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Čečėnijos opozicijos ginkluoti kovotojai mitingo metu viename kaime.
EPA-Elios nuotrauka

Pirmąkart tiek užsienio reikalų 
ministrų Lietuvoje

Paaštrėjo padėtis Čečėnijoje. 
Manoma, kad artimiausiu metu į 
Čečėniją gali įsiveržti Rusijos kari
uomenė - po to, kai Rostove prie 
Dono apsilankė B. Jelcinas. Tik 
kažin ar jam buvo malonu sužinoti, 
jog Čečėnijos opozicinių jėgų įkurtos 
tarybos vadu tapo Ruslanas Chas
bulatovas, vienas iš pernykščio puo
limo prieš Jelciną vadovų.

Čečėnijos URM kreipėsi į pasau
lio bendrijos vyriausybes ir parlamen

Politikos apžvalgininko pastabos

Karštą vasarą -
I karsta mei

Karšta vasara Lietuvos politikus, 
valstybės vadovus išgynė į pajūrį, ku
ris buvo vienintelė atgaiva nuo nere
gėtos tvankos. Jūsų apžvalgininkas 
tik kelioms dienoms buvo nuvykęs į 
Palangą, bet ir čia jo automobilis bu
vo prispaustas prie šaligatvio skuo
džiančio Prezidento ekskorto: valsty
bės vadovas skubėjo į pasaulio galiū
nų varžybas.

Tačiau jam, kaip ir kitiems politi
kams, nebuvo lemta ramiai ilsėtis: 
įsibėgėjo įnirtingos diskusijos dėl re
ferendumo, kuris vyks rugpjūčio 27 
dieną. Žurnalistai pastebėjo įdomų 
reiškinį. Referendumo sumanytojai 
vienas po kito atsakingiausiu metu 
važinėjo po užsienius, tuo tarpu jo 
priešininkai, kitaip sakant, valdančio
sios daugumos lyderiai Lietuvos 
miesteliuose, kaimuose uoliai agitavo 
prieš šį plebiscitą. Prisimename, kad 
ir Seimo bei prezidento rinkimų 
kampanijos metu kairieji naudojo tą 
pačią taktiką - ’’eiti į mases“, o deši
nieji buvo sutrikę, chaotiški, be to 
'ilgi nevengė pasivažinėti už jūrų 
marių...

Pasiruošimo referendumui fone 
politikų poilsį trukdė dažnai netikėti 
i labai svarbūs vizitai. Dar neišblėso 
IAV prezidento B. Clintono vizito 
Rygoje įspūdžiai, kai, likus vos sa
vaitei, buvo paskelbta apie Didžio
sios Britanijos premjero J. Majoro vi
štą į Lietuvą. Vienu ir kitu atveju šių 
valstybių vadovų kelias ėjo per Var
ovą, bet Baltijos šalys buvo įsitiki
nusios, kad B. Clintonas ir J. Majoras 
savo kelionę surengė būtent Lietu
vos, Latvijos ir Estijos nepriklauso
mybei palaikyti. Šios viltys ne visiš
kai pasiteisino, nes abu svečiai prita
šą ir Rusijos pretenzijoms dėl tariamo 
iškalbių teisių pažeidinėjimo Es- 
bjoje ir Latvijoje.

Po vakariečių vizitų ramybės ne- 
' &vė aukšti pareigūnai iš Rytų. Reikš

minga buvo Kazachstano prezidento 
NNazarbajevo trijų dienų viešnagė 
buvoję. Reikšminga pirmiausiai ji 
*ivo svečiui iš Alma Altos, nes N. 
Nazarbajevas gavo Lietuvos vadovų 

tus prašydama padaryti poveikį Mas
kvai, kuri, pasak URM, sankcionuoja 
neteisėtus veiksmus Čečėnijos atžvil
giu. Kiek anksčiau 15 Lietuvos Sei
mo narių pasirašė kreipimąsi į pasau
lio šalių parlamentus ir vyriausybes 
dėl padėties Čečėnijoje, pasisakė 
prieš Rusijos karinės jėgos naudojimą 
tame krašte. Rusijos ambasadorius 
Vilniuje kreipimosi nepriėmė. Seimo 
narių grupė taip pat paragino Prezi
dentą ir Vyriausybę užstoti Čečėniją.

lė Rytams
patvirtinimą, kad kazachai galės per 
Klaipėdos uostą pervežti savo prekes 
į Europą. Vilnius įsitikino, kad Ka
zachstanas leis lietuviams naudotis 
savo aerouostais ir geležinkeliu pake
liui į Kiniją. Tiesa, buvo ir kitų susi
tarimų, tačiau dėl didelio nuotolio ir 
daugybės sienų vargu ar jie bus efek
tyvūs.

Šį penktadienį į Vilnių atskubėjo 
ir Maskvos miesto meras J. Lužko- 
vas. Apžvalgininkai stebisi, kad Ru
sijos sostinės vadovas priėmimu ir 
dėmesiu buvo sulygintas su valstybių 
vadovais. Su juo pasirašyta prekybos 
ir bendradarbiavimo sutartis, kiti su
sitarimai.

Rugpjūčio pabaigoje numatomas 
Sankt Peterburgo mero A. Sobčako 
vizitas į Vilnių.

