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Kanada tiesia ranką 
Lietuvai

Į Euroazijos sąjungą 
neisime

Svečias iš Kanados J. Flis (kairėje) ir viceministras A. Januška po 
sutarties pasirašymo.

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

Šią savaitę Vilniuje lankėsi Ka- 
isdos parlamento sekretorius užsie
nio reikalams Jesse Flis su žmona. 
Pasak Kanados pareigūnų, jis kartu 
yra ir antrasis asmuo tos šalies už
sienio reikalų ministerijoje. Aukš- 
ąjį svečią lydėjo Kanados amba
sadorius Lietuvai Michael Phillips, 
tziduojantis Stokholme, bei Kana
dos laikinasis patikėtinis Rygoje 
Niek Ethredge. Svečiai Lietuvos 
pareigūnams pranešė, jog artimiau
siomis dienomis Rygoje bus atida
ryta Kanados ambasada. Lig šįol 
Baltijos valstybių piliečiams tekda
vo kreiptis i Stokholmą.

Jesse Flis susitiko su premjeru 
A. Šleževičiumi. Kaip pranešė Vy
riausybės atstovas spaudai, pagrin
dinė jų pokalbio tema buvo dviejų 
Salių ekonominio bendradarbiavi

Atidaryta Toronto urbanistikos instituto raštinė
Neseniai Vilniaus centre, Gedi

mino prospekte, atidaryta Kanados 
urbanistikos instituto (CUI) raštinė, 
jai vadovauja Kanados lietuvis Ro
mas Vaštokas. Atidarymo iškil
mėse dalyvavo ir ”EL“ vyriausiasis 
redaktorius. Pasak R.Vaštoko, tai 
naujas Kanados ir Lietuvos ryšių 
momentas: nuo šiol glaudžiau galės 
bendradarbiauti dviejų šalių archi
tektai, urbanistai.

Kanados urbanistikos institutas 
įsteigtas 1990-aisiais, veikia Toron
te. Jis paruošė ir vykdo konsultaci
nės paramos Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai programas, joms Kanados 
vyriausybė skyrė 1,2 mln. savo ša
lies dolerių. Tuo siekiama padėti

Prisimintas Prezidentas A. Smetona
Rugpjūčio 9 dieną sukako 120 

®etų nuo nepriklausomos Lietuvos 
pirmojo Prezidento A. Smetonos, 
vadovavusio valstybei 1919-1920 ir 
1926-1940 m., gimimo. Ta proga 
Vilniuje, prie namo Tilto gatvėje Nr. 
(atidengta paminklinė lenta, įamži
nanti A. Smetonos atminimą. Šiame 
name A. Smetona gyveno 1908- 
1909 metais. Paminklinę lentą ati
dengė ir pasakė kalbą Lietuvos 
kultūros ministras V. Domarkas. 
Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo 

Ijiupė Seimo deputatų, Tautininkų 
jungos pirmininkas R. Smetona-, 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konser
vatoriai) pirmininkas V. Landsber
gs, Vilniaus miesto vadovai.

Išvakarėse sostinėje Lietuvos 

mo klausimai. Kanada norėtų bend
radarbiauti žvejyboje, galėtų aprū
pinti Lietuvos ūkininkus kanadie- 
tiška žemės ūkio technika. Lietuva 
jau dabar eksportuoja į Kanadą gy
vulių, tekstilės, juodųjų metalų. 
Prekybos ir pramonės ministerijos 
duomenimis, abiejų valstybių pre
kybos apimtis per pirmąjį šių metų 
pusmetį sudarė 12 mln. dolerių.

Lietuvos užsienio reikalų minis
terijoje Jesse Flis ir Albinas Januška, 
URM sekretorius, pasirašė dviejų 
šalių sutartį dėl prekybos ir verslo. 
Kartu pasirašytas protokolas prie tos 
sutarties. Šie dokumentai suteikia 
Lietuvai labai palankias eksporto 
sąlygas į Klevo lapo šalį. Susitarta 
dėl dvigubo apmokestinimo panai
kinimo. J. Flis žurnalistams sakė 
žinąs, jog Kanadoje įsikūrę nemažai 

įgyvendinti tų šalių sostinių strate
ginius plėtros planus, remti mies
tuose savivaldą, demokratiją, eko
nomiką. Projektas numatytas 18 
mėnesių. Anot R. Vaštoko, per tą 
laiką Vilnius regimai nepasikeis, 
bet miesto specialistai geriau su
pras, kokia linkme jis gali ir turėtų 
keistis. Manoma, kad atsižvelgiant 
į kanadiečių išvadas Vilnius galės 
efektyviau ieškoti užsienio investi
cijų, plėtoti turizmą ir verslą. R. 
Vaštokas sakė, kad CUI skyrius 
Lietuvoje organizuos paskaitas, 
seminarus, konsultacijas Vilniaus 
architektams, kitiems miesto ūkio 
specialistams. Tais tikslais atvyks 
specialistų iš Kanados. Laukiama, 

nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos parodų salėje atidaryta 
paroda A.Smetonos 120-osioms gi
mimo metinėms pažymėti. Joje - 
knygos, žurnalai, Antano Smetonos 
darbai, pora jo knygų su autogra
fais, senoji periodika, nuotraukos, 
keleto dokumentų kopijos. Tauti
ninkai šiai parodai paskolino nuo
traukų, skulptūrų, portretą. ’’Lietu
vos aidui“ parodos rengėja Nijolė 
Simoškevičiūtė sakė, jog pats bran
giausias eksponatas - Antano Sme
tonos raštų I tomas “Vienybės gai
rėmis“ su įrašu, kad dovanotas duk
rai ir žentui.

Prezidento A. Smetonos 120- 
osios gimimo metinės paminėtos 
Ukmergės rajono Užulėnio kaime. 

išeivių iš Lietuvos; ir jo rinkiminėje 
apygardoje gyvena nemažai lietuvių 
kilmės verslininkų, kurie norėtų 
pradėti biznį Lietuvoje, tačiau pagei
dauja garantijų savo investicijoms. 
Pasirašyta sutartis, pasak J. Flis, 
stiprus raginimas kanadiečiams 
užsiimti verslu Lietuvoje. Atsaky
damas į ’’Lietuvos aido“ klausimą, ar 
galima tikėtis, jog didės dviejų šalių 
prekybos apyvarta po sutarties pa
sirašymo, J. Flis pasakė: “Tai rinkos, 
jau ne mūsų reikalas. Vyriausybės at
vėrė duris, ir dabar privačios kom
panijos pačios nuspręs, kiek joms 
verta prekiauti“.

Sutarties pasirašymo proga tra
diciškai pakeltos šampano (šįkart 
tai buvo "Alitos“ pagamintas gėri
mas) taurės. Svečias iš Kanados sa
kė, kad Lietuvos šampanas yra ge
ras ir galėtų būti sėkmingai parduo
damas Kanadoje.

Užsienio reikalų viceministras 
A. Januška po susitikimų su J. Flis 
pranešė spaudai, kad Kanada atvi
rai pasisako už NATO plėtimąsi į 
Rytus jau artimiausiu metu (beje, 
vienintelė iš Šiaurės Atlanto sutar
ties valstybių tai sako aiškiai, be 
užuolankų). Kanada pažadėjo pa
remti Lietuvos interesus dėl Rusi
jos tranzito per jos teritoriją, padės 
atlikti tranzito taisyklių tarptautinę 
ekspertizę. Taip pat kalbėta apie 
Lietuvos dalyvavimą tarptautinėse 
taikos palaikymo operacijose, ku
riose Kanada turi didelę patirtį.

Kanados parlamento sekretorius 
užsienio reikalams taip pat lankėsi 
Seime, susitiko su jo pirmininku Č. 
Juršėnu ir Opozicijos vadovu V. 
Landsbergiu.

kad be kitų temų jie domėsis ir pa
tars, kaip kuo naudingiau panaudoti 
Vilniaus centre esančią 66 ha vadi
namojo Šiaurės miestelio (ten anks
čiau buvo įsikūrusi sovietinė ka
riuomenė) teritoriją. Raštinės pini
gai bus panaudojami ir Lietuvos 
specialistų kelionėms į Kanadą, kur 
jiems bus sudarytos sąlygos pagi
linti žinias, perimti tos šalies patirtį. 
Planuojama, kad per pusantrų metų 
Kanadoje tobulinsis maždaug 15 
Lietuvos specialistų, tiek pat CUI 
darbuotojų laukiama Vilniuje. CUI 
specialistai šiuo metu, be Baltijos 
valstybių, dirba Vengrijoje, Lenki
joje, Filipinuose.

ELI

Lėno bažnyčioje šventas mišias 
aukojo Panevėžio vyskupas J. 
Preikšas. Po jų žmonių kolona atėjo 
prie A. Smetonos vardu pavadintos 
mokyklos, prie Prezidento buvusios 
sodybos pamatų. Čia simboliškai 
iškelta Prezidento vėliava - tai pa
darė prieškario Lietuvos aeroklubo 
narys inžinierius V. Ašmenskas. 
(vykusiame minėjime kalbėjo Uk
mergės rajono valdžios atstovai. 
Lietuvių tautininkų sąjungos pirmi
ninkas R. Smetona, Šaulių sąjungai 
atstovavęs R. Mintautas, Seimo na
rys M. Treinys, Amerikos lietuvių 
išeivijos atstovas K. Karuža ir kiti.

Paminklinė lenta A.Smetonai 
atidengta ir Jelgavoje, kur busima
sis prezidentas jaunystėje mokėsi.

Nursultanas Nazarbajevas Vil
niuje.

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.
Šią savaitę tris dienas Lietuvoje 

viešėjo Kazachstano prezidentas Nur
sultanas Nazarbajevas su nemaža 
palydos grupe (kartu buvo užsienio 
reikalų, pramonės ir prekybos, trans
porto, ryšių ministrai ir kiti pareigū
nai).

Po prezidentų ir valstybinių dele
gacijų derybų A. Brazauskas ir N. 
Nazarbajevas pasirašė Lietuvos ir 
Kazachstano deklaraciją; abiejų vals
tybių užsienio reikalų ministrai - su
tartį dėl teisinės pagalbos ir teisinių 
santykių civilinėse, šeimos ir bau
džiamosiose bylose; prekybos ir pra
monės ministrai - kelis protokolus, 
papildančius laisvosios prekybos 
sutartį, kad ji būtų įgyvendinama. Pa
sak N. Nazarbajevo, šiuo vizitu norė
ta duoti naujų impulsų plėtoti dviejų 
šalių santykius, nubrėžtus pernai 
Alma Atoje per A. Brazausko apsi
lankymą pasirašytuose Lietuvos ir 
Kazachstano dokumentuose. N. Na
zarbajevas pareiškė, kad jis pirmą 
kartą lankosi Lietuvoje, priminė, kad 
ji yra didžiausia Kazachstano part
nerė tarp Baltijos valstybių: eksportas 
į Lietuvą sudaro 30 mln. USD, im
portas - 25 mln. USD. Kazachstano 
prezidentas tvirtino, kad jo šaliai la
bai įdomi Lietuvos patirtis kuriant 
demokratinės valstybės rinkos eko
nomiką.

Lietuvos žurnalistai labai domė
josi N. Nazarbajevo siūlymu sukurti 
Euroazijos sąjungą, ypač po to, kai 
svečias pareiškė, kad A. Brazauskas 
remia tą idėją. ”Aš pritariau N. Na
zarbajevo pastangoms kurti Euro
azijos sąjungą, tačiau Lietuva jokiu 
būdu negali būti jos narė, kadangi

Lietuva ir Baltarusija: politinė sutartis 
gali būti pasirašyta jau rugsėjo mėnesį

Rugpjūčio 9 d. A. Brazauskas 
telefonu kalbėjosi su Baltarusijos 
Respublikos prezidentu A. Lukašen
ka, pranešė Lietuvos prezidento 
spaudos atstovas N. Maliukevičius. 
Pasak jo, abu prezidentai sutarė, kad 
rugsėjo pirmoje pusėje planuojamo 
Baltarusijos prezidento vizito į Vilnių 
metu galima pasirašyti tarpvalstybę 
politinę sutartį.

Pranešama, kad atvirame draugiš
kame pokalbyje prezidentai aptarė 
aktualius dvišalių ir daugiašalių san
tykių aspektus. Nuspręsta įpareigoti 
abiejų šalių Užsienio reikalų ministe
rijas, kad artimiausiu laiku būtų baig
ta Lietuvos ir Baltarusijos sienos de- 
limitacija ir pasirašytas atitinkamas 
susitarimas.

Žinių agentūros išplatino pra
nešimą, kad rugpjūčio 16 dieną 
Minske įvyks Lietuvos ir Baltarusijos 
atstovų derybos dėl geležinkelio 
ruožų, kurie yra Baltarusijos teritori
joje, bet pavaldūs Lietuvos geležin
keliui, perdavimo Baltarusijai. Kaip 

geografiniu požiūriu esame kitoje 
vietoje“, - atsakydamas į ’’Lietuvos 
ryto“ klausimą, aiškino A. Brazaus
kas. ’’Kalbėdamas apie Euroazijos 
sąjungą, N. Nazarbajevas galvoje 
turėjo Kazachstaną, Uzbekistaną ir 
Kirgyzstaną. Sunkiau deramasi su 
Turkmėnistanu ir Tadžikistanu“, - 
sakė A. Brazauskas. Jo žodžiais tari
ant, Euroazijos sąjunga kažkuo būtų 
panaši į trijų Baltijos valstybių są
jungą. Valstybės drauge spręstų ben
dras problemas, stiprintų ekonomiką. 
Tai, anot A. Brazausko, yra priimti
nas ir sveikintinas reiškinys.

Atsakydamas į žurnalistų klausi
mus apie Euroazijos sąjungos idėją, 
N. Nazarbajevas sakė, kad ji ne
reiškia, jog bus modernizuojama 
Nepriklausomų Valstybių Sandrau
gą ar atkuriama Sovietų Sąjunga. Jis 
neatmetė galimybės sukurti valsty
bių bendriją ’’nuo Rytų Europos iki 
Ramiojo vandenyno“. Jo teigimu, 
tai skatina kai kurios aplinkybės. 
Kadangi posovietinės respublikos, 
kurdamos nepriklausomybę, išskyrė 
žmones, dabar būtina sudaryti sąly
gas persikelti jiems ten, kur nori. 
Kaip būtina sąjungos sukūrimo prie
laida - būtinybė visiems nariams pri
pažinti kitų valstybių lygiateisišku
mą, suverenumą, teritorinį vientisu
mą, kuris apsaugotų nuo konfronta
cijos, kraujo praliejimo ir susirėmi
mų.

Po trumpos viešnagės Trakuose 
Kazachstano delegacija lėktuvu at
skrido į Palangą, iš ten nuvyko į 
Klaipėdą. Čia svečius daugiausia do
mino, kokios sąlygos pasinaudoti 
Kazachstanui Klaipėdos jūrų uostu 
savo krovinių gabenimui į Vakarų 
Europą. Beje, prieš tai N. Nazarbaje
vas lankėsi Peterburge ir Taline, irgi 
domėjosi, ar galima jų uostus panau
doti Kazachstano eksportui. Ka
zachstano ir Lietuvos transporto mi
nistrai pasirašė tarpvalstybinio susita
rimo protokolą, kuriame įsipareigoja
ma stiprinti abiems šalims naudingą 
transporto sistemų sąveiką. Lietuvai 
siūloma per Kazachstaną vežti krovi
nius į Kiniją. Konkrečius klausimus 
dar turi suderinti ekspertai. Rugsėjo 
mėnesį galbūt tai pavyks įforminti 
susitarimais, kai Kazachstane lanky
sis A. Šleževičius.

EU

BNS korespondentui paaiškino Lie
tuvos užsienio reikalų ministerijos in
formacijos ir spaudos skyriuje, dery
bos vyks techniniais geležinkelio 
ruožų perdavimo klausimais. Tuo 
tarpu Adutiškio stoties priklauso
mybė jose nebus svarstoma, nes Lie
tuva tai laiko politiniu klausimu, su
sijusiu su šalių valstybinės sienos 
nustatymo problema. Derybose 
Minske Lietuvai atstovaus "Lietuvos 
geležinkelių“ ir Susisiekimo minis
terijos specialistai. Kaip sakoma Lie
tuvos spaudoje paskelbtame BNS 
pranešime, Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijoje patvirtino, jog politines 
konsultacijas dėl Adutiškio ketinama 
surengti antrojoje rugpjūčio pusėje. 
Baltarusijos užsienio reikalų vicemi
nistras S. Ogurcovas pareiškė, kad jis 
antroje rugpjūčio pusėje greičiausiai 
konsultuosis su Lietuvos užsienio rei
kalų ministerijos sekretoriumi R. Šid
lausku, "kad Adutiškio stoties klausi
mas būtų galutinai išspręstas“.
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Keliais sakiniais
□ Nepriklausomybės gynėjų šventė. 
Ji ketvirtąkart surengta Ariogaloje, 
gražiame Dubysos slėnyje. Prieš tai 
gausiai iš visos Lietuvos susirinkę 
buvę tremtiniai, politiniai kaliniai, 
antisovietinio pasipriešinimo dalyviai 
pagerbė Raseiniuose palaidotus parti
zanus. Ariogaloje dešimtūkstantinę 
minią sveikino šaulių, savanoriškos 
krašto apsaugos, ’’Geležinio vilko“ 
karių atstovai, užsienio lietuviai, poli
tinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
prezidentas B. Gajauskas, prof. V. 
Landsbergis ir kiti. Dainavo Vilkijos, 
Druskininkų tremtinių, Kauno šaulių 
chorai. Programas parodė Tauragės 
’’Geležinio vilko“ kariai. Iki vėlumos 
degė laužai, žmonės dainavo, šoko, 
pranešė ”EL“ skaitytojas Kęstutis 
Balčiūnas.
□ Pirmąkart išleistas Lietuvos gele
žinkelių žemėlapis. Ji sudarė Valsty
binio žemėtvarkos instituto Kauno 
skyrius ir valstybinė įmonė ’’Lietuvos 
geležinkeliai“. Spausdino ’’Spindu
lio“ spaustuvė. Žemėlapio mastelis 
1:600 000. Pateikti atstumai tarp 
pagrindinių geležinkelio stočių.
□ Mirė seniausias Lietuvos pulkinin
kas Jonas Andrašiūnas. Jis ėjo 99- 
uosius metus. Šis prieškario Lietuvos 
pulkininkas, 1919-1920 metų neprik
lausomybės kovų dalyvis pokaryje 
pasitraukė į Ameriką, tik prieš mėne
sį sugrįžo gyventi į Tėvynę.
□ Kitame šimtmetyje iki pensijos 
dirbti reikės ilgiau. Lietuvos Seimas 
šią vasarą priėmė įstatymą ’’Apie 
valstybinio socialinio draudimo pen
sijas“, pagal kurį pensijos amžius 
palaipsniui - iki 2024 metų - ir vy
rams, ir moterims pasieks 65 metus 
(dabar vyrai pensiją Lietuvoje gauna 
sulaukę 60 metų, moterys - 55).

