirbti. Tokių ieškosiu ir darbui 
Anglijoje. Nuo to, kaip man pavyks 
tokius sutelkti, manau, priklauso ir 
mano veiklos sėkmė, jos kokybė.

- O ar Jūs jau turite tokių?
- Manau, kad kol kas anksti juos 

vardinti pavardėmis. Be to ir etatai

Nukelta j 6 psl.
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Keliais sakiniais Grupės visuomenės veikėjų
□ Baltijos šalių prezidentų susitiki
mas. Kovo 25 dieną Palangoje susiti
ko Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezi
dentai A. Brazauskas, G. Ulmanis ir 
L. Meris (Lennart Meri). Tai trečiasis 
Baltijos šalių prezidentų susitikimas 
po Jūrmalos ir Talino. Susitikimo iš
vakarėse pokalbyje su Eltos korespon
dentu Prezidento patarėjas užsienio 
politikos klausimais J. V. Paleckis iš
skyrė tris pagindines prezidentų nu
matomų pokalbių temas: kaip stiprinti 
tarpusavio bendradarbiavimą, inte
graciją į Vakarų Europos struktūras, 
santykių su kaimyninėmis valstybė
mis klausimai.
□ Lietuvos konstitucinis teismas peri
ma Prancūzijos patyrimą. Lietuvoje 
su neoficialiu vizitu viešėjo Prancūzi
jos konstitucinės tarybos prezidentas 
Robert Badinter. Jis bendravo su Lie
tuvos konstitucinio teismo pirmininku 
J. Žiliu. R. Badinter yra Europos 
Bendrijos arbitražinės tarybos kūrimo 
iniciatorius. Prie šio projekto jau yra 
prisijungę daugelis Vakarų Europos 
valstybių. Susitikimų su Lietuvos Res
publikos prezidentu, užsienio reikalų 
ministru bei Seimo užsienio reikalų ko
miteto nariais, kitais pareigūnais kal
bėta apie Lietuvos prisijungimą prie 
Arbitražinės tarybos kūrimo projekto.

Robert Badinter. Vladimiro Gulevi- 
čiaus (ELTA) nuotr.
□ Lietuvos atstovai Tarpparlamenti
nės sąjungos konferencijoje. Ji įvyko 
Paryžiuje. Šių metų pavasario sąjun
gos sesija skirta tarptautinių ir regioni
nių konfliktų nagrinėjimui bei gamtos 
apsaugos problemoms. Lietuvos Sei
mo pirmininkas Č. Juršėnas dalyvavo 
Tarpparlamentinės sąjungos politinio, 
V. Petrauskas - gamtos apsaugos, kul
tūros ir švietimo komitetų, o I. Šiaulie
nės - moterų parlamentarių konferen
cijos darbe. Lietuva pačios autoritetin
giausios pasaulio tarpparlamentinio 
bendradarbiavimo organizacijos nare 
tapo 1992 metais. Dabar Tarpparla
mentinės sąjungos narės yra 123 vals
tybės.
□ Pasirašyta sutartis su Vokietija. 
Lietuvos krašto apsaugos ministro pa
vaduotojas, Civilinės saugos departa
mento direktorius Gediminas Pulokas 
kovo 15 dieną Bonoje pasirašė dvišalę

Ruošiamasi Pasaulio lietuvių 
dainų šventei

Lietuvos miestuose ir rajonuose 
prasidėjo meno kolektyvų atranka į 
liepos mėnesį vyksiančią Pasaulio 
lietuvių dainų šventę.

Liaudies kultūros centro vertinimo 
grupės - chorvedžiai ir pučiamųjų 
orkestrų dirigentai, baletmeisteriai - 
per mėnesį aplankys daugelį kolek
tyvų. Vertintojai išklausys repertuarą, 
pataisys klaidas, patars.

Prasidėjusių apžiūrų rezultatai 
rodo, kad didžioji dalis dalyvausian
čiųjų yra gerai parengusi šventės re
pertuarą. Todėl nuspręsta atsisakyti 
antrosios atrankos, kaip būdavo daro
ma anksčiau. Anot rengėjų, entuzias
tingai šventei ruošiasi Plungės, Biržų, 
Akmenės, Mažeikių, Kelmės, kitų 
miestų bei rajonų dainininkai, šokėjai 
ir muzikantai. Tačiau pastebėta, kad 
sumažėjo chorų ir šokių ansamblių 
kaimo kultūros namuose, mokyklose. 
Vertintojų nuomone, tai skaudžios pa
sekmės sprendimo nerengti 1993 me

sutartį tarp Lietuvos Respublikos ir 
Vokietijos Federacinės Respublikos 
dėl savitarpio pagalbos stichinių nelai
mių ir didelių avarijų atvejais. Vokie
tijos atstovų teigimu, Lietuva yra pir
moji Baltijos valstybė, kurios atstovai 
pasirašė tokio lygio sutartį.
□ Siūlo pasirašyti sutartį su Belgijos 
gynybos ministerija. Krašto apsaugos 
ministras L. Linkevičius ir Lietuvos 
Respublikos ambasadorius Belgijoje 
A. Venskus lankėsi Belgijos gynybos 
ministerijoje. Kaip pranešė KAM 
spaudos tarnyba, L. Linkevičius pa
siūlė Belgijos gynybos ministrui Leo 
Delkrua (Delczoix) pasirašyti karinio 
bendradarbiavimo sutartį. Tokią sutar
tį Lietuvos krašto apsaugos ministerija 
jau yra pasirašiusi su Danija ir ketina 
pasirašyti su Prancūzija.
O Gražiausios Baltijos šalių knygos. 
Tracdiciniame 26-ajame Baltijos šalių 
knygos meno konkurse į apdovano
jimus pretendavo po dvidešimt praėju
siais metais Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje išėjusių leidinių. Vertinimo 
komisija paskyrė dvylika diplomų. 
Septyni atiteko Lietuvos, trys - Esti
jos, du - Latvijos dailininkams. Du 
diplomus pelnė dailininkas Eugenijus 
Karpavičius - apdovanotas už albumą 
’’Lietuvos bažnyčių menas“, išleistą 
R. Paknio leidykloje, ir A. Kamiu 
knygą ’’Rinktiniai esė“, (leidykla 
’’Baltos lankos“). Konkurse apdova
nojimai taip pat paskirti Lietuvos 
dailininkams: Romui Grantui (J. 
Zdanio ’’Aušros daina“ - ’’Spindulio“ 
leidykla), Viliui Armalui (’’Dainos 
pasauliui, saulei ir sau“ - ’’Vaga“), 
Viktorijai Daniliauskaitei (V. Mačer
nio ’’Sielos paveikslas“ - ’’Vyturys“), 
Margaritai Jasilionytei (” 17 a. Radvilų 
portretai“ - ’’Šviesa“), Rimvydui Ke- 
pežinskui (Dž. Rodario ’’Čipolino 
nuotykiai“ - ’’Vyturys“).
O Šešioliktas užsienio karinis atašė 
Lietuvoje. Juo tapo pulkininkas Niko
lajus Pivorčiukas, Rusijos karo atsto
vas. Akreditacijos ceremonijoje kovo 
23 d. Rusijos ambasadorius Vilniuje 
N. Obiortyševas naująjį atašė pristatė 
Lietuvos krašto apsaugos ministrui L. 
Linkevičiui, kitiems mūsų valstybės 
pareigūnams. Spaudoje paskelbta, jog 
N. Pivovarčiukas įsitikinęs, kad Vil
niuje netrukus dirbs daugiau Rusijos 
karo diplomatų. Pasak atašė, Lietuvo
je jo laukia didelis darbas, nes čia ’’sa
va specifika“ - daug Rusijos piliečių ir 
buvusių karių.
O Teisiamas vienas iš sovietinės 
prokuratūros vadovų. Kovo 23 d. Vil
niuje Aukščiausiajame Teisme pradė
ta nagrinėti byla, kurioje pagal Bau
džiamojo kodekso 67 straipsnį (kenki
mas turint tikslą susilpninti valstybę) 
kaltinimas buvęs Lietuvos SSR pro
kuratūros prokuroro pavaduotojas N. 
Krempovskis. Byloje nagrinėjamas 
1990 m. kovo 30 d.-1991 m. rugpjū
čio 21 d. laikotarpis, kai sovietų ka
reiviai buvo užgrobę Lietuvos Res
publikos generalinės prokuratūros 
pastatą Vilniuje, A. Smetonos 4.

tais planuotos Jaunimo dainų šventės. 
Chorų nebeliko net kai kurių miestų 
vaikų muzikos mokyklose.

Lietuvos šokių kolektyvų atranka 
tęsis iki kovo 27-osios, chorų - iki ba
landžio 10-osios.

Liepos mėnesį Vilniuje ir Kaune 
vyksiančioje Pasaulio lietuvių šven
tėje dalyvauti ketina 26 tūkstančiai 
Lietuvos atlikėjų. Apie tūkstantis šo
kėjų, dainininkų, muzikantų suvažiuos 
iš Kanados, JAV, Australijos, Argen
tinos, Lenkijos, Vokietijos, Latvijos, 
Ukrainos, Baltarusijos.

Išeivijoje taip pat jau prasidėjo 
chorų ir šokių ansamblių apžiūros. 
Kovo viduryje į kelionę išvyko Dainų 
dienos meno vadovė Dalia Viskontie- 
nė. Jos metu aplankys visus į šventė 
atvyksiančius Amerikos ir Kanados 
lietuvių chorus. Australijos lietuvių 
chorai per šventas Velykas susirinks į 
bendrą repeticiją.

ELI

Iš Lietuvių tautininkų sąjungos 
”EL“ redakcija gavo kreipimąsi ”Į 
Lietuvos visuomenę“. Š. m. kovo 21 
d. jį pasirašė didelė grupė Lietuvos 
mokslo, kultūros, politikos veikėjų 
(eksministras ir buvęs ambasadorius 
Vokietijoje V. Antanaitis, poetas S. 
Geda, buvęs Aukščiausiosios Tary
bos pirmininko pavaduotojas B. Kuz
mickas, Seimo nariai L. Milčius, M. 
Treinys, kunigas V. Vaškelis ir kiti, 
iš viso 45 žmonės).

Dokumente tvirtinama, kad 
’’Lietuvos politinis ir ekonominis 
gyvenimas tapo savanaudiškų gru
puočių tarpusavio kovų arena, įsi
vyrauja grobuoniškos, nekontroliuo
jamos rinkos tendencijos. Žmonės 
vis labiau skursta, vis aštrėja socia
linės prieštaros. Seime - barniai, tuš
čiažodžiavimas, priimami tarpusa
vyje nesuderinti, kartais net priešta
raujantys Konstitucijai įstatymai, 
Vyriausybėje - nekompetencija, ne
savarankiškumas. Valstybinėse įs

SIEFWNHOS ©HIENOS
Žemdirbiu rūpesčiai

Apie Seime įvykusį Lietuvos žemdir
bių sąjungos tarybos prezidiumo ir 
Žemės ūkio bendrijų bendrą posėdį 
rašoma "Tiesoje“ 03 18 Algirdo 
Strumskio straipsnyje "Lietuviški 
obuoliai sandėliuose, užsienietiški - 
parduotuvėse“.

Žemės ūkio bendrovių asociacijos 
generalinis direktorius J. Kraujelis, 
kuris apžvelgė dabartinę žemės ūkio 
padėtį, atnešė gražių obuolių. Ne vai
šinti valdžios vyrams, bet parodyti, 
kaip gražiai atrodo šiandien Lietuvos 
soduose išauginti obuoliai. Bet jų 
mūsų parduotuvėse ir kioskuose ne
rasime. Lietuvos parduotuves užkari
avo lenkiški ar kitų ’’šiltųjų kraštų“ 
obuoliai. Dabar sandėliuose ir šaldy
tuvuose yra 7000 tonų Lietuvos so
duose išaugintų obuolių, kurių po 
vieną litą neįsileidžia mūsų miesto 
privačios parduotuvės. Dėl to Lietu
vos sodininkai ieško furgonų ir refri
žeratorių, galinčių tuos obuolius iš
vežti į Rytus. ”Ir kaip pas mus ne
važiuos lenkiški obuoliai, - šnekėjo J. 
Kraujelis, - jeigu muito mokestis už 
juos tik 10 proc. Reikia jį padidinti“.

Deja, ministras pirmininkas A. 
Šleževičius nurodė, kad pakėlus im
porto mokesčius įžengtume į infliaci
jos kelią. ”O infliacija, kaip žinia, vi
sų žmonių - ir kaimiečių, ir miestie
čių - apiplėšimas. Todėl mes tai turi
me įvertinti. Tik įvertinę ir suradę ga
limybių atlyginti gyventojams tą in
fliacijos šoktelėjimą, galėsime kalbė
ti apie muito mokesčių padidinimą.“

Lietuvoje - viena koja...
Savaitraštis "Amžius“ Nr. 11 išspaus
dino pokalbį su Žygintu Kačanausku - 
žurnalistu, verslininku, kuris be kita ko 
savaip žvelgia į išvykstančiųjų iš Lie
tuvos problemą.

’’Dabar Lietuvoje vyksta protingų 
ir turtingų išvykimas iš krašto. Tik 
tas išvykimas nėra toks nukertantis 
visus ryšius: žmonės perka namus 
Amerikoje, atidaro ten sąskaitas ir 
blaškosi tarp Amerikos, Vokietijos ir 
Lietuvos. Viena koja gyvena ten, kita
- čia. Čia gyvena todėl, kad esama 
gerų galimybių bizniui, bizniui su 
Rusija, su Vakarais. Lietuvos - gera 
geografinė padėtis, o ten - normalus 
saugus gyvenimas, toliau nuo Lietu
vos valdžios akių, kuri bet kada gali 
juos išbuožinti... Ta išbuožinimo, tur
to konfiskavimo grėsmė yra nemaža, 
valdiško reketo sistema stiprėja ir vis 
labiau gniaužia verslo pasaulį, vers
las vis labiau lenda į pogrindį. O 
turint galvoje, kad valdininkai savo 
požiūrį aktyviai propaguoja per ma
sines informacijos priemones, verslo 
veikla visuomenei vis labiau ima 
atrodyti nusikalstama, o verslininkai
- nusikaltėliai. Jei taip vyks ir toliau, 
tai žmogus, be abejo, stengsis išva
žiuoti iš to krašto, kur gali būti ap- 

taigose siaučia korupcija, biurokra
tizmas ir kyšininkavimas. Moralinis 
nuopuolis ir nusikaltimai grėsmingai 
plečiasi, visuomenė nusivylusi ir 
abejinga. Didžioji inteligentijos da
lis arba atstumta, arba pati nutolusi 
nuo svarbiausių valstybės reikalų 
tvarkymo. { tautos gyvenimą negali 
įsilieti išeivija.“

Kreipimosi autoriai primena, kad 
Lietuvos tautininkai kviečia kurti vals
tybę tvarkos ir teisingumo pagrindu, 
krašto ekonominį gyvenimą grįsti 
privataus ūkio ir laisvosios rinkos 
saikingu valstybiniu reguliavimu, as
meninių ir visuomeninių pradų deri
nimu. Valstybės piliečiams privalo 
būti užtikrintos pilietinės laisvės ir 
socialinės garantijos. ’’Pritariame 
šiems tikslams ir manome, kad pats 
laikas numatyti būdus:

— kaip pertvarkyti valstybės 
valdymą;

— kaip pertvarkyti teisėsaugą;
— kaip pertvarkyti ekonomiką, 

šaukas nusikaltėliu arba uždarytas į 
kalėjimą. Manau, kad mūsų jau laukia 
tas etapas, kai dauguma verslininkų 
stengsis įsigyti užsienio pilietybę, kad 
galėtų bet kada, jei bus grėsmė, iš
vykti. Verslininkų, labiausiai patyru
sių, labiausiai praturtėjusių žmonių, 
išvykima's būtų didžiulis nuostolis 
Lietuvai...“

Kas pasirūpins vaikais?
"Vaikų teisės - pažeidinėjamos“ - 
rašoma Ovidijaus Lukošiaus straipsny
je "Lietuvos aide“ 03 22.