Kiek kainuoja lietuviškas 
auksas?

Taip pavadintas Ryto Staselio straip
snis išspausdintas "Respublikos“ 
dienraštyje 08 01.

Straipsnyje rašoma: ’’Jungtinės 
Didžiosios Britanijos ir Šiaurės 
Airijos pilietis, advokatas Redžinal- 
das Roistonas Votsonas, praėjusių 
metų rudenį teisme pateikęs ieškinį 
Lietuvos Respublikai, teigia, jog 
problemos istorija siekia dar 1990 
metų kovo mėnesį. Anot jo, tuo me
tu jis susitiko su p. Vladu Dargiu, 
Lietuvos Respublikos laikinojo rei
kalų patikėtinio Jungtinėje Karalys
tėje pavaduotoju, dėl Lietuvos Res
publikos aukso, saugomo Didžiojoje 
Britanijoje, sugrąžinimo problemų.

R. R. Votstonas teigia, jog tuo 
pat metu Vladas Dargis supažindino 
jį su Lietuvos asociacijos Didžiojoje 
Britanijoje pirmininku Jaru Alkiu, 
taip pat Romu Krinka (Kinka - 
E LR), kurie, remdamiesi Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininko instrukcijomis, pa
prašė jį imtis teisinių priemonių 
(esant reikalui net kreiptis į Tarptau
tinį Hagos teismą), kad Lietuvos 
auksas, saugomas Anglijoje, būtų 
sugrąžintas.

R. R. Votsonas sakosi įspėjęs 
minėtuosius asmenis apie tai, kad 
apytikrė darbo sąmata gali siekti 
500 tūkstančių svarų sterlingų, ta
čiau vis dėlto buvo įgaliotas imtis 
darbo ir ėmėsi tirti dokumentus bei 
informaciją apie Lietuvos aukso 
atsargas Didžiojoje Britanijoje. Bu
vo nuvykęs ir į Hagą.

Britų advokatas taip pat teigia, 
kad 1991 metų birželio mėnesį Lon
dono lietuvių namuose buvo susi
tikęs su tuometiniu Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininku V. Landsber
giu, kuris, anot R. R. Votsono, jam 
padėkojęs ir paprašęs toliau tęsti šį 
darbą.

Dar po pusmečio, 1992-ųjų sau
sio mėnesį, iškilo klausimas dėl 
advokato R. R. Votsono teisinės 
sąskaitos apmokėjimo. Tačiau, kaip 
jis sako, telefono pokalbio metu J.

□ Lenkijos gynybos ministro viešna
gė Vilniuje. P. Kolodziejczykas su 
kolega L. Linkevičiumi aptarė dviejų 
šalių karinio bendradarbiavimo pla
nus. Svečias sakė, kad Lenkija sieks 
dar šiame amžiuje tapti NATO nare.
□ Lietuvos kariai tobulinsis užsieny
je. Vyriausybė nutarė rugpjūčio-spa- 
lio mėnesiais pasiųsti 112 Lietuvos 
karių į įvairias tarptautines pratybas 
Lenkijoje ir Nyderlanduose.
□ Patirties - į Norvegiją. Šalies Frid- 
rikstad miesto laikraščių redakcijose 
dvi savaites viešės grupė 12 žurnalis
tų grupė iš Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos. Tarp 4 mūsų krašto spaudos dar
buotojų - ”EL“ korespondentė Erika 
Umbrasaitė. Šiaurės šalys daug daro 
skleisdamos vakarietiškos žurnalis
tikos patirtį Baltijos kraštuose: regu
liariai kviečiasi stažuotis žurnalistus, 
sulaukiame paskaitininkų ir 1.1.
□ Paroda Gotlando saloje. Rugpjū
čio 5 dieną Švedijoje, Gotlando salo
je, Visby miestelyje, atidaryta Lietu
vos istorinių dokumentų paroda. Ją 
parengė Lietuvos valstybinis istorijos 
archyvas. Anksčiau surengtos pana
šios Latvijos ir Estijos parodos. Kaip 
pranešė Lietuvos URM informacijos 
ir spaudos skyrius, parodoje ekspon
uojami svarbiausių Lietuvai istorinių 
dokumentų originalai bei kopijos - 
nuo 1069 metų laiškų ant beržo to
šies, senųjų bajorų privilegijų iki Lie
tuvos ambasados Stokholme prieš 
Antrąjį pasaulinį karą dokumentų bei 
1990 metų Nepriklausomybės atkūri
mo akto. “Lietuvos aido“ pranešimu, 
parodos atidarymo ceremonijoje da
lyvavo apie 80 žmonių. Paroda visą 
rugpjūtį bus eksponuojama Visby, 
rugsėjo 5 d. įvyks jos atidarymas 
Stokholme. Planuojama, jog 1994- 
1995 metais ji aplankys dar kelis tos 
šalies miestus.

Alkis pradėjo neigti susitarimą dėl 
teisinių paslaugų, remdamasis tuo, 
kad nebuvo rašytinės sutarties.

Balandžio mėnesį R. R. Votso
nas dėl teisinių paslaugų apmokėji
mo problemų kreipėsi į Lietuvos 
Respublikos laikinąjį reikalų patikė
tinį K. Stankevičių. Vėliau - birželio 
mėnesį - į Lietuvos Respublikos 
ambasadorių Londone V. Balicką, 
kuris pareiškė oficialiai nesikreipęs 
dėl teisinių paslaugų atgauti Lietu
vos auksą Anglijoje, todėl negalįs 
niekuo padėti. Britų advokatas tų 
pačių metų liepos 10 dieną rašė 
laišką tuometiniam Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkui V. Landsber
giui, tačiau teigia jokio atsakymo iš 
valstybės vadovo negavęs“.

Anglijos Aukščiausiasis Teisin
gumo teismas (The High Court of 
Justice) 1993 metų kovo 22 d. įvy
kusiame posėdyje pripažino R. R. 
Votsono ieškinį pagrįstu. O iš atsa
kovo - Lietuvos Respublikos - nuta
rė priteisti R. R. Votsono naudai 
229 200,16 svarų sterlingų. Angli
jos Aukščiausiojo Teisingumo teis
mo nuosprendis, be to, paliko vei
kiantį ir savotišką “taksi skaitiklį“, 
kuris, paleistas 15 proc. metinių pa
lūkanų greičiu, Lietuvos Respub
likos sąskaiton “primuša“ 83,76 
svarų sterlingų per dieną.

“Respublika“ praneša, kad viena 
advokatų kontora Lietuvos sostinėje 
gavo R. R. Votsono įgaliojimus at
stovauti jo interesams atgauti iš Lie
tuvos valstybės britų teismo priteistą 
sumą. Laikraštis pateikia nepanoru- 
sio skelbti savo pavardę Lietuvos 
pareigūno nuomonę, kad R. R. Vot
sonas veikė savo iniciatyva ir šio 
darbo - lietuviško aukso paieškų - 
imtis niekieno nebuvo įgaliotas, to
dėl neturėjo jokios teisės pateikti 
sąskaitos už savo tariamai atliktą 
darbą. ’’Tačiau mūsų pareigūnai ne
gali paaiškinti, kodėl nesidomėjo 
Anglijoje įvykusiu teismo procesu, 
nors ir buvo apie informuoti. Į klau
simą, ar britų tarnybos neareštuos 
kokio nors Lietuvos turto Anglijoje, 
norėdamos išieškoti priteistą sumą, 
minėtasis pareigūnas atsakė, jog nie

Apie sausrą papasakota užsienio ambasadoriams
l Lietuvos žemės ūkio ministeriją 

buvo pakviesta grupė užsienio šalių 
ambasadorių - Danijos, Didžiosios 
Britanijos, JAV, Prancūzijos, Vokie
tijos, taip pat kai kurių kitų ambasadų 
atstovai, PHARE programos koordi
natorius. Jiems krašto žemės ūkio 
ministras R. Karazija pasakė, jog dėl 
šių metų sausros Lietuvo žemės ūkis 
yra katastrofiškoje padėtyje, Lietuvai 
reikalinga užsienio pagalba. Pranešta, 
kad Lietuva kreipsis pagalbos į Euro
pos sąjungą, pateikdama informaci
jos apie nuostolius dėl sausros. Am
basadoriams buvo parodytas video
filmas iš Vilniaus apylinkių su išde
gusių ganyklų, prastai užderėjusius 
grūdinių kultūrų plotų ir kitais saus
ros padarinių vaizdais. Javų, daržo
vių, sėklinių žolių sudžiuvusius 
kuokštus galima buvo pamatyti mi
nisterijoje. Ambasadoriai domėjosi, 
kodėl dirbtiniu būdu nedrėkinami 
laukai, juk Lietuva - upių ir ežerų 
kraštas. R. Karazija aiškino, kad kol
ūkių turėtos drėkinimo sistemos buvo 
pritaikytos dideliems laukams, ūki
ninkams jos nebetinka. Be to, tos sis
temos techniškai neprižiūrimos, su
griautos, likę nedaug ūkių, kur jos 
dar veikia ir naudojamos.

Šiemetinė sausra pakenks ir atei
nančių metų derliui. Tokius tyrimų 
analizės duomenis Žemės ūkio mi
nisterijoje spaudos konferencijoje pa
teikė Žemdirbystės instituto direkto
rius R. Dapkus, pranešė ELTA. Pa
sak jo, tai lėmė keletas faktorių. Pir
miausia prognozuojamas net 25-30 
procentų mažesnis javų derlius. To
dėl iškyla reali grėsmė, kad daugelyje 
rajonų žemdirbiai neturės iš ko pasi
ruošti geros sėklos kitų metų sėjai.

kas neturi teisės to daryti, nebent tokį 
sprendimą priimtų tarptautinis teis
mas. Pareigūnas tvirtino esąs įsitiki
nęs, jog reikalas bus išspręstas diplo
matiniais kanalais ir minėtosios su
mos mokėti nereikės“, rašo “Respub
lika“.

ELR: “Europos lietuvio“ redakci
ja išsiuntė klausimus su ta istorija 
susijusiems lietuviams Britanijoje ir 
tikisi paskelbti jų atsakymus.

Kam tarnauja valstybės 
sienos?

"Sargyba“ Nr. 31 spausdina Šarūno 
Sklapcevičiaus pokalbį "Valstybės 
siena - kliūtis nusikaltėliams“ su 
Kriminalinės policijos vyriausiuoju 
komisaru Visvaldu Račkausku.

Atsakydamas į laikraščio kores
pondento klausimą, ar tikrai valsty
bės siena yra neįveikiama kliūtis nu
sikaltėliams, V. Račkauskas pasakė:

- Iki šiol valstybės siena daugu
mai nusikaltėlių buvo kaip išsigelbė
jimas. Padarę savo juodą darbą jie la
bai dažnai sprunka slėptis į užsienį. 
Įveikęs šį barjerą jie jau beveik ra
mūs, kad yra nepasiekiami mums. 
Pavogtą automobilį, paruošus falsifi
kuotus dokumentus, taipogi stengia
masi žaibiškai išvežti už sienos. Sie
na labiau kliudė nusikaltėlius perse
kiojamiems kriminalistams, o ne pa
tiems nusikaltėliams.

Per pirmą šių metų pusmetį Lietu
voje buvo pavogtas 2061 automobilis 
(869 daugiau nei per tą patį 1993 m. 
laikotarpį). Surasta gerokai mažiau 
negu pusė to skaičiaus. Ir visa tai tik 
todėl, kad dabar mus iš visų pusių 
supa valstybinės sienos. Bet jos kaip 
rėtis. Nusikaltėliai netrukdomi kur
suoja pro jas į abi puses, o krimina
listai priversti padėti daug pastangų, 
kad tuos barjerus įveiktų. Ypač su 
Lenkija, Rusija, NVS šalimis.

Iki šių metų vidurio mūsų organai 
ieškojo 2360 nusikaltėlių, kurie 
slapstėsi nuo teisėsaugos institucijų 
persekiojimo. Žinoma, dažniausiai 
užsienyje. Daugelis jų ten išvažiuoja 
visiškai legaliai, turėdami iŠ anksto 
sutvarkytus dokumentus ir vizas. 
Tačiau nemažai paspruko ir su su
klastotais dokumentais. Sugauti pa
vyko irgi nelabai daug - 1150.

Daug yra dingusių be žinios (per

Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje Philippe de Suremain (kairė
je) ir Lietuvos žemės ūkio ministras Rimantas Karazija.

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

Kita bėda - žieminių rapsų sėja, ku
rios, jeigu dar pasilaikys tokie karšti 
orai, jau bus neverta pradėti: sausoje 
dirvoje jie nesudygs ir antrus metus 
iš eilės bus patirti dideli nuostoliai. 
Kaip parodė rezultatai atliktų tyrimų, 
Dotnuvos, Kėdainių ir Panevėžio ra
jonų laukuose cukrinių runkelių šak
nys yra net du kartus mažesnės negu 
buvo pernai tuo pat metu. Tiesa, jų 
cukringumas pusketvirto procento 
lenkia pernykščius, nes šiemet kur 
kas daugiau saulėtų ir karštų dienų. 
Deja, jeigu orai ir toliau nesikeis, 
cukrinių runkelių derlius, palyginti su 
praėjusiais metais, sumažės 50 ir 
daugiau procentų. Turint galvoje, kad 
šiemet cukrinių runkelių pasėta daug 
mažiau, cukraus fabrikai, matyt, sto
kos žaliavos perdirbimui. Blogai 
auga ir bulvės. Ankstyvosios bulvės 
dirvoje turėjo daugiau drėgmės, todėl 

pirmą pusmetį - 701). Dažniausiai tai 
irgi į užsienį išvykstantys smulkūs ir 
vidutiniai komersantai, gabenantys 
daug prekių, grynų pinigų. Be jokios 
abejonės, jie yra nuolat persekiojami 
nusikaltėlių, ir dalis jų žūsta svečiose 
šalyse. Didžiausia rizika vėlgi yra 
keliauti į Rusiją, Lenkiją, NVS vals
tybes.

Interviu pabaigoje reiškiama vil
tis, kad reikalai turėtų pagerėti, nes 
pasienio apsaugos tarnyba šiuo metu 
yra perduota VRM sistemai.

Su savo likimu geriau jau 
susitaikyti...

"Lietuvos ryte“ 08 04 Ringaudo Star
kio straipsnyje "Automobilių vagystės: 
po profesionalų savo dailies pasiimti 
ateina hienos“ aprašomi nukentė
jusiųjų nuo automobilių vagių vargai ir 
jų tiesiog beviltiška padėtis.

Apvogtieji neretai nelaukia pa
prastai nevaisingų policijos veiksmų, 
imasi patys ieškoti ryšių su nusikaltė
liais. ( nukentėjusius kreipiasi ir patys 
nusikaltėliai reikalaudami išpirkos, o 
dar dažniau “hienos“ - apsimetę vagi
mis, kurie iš nukentėjusiųjų apgaulės 
būdu išgauna išpirką. Pats kraupiau
sias įspūdis visiems nuskriaustiesiems 
buvo susitikimai ir pašnekesiai su 
“hienomis“. Kai kuriems tas slogutis 
atrodė baisesnis už patirtus materia
linius nuostolius. Tie aštuoniolikme
čiai dvidešimtmečiai tiesiog kankin
davo savo nutykotas aukas: ’’Jeigu 
nepristatai saldainių dėžėje pusantro 
tūkstančio dolerių naktį į Vytauto par
ką šeštoje karuselėje, tai sudeginsime 
ir tavo automobilį, o rytoj suliepsnos 
ir tavo lova. Juk žinai, kas atsitiko ta
vo kaimynams prieš mėnesį“. Jie kaž
kokiais neįtikėtinais būdais būdavo 
surinkę visą informaciją apie apvog
tųjų artimuosius, gyvenamąją vietą, 
materialinę padėtį, darbovietes - vadi
nasi, visą laiką nepastebimi ir neat
pažinti sukinėjasi kažkur netoli ir 
tykojo tinkamo momento, kai galės 
mirtinai įsitverti savo nagais. Sugebė
davo psichologiškai paveikti artimuo
sius. Ir netgi neturėdami automobilio 
pagaliau išviliodavo pinigus. ”Iš ma
no apklaustųjų net keturi apvogtieji 
sumokėjo nuo 800 iki 1500 dolerių, 
bet taip ir neatgavo savo ratų“, - rašo 
R Starkis.

jų gumbai stambesni. Tuo tarpu vėly
vosios, paveiktos sausros, visai men
kos. Bulvių pasėlius vargu ar pasi
seks išgelbėti, jeigu staiga ir pradėtų 
lyti, nes labai jau vysta, o kai kur ir 
visai sudžiūvo. Beje, Vidurio Lietu
voje šiuo atžvilgiu padėtis daug ge
resnė negu kituose mūsų krašto rajo
nuose, kur vyrauja lengvos priesmė- 
lio žemės. Kaip teigia R. Dapkus, la
bai jautrūs klimato pasikeitimams 
linai išaugo neaukšti, silpnai išsivys
tę, ploni. Manoma, kad iš hektaro 
bus gautas apie 40-50 procentų ma
žesnis negu kitais metais šios tech
ninės kultūros derlius. Vargana padė
tis ganyklose ir dobilienose: visai iš
degusi žolė. Žemdirbiams teks atei
nančių metų sėjai taupyti kiekvieną 
kilogramą žolių sėklos. Dzūkijoje 
žuvo visi grikių pasėliai, šiame krašte 
dzūkai neturės ir lubinų bei liucernų.

”lr šunys mėgsta 
Palanga“

Taip pavadintas Dainiaus Palukaičio 
straipsnis išspausdintas "Dienoje“ 
08 09.

Praėjusį savaitgalį Palangoje, 
miesto stadione, vyko Lietuvos visų 
šunų veislių čempionatas. Šiais me
tais tai jau antrasis toks Lietuvoje 
kinologų draugijos (LKD) renginys. 
Šio renginio pagrindinis tikslas yra 
toks pat, kaip ir kitų parodų - kino
logijos kultūra, šeimininkb ir aplin
kinių žmonių santykiai su šunimis. 
Prie įėjimo į stadioną buvo galima 
nusipirkti įvairių veislių šuniukų. 
Geriausiu parodoje pripažintas ma
žasis pudelis Greisi Cid iš Kauno. 
Šeimininkas - D. Šumskis. Antrąją 
vietą užėmė šėlti veislės šuo Lucky 
Star Little Golden Colleens iš Ry
gos. Šeimininkė - I. Ladzere. Pasak 
suomio Kari Jarvineno, patyrusio 
teisėjo ir kinologo, Lietuvos kinolo
gai turi tik didžiuotis, kad jiems 
pavyko surengti tokią parodą. Pa
rodoje iš viso buvo įregistruota dau
giau kaip 60 veislių 545 šunys.

Numeriai Prezidento 
automobiliui kainavo 
daugiau kaip 9000 Lt

Apie tai 08 11 pranešė "Lietuvos 
rytas“.

Kaip šio laikraščio redakciją in
formavo Vilniaus kominato “Dailė“ 
direktoriaus pavaduotojas Algiman
tas MaciduIskas, kombinate buvo 
pagamintos dvi poros valstybinių 
numerių Prezidento automobiliui, 
kurie kainavo 9243 litų 60 centų. A. 
Macidulskas pasakojo, jog užsaky
mą gaminti numerius Prezidentūrai 
kombinatas gavo prieš 3-4 mėne
sius. Projektą, į kurį buvo perkelti 
Prezidento ženklo simboliai - tam
siai raudoname fone vienaragis ir 
grifas, kūrė skulptorė Skaistė Žilie
nė, jai už autorinį darbą buvo skilta 
6000 litų. 4 valstybiniai automobilių 
numeriai pagaminti iš vario ir nike
lio. “Respublika“ skyrelyje “Vienu 
sakiniu“ žinutę apie tai, kiek kaina
vo Prezidento automobilio nume
riai, pavadino: “Skurdas...“

V. Dimas
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Dar vienas grįžimas.. Namo? Pietų Amerika - 
Lietuvai neišnaudotų 

galimybių kraštas

1973 m. lapkričio 4 d. Vilniuje, Paveikslų galerijoje, H. Perelšteinas diriguoja ’’Ąžuoliuko“ chorui.
Algimanto Žižiūno nuotr.

Man vis dar neaišku: ar Hermanas 
Perelšteinas parvažiuoja į Vilnių na
mo, ar tik į svečius.

Jis - tai tas pats įžymus Lietuvos 
muzikos veikėjas, prieš 35 metus 
Vilniuje įkūręs garsųjį ’’Ąžuoliuko“ 
berniukų chorą, o jiems paaugus - 
dar ir vyrų chorą su specialia muzi
kos mokykla. Tai buvo ir yra Lietu
vos garbė, nuostabus tarptautinio gar
so mūsų muzikos fenomenas. Gal 
todėl ir šito žmogaus asmenybė taip 
traukia žmonių dėmesį, ypač po to, 
kai, galima sakyti, jis buvo priverstas 
emigruoti ir apsigyveno Niujorke. 
Tai mus tada stipriai sukrėtė; klausi
nėjome vienas kitą - kodėl išvažiavo, 
kas bus su ’’Ąžuoliuku“. Tačiau H. 
Perelšteinas ne veltui vadinamas di
deliu Mokytoju, jis viskuo pasirūpi
no. 0 pirmiausia savo pamaina: jo 
įpėdiniu tapo Vytautas Miškinis, iki 
dabar sėkmingai vadovaujantis cho
rai. Mokytojas neapsiriko pasirinkda
mas jį. Ir dar Perelšteinas kelerius 
mėnesius atidėliojo tą savo lemtingą 
kelionę, nes reikėjo pasirūpinti spe
cialios muzikos mokyklos įsteigimu 
ir patalpomis. Tačiau svarbiausia, ką 
jis paliko - tai didelis pedagoginių 
minčių lobynas ir praktinis patyri
mas, gražios veiklos tradicijos ir pe
dagoginiai priesakai. O to meto val
džia irgi ’’pasirūpino“ viskuo, kad 
tiktai greičiau jis būtų pamirštas: jo 
pavardę liepta išbraukti iš visų leidi
nių, iš Lietuvos kultūros istorijos, 
netgi uždrausta su juo susirašinėti. 
Tačiau tikros nuoširdžios meilės ne
uždrausi, lygiai kaip ir mylėti per 
prievartą neįsakysi. Jau pačiais pir
maisiais Naujaisiais Metais jis gavo 

Išeivijos dailininko T. Valiaus paroda

iš Lietuvos per 40 pasveikinimų, o 
pats nuolatos rašė laiškus V. Miški
niui su daugybe klausimų ir patari
mų, siuntinėjo retų choro kūrinių na
tas ir dovanas berniukams.

Bet ką aš čia, visi tie dalykai da
bar Lietuvoje gerai žinomi, tai šituos 
sakinius skiriu tiems, kurie dar ne
skaitė knygos ’’Hermanas Perelštei
nas. Trys ištrėmimai ir gyvenimo 
prasmė“, kuri visai neseniai ’’Alkos“ 
leidyklos išleista Vilniuje.

Taigi trys žiaurūs ištrėmimai, iš 
kurių pirmasis 1941 metais į Sibirą, o 
kiti jo platybėse iš vienos vietos į ki
tą, iki pačių baisiausių šiaurės kator
gos vietų. Ir tas išvažiavimas į emi
graciją 1979 metais buvo toks keis
tas, kad labiau panašus į ketvirtą 
ištrėmimą. Tačiau žlugo imperija, 
griuvo surūdijusi geležinė uždanga. 
H. Perelšteinas dabar jau antrą kartą 
viešėjo Lietuvoje. Šiuokart jis nors 
trumpai, bet gerai pailsėjo pajūryje, 
vėl su malonumu pėsčiomis įveikė 
smėlėtą pakrantės kelią iš Šventosios 
į Palangą, taip mėgiamą anais laikais, 
kai čia būdavo rengiamos "Ąžuoliu
ko“ vasaros stovyklos. Paskui išsku
bėjo į Vilnių, nes ten jau tvenkėsi Pa
saulio lietuvių dainų šventės šurmu
lys, o tomis dienomis dar vienas jau
dinantis šurmuliukas - tai nuo anks
taus ryto iki išnaktų jo draugų ir mo
kinių nuoširdžiausias noras pasima
tyti ir pakalbėti. Žinoma, ir jo paties 
toks pat noras paklausti šimtus savo 
mokinių: kaip tau sekasi, vaikine? O 
tų vaikinų dažno jau vaikai suaugę, 
keli docentais, profesoriais vadinasi. 
Taip ir ėjo valandomis ir minutėmis 
išdalintas laikas: tai iki vėlumos su 

senu bičiuliu Saulium Sondeckiu, tai 
su mokiniais Vladimiru Prudnikovu 
ar Jonu Aleksa (man prasitarė: ”Tu 
žinai, aš niekam šito nesakiau, ir Jo
nas nežino, bet aš daug mokiausi iš 
šito nepaprastai talentingo muziko“).

Ir dar buvo daugybė korespon
dentų.

Mes sutarėm susitikti Vilniaus 
Filharmonijos nuošaliam kampelyje 
dar gerokai prieš chorų konkursą, bet 
ir čia mūsų pokalbį nuolatos nutrauk
davo koks autografo mėgėjas, tai ki
tas iš tolo puola į glėbį, o dar kitas 
taikosi bent ranką paspausti. Tai bu
vo nuostabi pagarbos žiedų puokštė 
Hermanui Perelšteinui.

Tačiau mudviem visgi pavyko 
bent nuotrupomis per kelis kartus iš
sakyti tuos žodžius ir klausimus, ku
riuos norėjome drauge aptarti.

Tai štai kas liko bloknote.
- Rašei man, kad vis dar šiek tiek 

dirbi.
- Bandau dirbti, juk pensija ma

ža, o dykinėti esu nepratęs. Viename 
Niujorko universitete dėstau muzi
kos dalykus, o kitame anglų kalbą ir 
biologiją pradedantiems studijuoti 
užsieniečiams (čia reikia pasakyti, 
kad jis tremties metais sugebėjo 
baigti Irkutsko pedagoginio instituto 
biologijos fakultetą - V. J.). Žinai, 
manimi tenai patenkinti.

- Malonu girdėti. Tau visados bū
davo labai svarbu žinoti, jog tavo 
darbą teigiamai vertina.

- O kaipgi, juk turi būti grįžtama
sis ryšys, ir tik teigiamas. Kitaip 
nedirbčiau. Po visų ligų ir nelaimių

Nukelta į 4 psl.

Taip mano Buenos Airėse gyve
nantis Artūras Mičiūdas. Neseniai 
lankydamasis Lietuvoje jis tą mintį 
ne sykį pabrėžė pokalbiuose su Lie
tuvos prezidentu ir premjeru, įvairiais 
ministrais, biznieriais. Artūras Mičiū
das yra Lietuvos valstybės konsultan
tas ekonomikos ryšiams su Pietų 
Amerikos šalimis. Paprašytas ”EL“ 
redakcijoje papasakoti, ką nuveikęs 
šiame darbe, Artūras Mičiūdas paste
bėjo, jog kai kurių aptariamų pro
jektų, galimų biznių reklamuoti nega
li, kol jie neįgyvendinti. Jis kalbėjo:

- Argentinoje yra žmonių, kurie 
nori bendrauti su Lietuva - jie turi ką 
pasiūlyti parduoti ir kai ką norėtų čia 
pirkti. Per apsilankymą į Vilnių atve
žiau prekių pavyzdžių, juos perda
viau Lietuvos biznieriams. Jeigu jie 
susidomės, iš Argentinos bus atsiųsta 
nemaža siunta prekių, už jas Argenti
nos pusė nori gauti ją dominančių 
prekių. Man regis, pasiūlymas labai 
įdomus. Jeigu jį pavyks įgyvendinti, 
tai bus geras impulsas naujiems to
kiems bizniams. Taip, Lietuvos eko
nomikai labui reikalingos užsienio 
investicijos, užsienio valiutos įplau
kos. Bet geras biznio būdas - ir mai
nai. Aišku, labai svarbu, kad Lietu
vos prekes būtų galima eksportuoti. 
Žiūrėkit, koks sutapimas: tuo metu, 
kai aš čia, Vilniuje, Buenos Airėse 
atidaroma didelė žemės ūkio ir agro
technikos, įrengimų mugė. Ten vie
tos gauta ir Lietuvos eksponatams, iš 
jos į Argentinos sostinę nuvyko sep
tyni prekybininkai, pramonininkai. 
Parskridęs namo su jais susitiksiu, 
padėsiu užmegzti ryšius su Argenti
nos verslininkais. Savo konsultacijo
mis, pažintimis, patyrimu noriu pa
dėti, kad tai būtų pozityvi, vaisinga, 
dviejų šalių bendradarbiavimą skati
nanti kelionė.

Artūras Mičiūdas sakė, kad mez
gami ir Lietuvos kultūriniai ryšiai su 
Pietų Amerikos šalimis.

- Lapkričio mėnesį į Argentinos 
sostinę atvyksta labai didelė Lietuvos 
kultūros ambasada - Kauno valstybi
nis choras, vadovaujamas maestro 
Petro Bingelio. Jis dainuos pasaulinio 
garso Buenos Aires operoje Teatro 
Colon. Čia ne kiekvienas norintis gali 
pasirodyti. Iš lietuvių joje savo laiku 
yra dainavęs tik Kipras Petrauskas, 
Virgilijus Noreika. Tai bus gera pro
ga išgarsinti Lietuvą, nes kauniečiai 
gastroliuos ir Čilėje, Brazilijoje. Pa
darysime viską, kad ta kelionė chorui 
būtų triumfalinė!

Dar neseniai mano pažįstami žur
nalistai klausdavo: "Mičiūdai, kodėl 
Lietuvos nėra Europos žemėlapyje?“ 
Taip, iki 1990 metų žemėlapiuose ji 
buvo rodoma SSSR sudėtyje, sostinė 
ne Vilnius, o Wilno. Dabar žemėla
piai pataisyti, vis mažiau žmonių, ne
žinančių Nemuno krašto.

Kad mūsų krašto vardas skambė
tų Argentinoje ir kitose Pietų Ame
rikos šalyse, dirba Lietuvos informa
cijos biuras. Jį įkūrė, iš savo kišenės 
išlaiko Artūras Mičiūdas. Paprašėme 

apie tai papasakoti kiek plačiau.
- Biuras veikia jau keleri metai, 

yra pripažintas buvusios ir dabartinės 
Lietuvos valdžių. Jis įkurtas mano 
namuose - tokiu būdu sutaupome iš
laidų. Tai aktualu, nes nėra jokių 
įplaukų. Biurui skirtas atskiras kam
barys, yra teleksas, faxas, kita reika
linga orgtechnika. Kai manęs nėra 
namuose, mano žmona (lietuvė Lilia 
Švenčionytė-Mičiūdienė, kaip Artū
ras Mičiūdas; gimusi jau Argentinoje 
- ELR) atsako į telefono skambučius, 
priima pranešimus ir 1.1. Ką biure da
rome? Gauname žinių apie padėtį 
Lietuvoje iš įvairių šaltinių (Eltos 
pranešimai, taip pat laikraščiai ’’Lie
tuvos rytas“, "Lietuvos aidas“, "Die
na“; anksčiau mus pasiekdavo ir 
"Respublika“, "Kauno diena“). Visą 
informaciją "suvirškiname“ ir pada
rome žinių santrauką, ją lietuvių kal
ba pateikiame "Laiko“ mėnraščiui, 
"Argentinos lietuvių balsui“, siunčia
me tautiečiams į kitus kraštus .Pietų 
Amerikoje. Tai perduodame ispanų 
kalba vietiniams laikraščiams. Žino
ma, jie išspausdina ne viską, bet ge
rai ir tai, kad žurnalistai daugiau suži
no apie Lietuvą. O kai yra kas nors 
ypatinga, kreipiuosi į kolegas ir pra
šau išspausdinti įdomesnius praneši
mus. Pavyzdžiui, Argentinos spaudos 
dėmesį patraukė kompartijos veikėjų 
Burokevičiaus ir Jermalavičiaus su
ėmimas. Buvo paminėta Pasaulio lie
tuvių dainų šventė. Lietuvos informa
cijos biure Argentinoje oficialiai yra 
akredituoti aštuoni mano kolegos, 
palankūs Lietuvai žurnalistai, dirban
tys įvairiose redakcijose. Visi sava
noriai, dirba už ačiū. Na, kartais juos 
kava pavaišinu, pakviečiu pietų ar 
kokį suvenyrą (kaip šįsyk - gintarų, 
tautinių juostų) atvežu iš Lietuvos. 
Tie ryšiai man labai svarbūs, nes jie 
padeda informacijai iš Lietuvos pa
tekti į Argentinos spaudą. Q, pavyz
džiui, lenkai tokių kanalų neturi. 
Jiems esu padėjęs, už tai gavau Len
kijos egzilinės vyriausybės, rezidavu
sios Londone, Riterio ordiną (jis yra 
kaip diplomas; man įteikė tą žymenį 
1985 metais iškilmingame Argenti
noje gyvenančių lenkų bankete - jų 
buvo apie 700, atvažiavo atstovė iš 
Londono, pagerbė lietuvį...), - papa
sakojo A. Mičiūdas.

Jis sakė kaip Argentinoje gimęs 
lietuvis didžiuojasi, jog ta šalis pir
moji visoje Amerikoje ir penktoji pa
saulyje po 1990 metų kovo 11-osios 
pripažino atkurtą Lietuvos valstybę.