Straipsnyje teigiama, kad nors 
Lietuvoje ir yra įkurta Vaikų teisių 
apsaugos tarnyba, tačiau ten dirba tik 
direktorius... - vaikų teisės Lietuvoje ir 
toliau pažeidinėjamos. Klausimų, ku
riuos turėtų nagrinėti Vaikų teisių 
apsaugos tarnyba, labai daug. Tai ir 
vaikų išnaudojimas, vaikų prostitucija, 
smurtas šeimose. Bet daugiausia - 
vaikų turtinių teisių pažeidimų. Padė
tis kritiška. Prasidėjus privatizavimui, 
labiausiai nukentėjo asocialių šeimų 
vaikai, tėvams pardavus butus. Keli 
konkretūs pavyzdžiai. J. B., turinti 5 
vaikus, 1993 m. rugsėjo mėnesį už 
3500 JAV dolerių pardavė 4 kambarių 
butą Kaune. Visi vaikai atsidūrė glo
bos namuose. Z. R., kaunietė, 3 vaikų 
motina, užstatė savo vieno kambario 
butą ’’Sekundės bankui“ už 1000 JAV 
dolerių. Pinigų negrąžino, butą prara
do, vaikai gatvėje. Tikėtis, kad iš glo
bos įstaigų išėję vaikai atgaus tėvų 
parduotus butus, yra nerealu. Bet juk 
butas buvo duotas visai šeimai.

Kur dėtis mokslininkams?..
’’Pavargę skaičiuoti paskutiniuosius 
skatikėlius, valdžios nemylimi Lietu
vos mokslininkai meta mokslus šalin 
ir ’’nuteka“ į kitus vandenis“, - rašoma 
Aistės Masionytės straipsnyje ’Tekėk, 
tekėk, proteliuk...“ ’’Pirmadienio“ Nr. 
11 savaitraštyje.

Mokslų akademijos prezidentas B. 
Juodka teigia, jog nutekėjimas iš 
mokslo institucijų į Vakarus dar nėra 
masiškas. Pasilikusių visam laikui už
sieniuose tik vienetai, daugelis žmo
nių grįžta protingesni, išmokę naujų 
dalykų. Tai net naudinga Lietuvai. 
Kur kas platesne srovele mokslininkai 
’’teka“ į gamybą, valdžios įstaigas. B. 
Juodkos duomenimis, pusė mūsų min
istrų, 20 proc. Seimo narių - moksli
ninkai. Mokslo žmonės ir Prezidentas 
A. Brazauskas, ir Premjeras A. Šleže
vičius. Liūdniausia, kai mokslininką 
įtraukia Gariūnų verpetai...

Vilniaus universitete protų nuotė
kis dar neverčia rimtai susimąstyti. 
Bet grėsmė reali, teigia rektorius R. 
Pavilionis. Daugiausia ’’nutekėjo“ 
ekonomistų ir teisininkų. Kitur siūlo
mos didesnės algos, jie kviečiami į la
bai svarbias valstybės tarnybas Lietu
voje ir užsienyje. Tai garbė Univer
sitetui, o kita vertus... Per pastaruosius

kreipimasis
finansus, žemės ūkį, socialinę rūpy
bą, sveikatos apsaugą;

- kaip sukurti šiuolaikinę koope
raciją;

- kaip plėtoti gamybą ir sukurti 
naujas darbo vietas;

- kaip pagerinti valstybės sienų ir 
krašto apsaugą;

- kaip sukurti veiksmingą švieti
mo, mokslo, kultūros ugdymo, rė
mimo, kreditavimo ir paskatų sis
temą;

- kaip sukurti patikimą aplinkos 
apsaugos sistemą;

- kaip suburti pasaulio lietuvius 
tautos ir valstybės darbui;

- kaip saugoti ir stiprinti tautinį, 
pilietinį sąmoningumą.“

Visi, kad brangi Lietuvos ateitis, 
kviečiami prisidėti prie šio darbo, prie 
konkrečių programų kūrimo ir jų 
įgyvendinimo. Galintys įsijungti į šią 
talką, prašomi kreiptis: Lietuvių tau
tininkų sąjunga, Gedimino pr. 22, 
2600 Vilnius, telefonas 62-49-35.

ketveris metus Teisės fakultetą 
paliko 14 dėstytojų: du dirba amba
sadoriais Vokietijoje ir Belgijoje, kiti 
- kas į Konstitucinį Teismą, kas - 
Seimą. Likusieji žvalgosi į advokatū- 
ron išėjusius kolegas ir kažką mąsto. 
Juk advokatas už valandos darbą 
gauna tiek, kiek dėstytojas per mėne
sį. ’’Jei taip bus ir toliau, gali sunykti 
Teisės fakultetas,“ - būkštavo rekto
rius.

Problema iš tiesų opi. Ir kaip ki
taip besielgti, jei, kaip pažymima 
straipsnyje, ambasadoriaus kiemsar
gio alga yra penkis kartus didesnė už 
profesoriaus...

Kas valdo Lietuvą?.,,
“Panevėžiečiai vengia dalyvauti var
žytinėse, nes bijo pasirodyti vagims ir 
reketininkams“ - rašoma "Lietuvos 
ryte“ 03 17 Rasos Čergelienės straip
snyje.

Vieną dieną vykusiose varžytinė
se išvaržomais objektais buvo pa
skelbti du garažai, motociklas, ne
baigtas statyti namas, dviejų kamba
rių butas. Vienas iš garažų ir nebaig
tas statyti namas buvo vieno ir to pa
ties panevėžiečio. Jam praėjusių me
tų rugsėjo mėnesį Panevėžio miesto 
apylinkės teismas priteisė grąžinti 
1053629 litų paskolą ir 109784,16 
lito palūkanų ir delspinigių, kurie 
buvo skolinti ir laiku negrąžinti ko
merciniam ’’Vilniaus“ bankui. Gara
žas buvo išvaržytas, tačiau nebaigto 
statyti namo ir motociklo niekas įsi
gyti nepanoro. Dviejų kambarių buto 
pirkti irgi niekas nepanoro. Jis pagal 
galiojančią tvarką buvo pasiūlytas 
privačiam asmeniui, kuris skolino 
pinigus buto savininkui. Antstolių 
manymu, žmonės bijo reketo arba 
vagių, kadangi varžytinės viešos. Jo
se dalyvaujantys netiesiogiai prisipa
žįsta esą turtingi.

Istorija nesibaigia
Praėjusiame ”EL“ numeryje trumpai 
atpasakojome "Lietuvos ryte“ pa
skelbtą istoriją, kaip buvo privatizuo
tas didelis namas Vilniaus centre.

’’Lietuvos rytas“ 03 18 pranešė, 
kad redakcijoje apsilankė ponia 
Regina Epštein Paul (ji minėtos 
istorijos pagrindinis asmuo) ir 
paliko raštą redaktoriui. Jame R. 
Epštein Paul pareiškė esanti labai 
įžeista dienraščio straipsniais apie 
ją, tvirtina, kad jie neatitinka tikro
vės. Jeigu Jūs nepakalbėję su mani
mi galite daryti tokias išvadas ir jų 
nepaneigti, aš būsiu priversta kreip
tis į Lietuvos teisingumo organus ir 
pasaulines žmogaus teisių gynimo 
organizacijas, kad apginčiau savo 
garbę ir orumą, savo pilietines ir 
materialines teises, rašo R. Epštein 
Paul. ’’Lietuvos ryto“ teigimu duoti 
interviu ar kaip nors paaiškinti dien
raščio rašiniuose nurodytus faktus 
bei aplinkybes ji atsisakė ir nedel
siant išėjo iš redakcijos.

V. Dimas__________________________ J
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Praeitis yra musų stiprybė, o ateitis - pačių rankose
Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos pirmininko pranešimas

Apžvelgiant Didžiosios Britanijos 
lietuvių sąjungos (DBLS) praėjusių 
metų veiklą matyti, kad Sąjungos val
dybos darbe dominavo mūsų ekono
minių vienetų problemos, ypač Lietu
vių namų Londone ateitis, dėl to val
dyba sušaukė ypatingą suvažiavimą š. 
m. sausio 15 d. Jo tikslas buvo suteikti 
progą atstovams ir akcininkams geriau 
susipažinti su Lietuvių namų proble
momis ir įgalioti valdybą imtis tinka
mų priemonių jas išspręsti. Tuo reikalu 
yra toliau daromi tyrinėjimai, užmegzti 
ryšiai su Lietuvos kultūros ministerija, 
tikimės turėti pasitarimų su Lietuvos 
vyriausybės atstovais. Lietuvių namai 
buvo Sąjungos veiklos pamatais, ir 
dabar, kai mūsų bendruomenės padėtis 
keičiasi, turime planuoti taip, kad 
Lietuvių namų bendrovė (LNB) tar
nautų ne tik mūsų lietuvių Britanijoje, 
bet ir mūsų tautos reikalams.

DBLS ir LNB valdyba neapsiribo
ja vien tik ekonomine veikla, jai tenka 
rūpintis, kaip žinome, bendruomenės 
kultūriniais, visuomeniniais ir politi
niais reikalais.

Dirbome taip pasiskirstę pareigomis:
J. Alkis - pirmininkas;
V. Gasperienė - vicepirmininkė ir 

kultūrinė veikla;
V. O'Brien - sekretorius;
S. Kasparas - visuomeninė veikla;
J. Juozapavičius - iždininkas;
P. Markevičius - jaunimo reikalai;
A. Ivanauskas - renginiai.
Valdybai talkininkauja, dalyvauja 

posėdžiuose Tarybos pirmininkas 
Kastytis Baublys ir Jaunimo sąjungos 
pirmininkė Elena Augaitytė. Tenka 
apgailestauti, kad Antanas Ivanauskas 
nekandidatuoja į valdybą. Jam dėko
jame už atliktą darbą linkėdami sėk
mės ir sveikatos ateityje.

1993 metai buvo ypatingi tuo, kad 
turėjome progą susitikti su ketvirtuoju 
Lietuvos Prezidentu Algirdu Brazaus
ku jo apsilankimo Britanijoje metu. 

BALTIC STORES 
INVESTMENTS CO.

Finansinių ir teisinių reikalų 
planavimas

Patariame ir sudarome palikimus.
Atliekame testamento vykdytojo pareigas.
Kiekvieno palikimo paveldimas turtas yra apdraustas.

Administruojame ir parduodame nejudamą turtą 
Didžiojoje Britanijoje.

Tarpininkaujame perkant butus Lietuvoje.
Sutvarkome pensijos reikalus grįžtantiems į Lietuvą.
Investitoriams mokame nuošimčius susitarta valiuta ir 

jų pageidaujamu adresu.

Visos investicijos yra garantuotos nejudamu turtu 
Didžiojoje Britanijoje.

Patariame ir tarpininkaujame norintiems įsigyti įvairių 
Vakarų bendrovių, investments trust, unit trust akcijų.

PERVEDAME J LIETUVĄ PINIGINES DOVANAS TUO
JAU GAVĘ UŽSAKYMĄ.

PERVEDIMO MOKESTIS 3% plius 15 sv. (pristatymo ir 
iškeitimo į pageidaujamą valiutą mokestis).

Sutvarkome teisinius, finansinius ir kitus klausimus su 
Didžiosios Britanijos valdžios įstaigomis.

BALTIC STORES 
INVESTMENTS CO. 

(Z. Juras, V. A. Juras)
11 London Lane, 

Bromley, Kent, BR1 4HB, England 
Tel. 081 460 2592 Fax 081 318 7643

Ta proga Prezidentas apdovanojo 
Sausio 13-osios medaliais nusipelniu
sius Lietuvos tautai Britų parlamenta
rus Sir Frederic Bennett ir David At
kinson MP. Taipogi valdybai buvo 
malonu vėl pabendrauti su Lietuvos 
Seimo opozicijos vadovu prof. Vytau
tu Landsbergiu jo vizito Cambridge 
universitete proga. Žinoma, praėjusių 
metų laikotarpiu buvo labai naudinga 
susitinkti su įvairiomis delegacijomis, 
mokslo, meno ir politikos žmonėmis 
iš Lietuvos, pabendrauti su jais, pasi
keisti nuomonėmis mūsų Lietuvių na
muose.

Kaipo DBL S-gos pirmininkui, 
man buvo malonu ir naudinga apsilan
kyti Vilniuje Lietuvos parlamente Sei
mo užsienio reikalų Komiteto pirmi
ninko dr. K. Bobelio kvietimu. Ten tu
rėjau progą susitikti su Prezidentu, su
sipažinti su Seimo nariais, dalyvauti 
ambasadoriaus Vinco Balicko ir mūsų 
bičiulio, Lietuvos reikalų rėmėjo Bri
tanijoje Lordo Ennalso pagerbimuose.

Per tą apsilankymą buvo proga 
pristatyti DBL Sąjungą Lietuvos 
spaudai ir televizijai.

Praėjusią vasarą lietuviškoji skau- 
tija šventė savo 75 metų jubiliejų. Sa
vo, bendruomenines ir skautiškas pa
reigas atlikau dalyvaudamas jubilieji
nėje skautų stovykloje Rakė, JAV, ir 
aplankydamas Pasaulio lietuvių bend
ruomenės (PLB) centrą Lemonte, Či
kagoje. Buvo proga susitikti su PLB 
pirmininku ir kai kuriais bendruome
nės darbuotojais. Jau kurį laiką PLB 
turi savo atstovą prie Lietuvos parla
mento ir praplėtė savo veiklą į buvu
sios Sovietų Sąjungos kraštus, kur tik 
yra lietuvių. PLB oficialus atstovas 
Vilniuje rūpinasi išeivijos reikalais, 
atstovo drauge su PLB pirmininku 
pastangomis buvo sušvelninti Lietuvos 
Respublikos pilietybės įstatymai iš
eivijos atžvilgiu. DBLS valdyba sten
giasi palaikyti artimus ryšius su PLB.

Musų veikla
Nėra paslaptis, kad veiklos plėtoji

mas mums Britanijoje darosi vis sun
kesnis. Tas jaučiama finansų srityje, 
trūksta menininkų ir organizatorių. 
Nepaisydama to praėjusiais metais 
valdyba sėkmingai paruošė savo pa
grindinius tradicinius renginius kaip 
sekminių sąskrydį Sodyboje, Tautos 
šventės minėjimą Boltone, Vasario 
16-osios minėjimus Nottinghame ir 
Londone. Kadangi mažėjančioje ben
druomenėje visuomeninė ir kultūrinė 
veikla darosi vis sunkesnė, neapsi
einame be pagalbos iš Lietuvos. Vi
suose renginiuose dalyvavo meni
ninkų iš ten, tai pareikalavo didelės 
mūsų iždo finansinės paramos. Deja, 
trūko žiūrovų ir visuomenės susido
mėjimo tokiais renginiais, tai privers 
ateityje suvaržyti svečių kvietimą ir 
remtis savo meninėmis pajėgomis.