- Išnaudokime tą palankumą Lie
tuvai. Pietų Ameriką gerai pažinda
mas puikiai matau: tame kontinente 
Lietuva gali turėti daug naudos. To
dėl visų, kas galime, pareiga tiesti 
prekybos, pramonės, kultūros tiltus 
tarp Lietuvos ir Pietų Amerikos. Už
sienyje gyvenantys lietuviai ypač 
daug gali padaryti reklamuodami 
Lietuvą, skleisdami apie ją informa
ciją, - mano Buenos Airėse gyvenan
tis tautietis Artūras Mičiūdas.

ELR

Lietuvos dailės muziejuje veikia 
išeivijos dailininko Telesforo Valiaus 
(1914-1977) kūrybos paroda, skirta 
]o gimimo 80-osioms metinėms, pra
nešė ELTA.

Telesforo Valiaus personalinė pa
roda gimtinėje surengta antrąjį kartą, 
po dešimties metų pertraukos. Jos or
ganizatoriai siekė atspindėti įvairia
pusį dailininko, visuomenės veikėjo, 
pedagogo talentą. Keliose salėse 
eksponuojama apie aštuoniasdešimt 
darbų iš Dailės muziejaus fondų. 
Didžiąją parodos, kaip ir dailininko 
kūrybos, dalį sudaro įvairių laiko- 
larpių grafika. Dar prieš karą Lietu
voje estampai, vėliau išeivijoje gimę 
"Žemaitijos“, "Čiurlionio“, "Kompo
zicijos“ ir kiti grafikos lakštų ciklai 

liudija dailininko kelią nuo realizmo 
iki abstrakcionizmo. Parodoje taip 
pat pateikiama piešinių, knygų ilius
tracijų, ekslibrių. Lankytojai pamatys 
ir prieš pat dailininko mirtį jo supro
jektuotus Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių medalius.

Parodose atidarymo iškilmėse da
lyvavo iš Kanados atvykusi Telesforo 
Valiaus našlė Aldona Valius, kuri yra 
padovanojusi Lietuvai didžiulį savo 
vyro darbų rinkinį. Ponios Aldonos 
rūpesčiu tap pat buvo išleista Telesfo
rui Valiui skirta monografija, kurioje 
pristatomas jo gyvenimas ir kūryba.

Telesforas Valius gimė 1914 metų 
liepos 7 dieną Rygoje. Jaunystėje gy
veno ir mokėsi Telšiuose, vėliau per
sikėlė į Kauną, baigė meno mokyk

los grafikos studiją. 1944-aisiais emi
gravo į Vakarus: gyveno Austrijoje, 
Vokietijoje, o 1949 metais išvyko į 
Kanadą. Dirbo komercinio dizaino 
srityje, buvo išrinktas Kanados grafi
kos, meno draugijos nariu. Telesforas 
Valius dėstė grafiką, dailės dalykus 
Toronto centrinėje technikos ir kitose 
mokyklose. Menininkas aktyviai 
dalyvavo išeivijos lietuvių veikloje. 
Gyvendamas Kanadoje, dailininkas 
daug keliavo ir kūrė Europos šalyse.

Telesforas Valius mirė 1977 me
tais Kanadoje, palaidotas lietuvių 
Anapilio kapinėse. Dailininko kūri
nių yra Lietuvos, Kanados, JAV, 
Anglijos muziejuose, privačiuose 
rinkiniuose Europoje ir Šiaurės 
Amerikoje.

Iš Venesuelos pasibaigus darbo kontraktui į Vilnių sugrįžo operos so
listas Virgilijus Noreika ir jo žmona, baleto šokėja Loreta Bartusevičiūtė.

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.
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man sunku groti sudėtingesnius 
dalykus, bet dėstyti dar galiu.

- O kaip tau atrodo dabartinis 
mūsų chorų konkursas?

- Dar ne visus chorus girdėjau, 
bet matau, kad dauguma dirba nuo
širdžiai. Meninis lygis visai neblo
gas, o '’Jauna muzika“, Vytas Miš
kinis su savo vyrais ir dar keli yra 
tiesiog puikūs, tai Europoje garsė
jantys daugelio konkursų laureatai 
Taip gerai Lietuvoje dar niekas ne
dainavo. Operos ir baleto teatre va
kar klausiausi lietuviškos muzikos 
koncerto. Tai buvo didelis malonu
mas, ypač man patiko jungtinis cho
ras. Beje, konkurse yra ir amžiumi 
jau senstelėjusių kolektyvų, nors 
dainuoja visai gerai.

- Tau greičiausiai bus malonu iš
girsti, kad ’’Varpo“ chore ilgą laiką 
dainavo JAV ambasadorius Vilniuje 
Darryl Johnson, o kai atvažiavo nau
jas reikalų patikėtinis J. Stepanchiu- 
kas, tuoj pat atėjo dainuoti į ’’Varpą" 
ir jau pramoko lietuviškai.

- O! Tai man puiki naujiena, tai 
iš tikrųjų gražus dalykas.

Prieš trejetą metų atvažiavęs į 
Vilnių H. Perelšteinas labai nerimavo 
dėl kylančios nusikaltimų bangos, 
gobšumo ir moralinio palaidumo. 
Neramūs buvo ir laiškai. Jam rūpėjo

Dar vienas grįžimas.. Namo?
geras Lietuvos vardas, taika ir ramy
bė. Dabar vėl:

- Kas bus toliau, kodėl taip baisi
ai viskas susimaišė? Turėjau stu
dentę iš Haiti, ji man pasakojo apie 
baisius dalykus savo tėvynėje ir sa
kė, kad visi nusikaltėliai, mafijozai, 
korupcininkai yra tie pikčiausi prie
šai, kurie nemyli savo tėvynės. Ar ne 
taip ir Lietuvoje į juos reikėtų 
Žiūrėti?

- Pikta ir gaila, bet ji teisi, ta tavo 
studentė. Nors reketas ne žemaitiškas 
žodis, o mafija - ne dzūkiškas, bet tai 
jaudina visus. Tik aimanuoti ir dū
sauti man nėr kada, dirbti reikia. O 
antra vertus, viso to brudo galėjo būti 
mažiau, jei daugiau proto būtų vals
tybės valdyme nuo pat pradžių. Pa
prastas pilietis ne kažin ką čia gali 
padaryti.

- Aš irgi manau, kad pereina- 
muojo metu sunkumų ir nuostolių 
gal ir negalima buvo visai išvengti, 
nes ir kitur panašios bėdos, bet juk 
Lietuva gali būti protingesnė. Lietu
voje ir anais laikais daug kas protin
giau bin o daroma. Kodėl tyli įžy
miausi Lietuvos inteligentai?

- Ne visi tyli, kiti dar prabils, bet 
jų balsas dabar mažiau reiškia. Tikiu, 
jie tikrai prabils, kitaip jie būtų inteli
gentų vardo neverti. Geriau, kad sva
riais kūriniais prabiltų.

Kitą rytą anksti suskambo mano 

telefonas, H. Perelšteinas kalba susi
jaudinęs:

- Žinai, iš penkių chorų konkur
so laureatų trys dirigentai maniš
kiai: tai Vaclovas Augustinas, Vytas 
Miškinis ir Alfonsas Vildžiūnas, o 
’’Salutaris“ chore dauguma vyrų 
yra buvę ’’ąžuoliukai“. Ilgai negalė
jau užmigti, taip įspūdinga buvo.

- Sveikinu, Hari, džiaugiuosi. Tai 
tikra dovana tavo jubiliejui, ar ne?

- Puiki dovana, aš laimingas.
O po dainų šventės:
- Žinai, puiki šventė, ypač Vingio 

parke. Tik man pasirodė, kad jungti
nio choro pradžia gal be reikalo tokia 
liūdna, tokia ištęsta, tiek daug ten jau 
seniai pergyvento skausmo. Negali
ma taip ilgai gyventi senomis nuos
kaudomis, juk jau seniai esam laisvi.

Čia mums vėl reikia prisiminti, 
kad H. Perelšteinas, pergyvenęs tokią 
sunkią, tokią klaikią jaunystę, išliko 
valingas, neįveikiamas optimistas. Jis 
stengiasi užmiršti tuos baisius išgyve
nimus ir nejaučia pagiežos. Pacituo
siu ištrauką iš seno laiško: ’’Mūsų są
monė mus turbūt nori apginti nuo 
viso to, kas gali teikti skausmo, rūpes
čio, ir krauna į atmintį tik malonius 
įvykius. Štai atsiranda kažkoks stimu
las, viena detalė, ir iš pasąmonės 
trykšta visa grandis baisių prisimini
mų, kurie tau nereikalingi, tu jų neno
ri, o jie tau šnabžda - neužmiršk, neat- 

leisk, būk piktas. O tu jau seniai atlei- 
dai, stengeisi užmiršti... Štai kaip bū
na“. Taip jis rašė 1989 metais iš Niu
jorko. Po to dar buvo daug svarbių 
įvykių. Todėl sakau:

- Hari, tu juk žinai - mes esam sen
timentalūs, mes mėgstam krapštyti 
senas žaizdas ir labai gerbiam ritua
lus. O, be to, juk visai dar neseniai 
buvo Sausio 13-oji, virš Vingio parko 
mitingo skraidė pikti sraigtasparniai. 
Kita dainų šventė greičiausiai bus ki
tokia, bet dabar mes dar dainuojam 
savo skausmą, ir kitaip negalim.

- Galbūt, galbūt, bet juk reikia 
labai drąsiai, o kartu ir apdairiai 
Žiūrėti į ateitį, - atsakė jis.

Ką čia bepridėsi prie šito ištikimo 
Lietuvos žmogaus žodžių. Nebent 
ačiū, kad jis toks - veiklos, o ne 
tuščių žodžių patriotas. Jis - Ameri
kos lietuvių bendruomenės kultūros 
tarybos narys.

Tik ką užsiminėm apie jo jubilie
jų. Tai va, šiemet spalio mėnesį Vil
niuje bus ’’Ąžuoliuko“ choro 35-jų 
metinių didelė šventė. Visą savaitę 
vyks tarptautiniai renginiai: berniukų 
chorų festivalis, seminaras ir daug ki
tų gražių dalykų. Taip bus paminėtos 
ir jo įsteigėjo Hermano Perelšteino 
70-osios gimimo metinės. Taigi ir 
laukti jau nedaug, greit vėl pasi
matysim ir pokalbius pratęsim.

Vytautas Jakelaitis

Lietuvos tekstilininkės 
paroda Prancūzijoje

Prancūzijos pietuose, Perigore, 
Brantome viduramžių vienuolyne šių 
metų liepos 2 d. atidaryta Lietuvos- 
Prancūzijos asociacijos narės, žino
mos dailininkės tekstilininkės iš Vil
niaus Liucijos Aniūnaitės-Kryževi- 
čienės gobeleno ir akvarelės paroda. 
Ją organizavo Perigoro-Lietuvos aso
ciacija jos prezidentės Genevieve Ca- 
rion-Machwitz iniciatyva bei draugi
ja Les Amis de Brantome.

Brantome vienuolyne eksponuo
jami penki gobelenai, atlikti klasikine 
technika, sukurti per pastaruosius 3 
metus. Ekspozicijoje rodomos ir mi- 
nitekstilės kompozicijos ’’Rūkas“, 
’’Ūkas“ - tai darbai, atlikti autorine 
technika. Šalia tekstilės darbų ekspo
nuojami akvarelių ciklai ’’Vasara ir 
’’Erdvės ženklai“.

Autorė yra Lietuvos dailininkų są
jungos narė, tekstilės sekcijos pirmi
ninkė. Liucija Aniūnaitė-Kryževičie- 
nė dalyvavusi respublikinėse ir užsie
nio parodose Latvijoje, Estijoje, Ru
sijoje, buvusioje Čekoslovakijoje, 
Lenkijoje, Vokietijoje, Jugoslavijoje, 
Italijoje, Maltoje, Meksikoje. Jos dar
bų yra įsigiję Lietuvos Respublikos 
muziejai, privatūs kolekcionieriai, 
daug darbų puošia visuomeninių pas
tatų (įstaigų) interjerus.

Paroda Perigore veiks iki rugsėjo 
1 d.

Nijolė Teiberienė
Lietuvos-Prancūzijos asociacijos 

Vilniaus skyriaus prezidentė

Pelesa vėl dainuoja
Pelesiečiai pasakoja, kad jų jau

nystės laikais visas kraštas skambėjęs 
nuo lietuviškų dainų. Į aštuntą dešim
tį įkopęs Izidorius Čuika, senbuvė 
Marija Kruppienė, broliai Adomas ir 
Stasys Šimelioniai mena, kad kas
dien į laukus einantys vyrai trauk
davę lietuviškas dainas. Jiems tuoj 
atsiliepdavusios Pavalakės, Paditvio, 
Piliūnų kaimų moterys... Dainos 
skambėjusios ir grįžtant iš darbo va
karais, javų kūlimo talkose, minant 
linus, rudens ir žiemos vakaronėse. O 
ką jau kalbėti apie šventas dienas ir 
jų metu rengtas gegužines bei vaka
ruškas! Per šokių atokvėpius tuoj 
burdavosi jaunimas ir dainuodavo il
gesingas, lyriškas dainas. Jose girdė
jai reiškiamą meilę Lietuvai, to kraš
to istorinei praeičiai, jautei graudų 
Tėvynės ilgesį. Nepaisant caro žan
darų, o vėliau lenkų policininkų drau
dimo, vakarai baigdavosi patriotinė
mis lietuvių dainomis, dažniausiai 
tautine giesme. Ją giedant vyraudavo 
nepaprastai rimta, iškilminga nuotai
ka. Dažnai suplevėsuodavo ir iš už 
sermėgos ištraukta lietuviška Trispal
vė. Pasakojama, kad kaimo vyrai net 
lenkų policininkus priversdavę saliu
tu atiduoti pagarbą Lietuvos valsty
bės simboliams, nors dėl to vėliau 
tekdavę nukentėti. Lietuviškų vakarų 
organizatoriais buvę ’’Ryto“ draugi
jos į Rytų Lietuvos žemes atsiųsti 
mokytojai ir skaityklų vedėjai. Iki 

Pelesos etnografinis ansamblis koncertuoja Vilniuje, Gedimino kalno 
papėdėje. N. Paškevičiūtės nuotr.

šiol garbaus amžiaus pelesiečiai ne
paprastai šiltai prisimena Antano 
Stračinsko pirkioje gyvenusią ir čia 
įkūrusią skaityklą Elzę Čerlionytę. Ji 
buvusi jauna ir graži mergina, mokė
jusi daugybę lietuviškų dainų ir gies
mių, puiki vakarų organizatorė ir vai
kų mokytoja.

O advento ir gavėnios metu iš 
daugelio pirkių aidėjo lietuviškos 
giesmės. Dėl jų daug kovota šio am
žiaus pradžioje Rodūnios bažnyčioje, 
kurios parapijai priklausė Pelesos 
krašto tikintieji. Kai šiuose maldos 
namuose lenkuojantys kunigai pradė
jo persekioti lietuvišką giesmę, pele
siečiai net laišką popiežiui Pijui X 
buvo parašę, reikalaudami teisės 
melstis savo gimtąja kalba. Raštą su 
66 parašais į Petrogradą vežę suma
niausi ir drąsiausi kaimo vyrai, mat 
pagal carinės Rusijos įstatymus laiš
kai katalikų bažnyčios vadovams bu
vę leidžiami siųsti tik per Svetimų ti
kybų departamentą. O kai lietuvių 
kalba iš Rodūnios bažnyčios galutinai 
buvo išguita, pelesiečiai pasiekė sa
vos parapijos įsteigimo su lietuviu ku
nigu ir lietuviška malda bei giesme.

Tačiau XX amžius tapo ypač ne
palankiu lietuvybės egzistencijai, 
dvasinės kultūros plėtotei. Antrojo 
pasaulinio karo metu sudegė beveik 
visas Pelesos kaimas. Siautėjo rusų 
partizanai, Krajovos armijos karei
viai, o pokary - stribai. Nutilo dainos. 

Kasdien kildavo išlikimo ar nebūties 
situacijos. Vėliau kolektyvizacija su 
liūdnomis pasekmėmis: žmonių nu
varymu nuo savos žemės ir nuosavy
bės, su ekonominiu nuosmukiu, val
diško, t. y. ’’niekieno“ turto grobsty
mu, girtuoklyste, nutautinta mokykla 
ir kultūra. Nesitaikstę su šia politika 
bėgo į Lietuvą, nors ir čia viešpatavo 
panaši tvarka. Kūrėsi pelesiškių kolo
nijos Vilniuje, Trakų Vokėje, Pagi
riuose. Čia jie atsivežė savo kovingą 
lietuvišką dvasią ir šia prasme padarė 
kai kurią įtaką vietos gyventojams. 
Pelesoje ir aplinkiniuose kaimuose 
liko senieji žmonės, išlaikę gimtąją 
kalbą ir papročius iki mūsų dienų. 
Tačiau jų vaikai buvo priversti lanky
ti rusiškas mokyklas, kur nebeliko 
vietos gimtajai kalbai, o visas ugdy
mas buvo nukreiptas į sovietinį rusi- 
cizmą. Pelesoje nebeliko ir lietuviš
kos bažnyčios. Kunigas Jonas Vieno- 
žindis suimtas ir ištremtas. Įstaigose, 
kolūkio raštinėje vartojama rusų kal
ba. Propaguojamas naujas gyvenimo 
būdas, atmieštas pigia degtine, užsta
lės girto daina bei triaukščiais keiks
mažodžiais. Naikinami kultūros pa
minklai. Pelesoje nugriautas bažny
čios bokštas, o patys maldos namai 
paversti trąšų sandėliu. Vėliau dar 
pristatyta medinė daržinė. Dubiniuo- 
se nugriautas paminklas Vytautui 
Didžiajam. Traktorių gausmas pakei
tė žemdirbių dainas laukuose. O ar 
gali žmogus, dirbantis ne sau, dai
nuoti? Gal tik nebyli širdies aimana 
kartais prasiveržia pro kietai suspaus
tas lūpas.

Ir tokiomis sąlygomis vyresnioji 
karta priešinosi nutautinimo bei nu
žmoginimo bangai. Beveik visų kai
mų pirkiose buvo įrengtų altorėlių. 
Slapta atvykdavo iš Lietuvos kunigai. 
Jie palaikydavo lietuvišką dvasią, 
mokė vaikus religijos, katalikiškomis 
apeigomis laidojo mirusius. Tačiau 
kasdieniniame gyvenime, žmonių su
sibūrimuose dainų nebebuvo. Tik ret
sykiais į kultūros namų sceną išeida
vo Pelesos ir Pavalakės pagyvenusių 
žmonių grupės, be lietuviškų dainų 
buvo verčiamos dainuoti ir kitakalbes 
dainas. Jei sovietinė santvarka dar 
būtų gyvavusi kelis dešimtmečius, tai 
tautinė dvasia ne tik lietuvių, bet taip 
pat lenkų bei gudų būtų buvusi galuti
nai palaužta. Valdžia nepaisė daug
kartinių gyventojų prašymų atidaryti 

Pelesos bažnyčią, atkurti lietuvišką 
mokyklą ar nors leisti kelias savaiti
nes lietuvių kalbos pamokas.

Tik prasidėjusi ’’perestrojka“ su
teikė viltį tautiniam atgimimui. Pele
sos išeiviai Lietuvoje, vadovaujami 
Izidoriaus Šimelionio, parengė Pele
sos lietuvių kultūros centro sukūrimo 
planą. Jo pagrindinis tikslas - atgai
vinti lietuvių kalbos vartojimą, moky
ti vaikus gimtąja lietuvių kalba, at
gauti bažnyčią ir atgaivinti lietuviškas 
pamaldas. Tam pritarė atsikuriančios 
Lietuvos valdžia. Paskirtos lėšos pa
rapijos namų - kultūros centro bazės 
statybai. Nesnaudė ir Pelesos lietu
viai. Nenuilstančios Marijos Kruo- 
pienės vadovaujami, jie klebeno įvai
rių įstaigų duris, kol gavo leidimą ati
daryti bažnyčią ir steigti kultūros 
centrą. Per trumpą laiką Varėnos sta
tybininkai ir vietos žmonės atstatė nu
niokotą bažnyčią, pastatė kleboniją ir 
parapijos namus, kuriuose 1982 m. 
rudenį įsikūrė lietuviška mokykla. Po 
60 metų pertraukos vėl suskambo lie
tuviškas žodis ir daina vaikų lūpose. 
Net šeši mokytojai iš Lietuvos atvyko 
mokyti pelesiečių jaunimo, žadinti 
lietuvišką dvasią. 1990 m. atšventin
toje bažnyčioje pamaldas lietuvių kal
ba ėmė laikyti ir kunigas Kastytis Pet
ras Krikščiukaitis. Laisvai ir melo
dingai liejosi giesmės, kai jas pradė
davo keturios seserys Kanevičiūtės, 
broliai Šimelioniai ir kiti giedoriai.

Lietuvių mokyklos pedagogai ne
apsiriboja vien pamokiniu darbu. Jie 
organizavo audinių parodas, profe
sionalių muzikantų ir meno saviveik
los kolektyvų iš Lietuvos koncertus, 
ėmė burti vietos dainininkus. Iš pra
džių negausiai, o vėliau vis nauji as
menys ėmė lankytis Pelesos lietuvių 
mokykloje. Didėja joje ir mokinių 
skaičius. Po koncertų mokykloje į 
sceną išeidavo ir vietos dainininkai. 
Ypač pagyvėjo muzikinis gyveni
mas, kai į Pelesą atvyko dainą mylin
čios pedagogės Nijolė Paškevičiūtė ir 
Živilė Dainienė. Abi jos ėjo į atokes
nius kaimus burdamos dainininkus. 
Nepaisė rudens darganų, žiemos šal
čių. Jau 1993 m. lapkričio mėn. Pele
sos ir Pavalakės etnografinis ansamb
lis koncertavo Vilniuje per surengtą 
Lietuvos kultūros fonde Pelesos kraš
to audinių parodą. O 1994 m. pava
sarį sėkmingai pasirodyta Kaune, 
Rumšiškėse ir Alytuje.

Dabar Pelesos krašto etnografi
niame ansamblyje dainininkai iš Pe
lesos, Pavalakės, Baltiškės, Paditvio 
ir Klaišių kaimų. Kartu su suaugu
siais dainuoja ir lietuviškus žaidimus 
žaidžia lietuvių mokyklos mokiniai. 
Repeticijos suaktyvėjo rengiantis Pa
saulio lietuvių dainų šventei Vilniuje. 
Etnografinio ansamblio repertuare- 
senovinės šio krašto dainos: ”0i tu 
sakai, sakalėli“, ’’Stovi žirgelis“, 
’’Linksmumas, gražumas pavasarė
lio“, ’’Linksma mums gyventi Lietu
voje“, ’’Skuba mielas Nemunėlis“ ir 
kt. Rengiantis dainų šventei repetici
jos vyko lietuvių mokykloje ir Pava
lakės kaimo dainininkės M. Do- 
dienės pirkioje. Dažnai repeticijos 
virsdavo nedideliais koncertais. Prieš 
pat vykimą į Vilnių ištiko skaudi ne
laimė: mirė ansambliečių Kanevi- 
čiūčių vyriausia sesuo, taip pat žymi 
dainininkė. Greitoji medicinos pagal
ba į Rodūnios ligoninę išgabeno 
dainininką Stasį Šimelionį, tačiau šis 
gydytojų išsiprašė iš ligoninės ir 
šventėje dalyvavo.

Vilnius svetingai sutiko Pelesos 
pasiuntinius. Ansambliečiai koncer
tavo Sereikiškių parke ir prie Gedi
mino pilies bokšto. Mokiniai taip pat 
dalyvavo šokių šventėje. Eitynėse! 
Vingio parką žygiavo pagyvenę ir 
jauni pelesiečiai. Juos žmonės sveiki
no plojimais ir šūkiais: ’’Mes su 
jumis“, ’’Laikykitės“, “Bravo, lietu
viai“ ir kt. Visu keliu liejosi Pelesos 
krašto daina.
"O kieno žali sodai, balti jovarėliai? 
Pelesos žali sodai, balti jovarėliai.

O kieno gražios panos, šaunūs 
bernužėliai?

Pelesos gražios panos, šaunūs 
bernužėliai- 

O kieno skambios dainos, smagūs
Žaidimėliai?

Pelesos skambios dainos, smagūs
Žaidimėliai-

O kieno mokyklėlė Pelesoje stovi? 
Lietuvių mokyklėlė Pelesoje

stovi“.
Neužmirštami Pasaulio lietuvių 

šventės.įspūdžiai! Jais dalinasi par- 
vykę gimtinėn suaugę ir vaikai. Ik 
pasiryžę toliau puoselėti lietuvišką 
žodį ir dainą ne tik scenoje, bet it 
kasdieninėje aplinkoje. Tai prisidės 
prie šio krašto lietuvių tautinio atgi
mimo.

Paulius Beresneviftu5
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Referendumas artėja
Šios savaitės pradžioje Vyriausio

ji rinkimų komisija (VRK) gavo be
stik pusės miestų ir rajonų referen
dumo komisijų (iš viso jų yra 50) 
pranešimus, kad apylinkių komisijos 
nespėja pagal VRK numatytą grafiką 
pasirengti referendumui. Siūloma su
laukti neeilinę Seimo sesiją, kuri ati
dėtų rugpjūčio 27 dieną numatytą re
ferendumą. Rugpjūčio 10 dieną spau
dos konferencijoje G. Vagnorius, Tė
vynės Sąjungos (Lietuvos konserva
torių) valdybos pirmininkas, sakė, 
kad "ir referendumo organizavimas 
rugpjūčio 27 dieną, ir jo atidėjimas 
nebūtų geri dalykai, nes labiau padi
dintų painiavą“. Jis teigė, kad “są
moningai skubotai nepasiruošus 
buvo paskelbtas referendumas, dabar 
toliau viskas daroma, kad daugiau 
būtų suklaidinta žmonių ir sutrukdyta 
jiems išreikšti savo valią“.

Lietuvos spaudoje anksčiau buvo 
paskelbtos Tėvynės Sąjungos teikia
mą referendumui įstatymą “Dėl ne
teisėto privatizavimo, nuvertintų in
dėlių ir akcijų bei pažeistos teisėsau
gos“ kritikuojančios, jam nepritarian
čios Vyriausybės, Tarptautinio valiu
tos fondo (TVF) ir Pasaulio banko 
ekspertų išvados.

Rugpjūčio pradžioje išvadas dėl 
referendumo pateikė dar viena sep
tynių ekspertų grupė. Joje be kitų yra 
socialinių mokslų daktaras R. Viso
kavičius (buvęs Lietuvos banko val
dybos pirmininkas), ekonomikos 
mokslų daktarė B. Visokavičienė, 
Litimpex“ banko valdybos pirmi

ninko pavaduotojas G. Preidys, “Vil
niaus banko“ valdybos pirmininkas J. 
Niedvaras. Jų nuomone, įstatymo 
nuostatos dėl neteisėto privatizavimo 
"atitinka teisėtumo ir socialinio tei
singumo sampratą“. Teigiama, kad 
įstatymas įgalins nustatyti, ar teisin
gai buvo atlikfas turto privatizavi
mas. Analizuodami nuostatas dėl tei
sėsaugos stiprinimo, išvadų autoriai 
pažymėjo, kad įstatyme pateikti pa
siūlymai neprieštarauja šiuo metu 
galiojantiems Lietuvos įstatymams 
bei Konstitucijai. “Specialistų grupė 
iš esmės pritaria visoms įstatymo 
nuostatoms. Pagrindinis referendumo 
"Dėl neteisėto privatizavimo, nuver
tintų indėlių ir akcijų bei pažeistos 
teisėsaugos“ tikslas yra atkurti nuver
tėjusių indėlių perkamąją galią, su
stabdyti valstybės turto neteisėtą pri
vatizavimą, sukaupti lėšas iš vals
tybės turto privatizavimo ir panaudoti 
jas nuvertėjusių indėlių atstatymui“, - 
rašoma minėtose išvadose. Premjero 
nuomone, ekspertų grupės, kurioje 
yra R. Visokavičius, pritarimas refe
rendumui teikiamo įstatymo projekto 

Alfonso Užos pieš.

nuostatoms dar kartą įrodo, kad “tai 
ne ekonominis, o politinis referendu
mas“. “Tai, kas įstatymo projekte 
siūloma, iš esmės jau yra padaryta“, - 
teigė premjeras spaudos konferenci
joje. Joje dalyvavęs finansų ministras 
E. Vilkelis pranešė, kad įsteigtame 
Santaupų atkūrimo ir kompensavimo 
fonde jau yra 46,8 mln. litų. Po refe
rendumo, kurio reikalams skiriama 
4,5 mln. litų, opozicija galės kaltinti 
Vyriausybę, kad kreditai ne tik “pra
valgomi ir prakūrenami, bet ir prabal- 
suojami“, - teigė A. Šleževičius.

Spaudoje, per televiziją, radiją 
pastarosiomis savaitėmis vyksta karš
ti debatai dėl referendumo, to įstaty
mo šalininkai ir priešininkai pateikia 
savo argumentus. Naivu tikėtis, kad 
ta informacija pasiekia visus tuos, 
kurie bus įrašyti į balsavimo biulete
nius - dalis žmonių neis balsuoti, 
dalis jau iš anksto, be didelės agitaci
jos apsisprendę, ką palaikys - opozi
ciją, inicijavusią tą referendumą, ar 
valdančiąją daugumą, kuri prieš tą 
referendumą. Tačiau vis dėlto nema
žai tokių, kurie, kaip sakoma, pasiry
žę atlikti pilietinę pareigą, bet dar ne
apsisprendę, kaip balsuoti, nes nėra 
pakankamai susipažinę su teikiamu 
referendumui įstatymo projektu ar, 
girdėdami prieštaringus jo vertini
mus, neturi pakankamai žinių spręsti, 
kas teisus. Kaip galime suprasti iš 
laiškų, dar keblesnė užsienyje gyve
nančių Lietuvos Respublikos piliečių 
padėtis. Pavyzdžiui, Didžiojoje Brita
nijoje tokių yra per 100. Vienas tau
tietis net prašo, kad “Europos lietu
vis“ patartų, kaip balsuoti. Mes nega
lime to padaryti, nes kaip institucija, 
netarnaujanti jokiai politinei partijai, 
neginanti jokios politinės grupuotės 
interesų, esame nei už, nei prieš šia
me referendume pateikiamą įstatymo 
projektą. Nors jo organizatoriai tei
gia, kad tai tik ekonominis referendu
mas, visgi aišku, kad jis gali turėti 
tam tikrų ir politinių pasekmių, pa
lankių arba opozicijai, arba valdan
čiajai daugumai. Kaip balsuoti - kiek
vieno piliečio asmeninio apsiprendi- 
mo, sąžinės reikalas. Bet norime pa
agituoti būtinai dalyvauti balsavime. 
“Europos lietuvis“ nepaskelbs refe
rendumui teikiamo įstatymo projekto 
(jo jau buvo keli variantai, parengtas 
galutinis), negali išsamiai supažin
dinti su jo kritikų pozicija, nes tam 
neužtektų kelių mūsų laikraščio nu
merių. Atsižvelgdami į skaitytojų pa
geidavimus, kitame numeryje iš
spausdinsime iniciatyvinės grupės 
pagrindines referendumui teikiamo 
įstatymo nuostatas, paskelbtas rug
pjūčio 10 d. “Lietuvos aide“. ELR

Akcinis inovacinis bankas: 
tik einantis nueina visą kelią

Lietuvos akcinis inovacinis bankas (LAIB) - pirmasis ir seniausias šalies 
komercinis bankas: metų pabaigoje jam sukaks šešeri. Suprantama, amžius 
toli gražu nėra toks, prieš kurį norėtųsi nusivožti kepurę. Tačiau vien tai, kad 
bankas atsirado 1988-aisiais, jei kas pamiršo - sovietinėje Lietuvoje, šį tą sako 
apie jo steigėjų atkaklumą. Tuometiniai Maskvos valdininkai net žagtelėjo: tik 
pamanykit, lietuviai užsigeidė banko, kuriame akcijų galėtų turėti ir privatūs 
asmenys! Neleido... Todėl pirmieji privatūs banko akcininkai atsirado jau po 
to, kai atkūrus Nepriklausomybę LAIB buvo perregistruotas vėl atkurtame 
Lietuvos banke.

Šiandien LAIB vienas iš didžiausių krašto komercinių bankų, turintis beveik 
dvi dešimtis filialų visoje šalyje, per trisdešimt korespondentinių sąskaitų už
sienyje. Jei pirmaisiais gyvavimo metais pagrindinė banko veikla buvo ilga
laikis inovacijų kreditavimas, tai dabar ta veikla tapo universali - čia atlie
kamos beveik visos pagrindinės bankų operacijos. Beje, LAIB tapo vienu iš tri
jų Lietuvos bankų, kuriems patikėta skirstyti Europos Bendrijos PHARE pro
gramos, skirtos remti smulkaus ir vidurinio verslo įmones, 12 proc. metinių 
palūkanų kreditus. Šalyje bankas garsus ne tik savo finansine, bet ir lab
daringa veikla.

LAIB įsikūręs pačiame Vilniaus centre, Jakšto gatvėje.
Banko valdybos pirmininkas Artūras Balkevičius, nors ir labai užimtas 

žmogus, sutiko atsakyti į kelis žurnalistės Raimondos Ramelienės klausimus. 
Beje, mūsų pokalbis įvyko po to, kai po geros valandos iš pirmininko kabineto 
išėjo Pasaulio banko atstovai.

- Kaip į Jūsų banką žiūri užsie
nio kolegos bankininkai, tarptau
tinės finansinės organizacijos? Ar 
pripažįsta lygiaverčiu partneriu?

- Vakarų bankai, tarptautinės 
finansinės institucijos į mūsų banką, 
aišku, žiūri ne kaip į lygiavertį, bet 
kaip į įdomų partnerį. Ir tai, kad dėme
sys jau atkreiptas, labai svarbus pa
siekimas. Bendraujame, ieškome ben
drų interesų su tokiais stambiais ir gar
siais bankais kaip “Deutsche Bank“, 
“Midland Bank“, “Barcklays Bank“ 
bei kitais.

- Kas konkrečiai domina užsienio 
partnerius, panorusius draugauti su 
LAI B? Beje, lyginant su užsienio 
bankais, kolfio dydžio būtų jūsiškis?

- Mes esame tik labai maži nykš
tukai. Užsienio bankų kapitalas skai
čiuojamas milijardais arba bent šim
tais milijonų dolerių. Mūsų kapitalas, 
perskaičiavus į dolerius, tik truputį 
viršija penkis milijonus dolerių. Tad 
pasaulio mastu tai tik mažas bankelis.