Politinėje srityje išeivijos vaidmuo 
dar yra aktualus ir aiškus. Lietuvos at
stovavimas užsienyje vyksta norma
liai per ambasadas. Bet mes, kaip šio 
krašto piliečiai, privalome sekti pasau
lio politiką ir įvairiais būdais atkreipti 
Britų vyriausybės dėmesį į pavojingus 
Lietuvai įvykius, nepalankų jos kai
mynų politinį ir ekonominį nusistaty
mą mūsų tautos atžvilgiu. Todėl mūsų 
tradicinės tarptautinės organizacijos 
kaip ELG (European Liaison Group - 
europiečių bendradarbiavimo grupė - 
ELR) ir Baltų taryba Londone tęsia to
liau savo veiklą, prisitaikydamos prie 
dabartinių sąlygų ir matydamos naujų 
tikslų. Baltų Taryba palaiko ryšius su 
Baltijos šalių ambasadomis, dalyvauja 
CSCE (ESBK - Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencija - 
ELR) susirinkimuose, ruošia bendrus 
pabaltiječių minėjimus ir kitus rengi
nius. Tuo tarpu ELG aktyvina savo 
veiklą, kad vyktų centro ir pietinės 
Europos tautų bendravimas. Baltų ta
ryba pasiuntė notą Britų ministrui pir
mininkui dėl fašistinių jėgų stiprėjimo 
Rusijoje. DBLS nusiuntė John Major 
prašymą remti Lietuvos įstojimą į 
NATO. Šiuo metu Baltų tarybai pir
mininkauja DBLS pirmininkas.

Mūsų spauda
’’Prieš porą metų Britanijos lietu

viai leido bent 4 leidinius: ’’Europos 
Lietuvį“, ’’Šaltinį“, ’’Šiaurės Lietuvių 
biuletenį“ ir skautų “Budėkime“. Biu
letenis nustojo eiti, ’’Šaltinis“ iškeliavo 
į Lietuvą. Liko tik ’’Budėkime“, nes ir 
“Europos Lietuvis“ dabar yra spausdi
namas Lietuvoje, Vilniuje. Reikia pri
pažinti, kad ”EL“ padarė didelę pa
žangą savo turiniu, išvaizda, padidėjo 
puslapių skaičius. Praeityje stengėmės 
jį remti lėšomis, kad savaitraščio kai
na būtų prieinama visiems. Deja, šiais 
metais buvome priversti gerokai padi
dinti prenumeratos mokestį, kas šiek 
tiek sukėlė skaitytojų nepasitenkini
mą. Bet reikia pastebėti, kad tik maža 
jų dalis atsisakė ”EL“, ir tai gal dau
giau iš principo ar politiniais sumeti
mais. Reikia tikėtis, kad jie susipras ir 
sugrįš į ”EL“ skaitytojų gretas. Atsi
minkime, kad ’’Britanijos Lietuvis“ ar 
’’Europos Lietuvis“ yra mūsų Sąjun
gos pasiekimas, mūsų pirmųjų veikėjų 
kūdikis, mūsų lietuviškos veiklos ir 
gyvenimo pažiba bei palydovas. Mes 
galime juo tik pasididžiuoti!

Mūsų fondai
Britanijos lietuviams per ilgus me

tus teko telkti lėšas įvairiomis progo
mis, įvairiems tikslams - ar tai būtų 
Lietuvių namams, ar Sodybai, ar 
spaustuvei. Ar vėliau - Tautos fondui, 
Universiteto katedrai, Vasario 16- 
osios gimnazijai ir 1.1.

Šiuo metu galbūt stipriausias fon
das yra Pagalbos fondas vaikams Lie
tuvoje, savo veiklą išplėtęs ir britų vi
suomenėje. Tautinės paramos fondas 
nukentėjusiems nuo komunizmo remti 
stambių aukotojų dėka savo uždavi
nius kukliai atlieka ir toliau. Noriu 
atkreipti suvažiavimo dėmesį į mūsų

Pagalbos Lietuvai fondą (ALF), kurio 
aukomis stipriai parėmėme Lietuvos 
politinę veiklą atgimimo laikais, o 
dabar tas fondas lyg ir užmirštas. 
Valdyba mano, kad jo tikslu turėtų 
būti kultūrinė veikla, parama mūsų 
pačių ar iš Lietuvos atvykstantiems 
kultūrininkams, nes kaip tik šioje sri
tyje mūsų bendruomenės ateitis.

Mūsų jaunimas ir skautai
Didžiosios Britanijos lietuvių jau

nimo sąjunga šiais metais ruošiasi 
atlikti didelį darbą. Jos pareiga yra su
ruošti Londone Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos kongreso antrąją dalį. 
Vadovai smarkiai dirba ir ruošiasi 
šiam dideliam įvykiui. DBLS valdy
bos narys Povilas Markevičius drauge 
su Jaunimo sąjungos pirmininke tam 
projektui vadovauja, jiems reikia 
mūsų visų paramos. Be to, Sodyboje 
bus sekminių sąskrydis ir Sodybos 
40-ties metų sukaktuvių minėjimas. 
Jaunimas ruošia, turime visi dalyvauti.

LSS Europos rajono skautų ir 
skaučių vadovybė Jaunimo kongresą 
tinkamai įvertina ir savo tradicinę va
saros stovyklą Sodyboje paruoš taip, 
kad skautuojantis jaunimas iš užsienio 
galėtų joje stovyklauti. Stovyklai va
dovaus Vincentas O'Brien. Britanijos 
lietuvių skautuojantis jaunimas ener
gingai dalyvaus abiejų įvykių ruošoje 
ir yra vertas mūsų visų paramos.

Tauta ir mes
Palaikydami ryšius su tauta, kai 

kurie mūsų veikėjai atstovauja organi
zacijoms, kurios Britanijoje visai 
neegzistuoja, pavyzdžiui, Valijos 
lietuvių bendruomenė, Britanijos 
lietuvių bendruomenė ir panašiai. 
Aplinkiniais keliais pradedama kurti 
Lietuvos partijų vienetus, kurių vaidu 
atstovaujami Britanijos lietuviai, 
kviečiami ansambliai iš Lietuvos ir 
renkami pinigai. DBLS ignoruojama 
ir yra skaldoma ne tik mūsų “veikėjų“, 
bet ir kai kurių Seimo atstovų iš 
Lietuvos. Tai yra naujas fenomenas 
(neįprastas, retas reiškinys), į kurį 
turėtume atkreipti dėmesį. Nuo pat 
savo įsteigimo Sąjunga sugebėjo su
burti įvairių pakraipų žmones, pati ne
būdama politine partinių doktrinų 
prasme. Mes turime DBLS Tarybą, 
kuri kaip tik tam tikslui įsteigta, ir mū
sų tie “veikėjai“, kurie užsiima naujų 
partijų steigimu, kviečiami ta instituci
ja pasinaudoti.

Sąjunga evoliucijos keliu keičia sa
vo veiklą ir pritaiko ją naujoms sąly
goms ir tikslams, neprarasdama savo 
charakterio ir tradicijų. Todėl nesutik
čiau su gerbiamu dr. Antanu Nesavu, 
Lietuvos ambasados Londone įgalio
tiniu, kad Sąjunga neturi planų atei
čiai. Pragyvenome 50 metų šiame 
krašte, tikėdami tauta ir neprarasdami 
vilties dėl jos ateities. Tad ir dabar 
mūsų tauta yra mūsų ateitis.

Manau, kad mūsų santykiai su Lie
tuvos ambasada Londone, kaip ir pra
eityje, yra nuoširdūs ir tvirti, pagal iš
gales remiame ir esame pasiruošę 
ambasados darbus remti ateityje.

Valdyba sveikina Britanijos-Lietu- 
vos draugijos įsteigimą Londone, tai 
buvo atlikta ambasados pastangomis 
ir padedant mūsų bičiuliui lordui 
Ennals. Linkime sėkmės, tik apgailes
taujame, kad draugijos Taryboje neat
sirado vietos DBL Sąjungai. Nepai
sant to bendravimo su Lietuva srityje 
DBLS savo pareigą atliks.

Po nepriklausomybės atgavimo 
Lietuvoje jautėsi tam tikras nepalan
kumas išeivijai. Rinkimai tą puikiai 
parodė. Be to, pilietybės klausimo 
sprendimas verčia pagalvoti, ar išeivi
ja Lietuvai reikalinga.

Politiniai įvykiai Rytų Europoje 
rodo, kad pavojus iš Rytų tebėra. Mes 
Britanijoje ir toliau reaguojame į tuos 
įvykius, ypač jei jie turi įtakos Lietu
vos valstybės saugumui, tinkamu bū
du primename Britų vyriausybei Lie
tuvos reikalus. Mes pajėgiam, nors ir 
nedaug, padėti Lietuvos žmonėms ir 
vadovams jų išvykose į Vakarų pasau
lį. Mes teikiam paramą kiek sugebam, 
kartais net ir pakritikuojame įvykius 
Lietuvoje^

Todėl norisi manyti, kad išeivija 
yra reikalinga. Kokia padėtis bebūtų 
Lietuvoje, mes turime įvertinti tą fak
tą, kad štai renkamės į šių metų suva
žiavimą žinodami, kad ji laisva, kad ji 
savo jėgomis ir sumanymu, nors ir su 
skausmu ir bėdomis, bando išbristi iš 
sovietinio purvo. Linkime Tėvynei 
pajėgumo, sėkmės ir kantrybės sie
kiant to idealo, kuris vestų į tikrą de
mokratinę santvarką.

Kai dėl mūsų Sąjungos reikalų, 
spręskime juos tvirtai ir vieningai. 
Praeitis yra mūsų stiprybė, o ateitis 
yra mūsų rankose.

Jaras Alkis 
DBLS pirmininkas
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’’Didžioji Britanija man buvo labai svetinga“
Vilniaus technikos universiteto 

(VTU) miestų inžinerijos fakulteto 
šildymo ir vėdinimo katedra, staty
bos fakulteto statybinių medžiagų ir 
statybos technologijos bei menedž
mento katedros, architektūros fakul
teto pastatų konstrukcijų katedra 
dalyvauja tarptautinėje TEMPUS 
programoje. Vykdomas projektas, 
kuriam per metus skiriama beveik 
200000 ECU.

Pagal šią programą VTU gavo 
kompiuterių, technikos, kitos įran
gos. Ne mažiau svarbūs ir pasikeiti
mo vizitai tarp VTU ir Didžiosios 
Britanijos Glamorgeno, Ispanijos 
Valensijos, Danijos Horsenso uni
versitetų. Į šias šalis iš VTU vyksta 
po 20 studentų ir 10 dėstytojų, ku
rie minėtuose universitetuose susi
pažįsta su studijų sistema, tobulina 
žinias iš atitinkamos mokslo srities. 
Vizitai kasmet trunka po tris mė
nesius.

Šiomis dienomis iš Didžiosios 
Britanijos sugrįžo VTU miestų in
žinerijos fakulteto šildymo ir vėdi
nimo katedros vedėjas doc. dr. Ed
vardas Tuomas. Paprašėme jį papa
sakoti apie ilgą kelionę Didžiojoje 
Britanijoje.

- Laikas bėga greitai, nepajutau, 
kaip trys mėnesiai bėgte prabėgo. 
Tačiau Glamorgeno universitete, 
kuriame stažavausi, gavau nepa
prastai daug naudos. Turėjau gali
mybę stebėti studijų procesą, daly
vauti įvairiose konferencijose, po
kalbiuose, kur buvo aptariamos pas
tatų šildymo ir vėdinimo proble
mos. Man pasisekė: stažuotė sutapo 
su Londone įvykusia tarptautine 
konferencija ’’Klimatas 2000-aisiais

E. Tuomas (dešinėje) Londone S L James parke.

metais“. Pirmoji konferencija įvyko 
1961 metais, o po to jos vyko kas 
ketveri metai. Šioje konferencijoje 
turėjau daug dalykinių pokalbių, 
susipažinau su opiausiomis pasaulio 
klimato apsaugos temomis, su bū
dais, kaip apsaugoti gamtą, žmones 
nuo teršalų.

E. Tuomas džiaugėsi, kad konfe
rencijoje susipažino su daugeliu 
įžymių šiluminės technikos, susiju
sios su pastatais, mokslininkų. Kon
ferencija buvo organizuota Queen 
Elizabeth II Conference Centre 
(karalienės Elžbietos II konferen
cijų centre), kuris yra pačiame 
Londono centre šalia britų parla
mento. Konferencijos dalyviai susi
tiko su Didžiosios Britanijos vy
riausybės nariais.

Paklausiau doc. dr. E. Tuomą, 
kaip sekasi mūsų studentams už

sienio universitetuose.
- Studentai dirba pagal jiems su

darytas programas. Atsiliepimai 
apie juos labai geri. Praėjusiais 
metais devyni mūsų studentai 
diplominius darbus ruošė Danijos, 
Valijos (Didžioji Britanija) ir Ispa
nijos universitetuose. Visų darbai 
įvertinti aukščiausiais balais. Džiu
gu, kad mūsų studentų paruošimas 
nė kiek ne blogesnis kaip kad už
sienio aukštosiose mokyklose.

E. Tuomas papasakojo apie 
VTU šildymo vėdinimo katedros 
magistrą A. Ratkevičių, kelis 
mėnesius dirbusį Danijos projek
tavimo firmoje. Firma labai aukštai 
įvertino jaunuolio darbą ir paprašė, 
kad jai daugiau atsiųstume tokių 
studentų.

Bernardas Šaknys

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 nekilnojamąjj 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.

Nuomonės

Apie tyliąją politiką ir giliąją šaknj
Įprasta gyvenimiška situacija: san

tykiai su artimais kaimynais dažnai 
būna labiau įtempti negu su tolimes
niais: atsiranda pagundų paganyti 
ožką kaimyno darže... Panašiai atsitin
ka ir tarp kaimyninių valstybių.

Tarptautinis istorinių ir geopoliti
nių santykių kontekstas neišvengiamai 
veikia bet kurios valstybės politiką bei 
atsispindi jos užsienio politikos kon
cepcijoje. Ne visos valstybės šitai spe
cialiai deklaruoja, bet jų vykdomos 
politikos esmė atsiskleidžia valstybės 
vadovų pozicijoje (pareiškimuose ar
ba, priešingai, nutylėjimuose) bei spe
cialių ministerijų, tarnybų veiklos re
zultatuose. Kai kurios valstybės, ypač 
didžiosios, nevengia teoretizavimo šia 
tema, tai viešai skelbia. Toliausiai pas
taruoju keliu pažengė Rusija, sukūrusi 
ne tik du savo užsienio politikos va
riantus, bet ir pritaikiusi jiems specia
lius terminus: ’’artimasis“ ir ’’tolima
sis“ užsienis. Lietuva ir kitos Baltijos 
šalys pagal tą koncepciją pateko į ’’ar
timąjį“ užsienį, kuriame Rusija sten
giasi pagrįsti ir įtvirtinti savo vadovau
jantį vaidmenį.