Na, o domina užsienio partnerius, 
aišku, naujos rinkos; jie supranta, kad 
Lietuva - naujų struktūrų, augančios 
ekonomikos, kuriai reikia pinigų, ša
lis. Tad, viena vertus, jie ieško kelių, 
kaip investuoti tuos pinigus, gauti 
aukštesnes palūkanas bei dividendus. 
Antra vertus, Lietuva užsienio part
neriams nauja šalis, todėl mūsų fi
nansinė rinka juos truputį baido. Jie 
labai jautrai reaguoja į viską - nuo 
politinės padėties iki tautinių mažu
mų problemų.

Kad banko prestižas stiprėtų, būti
na sąlyga - tarptautinis auditas. Per
nai ir šiemet pas mus jį atliko viena 
didžiausių pasaulio audito kompanijų 
“Arthur Andersen“. Beje, visi rimti 
bankai supranta, kad auditas - tai lyg 
kokybės pažymėjimas, garantija, jog 
banko pateikiama informacija yra 
tiksli, teisinga. Vadinasi, galima 
pasitikėti ir pačiu banku.

- Iš ko LAIB gauna didžiausią 
pelną?

- Pernai iš kreditavimo operacijų - 
apie 60 procentų. Taip pat iš kitų 
bankinių paslaugų, ypač valiutų keiti
mo. Šias operacijas mūsų bankas 
gerai įsisavinęs: keičiame litus į 
dolerius, markes, svarus, rublius ir 
atvirkščiai.

- Ką LAIB gali pasiūlyti užsie
niečiams?

- Mūsų bankas turi per 30 kore
spondentinių sąskaitų užsienyje - 
Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, 
JAV, Japonijoje, Šveicarijoje, Izrae
lyje ir kitur. 1993 m. pabaigoje LAIB 
tapo Tarptautinės tarpbankinių tele
komunikacinių atsiskaitymų sistemos 
(SWIFT) nariu. Tai ne tik pagreitina 
finansines operacijas, bet ir sumažina 
jų kainą, operatyviai sujungia su ban- 
kais-korespondentais užsienyje.

Mes galime aptarnauti kelioninius 
čekius, VISA korteles, atidaryti už
sieniečiams sąskaitas. Beje, šiuo 
metu, kai Lietuvoje trūksta investi
cijų, labai naudinga padėti pas mus 
pinigus į terminuotus depozitus: mo
kame žymiai aukštesnes palūkanas 
negu Vakarų bankai. Priklausomai 
nuo indėlių dydžio bei terminų palū
kanos už indėlius valiuta siekia nuo 9 
iki 24 procentų, o didesnėms su
moms net iki 30 procentų. Aišku, už 
indėlius litais mokame dar didesnes 
palūkanas - nuo 35 iki 45 procentų. 
Tačiau kaip rodo mūsų praktika, 
daugelis užsieniečių vis dėlto laiko 
konvertuojamą valiutą: ko gero, dar 
nepasitiki litu.

- Kiek užsieniečių šiandien turi 
sąskaitas Jūsų banke?

- Tiksliai pasakyti negaliu, bet 
tikrai ne vienas šimtas. Tai irgi ro
diklis, jog mūsų banku pasitikima. 
Suprantama, dauguma indėlininkų 
tai užsieniečiai, kurie ilgiau ar trum
piau gyveno, dirbo Lietuvoje ir pa
matė, jog laikyti pas mus pinigus 
naudinga. Ir išvažiavę vis tebelaiko 
jucs čia, nuolat pratęsia sutartis. Sa
vo pinigus pas mus laiko ir užsienio 

firmos: 24 procentai metinių palūka
nų, kurias moka LAIB, vargu ar 
dažnas dalykas Vakaruose kad ir iš 
sėkmingiausio biznio. Žinoma, už
sieniečių supratimu, tam tikros rizi
kos laikyti pinigus Lietuvoje yra. 
Tačiau man atrodo, jos nėra įverti
nus tokius faktorius, kad iš Lietuvos 
išvesta svetima kariuomenė, norma
lūs santykiai su Rusija, nekyla nacio
nalinių neramumų, ekstremalių sąly
gų, jog kas nors gali atsitikti indė
liams. Be to, Lietuvos centrinio ban
ko reikalavimai komerciniams ban
kams tokie kaip Vakarų centrinių 
bankų, o kai kuriais atvejais net 
griežtesni. Jau kalbama apie bendrą 
indėlių draudimo sistemą. Manau, tai 
turėtų pritraukti dar daugiau klientų.

- Kokia Jūsų nuomonė apie Tė
vynės sąjungos (Lietuvos konserva
torių) siūlomą ekonominį referen
dumą ?

- Gyvenime niekas iš nieko neat- 
sirada: norint kažką sukurti, reikia 
daug ir sunkiai dirbti. O dauginant ar 
dalijant nepadaugėja nei turto, nei 
pinigų. Pagaliau reikia atsižvelgti į 
Tarptautinio valiutos fondo išvadas, 
kad toks indėlių kompensavimas, 
kokį siūlo konservatoriai, gali sukelti 
naują infliacijos bangą. Vadinasi, nu
skurdins visus žmones. Aišku, indė
lius reikia kompensuoti, tačiau šiuo 
metu tokią galimybę vertinu pesimis
tiškai, nemanau, kad tai realu. Dar 
liūdniau, kad mūsų politikai, dauge
liu atvejų tikrai norėdami gero, pri
ima tokius įstatymus, nuo kurių žmo
nės tik nukenčia.

- Paskutinis klausimas - gerbia
masis pirmininke, kur Jūs pats lai
kote santaupas?

- Žinoma, savo banke. Kiek? Ne
sakysiu - tebūna paslaptis.

- Aš ir neklausiu. Dėkodama už 
pokalbį linkiu, kad ’’paslaptis“ nuo
lat didėtų. To paties - ir visiems Ak
cinio inovacinio banko klientams.

Romo Jankausko nuotr.

Akcinė bendrovė mašinų gamykla

Astra
prie vieno iš gražiausių Lietuvoje Daugų ežero 

27-ajame kelio Alytus-Valkininkai-Vilnius kilometre 
PARDUODA POILSIO BAZĘ.

Objekto teritorija - 11 ha. Teritorija ribojasi su ežeru 500 m ruože.
Jūsų patogumui:

- vasaros tipo nameliai (bendras plotas 1250 m*),
- teniso kortai, sporto aikštė,
- visuomeninis centras, pirtis, elingai, buitinės patalpos
(bendras plotas 950 m*),
- elektros, vandentiekio, kanalizacijos tinklai bei vandens 
valymo įrenginiai.

Pradinė objekto kaina - 1 600 000 Lt.
Kreiptis: Ulonų g. 33, Alytus, tel. (8-235) 52-176, 51-349.
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Ir duona, ir meilė 
pamestinukams - iš vienų 

rankų ir vienos širdies

Susipažinkite: busimieji Lietuvos 
Čerčiliai ir Ruzveltai

Arnoldas gimė ir augo Vokietijo
je, kartu su keturiais broliais ir dviem 
seserimis. Augo iš pažiūros puikioje 
šeimoje, kurioje tarsi ir nieko nestigo. 
Dabar Arnoldui atrodo kiek kitaip, 
nors gal pats buvo kitoks, nes jautė 
kažkokią tuštumą, kurios negalėjo 
užpildyti nei sotus valgis, nei šiltas 
drabužis, nei minkšta lova. Jautė ir 
kažkokį ilgesį, tik nesuvokė, ko mau
džia širdį. Gal dėl to ir pasirinko teo
logijos mokslus. Bet tarnavimas Baž
nyčiai nesuteikė dvasinės atgaivos. 
Tada ryžosi imtis kitokios veiklos. 
Vėl studijos, vėl darbas. Šį kartą pa
linko į ekonomiką, teisę, socialinius 
mokslus, įsteigė nedidelę prekybos 
kompiuteriais įrhonę. Regis, viskas 
puiku. Bet širdį vis tiek maudė. Ko ji 
ilgėjosi?

Gal ir keista bus girdėti, bet šis 
jaunas vyras tik prieš gerus metus su
prato, kad nuo pat pirmos savo gyve
nimo dienos troško sugrįžti į tėvų ir 
protėvių žemę. Jis jautė tai savo šir
dimi, nors to pats nežinojo. Tik po 
mamos mirties pradėta nedrąsiai kal
bėti, jog Gusevas (buvusi Gumbinė 
Karaliaučiaus krašte) yra tėvų, sene
lių, pagaliau jo brolių ir seserų gimti
nė. Jo tėvai su keturiais vaikais buvo 
priversti išvykti į Vokietiją. Priversti 
kaip ir daugelis vokiečių šeimų.

Arnoldui buvo pašėlusiai smalsu 
sužinoti, kas tai per vieta tokiu keistu 
pavadinimu - Gusev. Skamba lyg ir 
vokiškai, bet prasmė daugiau nei 
keista. Taigi vieną dieną šeši vokie
čiai, vienos šeimos vaikai, atvyksta į 
Gusevą. Susiranda savo tėvų buvu
sius namus, vaikščioja tais pačiais ta
kais ir stebisi, lyg būtų atsidūrę kita
me amžiuje, jau išgyventame laike. 
Arnoldas nebuvo regėjęs savo akyse 
Sovietų Sąjungos, bet dabar galėjo 
tiesiog pačiupinėti sovietų valdžios 
palikimą - sustojusį laiką ir aptemu
sius žmonių protus. Kada šis kraštas 
prisikels? Kelių dešimtmečių pri
reiks? Ar viso amžiaus? Arnoldas, 
pats nežinodamas kodėl, pasakęs sa
vo seserims, jog čia turėtų būti gana 
puiku po kelių dešimties metų. Gal
būt, neprieštaravusios seserys. Tada 
tai ir pasiūlęs ar šiaip sau taręs, jog 
rudenį būtinai važiuosiąs pažiūrėti 
Vilniaus. Tasai ištartas žodis gal ir 
būtų pasimiršęs, jei po poros savaičių 
viename Frankfurto prie Maino laik
raštyje nebūtų aptikęs žinutės apie 
agentūrą "Visos Lietuvos vaikai“.

Spalio mėnesį Arnoldas atvyko į 
Lietuvą. Pirmoji pažintis su Elena 
Kubiliene nenuvylė. Priešingai, jis 
jau žinojo, jog būtinai turi sugrįžti ir 
padėti sukurti šios agentūros atsto
vybę Vokietijoje. Dabar jis yra šios 
agentūros prezidentas, pasiprašė pri
imamas gyventi vaikų sodyboje, pa
sakęs vos kelis žodžius: "Aš esu toks 
pat, kaip ir jūs, nepatyręs meilės, bet 
norintis mylėti jus ir būti mylimas 
jūsų". Su šiais žodžiais lūpose, neši
nas dvejų metukų pamestinuke Lau
ra, vokietis, nemokantis lietuviškai, 
bet kalbantis širdies balsu, jau visas 
pusmetis gyvena kartu su Elenos 
Kubilienės globojamais vaikais.

- Mums tiesiog pasisekė, kad to
kios dvasios žmogus pasisiūlė padėti, 
- sako Elena Kubilienė. - Jis moko 
vaikus teisingumo, moko nuosekliai 
dirbti bet kokį darbą, pasitikėti savo

Padeda ’’Tai
Vokietijos visuomeninė organi

zacija "Taikos kaimelis“ neseniai į 
Nemenčinės vaikų ligoninę atvežė 
labdaros siuntą, kurioje - lovos, inva
lidų vežimėliai, vaistai, tvarsliava už 
100 tūkstančių Vokietijos markių. 
Taip pat padovanojo krovininį sunk
vežimį, pranešė ELTA.

"Respublika“ rašo, kad "Taikos 
kaimelis“ padengs visas kelionės į 
Vokietiją, gydymo išlaidas alytiškei 
E. Paškonytei ir vilnietei D. Fedoso-

jėgomis, nemeluoti sau ir kitiems. 
Tai itin svarbu. Kitas dalykas, kad 
mūsų sodyba yra labai moteriška. O 
juk taip reikia vaikams vyro - kaip 
tėvo, kaip vyresniojo brolio, kaip 
mokytojo ar tiesiog globėjo. Reikia 
tiek mažyliams, tiek paaugliams ber
niukams ir mergaitėms, kurių širdelės 
jau bepražystančios...

Paprašytas atsakyti, kaip čia se
kasi, Arnoldas negražbyliavo:

- Skirtumas tarp gyvenimo Vokie
tijoje ir čia, Lietuvoje, labai didelis. Ir 
man nėra visai lengva prisitaikyti 
prie tų nepatogumų ir nesklandumų, 
kurių niekada nepatirčiau Vokieti
joje. Bet jaučiu, visa širdimi ir protu 
suvokiu, jog čia galiu ir turiu dirbti, 
padėti pagal savo jėgas. Man atrodo, 
kad mes puikiai susikalbame su vai
kais ir su ponia Elena. Ir kol būsiu 
naudingas, tol čia dirbsiu. Mes dir
bame abipusio pasitikėjimo dvasia. 
Aš galiu šį tą nuveikti.' Sakysim, pa
rengti keliomis kalbomis pagalbos 
sodybai projektus, parašyti keliomis 
kalbomis laiškus ir išsiųsti kad ir 
tūkstančiui adresatų į Vokietiją, nes 
man lengviau apčiuopti jautriausias 
vokiečių sielos stygas. Šiaip ar taip 
kalbėsime, bet aš juos pažįstu geriau 
nei ponia Elena... Daug žmonių gana 
noriai padeda. Ir be išlygų.

Elena Kubilienė pasakojo, jog Ar
noldas perdavė tūkstantį Vokietijos 
markių, kad galėtų sumokėti už aš
tuoniolika vaikų, kurie lanko... lopše
lį. Prisipažinsiu, jog gerokai sutrikau: 
negi tai tiesa, kad agentūrai nedaro
ma jokių nuolaidų? Ne, pasirodo, 
tikrai nedaroma, Elena Kubilienė ra
šė ir ministerijon, ir savivaldybėn, bet 
atsakymas nepaguodė. Laimė, jog 
dabar atsiranda galimybė su visu 
pulku išvažiuoti į Molėtus, kur To- 
liejų kaime įsikurs ilgam. Čia, sako, 
labai geri žmonės. Jau susitarta, kad 
gaus pieno, bulvių, kitokių daržovių. 
O Valakampiuose vyks remontas. 
Elena Kubilienė norėtų, kad vaikai 
čia gyventų kaip tikruose namuose: 
po vieną ar po du kambarėliuose, kad 
būtų jauku ir gera visiems.

O gerų žmonių esama ir čia, ir 
ten. Neseniai į vaikų sodybą Vala
kampiuose atvyko ir Arnoldo sesuo 
Elisabeth. Ji vešis į Vokietiją paatos
togauti keturis vaikus. Be to, bus ieš
koma galimybių, kaip pagydyti vieną 
apsigimusį berniuką, kaip kiekvie
nam vaikui surasti nuolatinį globėją 
Vokietijoje... Sumanymų esama daug 
ir visus juos įgyvendinti, matyt, bus 
lengviau, kai pasirašys su vokiečiais 
pagalbos vaikams sutartį...

Kol mes kalbėjomės su Arnoldu ir 
Elisabeth, vaikai siautė su trim ma
žais šunyčiais.

- Atsivedė kalytė, kur dabar juos 
reikės dėti? - lyg pati savęs klausė 
Elena Kubilienė. - Bet vaikams taip 
patinka... Ale, išsiteks visi, ar ne?

Žinoma, išsiteks. Geruose namuo
se vietos visada daugiau, ir duona 
skalsesnė.

Aš sąmoningai nepaminėjau Ar
noldo pavardės, kaip nepaminėjau 
dar vienos vokietės ir kitų gyve
nančių čia ir ten, kurie nuoširdžiai re
mia vaikų sodybą, nes šie žmonės 
dirba ne dėl garbės. Tiesiog toks jų 
širdies poreikis.

Salomėja Čičiškina

kos kaimelis“
vai, neseniai išskridusioms į tą šalį. 
Joms bus pagaminti vokiški protezai. 
Pasak Sveikatos apsaugos ministeri
jos (SAM) darbuotojos D. Jankaus
kienės, su "Taikos kaimeliu“ minis
terija ryšius palaiko jau kelerius me
tus. SAM į Vokietiją išsiuntė per 100 
ortopedinių ligonių ligos istorijų, do
kumentus, nuotraukas. Ką atsivežti 
gydyti, sprendžia vokiečių medikai. 
Iki šiol pagalbos jau sulaukė 20 
Lietuvos vaikų.

Jaunųjų konservatorių stovyklos Trakuose dalyviai su Seimo nariais L. Andrikiene, A. Kubilium, K. 
Dirgėla, V. Žiemeliu, M. Treiniu ir V. Lape.

Ar dažnai Lietuvos pilietis susi
mąsto: kas perims valstybės vairą po 
10-15 metų? Ar pagalvoja patys val
džios vyrai, kritiškai įvertinęs sunkią 
kovą prieš infliaciją, korupciją ir nu
sikalstamumą: gal vertėtų užleisti 
vietą naujai kartai, politikams profe
sionalams?

Ne visi gyvena šia diena. Tėvynės 
sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 
suorganizavo jaunųjų konservatorių 
vasaros stovyklas, kurios vyko Tra
kuose (liepos 10-17 d.) ir Drus
kininkuose (liepos 18-24 d.). Trakų 
stovykloje dalyvavo 160 jaunųjų 
konservatorių iš visos Lietuvos. Pa
grindiniu stovyklos renginiu tapo po
litinis žaidimas "Valstybės valdy
mas“. Buvo sudarytas Seimas su sa
vo kairiąja dauguma, centro frakcija 
ir dešiniąja opozicija, komitetais, o 
Seimo nariams įsismarkavus išrinkta 
Etikos ir procedūrų komisija ir net 
Konstitucinis Teismas.