Kokiu keliu eina Lietuvos politi
kai, spręsdami nelengvus suverenios 
valstybėj savarankiškos užsienio poli
tikos formavimo uždavinius? Ar yra 
suvokiama artimųjų ir tolimųjų kai
mynų santykių specifika ir kokių prie
monių imamasi tai specifikai reali
zuoti? Pasikeitus Lietuvos vadovybei 
bei atitinkamai pakeitus valdžios 
aparatą po Seimo ir Prezidento rinki
mų, vieninteliu aiškiau pastebimu ir 
realiai vykdomu Lietuvos užsienio 
politikos principu tapo jos ’’tylumas“, 
stengimasis visus ar bent daugumą 
klausimų spręsti konfidencialiai, siau
rame oficialių pareigūnų ratelyje, kas 
ne vienam stebėtojui iš šalies labiau 
primena slaptą suokalbį, o ne kon
krečią veiklą valstybės ir visuomenės 
labui. Mat paprastai valstybėse, tu
rinčiose gyvybingesnes savarankiško 
valstybingumo tradicijas negu Lietuva 
ar tuo labiau kitos buvusios SSRS 
respublikos, visuomenė yra reguliariai 
informuojama apie tai, kas ir kodėl 
daroma ar numatoma daryti, žinybinių 

kabinetų stalčiuose paliekant planus 
apie tai, kaip visa tai bus daroma. 
Mėgindami pagrįsti ’’tyliosios po
litikos“ koncepcija bet kokius vyriau
sybės ir valstybės vadovų veiksmus 
užsienio politikos srityje, tokios po
litikos kūrėjai ir vykdytojai neišven
giamai sukelia opozicijos bei eilinių 
piliečių įtarumą ir kaltinimus mėgi
nimais kažką sąmoningai nuslėpti... 
Pagrįsti ar nepagrįsti tokie įtarinėjimai 
- atskiras klausimas, ir dėl jo galva tu
rėtų skaudėti ne visuomenei, o tai gru
pei valdžios žmonių, kurių darbo for
mos sukelia įtarumą. Vaistai nuo to 
skausmo gali būti dvejopi: arba lanks
čiau dirbti, suprantant visuomenės 
’’noro žinoti“ teisėtumą ir dalijantis su 
ja dalykiška informacija apie savo 
veiklą ir jos tikslus; arba - ’’džiuginti“ 
tautą jau pasiektais ’’tyliosios politi
kos“ rezultatais. Kol kas didelio 
džiaugsmo nematyti nei dėl parengtos 
sutarties su Lenkija, nei dėl svarstomų 
susitarimų su Rusija apie jos tranzito 
koridorių į Kaliningradą ar Rusijos 
kapitalo skverbimąsi į strategiškai 
svarbias Lietuvos įmones, nei dėl Bal- 
tarusijos-Lietuvos santykių... Žinoma, 
negalima laukti, jog skirtingos parti
nės ir visuomeninės grupuotės vieno
dai matys tarpvalstybinių santykių 
perspektyvas ir jų realizacijos kelius. 
Skirtingai jos vertina ir suartėjimo su 
Rusija per ekonominius ryšius gali
mus rezultatus. Bet neabejojant gali
ma tvirtinti, jog labai klysta tie ’’pata
rėjai“ Lietuvoje ir Vakaruose, kurie 
mano, jog Rusija gali laikytis lygiatei- 
siškos ekonominio bendradarbiavimo 
su ’’artimojo užsienio“ valstybėmis 
politikos, nemėgindama jos ’’politi
zuoti“, t. y. per ekonomiką kištis į tų 
valstybių vidaus reikalus! Kad ir labai 
valstybiškai ir ekonomiškai susilpnė
jusi, Rusija tebemąsto ’’džiunglių įsta
tymo“ sąvokomis, pripažindama tik 
stipriojo teisę. Apie tai nedviprasmiš
kai kalbama ir jos karinėje doktrinoje, 
ir naujojoje nacionalinių interesų kon
cepcijoje, ir Rusijos užsienio reikalų 
ministerijos programoje, skirtoje ’’pa
dėti artimojo užsienio“ rusams bei 
rusakalbiams; tą demonstruoja ir Ru

sijos vykdomas ekonominis spaudi
mas per naftos ir dujų kainų ir tiekimo 
- netiekimo politiką...

Be ekonominio spaudimo, kurį 
daugelis Vakarų apžvalgininkų vadina 
’’ekonominiu šantažu“, Rusija vis in
tensyviau ima naudoti kitą savo ’’na
cionalinių interesų gynimo“ instru
mentą - propagandą. Jau 1992 m. va
sarą buvusioji Rusijos Aukščiausioji 
Taryba mėgino apkaltinti visas Bal
tijos šalis nevietinės kilmės rusiškai 
kalbančių žmonių teisių pažeidinėji
mu. Bet tada jos politinėms spekulia
cijoms kelią užkirto operatyvi ir ryž
tinga Lietuvos AT ir jos pirmininko 
V. Landsbergio reakcija, itin garsiai 
paskelbta pasauliui visomis įmanomo
mis informacinėmis priemonėmis. Po 
to kurį laiką Lietuva buvo palikta ra
mybėje, bet Latvija ir Estija Maskvos 
propagandistų buvo puldinėjamos ir 
toliau. Lašas po lašo ir akmenį prata
šo: Rusijai pavyko įtikinti tarptautines 
organizacijas, jog būtina stebėti įstaty
mų priėmimo ir įgyvendinimo proce
sus tose Baltijos valstybėse. Ir nors 
daugeliu atvejų pavyko įrodyti, jog 
Estijoje ir Latvijoje priiminėjami įsta
tymai nepažeidžia tarptautinės teisės 
normų, tarptautinės visuomenės įtaru
mas liko. O būtent to ir siekia Rusijos 
diplomatai: iš pradžių sukompromi
tuoti, o paskui jau siūlyti savo paslau
gas ir sau naudingus ’’patarimus“ 
padėčiai neva ištaisyti. O kaip jie pa
dėtį "taiso“, rodo kartus Moldovos, 
Gruzijos ir kitų pietinių buvusios 
SSSR kraštų patyrimas. Rusijos pro
pagandinės kovos prieš Baltijos šalis 
pasiekimu tenka laikyti ir tą faktą, jog 
Vakarų valstybės ’’užmiršo“ savo 
pačių nutarimą reikalauti, kad Rusija 
nedelsdama ir be jokių sąlygų išvestų 
kariuomenę iš Baltijos šalių. Rusija 
jau viešai ima reikalauti, kad, tarkim, 
Estija įsipareigotų Vokietijos pavyz
džiu pastatyti išvedamiems kariškiams 
butus - ir nesigirdi balsų, primenančių 
Rusijai, jog Estija skirtingai nuo Vo
kietijos pati buvo agresijos auka, o ne 
agresorius.. Negirdėti ir protestų, notų 
ar reikalavimo paaiškinti, ką reikštų 
ministro A. Kozyrevo pareiškimas, 

jog Baltijos šalyse vykdomas ’’etninis 
valymas“. Iki šiol "etniniu valymu“ 
buvo kaltinamos Bosnija, Abchazija, 
o įvykiai tose šalyse visiškai nepana
šūs į procesus Latvijoje ar Estijoje ar 
tuo labiau Lietuvoje. Galima apsi
mesti, jog Lietuva, pvz., tyliai ir rimtai 
dirba "savo darbą“, nekreipdama dė
mesio į propagandines Rusijos "an
tis“, bet tai bus tikra "stručio pozicija“, 
o ne valstybės...

Lietuvoje dažnai pasamprotaujama 
apie ketinimus būti tiltu tarp Vakarų ir 
Rytų, bet mažai kas daroma ta krypti
mi, matyt, nelabai težinant, ar skersai, 
ar išilgai tokį tiltą reikėtų tiesti... Išties, 
norint būti "tiltu“ ekonomikoje, 
prekyboje, kultūroje, reikia ne vien 
sumanumo, bet ir tam tikro ekono
minio potencialo, kurio nėra ir, matyt, 
negreit dar bus. O kaupti, apdoroti ir 
platinti informaciją apie procesus, 
kurie vyksta visai šalia, į rytus už 
Lietuvos - reikia "tik“ noro ir daug 
daug pastangų, kompensuojančių 
techninių informacijos priemonių 
stygių ir atsilikimą toje srityje. Tuo 
tarpu tarptautinė bendrija labiau 
vadovaujasi žvilgsniu į Rusiją iš 
Vašingtono, Paryžiaus ar Briuselio - ir 
jau ne kartą susizgribo pražiopsojusi 
labai svarbius pokyčius Rusijos 
vidaus ir užsienio politikoje. Tad ir 
Lietuvos politikams vertėtų atsargiau 
priimti įvairias Vakarų politikos "ini
ciatyvas“ su patarimais, kaip megzti 
santykius su Rusija. Pvz., patarimai 
nekelti šurmulio dėl Rusijos išpuolių 
šiandien vertingi maždaug tiek pat, 
kaip ir prieš 4-5 metus skambėję 
patarimai "nekenkti“ Gorbačiovo per- 
estrojkai savo pernelyg greitu ver
žimusi iš SSRS glėbio. Apskritai, bet 
kokie patarimai, pažiūrėti pro pirštus į 
agresyvios, totalitarinės politikos 
restauravimą tam, kad nepakenkus 
Rusijos demokratiškėjimo procesui, 
išties ne padeda, o tik kenkia Rusijos 
demokratijai, nes jie lieja vandenį ant 
nacionalšovinistų malūno: kalti visi 
kiti, tik ne pati Rusija ir rusai! Tikroji 
pagalba Rusijai būtų išmokyti ją 
stovėti ant savo kojų, o ne ramstyti į 
jos įtakos sferą traukiamų valstybių 

ramybe ir suverenitetu. Carinė Rusija 
išlaikė Lietuvą ir Lenkiją savo sudė
tyje daugiau kaip šimtą metų - ar tapo 
nuo to rusų tauta tauresnė, blaivesnė, 
darbštesnė? Laimingesnė, pagaliau? 
Ne! Priešingai - ji pasirodė esanti la
biausiai neatspari pražūtingoms "pa
saulinės revoliucijos“ idėjoms...

O kol kas Rusija yra tokia, kokia 
yra, ir tylos politiką ji vertina kaip 
silpnumo ar nuolankumo apraišką. 
Tuo tarpu pati Rusija nepraleidžia 
negirdomis nė mažiausio akibrokšto 
ar kritiško pasisakymo jos adresu iš 
kaimyninių valstybių, netgi tais atve
jais, kai nemalonius Rusijos ausiai 
pareiškimus daro ne oficialūs pareigū
nai, bet ir įvairių partijų, visuomeninių 
organizacijų atstovai ar šiaip žurnalis
tai. Sausio mėnesį ji apsikeitė notomis 
su Suomija dėl to, kad priešrinkimi
niame įkarštyje kai kurios partijos pri
siminė Rusijos atplėštas nuo Suomijos 
teritorijas. Netruko ji pareikalauti 
pasiaiškinimo dėl kai kurių S. Lozo
raičio ir R. Ozolo (beje, kaip ir Lenki
ja) pasisakymų. Neseniai Rusijos pa
siuntinybė Rygoje įteikė notą Latvijos 
URM, reikšdama "rimtą susirūpinimą 
dėl kai kuriuose Latvijos laikraščiuose 
paskelbtų straipsnių“. Ak, tu, Pone 
Dieve, kaip sako žemaičiai, kiek ne
korektiškų ar tiesiog šmeižikiškų 
straipsnių apie Lietuvą, Latviją ir 
Estiją skelbiama Rusijos laikraš
čiuose! Bet ar yra kas bent kartą dėl to 
Lietuvoje išreiškęs "susirūpinimą“, 
išskyrus opoziciją? Jeigu tyli oficialio
ji valdžia, gal vertėtų prabilti Rusijos 
lietuviams? Juk jau buvo skelbta, kad 
yra įkurta Rusijos lietuvių bendruo
menė. Kodėl jai neperėmus JAV ar 
Kanados lietuvių bendruomenių paty
rimo ir nepamėginus viešai įvertinti tą 
keblią situaciją, į kurią Rusija stato 
savo piliečius, nepagrįstai šmeiždama 
šalį, su kuria dalis jos piliečių yra susi
jusi kilmės ar kraujo ryšiais? Juk kol 
tylioji Lietuvos politika kapsto giliąją 
Rusijos-Lietuvos nesutarimų šaknį, 
Rusijos lietuviai, kaip ir Lietuvos ni
šai, gali uždusti po netvarkingai kaps
tomų žemių krūva...

Sofija Mačemytė

4



1994 m. kovo 26 - balandžio 1 d. Nr. 13 (2299) EUROPOS LIETUVIS 5

Iš Tadžikistano dienoraščio

Medvilnės žiedų grožis ir vergijos našta
Sunku ir šiandien pasakyti, kodėl 

tas ešelonas su tremtiniais iš Lietuvos, 
važiavęs 1945-siais į Sibirą, staiga pa
suko i Vidurinę Aziją. Matyt, enkave
distai kažką supainiojo. Todėl keli 
tūkstančiai lietuvių atsidūrė Tadžikis
tane.

Tada, tuoj po karo, čia tik buvo 
prasidėjusi antroji ’’kolektyvizacija“. 
Žemos iš molio lipdytos kibitkos, ne
apsakomas karštis, purvinas arykuose 
tekantis vanduo. Visur pilna gyvačių, 
skorpionų, falangų ir sergančių malia
rija žmonių. Vietiniai gyventojai mus 
pasitiko pajuodusiais nuo saulės vei
dais, išdžiūvusiais nuo bado kūnais, 
vilkėdami lopas ant lopo chalatais. Jie 
avėjo paprastais kaliošais, ant galvų 
nešiojo įvairiaspalves čalmas ir tiu- 
biteikas.

Mes tada dar nežinojom, kad be
veik visą Tadžikistano teritoriją (93 
proc.) užima kalnai ir tik labai nedaug 
yra nederlingų žemių tarpkalnių. Vie
tiniai gyventojai mylėjo kalnus, nuo 
neišpasakyto karščio slėpėsi juose. 
Galite įsivaizduoti: sutikdami Naujuo
sius Metus mes galėdavome maudy
tis, o vasarą smėlyje kepdavome kiau
šinius.

Aptikę kalnuose nedidelę žemės 
riekutę, tadžikai ten įsikurdavo - statė 
būstus, vertė ir ritino milžiniškus 
akmenis plėsdami tą žemės plotelį, 
ten gimdė ir augino vaikus, čia pat lai
dojo numirusius. Nuo vaikystės iki se
natvės dauguma jų matė tik sniego nu
klotas kalnų viršūnes, erelio sklandy
mą ir beperstojo meldė Alachą, kad 
jis pro šalį pravestų žemės drebėjimą. 
O jie šiame krašte yra pridarę daug 
bėdų, nuo žemės paviršiaus nušlavę 
ne tiktai mažas gyvenvietes, bet ir di
delius miestus. Pavyzdžiui, Chaitas su 
visais gyventojais prasmego po žeme. 
Jau seniai tokio pavadinimo nebėra 
žemėlapiuose.

Vietiniai gyventojai vertėsi kaip 
kas išmanė: vieni - gyvulininkyste, ki
ti - žemdirbyste, treti - sodininkyste, 
ketvirti - medžiokle. Tarpkalnių lygu
mas jie retai lankė.

I Vidurinę Aziją buvo ištremta ne 
tik lietuvių, bet ir vokiečių, korėjiečių, 
bulgarų, turkų, totorių. Ir nors buvo 
gana sunkūs laikai, žmonės mirė nuo 
bado kaip musės, tarpusavyje gyveno
me labai draugiškai, kuo galėjome, 
broliškai vieni kitiems padėjome. Jei
gu ne vietiniai gyventojai, sunku pasa
kyti, ar būtų kas nors iš tremtinių išgy-

Taip atrodo vienas Dušanbės rajonas po čia vykusių mūšių.

Tadžikistano pasienyje. Dešinėje - M. Urbanavičius.
venęs ir grįžęs namo. Tadžikai labai 
buvo geraširdiški, kitus užjaučiantys 
žmonės. Su mumis dalinosi paskutiniu 
duonos kąsniu, kartu su tremtiniais 
dirbo laukuose nuo ankstaus ryto iki 
vėlyvo vakaro, nešė tą pačią vergijos 
naštą. Medvilnės plantacijose darbas 
buvo katorgiškas. Reikėjo kasti ary- 
kus. Kruvinomis rankomis apdirbti 
žemę. Ir kas trečią dieną eiti į komen
dantūrą užsiregistruoti. Pabandyk 
neįvykdyti to įsakymo! Neteksi pas
kutinio duonos kąsnio. Daugeliui iš 
tų, kam pavyko sugrįžti į Lietuvą, dar 
ir šiandien sapnuojasi ketmenis (kaup
tukas), sveriantis ne mažiau kaip tris 
kilogramus. Pamosikuok juo per die
ną, tada suprasi, kodėl taip gražiai 
žydi medvilnės krūmai... Kasdieninės 
duonos neužteko. Kad nenumirtume 
iš bado, eidavom į kalnus ’’rinkti“ vėž
lių kiaušinių. Suaugusieji duodavo 
mums peilius, kokį nors bidonėlį ir 
mes, vaikai bei paaugliai nesibaidyda- 
mi nuodingų gyvačių (o jų kalnuose 
knibždėte knibždėjo), dalinėdavome 
didesnius vėžlius. Imdavom ne tik jų 
kiaušinius, bet ir jų mėsą, virdavom 
sriubą. Kai kas gyvates ir šunis valgė. 
Vieną kartą ”bemedžiojant“ kalnuose 
vėžlius, mus pagavo senas čabanas 
(piemuo). Pradėjo bartis, gėdinti. Mat 
tadžikai laiko vėžlius šventais pada
rais, niekuomet jų neskriaudžia. Paso
dino jis mus šalia savęs, ištraukė su- 
džiuvusį juodą kaip žemė gabaliuką 
paplotėlio, visiems po lygiai padalino.

Mes gobšiai valgėm, o jo skruostais 
riedėjo ašaros...

Paskui, kai mirė Stalinas, lengviau 
ir laisviau pradėjome gyventi. To tiro
no galą tremtiniai atšventė kaip reikia: 
surengė užstalę, per naktį dainavo se
nas lietuviškas dainas. Iš žmonių šir
džių veržėsi Tėvynės ilgesys, jie sva
jojo apie laisvę. Bet Lietuva nuo jų 
nusisuko. Kai gavome pasus, ir dau
gelis viską išpardavę skubėjo namo, 
po kiek laiko kaip sumušti šunys vėl 
grįžo atgal. Su širdgėla jie pasakojo, 
kad buvo išvyti iš gimtojo krašto, ap
šaukti ’’priešais“. Aš pats šitai paty
riau, kai čia parvykau. Niekas ir nepa
galvojo mane čia apgyvendinti. Kur 
tik aš nesikreipiau, kokių didelių ir 
mažų įstaigų duris nevarsčiau. O kai 
man kategoriškai pasakė, kad esu ne 
šios tautos žmogus, apie vieną svajo
jau, kad tik greičiau ateitų toks laikas, 
kuris pamainytų mus vietomis su tais 
"ištikimais“ Lietuvos sūnumis. Skau
du netekti artimo žmogaus, bet dar 
skaudžiau, kai tavo tautietis atima iš 
tavęs Tėvynę. Galėčiau pateikti šimtus 
pavyzdžių, kaip skaudžiai mūsų trem
tiniai išgyveno jos antrąjį netekimą. 
Tėvas Nekrošius, pavyzdžiui, parvy
kęs iš Lietuvos nusinuodijo, o Gutaus
kas metėsi po mašina. Nemažai tremti
nių buvo priversti likti svetimuose 
kraštuose. Jie ir šiandien netiki, kad 
buvusieji komunistai ir tie, kurie ėjo su 
jais vienu keliu, persimainė. Kokie 
buvo veidmainiai, tokiais ir liko.

Ar kas grąžins mūsų jaunystę, 
sveikatą, svetimose šalyse palaidotus 
brolius ir seseris? Amerikiečiai išvežė 
iš Vietnamo visus ten žuvusius savo 
tautiečius, o Lietuvos vyriausybė mū
sų gyvų nenori priimti!

Mes dėkingi Tadžikistanui, kad jis 
mus priglaudė. Bet ir čia, kaip ir kitose 
buvusios Sovietų Sąjungos respubli
kose, prasidėjusi "perestroika“ viską 
apvertė aukštyn kojom. Gyvenimas 
europiečiams pasidarė neįmanomas, 
kai čia prasidėjo pilietinis karas. Jie 
buvo pasiruošę atiduoti visas savo san
taupas, kad tiktai išspruktų iš tikro pra
garo. Bet gauti geležinkelio konteinerį 
ir išsivežti savo užgyventus daiktus 
buvo neįmanoma. Mafija dirbo išsi
juosusi. Jeigu kam ir pasisekdavo pa
krauti savo turtą, jis vis tiek pražūda
vo. Pilną konteinerį iš stoties į savo na
mus parsiveždavo ginkluoti "dėdės“. 
Tada europiečiai pradėjo savotišką 
karą su mafija. Kad niekam neatitektų 
jų užgyventas turtas, jie pradėjo sprog
dinti savo butus. Uždaro langus, pas
kutiniame kambaryje pastato ant grin
dų degančią žvakę, o paskui įjungia 
dujas. Po kelių minučių nelieka nei 
kambario, nei baldų. Iš gražios Dušan
bės greit liko tik griuvėsių miestas. Bet 
ir be jokio turto, tik su dokumentais ir 
nedideliu lagaminu europiečiui iš 
Tadžikistano sunku išvykti. Gink
luotos grupės stabdo traukinius, atima 
pinigus, paskutinius daiktus, dažnai ir 
nušauna apiplėštuosius.

(Bus daugiau)
Midas Urbanavičius 

Autoriaus nuotraukos

”EL“ skaitytojų laiškai
Pamokantis aviacijos šventės 

minėjimas
Praėjusiame ”EL“ numeryje trum

pai pranešėme apie Lietuvos aviacijos 
75-mečio minėjimą Kaune. Siūlome 
”EL" skaitytojo J. A. Ambraziejaus iš 
Marijampolės atsiųstą išsamesnį pa
sakojimą apie tą renginį, jo metu 
autoriui kilusias kai kurias mintis.

Oficialioji šventės dalis prasidėjo 
iškilminga rikiuote, kurioje vieningai 
sustingo ir senieji, ir jaunieji. Paradą, 
stovėdami greta, priėmė krašto apsau
gos ministras Linas Linkevičius ir 
vyriausiasis kariuomenės kapelionas 
pulkininkas Alfonsas Svarinskas. 
Pažymėtina, jog ir salėje jie sėdėjo 
greta, abu pasakė kalbas, visiškai ati
tinkančias šventinį momentą ir jų ofi
cialias pareigas valstybėje. Tai buvo 
akivaizdus, labai pamokantis pavyz
dys, kaip turime elgtis valstybinių ren
ginių metu. Iš jo ypač turėtų pasimo
kyti mūsų Seimo grupuotės, netgi Ko
vo 11 -osios ir Vasario 16-osios iškil
mingus momentus panaudojusios eili
niam partinių "sąskaitų suvedimui“. 
Blogai, kai net aukščiausiose politi
nėse viršūnėse nejaučiama, kuo šven
tovė skiriasi nuo turgaus...

Lietuvos aviacijos 75-mečiui skir
tas iškilmingas susirinkimas buvo 
pradėtas seniausio Lietuvos lakūno Si
mo Stanaičio, neseniai atšventusio 95- 
erius, sveikinimo laišku. Tai tikrai le
gendinė asmenybė - S. Dariaus ir A. 
Gustaičio kartos žmogus, atlaikęs ne 
tik kelias sunkias lėktuvų avarijas, bet 
po 1941 metų ir Sibiro lagerių badą 
bei šaltį. Tuo keliu, buvo pažymėta ki
tame pasisakyme, praėjo beveik visi 
Lietuvos Respublikos karo lakūnai, o 
jų vadas - generolas Antanas Gus
taitis, 19*41-ųjų pabaigoje sušaudytas 
Maskvoje. Mes, marijampoliečiai, toje 
šventėje ir dalyvavome kaip generolo, 
aviakonstruktoriaus A. Gustaičio 
gimtinės atstovai. Be to, turėjome 
savo būrelyje ir vieną iš jo asų - 
"Plieno sparnų“ savininką kapitoną 
Joną Grincių. Vos keletas Lietuvoje jų

| talką ’’Lietuviui žurnalistui“
”EL“ adresu Londone atėjo Rū

tos Klevos Vidžiūnienės, gyve
nančios Jungtinėse Valstijose, laiš
kas, kuriame ji rašo apie naują dar
bą - "Lietuvio žurnalisto“ aštuonio
liktojo numerio paruošimą ir išlei
dimą. Ji prašo susisiekti su savo 
krašto žurnalistais ir pranešti jiems, 
kad laukianti jų talkos: straipsniais, 
nuotraukomis, kaip ir kasdienos ži
niomis bei rūpesčiais. Ponia Vi- 
džiūnienė kviečia "dalyvauti šio 
mūsų taip palankiai priimto žurnalo 
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belikę. Nuo 1987-1988 metų Mari
jampolėje nesvetimi ir šventę vedę Jo
nas Balčiūnas bei lakūnas ir avia- 
konstruktorius Vladas Kensgaila. Pas
tarasis su tikrai žemaitišku užsispy
rimu stengiasi pratęsti Antano Gustai
čio, kaip aviakonstruktoriaus, tradici
jas. Gaila, jog nesusilaukia reikiamos 
paramos ir supratimo valstybės struk
tūrose. Visi turėtume įsisamoninti, jog 
tokie žmonės yra mūsų nacionalinis 
turtas, talentai, kurių neturime teisės 
"užkasti į žemę“, bet tiesiog privalo
me "leisti į apyvartą“. Kokie bebūtų 
mūsų asmeniniai ar politiniai santykiai 
su jais, kokios bebūtų jų charakterio 
savybės.

Pabaigoje apie vieną labai įdomų 
sutapimą. 1987-1988 metais Mari
jampolėje vykstant renginiams, skir
tiems artėjančiam Dariaus ir Girėno 
skridimo per Atlantą 55-mečiui, kilo 
mintis ir A. Gustaičio 90-ųjų gimimo 
metinių proga kaip nors paženklinti 
jo gimtąją sodybą. Buvo sukurta 
ąžuolinė paminklinė lenta ir vieną 
kovo dieną, mums tada visiškai eili
nę, pritvirtinome ją prie galingiausio 
sodybos medžio. Grįžau tą vakarą 
sušalęs (buvo labai žvarbi diena), 
įsijungiu "Amerikos balsą“: žinios, 
komentarai, ir staiga kažkas fantas
tiško - “šiandien pažymime Lietuvos 
aviacijos šventę“... Buvo 1988-jų 
kovo 12-oji. Po kelių dienų kilo 
triukšmelis - iš įvairių instancijų pa
sipylė reikalavimai nukabinti tą len
tą. Dauguma nusprendė paklusti, bet 
ją padovanoti Aviacijos muziejui. 
Tai ir buvo įvykdyta po kelių savai
čių Kaune vykusiame A. Gustaičio 
90-mečio minėjime. O to minėjimo 
organizatorius, tas pats Jonas Balčiū
nas, po to turėjo nemažai bėdos, 
įskundus kai kuriems labai uoliems 
"tarybiniams patriotams“. Kai kas 
per 6-erius metus labai pasikeitė, kai 
kas - nelabai...

Jonas Algirdas Ambraziejus

tolimesnėje paskirtyje palaikyti ryšį 
tarp spaudos žmonių, pasveikinti 
naujus narius ir aprašyti iškeliavu
sius“. Ji rašo, kad žurnalą pradės 
redaguoti ateinantį rudenį, "taigi 
laiko yra, bet jis greit bėga. Kiek
viena tema mums įdomi.“

”EL“ redakcija apie šį raginimą 
informavo ir Lietuvos žurnalistų 
sąjungą bei Lietuvos žurnalistų 
draugiją. Rūtos Klevos Vidžiūnie
nės adresas toks: 23500 Via Galera, 
Valencia, CA 91355, USA.

5



EUROPOS LIETUVIS 1994 m. kovo 26 - balandžio 1 d. Nr. 13 (2299)

Ambasadorius vyksta į Londoną
Atkelta iš 1 psl.

neleidžia, kaip sakoma, šakotis. Vieną 
kitą jau esu kalbinęs, siūlęs.

- Kaip diplomatui Jums teks dirbti 
ne kuriai atskirai visuomenės grupei, 
o visai Lietuvai. Kokiai veiklos sričiai 
ketinate teikti pirmenybę?

- Kokios nors prioritetinės veiklos 
srities išskirti negaliu, kadangi jau pats 
diplomato darbas yra aiškiai apibrėž
tas. Teks dalyvauti sprendžiant pačias 
aktualiausias Lietuvai problemas, tas, 
kurios visų svarbiausios tam laikotar
piui. Stengsiuosi, kad būtų patenkinti 
ir politikai, ir ekonomistai, ir versli
ninkai, ir kultūros žmonių nepamiršiu.

- Jūsų, be abejo, labai susidomėję 
laukia Anglijos lietuviai, pagrindiniai 
mūsų laikraščio skaitytojai. Po per
nykštės kelionės su Prezidentu A. 
Brazausku į Londoną Jūs jiems šiek 
tiek pažįstamas. Kokiais principais 
Jūs grįšite tarpusavio santykius, ko
kios paramos išjų tikitės?

- Principas aiškus - abipusė pagar
ba. Manau, kad mūsų valstybė yra 
labai geranoriškai nusiteikusi visos 
mūsų išeivijos atžvilgiu. Tikiuosi to 
paties susilaukti ir iš tautiečių Angli
joje pusės. Ypatingos paramos nesiti
kiu, kadangi vargu ar ji yra įmanoma. 
Anglijoje išeivija nėra tokia gausi ir 
įtakinga, kaip pavyzdžiui, JAV. Labai 
išnaudoti jų nesirengiu. Pirmiausia, 
žinoma, teks artimiau su mielais tau
tiečiais susipažinti.

- Londone ilgus metus dirbo ir 
dabar gyvena vienas iš lietuviškosios 
diplomatijos veteranų p. Vincas Ba- 
lickas. Ar manote su juo bendradar
biauti?

- Kai tik kils reikalas, visada su 
pagarba kreipsiuosi į p. V. Palieką. 
Manau, kad šio ilgamečio diplomato 
patirtis ir geri norai (ko aš tikiuosi) 
man padės ir aš jam už tai būsiu 
dėkingas.

- Nemanau, kad įsigydama diplo
matą, Lietuva džiaugsis praradusi 
patikrintą mokslininką. Kaip Jūs de
rinsite mokslininko ir diplomato veik
lą? Pašonėje bus Jums šiek tiek pa
žįstami Oksfordas ir Kembridžas. Ar 
nemanote su jais atnaujinti pažinčių?