Ir ko tik neįvyko per septynias 
Seimo darbo dienas! Dar praėjusiais 
metais Anykščių stovykloje išrinktas 
šešėliniu Prezidentu Jo Ekscelencija 
R. Baužinskas turėjo progą net du 
kartus pristatyti Seimui Ministro 
Pirmininko kandidatūras, buvo suda
rytos dvi vyriausybės: pirmoji atsista
tydino dar nepradėjusi dirbti, o antro
ji buvo apkaltinta kompetencijos trū
kumu ir jai pareikšta interpeliacija. 
Kairioji dauguma jau per pirmas tris 
dienas skilo į keletą mažesnių frak
cijų ir tada sudarė koaliciją. Buvo 
perskaityta keliolika pareiškimų,

Atsiusta paminėti
Skautų aidas. Oficialus Lietuvių 

skautų sąjungos organas. Šiuo metu 
leidžiamas JAV. Redaktorius A. Sau- 
laitis. 2345 West 56 Street, Chicago, 
1L 60636.

”EL“ redakcijoje Vilniuje gautas 
š. m. Nr. 4. Jame paminima Lietuvos 
skautų brolijos vyriausiojo skautinin
ko J. Šarausko, žuvusio Červenėje, 
100-oji gimimo sukaktis, rašoma apie 
pirmąjį Lietuvos skautų Šefą gydytoją 
J. Alekną, pasakojama apie skautų 
gyvenimą Lietuvoje ir užsienyje, yra 
tradicinis skyrius "Tau, vadove“ ir kt.******

Laiškai lietuviams. Tėvų Jėzuitų 
leidžiamas religinės ir tautinės kultū
ros žurnalas. Redaktorius - J. Vaiš- 
nys, S J. Adresas: 2345 W. 56th 
Street, Chicago, 1L 60636-1098. Me
tinė prenumerata - 15 dol.

”EL“ redakcija Vilniuje iškart ga
vo du šiųmetinius numerius - gegu
žės ir birželio mėnesių. Be rašinių re
ligine ir tautine bei istorine tematika 
yra žinių iš Lietuvos, "Kalbos“, "įvai
renybių“ skyreliai. Gegužės mėn. 
numeryje paskelbtos 35-ojo "Laiškų 
lietuviams“ konkurso laimėtojų pa
vardės. Birželio mėn. numeryje pa
sakojama apie 35-ąją "Laiškų lietu
viams“ metinę šventę, kurios metu 
įteiktos tos premijos. 

pristatyta svarstymams daugybė vi
sokiausių nutarimų ir įstatymų pro
jektų. Visi Seimo nariai įnirtingai gy
nė savo, savo frakcijos ir savo atsto
vaujamos visuomenės dalies intere
sus ir vykdė visus anksčiau paminė
tus veiksmus, pagrįsdami juos sva
riais argumentais ir čia pat cituodami 
Lietuvos Respublikos Konstituciją ar 
Seimo Statutą. O vakare, po plenari
nių posėdžių, vaikinai ir merginos 
draugiškai dalyvavo seminaruose, 
klausėsi paskaitų apie Lietuvos vidi
nę, finansinę ir ekonominę padėtį, 
apie nacionalinį saugumą. Paskaitas 
skaitė prof. V. Landsbergis, Savano
riškosios krašto apsaugos tarnybos 
vadas A. Pocius, Seimo nariai V. La
pė, M. Treinys, E. Kunevičienė, sve
čiai iš JAV teisininkai R. ir B. Naru- 
šiai ir kt. Stovykla baigėsi naujos še
šėlinės vyriausybės rinkimais. Šešėli
niu Ministru Pirmininku išrinktas J. 
Meldžiukas, Vilniaus universiteto 
studentas.

Druskininkų stovykla buvo visiš
kai kitokio profilio. Čia dalyvavo 60 
jaunųjų konservatorių - pačių per
spektyviausių politikų iš visos Lietu
vos. Dienotvarkė buvo labai įtempta. 
Ideologija, teisė, užsienio politika, 
kultūra, Vakarų valstybių parama 
Lietuvai - tokių temų seminarams va
dovavo žymūs mokslininkai, politi
kai, svečiai iš užsienio (prof. V. 
Landsbergis, prof. V. Kubilius, dr. A. 
Nesavas, G. Kirkilas, R. Dagys, M. 
Laurinkus, K. Platelis, D. Kuolys, E. 
Vareikis, p. Judita ir Eugenijus Čup- 

GUNNEL TRAVEL SERVICE
LTD

Siūlo šias paslaugas: 
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako viešbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių 
ir atgal:

pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais. 
Visi skrydžiai - iš Heathrow.

Bilieto kaina - £285.
Skandinavijos Avia Sistema (SAS) 

kasdien (išskyrus sekmadienius) organizuoja skrydžius 
iš Mančesterio (per Kopenhagą) į Vilnių ir atgal. 

Bilieto kaina - £320.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

Gunnel Travel Service LTD 
Hayling Cottage Stratford St. Mary 

Colchester Essex CO7 6JW 
Tel (+44-206) 322033 
Fax (+44-206) 322352

Užs. 784

linskai iš Kanados). Daug dėmesio 
buvo skirta M. K. Čiurlioniui, jo kū
rybai ir gyvenimui. Į poezijos vaka- 
rą-diskusiją jaunimą pakvietė K. 
Platelis, S. Geda, Z. Mažeikaitė, J. 
Jekentaitė, K. Saja ir kiti literatai. 
Stovyklos metu vyko šauniausio 
konservatoriaus ir šauniausios kon
servatorės rinkimai. Vaikinai ir mer
ginos turėjo parašyti politinį straipsnį 
tema "Kodėl reikalingas referendu
mas?“, pademonstruoti savo oratori
nius sugebėjimus debatuose, atlaikyti 
klausimų liūtį spaudos konferencijoje 
ir, galų gale, palinksminti publiką. 
Taigi, šauniausiais konservatoriais iš
rinkti Sonata Samoškaitė iš Palangos 
ir klaipėdietis studentas, šešėlinis 
Prezidentas R. Baužinskas.

Norėtųsi padėkoti žmonėms, be 
kurių šios stovyklos nebūtų įvykusios 
- pagrindiniams rėmėjams p. A. Mar
kevičiui (Santa Monica, JAV), p. lo- 
han Stang (Norvegijos-Lietuvos aso
ciacija) ir valstybinei įmonei "Anykš
čių vynas“. Na, ir abiejų stovyklų or- 
ganizatoriams, Tėvynės sąjungos 
Seime nariams Laimai Andrikienei, 
Andriui Kubiliui, Vidmantui Žieme
liui, Kęstučiui Dirgėlai. Visiems 
jiems mūsų nuoširdus ačiū!

Stovyklos baigėsi. Jaunimas išsi
skirstė į namus. Bet visi jaunuoliai iš
sivežė su savimi supratimą, kad vals
tybės valdymas - ne žaidimas. Tai di
džiulė atsakomybė ir pareiga.

Mante Margarita Meškeleviiiūli 
Jaunųjų konservatorių lygos narė
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įūra ir Lietuva

Šventė Klaipėdoje
"Mėlyna vasara'94“

Tris paskutiniosios liepos dienos 
šiemet buvo karštos ir uostamiesčio 
šeimininkams, ir svečiams. Jūros die
nai skirtų renginių programa išva
karėse prasidėjo jaunimo eitynėmis 
centrinėmis miesto gatvėmis. Vėliau 
buvo linksmybių, reginių, muzikos 
pasirinktinai kiekvieno širdžiai.

Jūrų muziejaus ir akvariumo pen
kiolikos metų sukakties proga direk
torius (uoliausias jo įkūrėjas) Aloy
zas Každailis pažymėjo, jog muziejų 
jau aplankė kone trigubai tiek žmo
nių, kiek gyvena mūsų šalyje. Jubi
liejui buvo atidaryta nauja ekspozici
ja "Ikikarinės Lietuvos jūreiviai, lai
vai ir kapitonai“, primenanti mažai 
žinomus, pamirštus puslapius Lie
tuvos kaip jūrų valstybės istorijoje.

Miesto tarybos pirmininkas V. 
Čepas ir meras J. Aušra aukštai įver
tino fotomenininko Albino Stubros 
parodą "Jūrų šventės Klaipėdoje 
1964-1993 m.” Vakare pilnutėlėje 
Žvejų kultūros ir sporto rūmų salėje 
varžėsi jaunieji klaipėdiečiai artistai 
ir muzikantai. Teatro aikštėje entuzi
astingai rinkosi ir jauni, ir seni, kon
certavo kaimo muzikos ansamblis 
"Jonis“, sklidinas humoristinių dainų.

Liepos 3O-ąją devintą ryto miesto 
piliavietėje buvo iškeltos Lietuvos ir 
Klaipėdos vėliavos.

Keliauti bus patogiau
Gerą žinią paskelbė lenkų laikraš

tis ”Nowa Europa“. Pasak jo, jau lap
kričio mėnesį Lietuvos ir Lenkijos 
siena Budziškių perėjoje bus atidary
ta visų rūšių transportui, - rašo Eltos 
korespondentas Varšuvoje. Iki šiol 
čia važiavo tik krovininis transportas.

Pranešama, kad sienos perėjos 
statybą Lenkijos pusėje perėmė vo

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

koše nuo 1994 m. rugpjučio 12 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsie-
nio valiutų santykius:

Valiutos Litai už Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt. pavadinimas valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 6.1454 Latvijos latai 7.2464
Armėnijos dramai 0.0125 100 Lenkijos zlotų 0.0175
Australijos doleriai 2.9886 Moldovos lėjos 0.9662
Austrijos šilingai 0.3588 Norvegijos kronos 0.5769
100 Baltarusijos rublių 0.0140 Olandijos guldenai 2.2470
Belgijos frankai 0.1226 Prancūzijos frankai 0.7371
Čekijos kronos 0.1412 100 Rusijos rublių 0.1898
Danijos kronos 0.6395 SDR 5.7849
ECU 4.8198 Singapūro doleriai 2.6546
Estijos kronos 0.3168 Suomijos markės 0.7672
Ispanijos pesetos 0.0306 Švedijos kronos 0.5120
100 Italijos lirų 0.2508 Šveicarijos frankai 2.9951
Japonijos jenos 0.0396 100 Ukrainos karbovancų 0.0091
Kanados doleriai 2.9041 Vengrijos forintai 0.0368
Kirgizijos somai 0.3670 Vokietijos markės 2.5245
Kazachijos tengės 0.0881

Litus į bazinę valiutą ir bazinę valiutą į litus bankai keičia patvirtintu ofi-
cialiu kursu - 4.00 litai už 1 JAV dolerį, imdami ne didesnį nei Lietuvos
banko nustatytą atlyginimą už keitimo operacijas. Kitas valiutas bankai
perka ir parduoda pačių bankų nustatytomis kainomis.

Naujas įžymios pianistės 
kompaktinis diskas

Įžymi lietuvių pianistė, tarptautinių Vilniaus, Tallinno, Ail- 
Union, Budapešto, Paryžiaus konkursų laureatė įrašė "MARCO 
POLO“ firmos išleistą dviejų M. K. Čiurlionio CD albumą. Tarp 
populiarių kūrinių pirmą kartą įrašyta sonata fortepijonui ir M. 
Rubackytės sukurta styginių kvarteto transkripcija. Kartu su anks
čiau įrašytu F. Liszt'o CD (Lyrinx, France) abu M. K. Čiurlionio 
CD buvo aukščiausiai įvertinti JAV svarbiausio kritikos žurnalo 
’’Fanfare“ ir bus geriausių CD metų sąraše.

"MARCO POLO“ atstovaujama "Fono“ Vokietijoje, “MARCO 
POLO“ Anglijoje, “Media 7“ Prancūzijoje ir “Allegro“ JAV.

Mūza Rubackytė atstovaujama:
Gen. Management: A. Shuvaloff 16 rue Vernier Paris, 

France. Tek 45-74-03-43, Fax: 45-74-64-61; Germany: Bucher 
Konzertdirektion. Tel: 62-23-406-95, Fax: 62-23-471-35; UK: 
P. V. A. Management. Tel: 905-640-663, Fax: 905-640-663; 
Japon: BEATO, 3331-4461, Fax: 3331-4726; USA Int Artists 
All. Tel: 703-451-1662, Fax: 703-451-0628.

Dramos teatre vykusiame iškil
mingame Jūros dienos minėjime da
lyvavo šalies Prezidentas, krašto ap
saugos ir finansų ministrai, Rusijos 
generalinis konsulas M. Dmitrijevas, 
Lietuvos generalinis konsulas Kali
ningrade S. Šileris, grupė Seimo de
putatų, įmonių atstovų, kiti oficialūs 
asmenys.

Buvo pabrėžta, jog pirmą kartą 
Lietuva Jūros šventę pradėjo švęsti 
1934 metais. Nepriklausomybę atkū- 
rusioje šalyje šiemet šventė oficialiai 
paminėta pirmą kartą Klaipėdoje.

Nemaža klaipėdiečių, nusipel
niusių Lietuvos laivynui bei plėtojant 
marinistinę kultūrą, apdovanoti mies
to valdybos padėkos raštais ir atmini
mo medaliais.

Pagal ikikarinės Lietuvos paprotį 
Prezidentas ir miesto vadovai į van
denį nuleido vainikus, jais buvo pa
gerbti iš jūros negrįžę jūrininkai. 
Vainikai nuleisti ir iš trijų sportinių 
lėktuvų.

Trečiąją dieną Teatro aikštėje 
vyko liaudies menininkų mugė ir 
kapelų koncertai, Kuršių mariose 
startavo baltaskarės jachtos.

Vertingų pirkinių pateikė vers
lininkai, noriai apsipirko svečiai.

Ignas Pikturna

kiečių firma “Terbau“, kuriai talkina 
dar dvi vokiečių ir viena lenkų fir
ma. PHARE fondas šiam tikslui 
skyrė 2,5 mln. ekiu (69 mlrd. zlotų).

Naujoji sienos perėja bus viena 
moderniausių ir didžiausių Lenkijoje. 
20 hektarų plote bus nutiesta 17 kon
trolės juostų, pastatytos automobilių 
stovėjimo aikštelės.

Danijoje yra apie 80 tūkst. skautų, 
kurie priklauso šešioms skirtingoms 
organizacijoms. Antroji pagal didu
mą - “DET DANSKE SPEIDER- 
KORPS“ (30 tūkst.) arba “Mėlynieji 
skautai“. Jie šiemet liepos 19-28 d. 
surengė penktąja savo stovyklą BLA 
SOMMER (Mėlyna vasara). Joje da
lyvavo 23 tūkst. skautų, tarp jų buvo 
3 tūkst. iš 40-ies užsienio šalių. Tai 
didžiausia iki šiol Danijoje vykusi 
stovykla. Į ją buvo atvykusios dvi 
grupės skautų iš Vilniaus: 12 “Ker
navės“ tunto skautų ir 10 Europos 
skautų.

Lietuvius nustebino stovyklos 
dydis - ištisas palapinių miestas 
driekėsi vieno kvadratinio kilometro 
plote. Čia buvo bankas, paštas, par
duotuvės, cirkas, parodos ir t. t. Kal
velėje ant ratu sustatytų stiebų plevė
savo ir Lietuvos trispalvė.

“Kernavės“ tunto skautai gyveno 
su savo draugais danų skautais iš Hi-

Jūrų skautų 
išvyka

Šių dienų Lietuvos jūrų skautai 
tik svajoja apie jūrų keliones ir tokį 
laivą kaip “Budys“, kurį jų pirmta
kai buvo įsigiję dar 1925 metais. 
Štai kokiu improvizuotu burlaiviu 
neseniai keliavo Kauno mariom 
Vilniaus jūrų skautai: stiebas - sau
sos pušelės kamienas, burė - nuo 
keturirklės mokomosios valtelės, 
pats laivas - desantininkų pontonas 
iš rusų kariuomenės palikto šlamš
to, takelažas - vos ne skalbinių vir
vės iš ūkinių prekių krautuvės. Lai
vas varomas daugiausia irklais, ne
bent į burę pūstų labai palankus vė
jas.

Jaunimėlis juo nuplaukė mariom 
bei Nemunu aukštyn nuo pakaunės 
iki Birštono ir atgal apie 100 km 
per pačią liepos kaitrą. Atkaklieji 
užkariaus jūras!

Galiūnų konkurso nugalėtojas - 
jūreivis iš Klaipėdos Raimundas Zenkevičius

Klaipėdos vasaros koncertų est
radoje penkiolika tūkstančių žiūrovų 
stebėjo, kaip dešimt vyrų galynėjosi 
dėl stipriausiojo vardo. Galynėtis 
dėl šio titulo į Lietuvą atvažiavo 7 
stipruoliai iš užsienio ir trys lietuvi
ai. Daugkartinis galiūnų konkursų 
nugalėtojas italas Sebastionas Aba- 
tielas - drabužių pardavėjas. Indėnų 
kilmės amerikietis Haroldas Kolin- 
sas, pravardžiuojamas Vyriausiuoju 
geležiniu lokiu. Į Gineso rekordų 
knygą įtrauktas indėno pasiekimas, 
kai iš vietos jis patempė 42 tonas 
sveriančius penkis sunkvežimius. 
Tik atvykęs į Vilnių dukart pasaulio 
galiūnas anglas Markas Higinsas 
nutarė pasigalynėti su “Boeing'u“. 
Bet ir po pirmo, ir po antro bandy
mo nepavyko iš vietos pajudinti 52 
tonas sveriančio lėktuvo. Tik pilo
tas, įjungęs variklius, padėjo galiū
nui. Jau dešimt metų su Marku dėl 
stipriausiojo vardo kovoja daugkar
tinis pasaulio galiūnų prizininkas, 

Pasaulio galiūnų konkurso nugalėtojas Raimondas Zenkevičius.
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

lerodo pačiame stovyklos centre. Ša
lia jie padarė parodėlę apie Lietuvą ir 
skautus. Ištisai plūdo žmonės norėda
mi sužinoti daugiau apie mūsų kraštą 
arba ko nors išmokti.