- Tikrai manau atnaujinti. Tai 
viena. Antra vertus, viliuosi, kad ma
no naujasis darbas teiks man šiek tiek 
daugiau galimybių domėtis mokslo 
problemomis, negu pareigybė Prezi
dentūroje. O visiškai atiduoti duoklę 
mokslui, be abejo, neišeis. Laikausi ir 
laikysiuosi principo, kad pirmiausia 
privalau atsakingai ir maksimaliai ge
rai atlikti savo pagrindinį darbą - at
stovauti valstybei. Dviejų zuikių vienu 
metu/tikrai negaudysiu. Bet tikiuosi, 
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kad pasaulio mokslo pulsą Anglijoje 
galėsiu jausti tvirčiau ir nuolatos. 
Todėl nemanau, kad įgijusi diplomatą, 
Lietuva neteks mokslininko.

- Moksliniai ryšiai ir asmeninė 
draugystė Jus sieja su daugeliu gar
sių Rusijos, JAV, Anglijos ir kitų 
kraštų mokslininkais. Kaip Jūs ma
note tuos ryšius panaudoti, dirbda
mas diplomatu?

- Kadangi, kaip minėjau, mano 
veiklos sfera nebus visiškai mokslinė 
ir aš negalėsiu jai skirti didesnio dė
mesio, todėl ir mano ryšiai su mokslo 
korifėjais, dažnai artimais bičiuliais, 
nebus labai intensyvūs. Bet jų riboti aš 
nemanau, ir jeigu to reikalaus Lietu
vos interesai, jie bus panaudoti.

- Lietuva turi aktyviai grojantį 
muzikantą - Vokietijos nepaprastąjį 
ir įgaliotąjį ambasadorių smuikinin
ką p. Krausą, kuris aktyviai ir rimtai 
koncertuoja mūsų krašte. O diploma
tas R. Rąjeckas ar neketina prisimin
ti vaikystėje įvaldyto pianino?

- Su širdgėla turiu pasakyti, kad ne. 
Per didelė pertrauka padaryta. Nese
niai pabandęs įsitikinau, kad pianisto 
karjerą vis dėlto teks pamiršti.

- ...Bet juk jaunam Panevėžio 
muzikos mokyklos moksleiviui Rai
mundui Rajeckui rimti autoritetai 
pranašavo puikią ir neabejotiną pia
nisto karjerą.

- Tai tolimos vaikystės žaidimas. O 
pranašystės mano atžvilgiu vargu ar 
būtų išsipildžiusios. Mano muzikiniai 
bandymai neatlaikė laiko išbandymų - 
tuo metu mano galvą ir mano širdį pa
vergė kiti dalykai, kitos idėjos - mok
slas. Joms teko atiduoti visas jėgas.

- Prezidento vyriausiojo patarėjo 
pareigybė nauja, Jūs buvote pirma
sis. Ar negaila palikti nebaigtą dar
bą? Kaip Jūs prognozuotumėte savo 
įpėdinio darbą, ką jam patartumėte?

- Žinodamas šios dienos būklę, aš 
abejoju ar toks įpėdinis bus. Juolab, 
kad Prezidentas yra suabejojęs, ar to
kia pareigybė reikalinga. Na, o darbus 
baigti neįmanoma, kadangi vienus 
įveikus, atsiranda naujų. O pačios pa
reigybės man tikrai negaila, nes many 
jau seniai buvo subrendęs noras siekti 
permainų gyvenime.

- Diplomatija - Jums nauja veik
los sritis. Vien protokolas ko vertas. 
Matyt, teks ir prie vadovėlio pasėdėti?

- Jau sėdžiu. Ir vadovėlį turiu gana 
išsamų. Didžiosios Britanijos nepa
prastasis ir įgaliotasis ambasadorius 
Lietuvoje p. M. Peart padovanojo.

- Na, o fraką, ar smokingą nauja
sis ambasadorius jau turi?

- Manau, kad reikės įsigyti.
- Ačiū už pokalbį ir visokeriopos 

sėkmės, pone Ambasadoriau.

Akademiko, tik ką ’’įšventinto“ į 
diplomatus, biografiją žinojau seniai. 
Be to, ją buvo galima perskaityti ir 
enciklopecijose, ir įvairiuose žinynuo
se. O po to, kai mokslininkas-ekono- 
mistas prieš metus tapo Prezidento vy
riausiuoju patarėju ir atstovu ypatin
giems pavedimams, jo asmeniu ypač 
domisi smalsi, įvairiaplaukė rašanti 
brolija. Apsukrūs, etikai nevisada jaut
rūs žurnalistai stengiasi nepraleisti ne 
vieno patarėjo žodžio, lukštena kiek
vieną jo poelgį, kuria ’’vaizdingas“ 
akktualijas apie statomą namą (kiek 
dėl to visokių priekaištų išklausyta ir 
perskaityta; jų autoriai visai pamiršta, 
kad profesorius-akademikas gaudavo 
vieną didžiausių atlyginimų Lietuvo
je, o ir už paskaitas užsienyje moksli
ninkui ne ’’vagnorėliais“ mokėjo), 
apie ekonomines protekcijas užsienio 
biznieriams (lyg daryti Lietuvai nau
dingas paslaugas - nuodėmė), primena 
kažkada prieš 22 metus įvykusią auto
avariją, nors joje jis pats buvo nuken
tėjęs ir prarado artimą vaikystės drau
gą, pabrėžia sudėtingą jo charakterį, 
labiau pasistengę, visas septynias di
džiąsias nuodėmes iškrapšto. O aka
demikas nemano nei ko nors neigti, 
nei dėl ko ginčytis. Jis puikiai žino, 
kad kiekvienas akiplėšiškai talentin
gas, neramus, ieškantis ir mąstantis 
žmogus - poetas, balerina, mokslinin
kas - visada bus visuomenės dėmesio 
akiratyje, žadins rašančios ir fantazuo
jančios brolijos smalsumą.

Noriu priminti ’’Europos lietuvio“ 
skaitytojams kai kurias ambasadoriaus 
Raimundo Rajecko gyvenimo datas, 
vietas, žmones, kuriuos jis sutiko.

Pirmiausia - Šiauliai. Čia jis J 937 
metų spalio 27 d. gimė (vadinasi, 
Skorpionas). Enciklopecija teigia, kad 
tarnautojo šeimoje. O iš tikrųjų Rai
mundo tėvas Leonas Rajeckas buvo 
Lietuvos kariuomenės pulkininkas, 
sovietų ištremtas į Sibirą ir tragiškai 
žuvęs Norilsko lageryje. Šis tarybinės 
enciklopedijos nutylėtas faktas gyve
nime pažėrė gausybę nemalonumų 
būsimam ambasadoriui. Paskui - Pa
nevėžys. Čia Rajeckų šeima nusipirko 
namuką, į kurį teko persikelti iš Vil
niaus, suėmus tėvą. Penkiametis Rai
mundas iš karto stojo į tris mokyklas - 
pradinę, muzikos ir sporto. Ir taip tre- 
jinosi ligi priešpaskutinės klasės. Mo
tiną ilgai sekiojo autoritetingi muzikai, 
kad ji įkalbėtų sūnų nemesti pianino. 
Ir treneriai nedavė ramybės, tvirtinda
mi, kad iš Raimundo išeis geras 
krepšininkas, ledo ritulininkas ar bent 
stalo tenisininkas. Visur jis buvo pa
siekęs neblogų rezultatų. Bet Raimun

das jau buvo nusprendęs. J. Balčiko
nio vidurinę mokyklą baigė aukso 
medaliu, bet gavo tik sidabrą - Vilnius 
’’provincijai“ tada labai ribojo medalių 
kiekį. Šešiolikmetis medalininkas tu
rėjo teisę stoti į aukštąją mokyklą be 
stojamųjų egzaminų, bet vėl buvo pri
simintas mokslo pirmūno tėvas - liau
dies priešas, ir užuot tapęs studentu, 
Raimundas liko kandidatu į studentus. 
Du semestrus studijavo be stipendijos. 
Už tai motina - rusų kalbos ir literatū
ros mokytoja - turėjo ieškoti trečio pa
pildomo darbo, kad galėtų išmaitinti 
šeimą. Specialybė buvo ne prie širdies
- odos gaminių technologija, kurią 
studijavo brolis Valentinas (beje, taip 
pat seniai daktaras ir profesorius). 
Diplomą gavęs dirbo cecho meistru, 
viršininku, gamyklos direktoriumi. 
Pagal tų metų tvarką - reikėjo ’’ati
dirbti“ už stipendiją.

Gabaus ir atkaklaus jaunuolio ne
tenkino inžinieriaus ar gamybos vado
vo darbas. Jį viliojo mokslo aukštu
mos.

Pagaliau - Maskva. Valstybinio M. 
Lomonosovo universiteto aspirantūra. 
Čia inžinierius griežtai keičia mokslo 
sritį - jį vilioja tik ką ’’reabilituota“ per
spektyvi ekonominė kibernetika. Ma
tematinių skaičiavimo metodų ir ESM 
taikymas ekonomikoje. Akademiko V. 
Nemčinovo vadovaujamas, jis per 
dvejus su pusę metų parengia ekono
mikos mokslų kandidato disertaciją ir 
sėkmingai ją apgina. Maskvoje susipa
žįsta ir susidraugauja su žymiais gor
bačiovinės ’’perestroikos“ ekonomis
tais L. Abalkinu, V. Petrakovu, A. 
Aganbegianu ir ypač su S. Šatalinu. 
Šie iš karto įžvelgia neeilinius jaunojo 
aspiranto gabumus, skatina juos, viso
keriopai padeda, remia, dovanoja nuo
širdžią draugystę. (Esu iš Maskvos ve
žęs ekonomisto-reformatoriaus akade
miko S. Šatalino labas dienas ’’Raimai
- drąsiam ir talentingam Lietuvos 
ekonomistui, mielam bičiuliui“).

Dar 1970 m. tapęs jauniausiu 
mokslų daktaru (jam tada buvo 33 
metai), R. Rajeckas stengėsi, kad ir 
kiti gabūs mokslo žmonės neužsitupė
tų kokioje nykioje valdininko ar parei
gūno kėdėje, o koptų aukštyn specia
lybės laiptais. Vadovaudamas Vil
niaus universiteto ekonomikos fakul
teto sisteminės analizės katedrai, pro
fesorius R. Rajeckas paruošė įspūdin
gą būrį naujausios krypties ekonomis
tų, apie 40 iš jų - habilituoti mokslo 
daktarai ir daktarai. Kai kurie yra bu
vę netgi ministrais, nors akademikas 
pabrėžia, kad jis ruošia mokslininkus, 
o ministrais (gaila, nevisada sėkmin

gai) juos daro kiti. Jis iškilo ligi Lietu
vos Mokslų akademijos viceprezi
dentų (išrinktas 1988 m.), yra paskel
bęs 200 mokslinių darbų, iš kurių 13 
monografijų (kai kurios iš jų parašytos 
su kitais autoriais - bendradarbiais ir 
mokiniais).

Su didžia pagarba ir šiluma prisi
mindamas savo profesorius, dėstyto
jus, bendradarbius, bendraminčius ir 
pagalbininkus, R. Rajeckas ypatingą 
vietą savo gyvenime skiria garsiam, 
pasaulinio masto ekonomistui, Nobe
lio premijos laureatui prof. V. Leont- 
jevui. Tai jo dėka jis pateko į pasaulinį 
ekonominės minties centrą - Harvardo 
universitetą. Sužinojęs, kad ’’tarybinės 
skaistybės“ sergėtojai kliudo gabiam, 
atkakliam mokslininkui atvykti į JAV, 
kur V. Leontjevas pakvietė jį asmeniš
kai, žymusis ekonomistas rašo TSRS 
ambasadoriui Vašingtone A. Dobryni- 
nui ir perspėja jį, kad sprendimas ne
leisti R. Rajeckui stažuotis gali turėti 
neigiamos įtakos TSRS ir JAV santy
kiams. Garsiojo mokslininko kviečia
mas ir asmeniškai globojamas, Lietu
vos mokslininkas jau triskart pabuvo
jo Harvarde: iš pradžių 10 mėnesių 
kaip stažuotojas, o vėliau (kartą su 
Fulbreito stipendija) - kaip profesorius 
ir akademikas: skaitė paskaitas, va
dovavo naujiems ekonominiams tyri
mams. Vis dėlto Maskva ’’nepalaimi
no“ įžymių mokslininkų rekomenda
cijų skirti R. Rajecką Jungtinių Tautų 
mokslinio prognozavimo centro direk
toriaus pavaduotoju. Vėl biografija 
’’netiko“. Jis yra skaitęs paskaitas ir 
Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje, Vo
kietijoje ir kitur. Visur jis laukiamas ir 
priimamas, kaip autoritetingas savo 
mokslo krypties žinovas, ekonominės 
kibernetikos Lietuvoje pradininkas. 
Dabar jo pažinčių ratas siekia visus 
pasaulinius ekonomikos centrus.

Būdamas žymus mokslininkas, R. 
Rajeckas iki atgimimo laikų neužėmė 
beveik jokių valstybinių postų. Prie
šingai, pykosi su partokratais, ideolo
gais. I komunistų partiją jis įstojo 
1962 m., būdamas gamyklos direkto
riumi, kada į partiją buvo pradėti telkti 
gabūs specialistai, galėję vadovauti 
liaudies ūkiui. Vėliau - 1988 m. jau 
būdamas vienu iš Lietuvos pertvarkos 
sąjūdžio organizatorių, R. Rajeckas 
aktyviai dalyvavo išplėšiant Lietuvos 
komunistų partiją iš TSKP monstro 
gniaužtų. Jis nuoširdžiai pritarė ir 
aktyviai padėjo pažįstamam nuo insti
tuto laikų, vėliau 11 metų petys petin 
valstybės plano komitete dirbusiam 
Algirdui Brazauskui, buvo jo bendra
mintis ir bendražygis. Toks jis liko ligi 
šiol, nors į LDDP gretas ir neperėjo, 
tapo nepartinis. Bet R. Rajeckas suti
ko vadovauti A. Brazausko rinkiminei 
kampanijai paskelbus Prezidento rin
kimus. Vadovavo gana sėkmingai, A. 
Brazauskas tapo ketvirtuoju Lietuvos 
Respublikos prezidentu. Sklido kal
bos, kad R. Rajeckui siūlomos atsa
kingos pareigos, ministrų ir net prem
jero kėdės. Bet gandai nepasitvirtinda
vo. Vis dėlto prieš metus bene trečiuo
ju savo dekretu prezidentas A. Bra
zauskas paskyrė Raimundą Rajecką 
vyriausiuoju prezidento patarėju ir ats
tovu ypatingiems pavedimams. Kai jį 
tada pasveikinau, Raimundas neitin 
linksmas buvo: nujautė, kad darbas 
nebus lengvas. Bet buvo pasiryžęs ieš
koti naujų, efektyvių kelių šaliai iš 
sunkios ekonominės būklės išvesti.

Jis daug kartų buvo pirmas, pradi
ninkas. Pirmas mokinys, pirmasis stu
dentas, pirmasis mokslų daktaras, jis 
tapo ir pirmasis vyriausiasis Preziden
to patarėjas. Visokių kalbų sklido apie 
Prezidento ir vyriausiojo patarėjo san
tykius, spauda stengėsi juos ’’išpūsti" 
iki konflikto. Dažnai susitikdamas ži
nojau, kad jam iš tikrųjų nelengva- 
būdamas ’’ežys“ jis turėjo savo nuo
monę, savo nuostatas. Ne visos jos su
tiko su Prezidento nuomone ir suma
nymais. Bet R. Rajeckas mano, kad 
didelių konfliktų nebuvo.

Petras Keidošius
Eltos nuotrauka
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Graži šventė Jiezne
’’Paimkim arklą, knygą, lyrą ir 

eikim kelti Lietuvos“... Šiais, kiek per
frazuotais Maironio žodžiais pradėjo 
Nepriklausomybės atkūrimo dienos 
minėjimo šventę Jiezne vienas seniau
sių Lietuvos sunkumų kilnotojų, kul
tūrizmo ir cirko pradininkas mūsų 
krašte maestro Jonas Ramanauskas. 
Jis pasidžiaugė, kad šiuos žodžius 
simboliais išreiškė dailininkas, sukū
ręs Jiezno herbą. Prieš 76 metus poeto 
kvietimas Lietuvos žmonėms šiandie
na labai susišaukia su sunkia ekono
mine krašto būkle, su chaosu žemės 
ūkyje, kai laukuose lieka nesudoroto 
derliaus, kai dirvonuoja neužsėti lau
kai... Ir jiezniečių herbas, buvęs minė
jimo scenoje, - tai kelrodė žvaigždė 
mūsų tautiečiams į šviesią ateitį, ge
resnį rytojų.

Toliau J. Ramanauskas glaustai 
pasakojo apie savo, vargano kaimo 
berniuko, į Lietuvos stipruolių turny
rus kelią, prasidėjusį nuo šelmiškų ga- 
linėjimųsi ir imtynių su bendraažiais. 
Kaune buvo įsikūręs keliaujantis po 
šalį cirkas, į kurį atėjo jaunuolis, labai 
norėjęs tapti stipruoliu. ”Už mano 
paslaugumą cirko artistai noriai ėmėsi 
mokinti svorių kilnojimo paslapčių“, - 
prisimena J. Ramanauskas. Gabųjį 
Jonuką pastebėjo ir į pirmąsias treni
ruotes pakvietė įžymusis lietuvos la
kūnas, Atlanto nugalėtojas Steponas 
Darius. Jo gerumo ir noro padėti at
gimstančiai tautai Jonas Ramanauskas 
nepamiršo iki šių dienų.

Daugkartinis Lietuvos sunkumų 
kilnojimo čempionas, auksinio diržo 
savininkas prisimena įspūdingas ir la
bai varginančias Kinijos trenerių treni- 
motes prieš Berlyno olimpines žaidy
nes. ”Ir kaip bebuvo malonios perga
lės tarp sunkumų kilnotojų, bet many
je degė artisto liepsnelė, kuriai nepa
kako vienerių metų varžybų - čempio
nato. Aš labai troškau, kad kasdieninis 
darbas ir augančios jėgos, meistrišku
mas būtų demonstruojami žmonėms, 
žiūrovams. O tai buvo įmano tik cirke. 
Tad ir patraukiau į jį“. O tuometinis 
Lietuvos cirkas buvo ne stacionarinis, 
o keliaujantis. ”Ir patraukiau iš mieste
lio į miestelį su savo jėgos demonstra
vimo programa: joje buvo pasagų 
tiesinimas, vinių plaštaka kalimas į 
lentą, grandinių traukymas, žmonių 
kilnojimas, dvipūdės mėtymas ir gau
dymas“, - prisimena J. Ramanauskas.

Beklausydamasis darbščioje sce
nos džentelmeno, vis mąsčiau, kodėl 
visos Lietuvos valdžios, miestų savi
valdybės neparėmė tokios populiarios, 
visiems prieinamos bendrosios kultū
ros šakos — cirko? Kodėl per visus Ne
priklausomybės ir okupacijų metus 
niekas nepastatė Lietuvos cirko rūmų? 
Prisiminiau mūsų tautiečius, talentin
gus cirko artistus, kurie kraštą garsino, 
duoną sau užsidirbdavo demonstruo
dami didžiausius iliuzionizmo pasieki
mus - tai ir neseniai iš gyvenimo per 
anksti išėjęs nepralenkiamas tarptau
tiniuose konkursuose alytiškis Baka- 
nas, ir pasaulyje vienintelį tokį numerį 
sukūrę ponai Jadvyga ir Jonas Rama
nauskai, šaudę sunkiasvore patranka ir 
gaudę iš jos skriejančius sidabrinius 
sviedinius; tai ir mūsų lanksčiosios ak
robatės ar meškų dresiruotojai, estra
dos klounai ir kt. Didžiausioje slavų 
sostinėje Lietuvos cirkas rasdavo prie
globstį ir savo programomis linksmin
davo daugiamilijoninio miesto gyven
tojus, svečius, o tėvynėje galėdavo pa
sirodyti tik miesto pakraščiuose įreng
tose laikinose cirko palapinėse.

Sausakimšoje Jiezno kultūros na

Sportas
’’Laisvės“ jachta 

Sydnėjuje
Kovo 13 dieną į Sydnėjų atplaukė 

Lietuvos jachta ’’Laisvė“, plaukianti 
aplink pasaulį. Čia ji turėjo svečiuotis 
apie savaitę. Iš Sydnėjaus jachta 
plauks į Naująją Zelandiją, vėliau Fiji 
ir Tahiti salas, Honolulu, Šiaurės 
Ameriką ir pro Pietų Ameriką į Euro
pą. Į Klaipėdą grįžti numatoma 1995 
m. rugpjūčio mėnesį. Jachtos įgulą, 
kuriai vadovauja kapitonas Ignas

mų salėje, kur telpa per 250 žiūrovų, 
to miestelio žmonės bei atvykusieji iš 
kaimyninių Prienų bei Birštono mies
tų taip pat susitiko su Lietuvos Nepri
klausomybės puoselėtoju, pogrindi
ninku ir aktyviu sąjūdininku peda
gogu Jonu Arbačiausku. Jis treniravo 
Lietuvos slidinėjimo rinktinę, laimėju
sią 6 aukso, 1 sidabro ir 3 bronzos me
dalius pasaulinėse specialiosiose 
olimpinėse žiemos žaidynėse (tarptau
tinis specialusis olimpinis judėjimas 
yra skirtas kūno kultūros ir sporto 
pagalba reabilituoti ir integruoti į 
visuomenę žmones su protine negalia 
- ELR), už tai treneris apdovanotas 
Respublikos Prezidento A.Brazausko 
Padėkos raštu.

Šventės meninės dalies organizato
riai - kultūros namų liaudies muzikos 
kapela visus pasitiko ir linksmino 
skambiais tautiškais maršais, valsais ir 
polkutėmis. Specialiosios internatinės 
mokyklos moksleivių saviveiklinis 
kolektyvas parodė turiningą ir įdomią 
programą. Čia buvo net cirkininkų. 
Specialiosios mokyklos muziejuje 
buvo eksponuojami auksarankių pe
dagogų ir jų auklėtinių medžio dro
žiniai, skulptūrėlės, austos tautinės 
juostos ir kilimėliai, gabiausių moks
leivių - dailininkų akvarelės, skirtos 
mokyklos 30-mečiui, pagerbti Lietu
vos Nepriklausomybės kovotojus ir 
didvyrius, žuvusius 1991 metų sausio 
pradžioje Vilniuje.

Nepriklausomybės atkūrimo dienai 
buvo skirtos ir sunkiosios atletikos 
varžybos, kuriose dalyvavo sutrikusio 
intelekto žmonės - sportininkai atvyko 
iš Kauno, Pasvalio, Prienų, Gelgau
diškio, Kazlų Rūdos klubų ir Birštono 
kolektyvų komandos, o taip pat ir 
Jiezno ’’Sveikatos“ klubo bei Spe
cialiosios internatinės mokyklos atsto
vai. Specialiąją olimpiečių vėliavą 
pakėlė visų atvykusių komandų ka
pitonai, visi kartu giedojo Tautinę

Miniotas, sudaro 8 nuolatiniai nariai, 
nors pakeliui per tokią ilgą kelionę jie 
keičiasi. Apie tai rašo Australijos lie
tuvių savaitraštis “Mūsų pastogė“ Nr. 
11. Jis praneša, kad Sydnėjuje jūreivių 
iš Lietuvos priėmimu ypač rūpinosi 
Australijos laivyno karininkai broliai 
Algis ir Rimas Dičiūnai, ALFAS pir
mininkas Antanas Laukaitis ir kiti tau
tiečiai. Perthe ’’Laisvės“ įgula turėjo 
nemalonumų su miesto vadovybe, nes 
nepranešė apie savo atvykimą, ir su 
muitine, tačiau vietinių lietuvių ji bu
vo vaišingai priimta ir pasitaikę nema

giesmę - Nepriklausomos Lietuvos 
himną. Širdį spaudė džiaugsmo ašaros 
matant ir girdint gražiai giedant sutri
kusio intelekto jaunimą drauge su sa
vo mokytojais, tėveliais ir globėjais.

Programoje buvo štangos kilnoji
mo dvikovė: spaudimas gulint ir rovi
mas tiesiant liemenį, o taip pat 16 kg 
ir 24 kg svarsčių kilnojimas. Net 62 
dalyviai startavo įvairiose svorio kate
gorijose. Čempionais atskirose svorių 
kategorijose tapo: Ž. Šulinskas, R. Šu
linskas, Ž. Rainys (visi iš Jiezno), J. 
Šleinys ir A. Mozūraitis (Prienai), R. 
Pakalniškis (Kaunas). 24 kg svarstį 
daugiausiai kartų išrovė A. Šovinis iš 
Aukštadvario, o 16 kg - A. Krupskis iš 
Pasvalio.

Jiezno bažnyčios klebonas varžybų 
dalyviams ir žiūrovams tarė palaimi
nimo žodžius. Prienų rajono švietimo 
skyriaus inspektorius apdovanojo 
geriausius sportininkus diplomais ir 
premijomis. Lietuvos tautinio spe
cialiojo olimpinio komiteto (LTSOK) 
vadovas paskyrė nugalėtojams spe
cialius medalius, gaireles.

Pasibaigus varžyboms ne tik stip
riausiesiems, bet ir visiems dalyviams 
įteikti varžybų rėmėjų Stakliškių eks
perimentinės gamyklos ’’Lietuvos mi
dus“ darbuotojų ir jų vadovo padova
noti prizai, Prienų komercinės parduo
tuvės ’’Guosta“ kolektyvo ir vadovės 
Marijos Sakevičienės dovanėlės, Lietu
vos tautinio specialiojo olimpinio komi
teto medaliai, gairelės, o daug prisidė- 
jusieji organizuojant varžybas apdova
noti LTSOK ’’Didžios padėkos raštais“.

Gerbiamasis sporto veteranas Jo
nas Ramanauskas pasakė: ’’Šių var
žybų organizatoriai labai gerai padir
bėjo ir šventė tapo visai panaši į Lile
hamerio žiemos olimpines žaidynes. 
Ačiū, šeimininkai!“

Algirdas Vitkauskas 
LTSOK prezidentas, 

tautinių programų direktorius

lonumai buvo greit pamiršti. Viešnagė 
Adelaidėje užsitęsė ilgiau, negu buvo 
numatyta, nes čia reikėjo taisyti apge- 
dusį motorą. Vietos lietuviai taip pat 
parodė savo vaišingumą, iš dalies pa
dengė turėtas išlaidas. Melburne sve
čiai buvo gražiai priimti. Jais daugiau
sia rūpinosi sporto klubo ’’Varpas“ 
vadovybė ir sportininkai. Televizijos 
komentatoriaus Jono Mašanausko 
pastangomis buvo padarytas daugiau 
nei 5 minutes tęsęsis SBS žinių laido
je vaizdas ir pasikalbėjimas su kapi
tonu bei kitais lietuviais.

’’Lito patikimumo įstatymas - 
nacionalinės valiutos laidotuvės“

Taip pavadintas A. Karaliūno 
straipsnis ’’Lietuvos ryte“ kovo 23 d. 
trumpai apibūdina dalies šalies banki
ninkų, ekonomistų, politikų požiūrį į 
praėjusios savaitės pabaigoje Seime 
priimtą įstatymą. 62 atstovams bal
savus už (vien LDDP frakcijos nariai) 
ir 31 pasisakius prieš, įteisinta dau
giausia diskusijų sukėlusi lito patiki
mumo įstatymo nuostata, kad Lietu
vos banko išleisti į apyvartą litai yra 
visiškai padengti aukso atsargomis ir 
Lietuvos banko konvertuojamos už
sienio valiutos rezervu. Balsų daugu
ma pritarta tam, kad bazinę valiutą, 
kurios atžvilgiu bus nustatomas ofi
cialus lito kursas, nustatys Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė. Ji taip pat 
nustatys ir keis oficialų lito kursą. Be 
opozicijos Seime prieš tą įstatymą 
balsavo ekonomikos ministras J. Ve
selka, Seimo ekonomikos komiteto 
pirmininkas V. Zimnickas (abu iš 
LDDP frakcijos). Kovo 22 d. Prezi
dentas A. Brazauskas pasirašė įstaty
mą. Išvakarėse jam atsistatydinimo 
raštą įteikė ekonomikos ministras J. 
Veselka, kai paaiškėjo, kad nebepa
vyks pakeisti Prezidento nuomonės.

Kaip pranešė ELTA, šalies minis
tras pirmininkas A. Šleževičius pri
imamą įstatymą pavadino “reikšmin
gu politiniu sprendimu, kuris palies 
kiekvieną - ir ūkio subjektą, ir eilinį 
pilietį“. Pasak jo, šis įstatymas yra ir 
ūkio stabilizavimo įstatymas, “labiau
siai orientuotas socialiai remiamiems 
žmonėms“. Pastebėjęs, kad įstatymo 
priėmimui priešinasi komerciniai ban
kai, A. Šleževičius klausė: “Kas svar
biau - ar ekonomikos stabilizacija, ar 
komercinių bankų stiprinimas biu
džeto sąskaita?“ Oponuodami minist
rui pirmininkui, kai kurie Seimo biu
džeto ir finansų komiteto nariai teigė, 
kad svarstomo įstatymo priėmimas 
’’labai abejotinas žingsnis Konstituci
jos požiūriu“, mat Vyriausybės pateik
tas projektas likviduoja esmines cent
rinio banko funkcijas - visų pirma pi
nigų emisijos teisę, įteisintą Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 125 straips
nyje. Jų nuomone, dėl šio įstatymo 
nuostatų įgyvendinimo pablogės ša
lies ekonominė būklė, socialinė pa
dėtis, padaugės bankrotų, tikėtinas ir 
infliacijos padidėjimas. Kaip sakė 
Seimo socialdemokratų frakcijos na
rys A. Rudys, litą galima susieti su 
kuria nors tvirta užsienio valiuta, bet 
nebūtina taikyti valiutos valdybos mo
delį, kuris suardytų Lietuvos banką. 
Buvo išsakyta nuomonė, kad jeigu 
įstatymas bus priimtas, ir Lietuvos 
bankas įgyvendins valiutų valdybos 
išleidimo modelį, - bus sąmoningai 
mažinamas Lietuvos suverenitetas, 
nes vienas iš svarbiausių ekonominės 
politikos svertų - pinigų emisija - bus 
atiduota kitai valstybei. Premjeras pats 
pristatydamas Seime įstatymą, atmetė 
visus kaltinimus, aiškino, kad dauge
lyje pasaulio šalių valiutos yra “pririš
tos" prie kitų valstybių stipresnių va

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

rinkose nuo 1994 m. kovo 24 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio 
valiutų santykius:

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 5.9226 Kazachijos tengės 0.2212
Armėnijos dramai 0.0197 Latvijos latai 6.9702
Australijos doleriai 2.8295 100 Lenkijos zlotų 0.0180
Austrijos šilingai 0.3349 Moldovos lėjos 1.0013
100 Baltarusijos rublių 0.0332 Norvegijos kronos 0.5425
Belgijos frankai 0.1142 Olandijos guldenai 2.0962
Čekijos kronos 0.1349 Prancūzijos frankai 0.6898
Danijos kronos 0.6003 100 Rusijos rublių 0.2285
ECU 4.5423 SDR 5.5734
Estijos kronos 0.2944 Singapūro doleriai 2.5102
Ispanijos pesetos 0.0288 Suomijos markės 0.7182
100 Italijos lirų 0.2385 Švedijos kronos 0.5059
Japonijos jenos 0.0375 Šveicarijos frankai 2.7803
JAV doleriai 3.9800 100 Ukrainos karbovancų 0.0108
Kanados doleriai 2.9207 Vengrijos forintai 0.0395
Kirgizijos somai 0.3402 Vokietijos markės 2.3566

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

liutų. Eltos pranešimu, ministras pir
mininkas pareiškė, kad ’’įstatymas 
turėtų būti įvestas nuo balandžio 1 
dienos“, šią nuostatą pagrįsdamas ba
landžio 8 dieną Tarptautinio valiutos 
fondo numatytu Lietuvos ūkio būklės 
aptarimu, kuris gali lemti, ar pasieks 
Lietuvą tarptautinių organizacijų kre
ditai. Anot premjero, dabar dalies kre
ditų tiekimas yra sustabdytas. Iki kovo 
21 d. Lietuvai tarptautinės organizaci
jos paskolino 454 mln. JAV dolerių, iš 
jų panaudota beveik 292 milijonai.