Didžiausias Danijos laikraštis 
išspausdino dviejų lietuvių skaučių 
nuotraukas ir jų pasakojimą apie 
skautavimą Lietuvoje.

Taip pat didelis susidomėjimas 
buvo antrąja grupe iš Vilniaus - 
Europos skautais.

Labiausiai stovykloje išgarsėjo 
lenkų harceriai. Jų atvyko net 300 
kartu su profesionalia skautiškos 
muzikos grupe.

Kasdien stovykloje vykdavo dau
gybė gerai organizuotų užsiėmimų: 
plaukiojimas kanojomis, plaustais, 
maisto gaminimas, medinių dviračių 
meistravimas, vaidybos, cirko triukų 
kursai ir 1.1. Lietuviai visur noriai 
dalyvavo ir daug ko išmoko.

Stovyklavimo metu kaitino saulė,

Žygio akimirką įamžino Lionginas Zaidovas.

1988 m. stipriausias vyras pasaulyje 
islandas Hjaltis Amasonas. Jis prisi
pažino, kad Islandijos užsienio rei
kalų ministras - jo geriausias drau
gas, taigi apie Lietuvą jis viską su- 
žinąs iš jo. Žino, kad Vilniuje yra Is
landijos gatvė ir didžiuojasi, jog jo 
šalis pirmoji pripažino Lietuvos ne
priklausomybę. 1992 m. čempionate 
jis užėmė trečią vietą po to, kai lie
tuviui Alvydui Kirkliauskui buvo 
neužskaityti du taškai ir jis neteko 
teisės į šią vietą. Japonas Michaelis 
Abdula - anglų kalbos mokytojas. 
Kanadietis Ronaldas Trotjeras - 
daugkartinis pasaulio galiūnų kon
kursų prizininkas, misteris Kanada - 
atvežė į Lietuvą pasaulio galiūnų 
diržą. Diržo kelionė konkurso orga
nizatoriams kainavo 2000 dolerių.

Tik pirmoje rungtyje - 25 kg sve
riančio akmens metime - pirmavo 
užsieniečiai. Karučio stūmime per
galės tikėjosi M. Higinsas, 1988 m. 
pasiekęs šioje rungtyje pasaulio re- 

todėl buvo dienų, kai reikėdavo tau
pyti vandenį. Kartais stovyklos ligo
ninė būdavo perpildyta perkaitusiais 
saulėje skautais.

Didžiojo žaidimo dieną į stovyklą 
atvyko 15 tūkst. svečių. Kas norėjo, 
galėjo dalyvauti kokios nors šalies 
paruoštame žaidime ar šokyje.

Kiekvieną dieną virš stovyklos 
skraidė lėktuvai ir malūnsparniai, iš 
kurių fotografuodavo ir filmuodavo. 
Daugybė reporterių dirbo ir ant že
mės.

Lietuviai daugiausia bendravo su 
danais, bet smagu buvo susipažinti su 
norvegų, austrų, meksikiečių, rusų ir 
kitais skautais.

Stovykla greitai praėjo. Visi 23 
tūkst. skautų susirinko į stovyklos 
uždarymą. Skambėjo dainos, 40 
kalbų buvo pasakyta “Iki pasimaty
mo“, griaudėjo fejerverkai.

Alkas Paltarokas
Prityręs skautas

kordą (1366,77 kg). Šįkart jam nepa
vyko pasiekti net privalomos 5 metrų 
atžymos, stumiant 1050 kg karutį. 
Laimėjo R. Zenkevičius. Po platfor
mos kėlimo neliko jokių vilčių italui 
B. Abatielui ir japonui M. Abdulai 
nei indėnui H. Kolinzui, kuriam ply
šo nugaros raumuo. Pergalės pelnė 
Kirkliauskas, pakėlęs 900 kg platfor
mą. 925 kg neįveikė niekas. Lietuvos 
stipruoliams labai patinkančioje 
rungtyje - po 60 kg sveriančių svars
čių nešimas - pergalę pelnė R. Zen
kevičius. Nepralenkiamas dviejų 
šimtų metrų bėgime su 90 kg svorio 
maišu buvo Lietuvos siunkiosios at
letikos čempionatų daugkartinis nu
galėtojas ir rekordininkas klaipėdietis 
S. Mėčius (49,6 sek., o pasaulio re
kordas - 42,7 sek.!).

Šiais metais stipriausio pasaulio 
žmogaus vardą iškovojo klaipėdietis 
Raimondas Zenkevičius. Eksčempio
nas Markas Higinsas apjuosė R. Zen
kevičių Kanados tabako kompanijos 
“Markten“ prizu - aukso diržu, kuria
me dabar bus išgraviruotas ir jūrinin
ko iš Klaipėdos vaidas. Antroji vieta 
atiteko 1988 m. laimėtojui Islandijos 
galiūnui H. Arnasonui. Jam tik ke
liais taškais nusileido Lietuvos galiū
nas, beje, vyriausias šių varžybų da
lyvis, marijampolietis Alvydas Kirk
liauskas.

Tuo pat metu vyko konkursas 
“Lietuvos galiūnas-94“. Jo nugalėto
jais tapo R. Zenkevičius, A. Kirk
liauskas ir S. Mėčius.

Beje, vienas iš konkurso dalyvių 
A. Kirkliauskas “Respublikos“ laik
raščiui išsakė abejones dėl teisėjų 
objektyvumo, netgi dėl pirmosios 
vietos paskyrimo. Teigiama, kad esą 
vienoje iš rungčių R. Zenkevičiaus 
laikas buvo netiksliai užfiksuotas, 
todėl nubraukus jam skirtus taškus į 
stipriausio pasaulio vyro titulą būtų 
pretendavęs islandas H. Amasonas.

ELL
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LONDONE
1994 m. rugpjūčio 27 d. įvyks 

referendumas "Dėl neteisėto pri
vatizavimo, nuvertintų indėlių bei 
akcijų ir pažeistos teisėsaugos“ 
nuostatų. Jungtinėje Karalystėje 
esantys Lietuvos Respublikos 
piliečiai gali balsuoti LR ambasa
doje Londone atvykdami asme
niškai arba paštu.

Norėdami patikslinti balsuo
tojų sąrašus, prašytume Lietuvos 
Respublikos piliečius, esančius 
Jungtinėje Karalystėje, pranešti 
LR ambasadai Londone savo pa
vardę, vardą, adresą, paso numerį 
ir asmens kodą.

Papildoma informacija apie 
balsavimo tvarką bus paskelbta 
vėliau. Prašome kreiptis adresu:

Lithuanian Embassy,
17 Essex Villas,
London W8 7BP, 
tel. 071-938 2481.

Lietuvos Respublikos 
ambasada Londone

KUN. J. SAKEVIČIUS 
DALYVAVO LAIDOTUVĖSE 

KAUNE

Liepos 30 d. vėlyvą vakarą 
Kaune mirė Juozas Poderis, MIC, 
70 m. Velionis buvo Kauno šv. 
Gertrūdos bažnyčios rektorius, rū
pinęsis tos bažnyčios, kuri yra tau-

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
Derbyje - rugpjūčio 20 d., šešta

dienį, 14 vai., Bridge Gate.
Nottinghame - rugpjūčio 21 d., 

11.15 vai., Židinyje. 

tinis palikimas, remontu. A.a. Po
deris kunigystei pasiruošė pogrin
dyje. Jis buvo uolus dvasinio Lietu
vos atgimimo apaštalas, iškentėjęs 
Sibiro tremtis.

Laidotuvėse rugpjūčio 2 d. daly
vavo kardinolas V. Sladkevičius, 
vysk. VI. Michelevičius, vysk. S. 
Tamkevičius, vysk. R. Kriščiūnas ir 
keliolika kunigų, tarp jų - kun. J. 
Sakevičius MIC iš Londono. Mišių 
metu provincijolas kun. Pr. Račiū
nas MIC priminė velionio gyveni
mo bruožus, o prie kapo jautrų ir 
įspūdingą pamokslą pasakė Kauno 
katedros klebonas prel. V. Jalins
kas. J. Poderis palaidotas prie jo 
puoselėtos bažnyčios sienos.

Rūpestingai velionį ligos metu 
slaugė Panemunės senelių pensio
nato direktorė Aldona Krinickienė 
ir seselė pranciškietė Teresė Besec- 
kaitė.

ELI

AUKOS SKAUTU 
STOVYKLAI

Lietuvių skautų sąjungos (LSS) 
Garbės narys ir DBL S-gos Notting- 
hamo skyriaus veiklusis pirmininkas 
Julius Damaševičius rašo: ’’Siunčiu 
25 svarus skautų ir skaučių stovyklai. 
Linkiu gražaus oro, našaus ir pras
mingo stovyklavimo. Vadovams 
sveikatos ir ištvermės“. DBLS sky
riaus valdyba skyrė 20 svarų, J. F. 
Damaševičiai - 5 svarus.

Nuoširdžiai skautiškai dėkoja
me.

v.s. J. Maslauskas

ATSIPRAŠYMAS

1992 m. rugpjūčio 28 d. ’’EL“ 
Nr. 34 pranešime apie aukas skautų 
stovyklai įvelta klaida: Nottingha- 
mo lietuviai per p. V. Montvilaitę 
surinko aukų 50 svarų (paskelbta, 
kad 30 svarų).

Atsiprašome p. V. Montvilaitės 
ir notinghamiečių už klaidą. Tačiau 
apgailestaujame, kad apie klaidą su 
komentaru pranešta tik po dvejų 
metų laiko.

LSS rajono vadija 
1994 08 02

Gerbiamieji skaitytojai,
padaryta klaida ruošiant išsiųsti 

’’EL“ 32-ąjį numerį, todėl kai kurie 
skaitytojai gavo po 2 vokus, o kai 
kas galbūt nė vieno. Visų labai atsi
prašome.

ELR

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

DOVANOS IR PARAMA 
ARTIMIESIEMS LIETUVOJE
VAISTAI - pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje gami

namus vaistus. (Jei vaistų pavadinimas žinomas - receptai ne
reikalingi).

MAISTAS - praktiškas ir įvairus siuntinys Nr. 11. 2 I valgo
mosios alyvos, 2 sv. ryžių, 2 sv. makaronų, 1 indelis tirpstančios 
kavos, 4 sv. cukraus, 1 sv. sūrio, 1 dėž. saldainių, 1 dėž. sausai
nių, 2 sv. pupelių kavos, 2 sv. geriausios dešros arba salami, 4 
dėžutės konservuotos mėsos. Siuntinio kaina - £70.

RAŠOMOSIOS MAŠINĖLĖS - parduodame ir pristatome 
OPTIMA rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu - £160.

Rašomoji juostelė (cartridge) - £4.00.
Klaidų atitaisymo juostelės (cartridge) 2 - £4.00.
PINIGINĖS DOVANOS - pervedame pinigines dovanas tuo

jau gavus užsakymą. Pervedimo mokestis 3% plius pristaty
mo ir iškeitimo į pageidaujamą valiutą mokestis - £15.00

BALTIC STORES & Co.
Z. Juras & A. Juras,

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 
Tel.: 081-460 2592 Fax: 081-318 7643

Britanijos-Lietuvos draugija '
Kviečiame Britanijos lietuvius dalyvauti Britanijos-Lietuvos 

draugijos veikloje. Draugijos tikslas yra plėtoti politinius, eko
nominius, mokslinius ir kultūrinius ryšius tarp Britanijos ir Lie
tuvos. 1994 m. vasario 16 d. įvykusiame steigiamajame susi
rinkime Britanijos-Lietuvos draugijos pirmininku buvo išrink
tas lordas Ennals.

Laukiame visų, ypač jaunimo.

Besidominčius draugijos veikla prašome kreiptis šiuo adresu:
Imsrė Sabaliūnaitė,
Britanijos-Lietuvos draugijos valdybos sekretorė,
17 Essex Vilias,
London W8 7BP.
Tel. 071-938-2481.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS - 
PAGRINDINIS LIETUVIŲ SĄSKRYDIS

Tautos šventės minėjimas - Lietuvių sąskrydis įvyks 
Wolverhamptone, šeštadienį, rugsėjo 17 dieną.

Rengėjas - DBL S-gos Wolverhamptone skyrius

ROCHDALE TRAVEL 
CENTRE

Eastern European Travel

Pramogai ar bizniui
Mes išspręsime visus jūsų reikalus 

Lietuvoje.
Žemiausiomis kainomis skriskite 

į Rytų Europą.
Grupiniai skrydžiai (schedule flights) iš Londono 

ar Manchesterio į Vilnių ir atgal nuo £225.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis: 
EASTERN EUROPEAN TRAVEL 

66 Drake Street 
Rochdale, Lancs. 

OL16 1PA 
Tel 0706 868765

PASAULYJE
Apie krikščioniškos etikos 

problemas - jaunimui
Sicilijos, Viagrande miestelyje, 

vyko Italijos Gyvybės sąjūdžio su
rengtas studijų seminaras, skirtas 
žmogaus asmens orumo proble
matikai. Dalyvavo jaunimas nuo 18 
iki 30 metų. Diskusijų pagrindinis 
motyvas buvo paskutinė popiežiaus 
Jono Pauliaus II enciklika ’’Veritatis 
Splendor“. Ja remiantis nagrinėti 
įvairūs bioetikos klausimai: kuriuo 
metu pradėta gyvybė tampa žmogu
mi; kuo ši klasifikacija skiriasi krikš
čionybės mokyme ir valstybių įstaty
muose; kaip nustatyti žmogaus mir
ties akimirką; kodėl krikščionybė 
nepritaria genetinėms manipuliaci
joms; kas yra žmogus - gyvybės tar
nas ar savininkas? Italijos Gyvybės 
sąjūdis, surengęs šį studijų seminarą 
ir pasiūlęs būtent šias temas, siekė at
kreipti didesnį jaunimo dėmesį į 
krikščioniškos etikos klausimus. 
Pasak seminaro organizatorių, šiuo 
metu, artėjant Kairo žmonijos ir pa
žangos konferencijai, susidarė itin 
palankios sąlygos sudominti jaunimą 
krikščioniškos etikos problematika.

Ekumeninė sesija
Šiaurės Italijos Passo della Men- 

dola miestelyje, esančiame prie pat 
Trento miesto, kuriame reformacijos 
laikais buvo surengtas garsusis Tri- 
dento susirinkimas, vyko 32-oji eku
meninė sesija. Ją surengė vadinama
sis Ekumenizmo sekretoriatas.

Kaip sakė sesijos pradžios kalboje 
Bažnyčių ekumeninės tarybos narys, 
liuteronų pastorius Lukas Vischer, 
ekumenizmas negali būti apribotas 
vien skirtingų krikščioniškų tradicijų 
tikėjimo doktrinai rūpimais debatais. 
Ekumenizmas turi būti atvirumo, dia
logo ir bendro veikimo nuostata. 
Skirtingų tikybų krikščionys sutarti
nai turi reaguoti į šio meto politines, 
socialines ir ekologines problemas. 
Turime įsitikinti, kad pagrindiniai 
žmonijos priešai yra jos pačios susi
kurtos baisybės: etninis valymas, val
džios troškimas, gamtinės aplinkos 
užteršimas. Bažnyčios turi deramai 
atsižvelgti ir į minėtus socialinius, 
politinius ir ekologinius sunkumus, 
kurių šalinimui reikalingas sutartinis 
visų krikščionių veikimas.

Kunigas - kovos su 
narkotikų prekyba 
centro direktorius

Portugalas kunigas Victor Feytor 
Pinto išrinktas Vakarų Europos ko
vos su narkotikų prekyba informa
cinio centro pirmininku. Kunigas 
Pinto yra pirmas dvasininkas, išrink
tas šioms pareigoms. Centro duome
nimis naudojasi įvairios operatyvinės 
struktūros, tiesiogiai kovojančios su 
narkotikų bizniu.

Pavojus katalikams 
Jemene

Adeno mieste, kurį prieš kurį lai
ką užėmė Šiaurės Jemeno kariuome
nė, iškilo pavojus katalikams ir jų 
bažnyčioms. Vos užėmus miestą, 
prasidėjo nugalėtojų kariuomenės ka
reivių plėšikavimai ir vandalizmo ak
tai. Kareiviai plėšė išlikusias parduo
tuves, apleistus namus. Iškilo grėsmė 
ir bažnyčioms. Plėšikaujantys karei
viai užlipo ant 1855 metais kardinolo 
Gulielmo Massaja statytos Švento
sios Šeimos bažnyčios stogo, numušė 
kryžius nuo bažnyčios ir nuo varpi
nės. Paskui bandė išlaužti bažnyčios 
duris ir ją padegti, bet šiems vanda
liškiems kėslams spėjo sutrukdyti 
prie bažnyčios susirinkusi negausi 
vietos katalikų bendruomenė. Pasikė
sinta ir prieš buvusią Adeno katedrą, 
statytą 1892 metais. Grupė musul
monų fanatikų iš šautuvų ir automatų 
suniokojo Jėzaus širdies statulą bei 
bandė nuplėšti kryžių nuo varpinės. 
Policija sutrukdė įvykdyti piktus 
kėslus.

Vatikano radijo lietuviškų laidu 
redakcijos žinios
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