Prieš lito patikimumo įstatymą 
pasisakė ir Lietuvos banko valdybos 
pirmininkas K. Ratkevičius. ”Po tokio 
kuriozo man sunku įsivaizduoti tolesnį 
Kazimiero Ratkevičiaus buvimą Lie
tuvos banko valdytojo poste“, - spau
dos konferencijoje pasakė Seimo 
biudžeto ir finansų komiteto pirmi
ninkas K. Jaskelevičius. Jo nuomone, 
dabartiniam Lietuvos banko valdytojui 
bus sunku prisitaikyti prie naujojo įs
tatymo reikalavimų. Eltos pranešimu, 
biudžeto ir finansų komiteto pirminin
kas pažymėjo, jog dar prieš patvirtini
mą vadovauti Lietuvos bankui K. Rat
kevičius buvo už lito susiejimą su ku
ria nors konvertuojama valiuta. Ta
čiau, pasak K. Jaskelevičius, visais 
pastarojo meto veiksmais ir kalbomis 
LB valdybos pirmininkas visiškai pa
keitė ankstesnę poziciją. Biudžeto ir 
finansų komiteto pirmininkas taip pat 
pažymėjo, kad Lietuvos banko vado
vybė kalbų apie griežtą monetarinę 
politiką neparemia darbais.

Visi Lietuvos komerciniai bankai, 
numatydami, jog naujasis įstatymas 
leis Vyriausybei įvykdyti pramoninin
kų reikalavimus atpiginti litą, užbėg
dami įvykiams už akių, jau šios savai
tės pirmąją dieną padidino užsienio 
valiutos kainas. Pavyzdžiui, praėjusį 
savaitgalį JAV doleriai buvo perkami 
po 3,87-3,89 lito, o parduodami 3,92- 
3,93 lito, o kovo 24 d. dauguma bankų 
dolerius pardavinėjo po 4,15^1,20 lito. 
Visuose bankuose padidėjo užsienio 
valiutos paklausa.

O štai kaip lito susiejimo su už
sienio pinigų problema atrodo saty
riko Adolfo Užos akimis...
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PADĖKA 
KAZIMIERUI BARĖNUI
Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutas nuoširdžiai dėkoja Lon
done gyvenančiam lietuvių rašyto
jui, žymiam išeivijos kultūrininkui 
ir visuomenininkui, buvusiam ilga
mečiu! ’’Europos lietuvio“ redakto
riui Kazimierui Barėnui už paramą 
- 200 svarų čekį.

J. Laurušas
Mokslinės bibliotekos vedėjas

LIETUVIŲ 
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.
Įėjimas iš Hackney Road. 
Tel. 071 739 8735 
Pamaldos sekmadieniais - 
9 ir 11 vai.

Artimiausia požeminė stotis - 
Bathnal Green centrine linija.

Autobusai iš miesto centro: 
26, 48, 55.

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

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

Ruošimasis Prisikėlimui
Iš Lietuvos atvyko kun. dr. Leo

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

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.

LONDONE
DBL S-GOS LONDONO 
PIRMOJO SKYRIAUS 

METINIS SUSIRINKIMAS

Londono pirmojo skyriaus meti
nis susirinkimas įvyko kovo 20 die
ną. Jis prasidėjo 13 vai. parapijos 
menėje.

Susirinkimą atidarė skyriaus pir
mininkas Justas Čemis. Jis susirin
kimui ir pirmininkavo, sekretoriavo 
Viktorija Puidokienė. Priėmus susi
rinkimo darbotvarkę, Viktorija Pui
dokienė perskaitė 1993 metų meti
nio susirinkimo protokolą. Jis buvo 
priimtas be jokių pataisų.

Pirmininkas J. Čemis savo trum
pame pranešime sakė, kad DBL S- 
gos pirmasis skyrius atlieka savo 
dalį lietuviškos veiklos tarp visų 
kitų organizacijų, net galbūt ir dau
giau, nes visi skyriaus nariai yra 
Londono choro choristai. Jie per 
metus net 52 renginius turi, kas 
sekmadienį gieda bažnyčioje. Ka
riuomenės šventės proga užpra
šome šv. Mišias už visus žuvusius 
Lietuvos laisvės gynėjus. Skyriaus

DĖMESIO!
Nuo Verbų sekmadienio, ko

vo 27-osios, Europoje įvedus 
dekretinį vasaros laiką, šiek tiek 
pasikeis lietuviškųjų Vatikano 
radijo laidų transliacijos bangos. 
Vakaro laidos, transliuojamos 20 
vai. 30 min. Lietuvos laiku, bus 
girdimos 41 ir 31 metro ban
gomis - 7.365 ir 9.500 kHz 
dažniais.

Vakaro laidų pakartojimų ki
tos dienos rytą transliavimo ban
gos nesikeis. Vakaro laidų pa
kartojimai ir toliau bus transliuo
jami 6 vai. 40 min. Lietuvos 
laiku 49 metrų banga - 5.882 
kHz ir 6.185 kHz dažniais.

Mišios lietuvių kalba, trans
liuojamos kiekvieną sekmadienį 
10 vai. 45 min. Lietuvos laiku, 
bus girdimos 31 ir 25 metrų ban
gomis - 9.500 kHz ir 11.740 kHz 
dažniais.

Vykstantiems į 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

Dėkojame ’’Europos lietuvio“ skaitytojams, užsimo
kėjusiems prenumeratos mokestį už 1994-uosius.

Prašome neužsimokėjusius paskubėti, nes ’’Europos 
lietuvio“ leidybai yra skubiai reikalingi Jūsų pinigai.

Prenumeratą siųsti:
”EL“ administracija,
2 Ladbroke Gardens
London Wil 2PT,
Gt. Britain

visos pajamos yra nario mokestis - 
tas vargingas mažiausias pinigo 
vienetas vienas svaras, kurį turime 
dalintis su DBL S-gos centro val
džia. Be to, pirmininkas sakė, Lie
tuva laisva, bet Lietuvos išeivija 
toliau pasilieka gyventi užsienyje. 
Skyriaus valdžia ir toliau tęs savo 
veiklą, laukdama išeivijos jaunimo 
įsijungimo į Londono pirmojo sky
riaus eiles.

Skyriaus kasininkės Bronės Čer
nienės pranešimą perskaitė Justas 
Čemis. Iš to pranešimo atrodė, kad 
skyriaus finansinė būklė gera, ką 
patvirtino revizorius Albinas Ives- 
Ivanauskas.

Valdybos rinkimuose, neesant 
naujų kandidatų, aklamacijos būdu 
palikta senoji valdyba.

Pirmininkas - Justas Čemis.
Ko-pirmininkas - Jonas Baublys. 
Sekretorė - Viktorija Puidokienė. 
Kasininkė - Bronė Černienė.

Lietuvos Ambasada 
Londone

17 ESSEX VILLAS 
LONDON W8 7BP

Tel.: 071-938 2481 
071-938 4556

Fax: 071-938 3329

Britų piliečiams vizos 
nereikalingos. Turin
tiems Travel Document 
arba Certificate of Iden
tity vizos išduodamos: 
pirmadieniais ir penkta
dieniais nuo 10 iki 13 
vai., trečiadieniais nuo 
14 iki 17 valz

NORIU SUSIRAŠINĖTI
Noriu susirasti draugų užsieny

je (18 ar 19 metų).
Mano adresas:
Genutė Makauskytė, 
Palšių kaimas, 
Kelmės paštas, 
Kelmės rajonas, 
5470 Lietuva.

Revizorius - Albinas Ives-Iva- 
nauskas.

Atstovais į būsimą DBL S-gos 
metinį susirinkimą išrinkti: V. Pui
dokienė, J. Čemis.

Nuoširdžiai ir smarkokai padis
kutuota dėl filmo sukūrimo apie 
Didžiosios Britanijos lietuvišką 
veiklą bei mūsų gyvenimą, par
duoti Sodybą ar neparduoti. LN fi
ves direktorių valdybos pirminin
kas V. O'Brien paaiškino, kad da
bartinės LN B-vės valdybos nuo
mone, nieko nereikia parduoti, o 
būtina atrasti būdų Lietuvių namus 
suremontuoti už ilgalaikės paskolos 
pinigus. Buvo kalbėta ir apie Pagal
bos Fondą Lietuvai, bet nieko 
konkretaus nepasiūlyta. Kalbėta ir 
apie Tautos Fondo atstovybę Di
džiojoje Britanijoje.

Susirinkime dalyvavo 23 nariai, 
skyrius turi 53 narius.

S. K.

Stoke-on-Trent 
metinis 

susirinkimas 
įvyks 

balandžio 9 dieną, 
15 vai. 

31 Marina Drive, 
Wolstauton.

S. O. T staffs

Apginti mano Lietuvos pilie
tybę teismo keliu, kaip paaiškino 
man Lietuvos advokatai (ačiū 
jiems), kelias užkirstas. Pagal ’’re
formuotą“ Lietuvos iš sovietmečio 
paveldėtą teisę mano byla yra NE
TEISMINĖ.

Kad būtų teisiškai įvertintas ma
no Lietuvos pilietybės apgynimas 
ir Lietuvoje išleisti pilietybės įsta
tymai, ieškau bent vienos Lietuvos 
partijos, kuriai yra palikta teisė 
kreiptis į KONSTITUCINĮ LIE
TUVOS teismą.

Partijos veiklą paremsiu finan
siškai!

Romas Schiller (Šileris)
Grethenweg 113
60598 Frankfurt

P.S. Anonimams noriu pranešti, 
kad nesu žydas ir negeriu lietuvių 
kraujo

PASAULYJE
Naujasis Bažnyčios 

metraštis
Neseniai Šv. Tėvui buvo pristaty

tas naujasis .- 1994 metų Bažnyčios 
metraštis, vadinamasis ’’Annuario 
Pontificio“. Jo duomenimis, 1993 
metų gruodžio 31 dieną visame 
pasaulyje buvo 4116 katalikų vysku
pų - 2330 vyskupų ordinarų, 1055 
vyskupai pagalbininkai ir 731 emeri
tas. Tą pačią dieną visame pasaulyje 
buvo 404641 kunigas, kurių 64,2 
proc. priklausantys vyskupijoms ir
35.8 proc. kunigai vienuoliai. Net 50 
procentų visų kunigų yra europiečiai. 
Kaip teigia naujasis metraštis, per 
pastaruosius penkiolika metų viso 
pasaulio kunigų skaičius sumažėjo
2.8 procento. Kunigų mažėjimas įre
gistruotas tik Europoje ir Šiaurės 
Amerikoje, kituose pasaulio žemy
nuose kunigų skaičius nuolat auga. 
Afrikoje per pastarąjį 15 metų laiko
tarpį kunigų skaičius padidėjo net 41 
procentu. Sparčiai didėja klierikų 
skaičius: per penkiolika metų viso 
pasaulio mastu jis padidėjo 62,8 pro
cento, o Afrikoje net 117 procentų.

Vatikane išleista monetų 
serija

Ji skirta pažymėti Katalikų Baž
nyčios katekizmo išleidimui. Visos 
septynios monetos pažymėtos užra
šu: 1993-ieji - penkiolikti Jono Pau
lius II pontifikato metai. Ant 1000- 
čio lirų sidabrinės monetos pavaiz
duotas popiežius ir jo herbas, taip pat 
yra lotyniškas užrašas: ’’Catolicae 
Ecclesiae Cathecismus exibetur" 
(išleistas Katalikų Bažnyčios katekiz
mas). Ant kitų monetų - atitinkamai 
500, 200, 100, 50, 20 ir 10 lirų vertės 
- pavaizduoti liturginiai ir religiniai 
simboliai, susišaukiantys su atskirais 
naujojo katekizmo skyriais.

Kas yra priešas?
Italijos mieste Ferrara pasibaigė 

penktasis Italijos krikščionių ir žydų 
susitikimas tema: ”10 Dievo įsaky
mų: etika ar Apreiškimas?“ Daugiau
sia svarstymai sukosi apie priešo su
pratimą. Kaip pažymėjo Ferrara rabi
nas Lucio Caro, šie svarstymai ypač 
aktualūs dabar - juk mėginama prie
šais laikyti visus, kurie kuo nors ski
riasi nuo mūsų - kultūra, išpažįstama 
religija ar odos spalva. Priešas daž
niausiai yra ne išorinis, bet glūdi 
mūsų viduje. Visiems pravartu visa
da prisiminti Šventojo Rašto žodžius: 
’’nelaikyk širdyje neapykantos savo 
broliui“. Tarpkonfesinis susitikimas 
pasibaigė žydų ir krikščionių mok
slininkų bendra diskusija.

Rusijos kariuomenėje - 
kapelionai

Maskvoje susitikę Rusijos gyny
bos ministras Pavelas Gračiovas ir 
Maskvos ir visos Rusijos patriarchas 
Aleksijus II pasirašė bendrą deklara
ciją, jog nuo šiol Rusijos kariuomenė 
turės savo kapelionus. Ginkluotose 
pajėgose tarnauja daug tikinčių karei
vių ir reikia pasirūpinti jų dvasinių 
poreikių patenkinimu, po susitikimo 
kalbėjo patriarchas Aleksijus II, pri
durdamas, kad šio susitarimo tikslas 
yra atnaujinti dvasines ir patriotines 
tradicijas Rusijos kariuomenėje. Gy
nybos ministras taip pat pripažino, 
jog šiandien labiau nei bet kada yra 
aktualus jaunimo dvasinis auklėji
mas, paminėdamas, kad jau dabar 
daugelio Rusijos miestų karinių gar
nizonų komendantai yra užmezgę 
draugiškus ryšius su vietos dvasinin
kija.

Vatikano radijo lietuviškųjų 
laidų redakcijos žinios

ELR: kai kurie skaitytojai klau
sia, kodėl šiame skyrelyje nėra įp
rastų Mečio Bajorino apžvalgų. 
Gerbiamasis mūsų autorius nega
luoja. Tikimės, kad sustiprėjęs ne
trukus vėl rašys ”EL“. Linkime jam 
sveikatos.
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