Tokios derybos neturėtų būti verti
namos neigiamai, nes vienaip ar ki
taip gali padėti stiprinti Lietuvos eko
nomiką. Tačiau negalima nepastebėti, 
kad Lietuvos politika Rytų ir Vakarų 
kryptimis nėra subalansuota. Iš Vaka
rų Lietuva tikisi tik abstrakčios para
mos, įvairių organizacijų dėmesio. 
Tuo tarpu ryšiai su Rytų valstybėmis, 
daugiausiai - su Sandraugos vals
tybėmis, yra konkretesni. Bet kartu jie 
kelia ir nerimą, kad šitaip Lietuva 
’’pririšama“ prie senų ir, kaip parodė 
istorija, nepatikimų partnerių. Šitaip 
Vilniui Maskva supančioja rankas, ir, 
pavyzdžiui, derybose dėl Rusijos ka
rinio tranzito per Lietuvą didysis kai
mynas mums gali norėti diktuoti savo 
sąlygas. Beje, jau matome požymius, 
kad toks diktatas yra. Pavyzdžiui, 
gana įžūliai nuskambėjo Nidoje atos
togavusio Rusijos diplomato A. Udal- 
covo pamokymai, kaip mes turime 
spręsti tranzito problemą...

Vilniui jau seniai - kai į valdžią 
grįžo kairieji - nesiseka išlaikyti Rytų 
ir Vakarų politikos balanso. Ši karšta 
vasara parodė, kad, matyt, persikaiti- 
nę mūsų vadovai daug žemiau lanks
tosi Rytų galiūnams. Tai tuo labiau 
šventvagiška, artėjant Molotovo- 
Ribbentropo pakto metinėms...

Česlovas Iškauskas

1994 m. rugpjūčio 30-31 dieno
mis Palangoje įvyks Lietuvos, Latvi
jos, Estijos, Danijos, Islandijos, Nor
vegijos, Suomijos ir Švedijos užsie
nio reikalų ministrų pasitarimas. 
Šiaurės Europos šalių ministrai at
skris tiesiai į miestą Lietuvos pajūry
je, ten atvažiuos ir Baltijos kraštų de
legacijos.

- Tai, kad toks susitikimas vyksta 
Lietuvoje, didelė garbė mūsų valsty
bei, jos aukštas įvertinimas ir diplo
matinė parama mums, taip pat puiki 
galimybė Lietuvos vardui vėl su
skambėti Europoje ir visame pasau
lyje, - pasakė vakar kalbėdama su 
”EL“ korespondentu Užsienio reika
lų ministerijos Šiaurės Europos šalių 
skyriaus vedėja, viena iš susitikimo 
Palangoje rengėjų Asta Skaisgirytė. - 
Pirmąkart Lietuva vienu metu priims 
septynių kitų valstybių užsienio 
reikalų ministrus. Tai puiki proga 
jiems pabendrauti ne tik oficialių 
susitikimų metu, bet ir neformalioje 
aplinkoje. Su ministrais susitiks 
Lietuvos prezidentas.

Asta Skaisgirytė priminė, kad pir
masis Šiaurės ir Baltijos šalių atstovų 
susitikimas pagal formulę 5+3 įvyko 
1992-siais metais Bomholmo saloje, 
Danijoje. Jame dalyvavo aštuonių ša
lių premjerai. Po to pagal tą formulę 
ne kartą buvo susitikę ne tik Lietu
vos, Latvijos, Estijos, Danijos, Islan
dijos, Norvegijos, Suomijos, Švedi
jos vyriausybių vadovai, bet ir užsie
nio reikalų, gynybos ministrai. Lygiai 
prieš metus, 1993-ųjų rugpjūčio 31- 
ąją, toks pasitarimas įvyko Vysbyje, 
Gotlando saloje (Švedija). Tada už
sienio reikalų ministras Povilas Gy
lys ir pakvietė savo kolegas ateinantį 
sykį susitikti Lietuvoje.

Asta Skaisgirytė pažymėjo, kad 
susitikimo data Palangoje simbolinė - 
prieš metus rugpjūčio 31-ąją paskuti
nis Rusijos kareivis paliko Lietuvą; 
laukiama, kad šiemet Rusijos kariuo
menė paskutinę rugpjūčio dieną bus 
išvesta iš Latvijos ir Estijos. Tas 
reikšmingas įvykis Palangoje būtų 
džiaugsmingai sutiktas. Baltijos šalys 
visą laiką po nepriklausomybės atga
vimo to atkakliai siekė, jų pastangas 
ypač atkakliai rėmė mums palankios 
Šiaurės šalys.

Atsakydama į klausimą, kokias 
temas ketina aptarti aštuonių šalių už
sienio reikalų ministrai, Asta Skais
girytė pastebėjo, jog tokio lygio su
sitikimuose svarstomos bendro pobū
džio, globalinės.ir regioninės proble
mos. Šiame susitikime dėmesys pir
miausia bus atkreiptas į Šiaurės ir

įkurtas Lietuvos vystymo bankas
Rugpjūčio 16 dieną Vilniuje Vy

riausybės rūmuose pasirašyta Lietu
vos vystymo banko (LVB) steigimo 
sutartis. Ją Lietuvos Vyriausybės 
vardu pasirašė finansų ministras E. 
Vilkelis ir Europos rekonstrukcijos ir 
plėtros banko (ERPB) vyriausiasis 
bankininkas ir direktorius D. Hexte- 
ris. Ceremonijoje dalyvavo Šiaurės 
investicijų banko viceprezidentas U. 
Hindstromas, Šiaurės šalių ambasadų 
Lietuvoje atstovai, LVB steigimo 
komiteto pirmininkas J. Aliukonis ir 
kiti oficialūs asmenys.

LVB akcijos padalintos taip: 64 
proc. - Lietuvos Vyriausybės; 36 
proc. - ERPB. Banko pradinio įstati
nio kapitalo dydis - 5 mln. ekiu. Lie
tuvos Vyriausybės turtinio įnašo dalis 
- pastatas Stulginskio gatvėje, kur įsi

Baltijos valstybių integravimosi į 
Europos struktūras procesą. Jeigu 
žvelgsime į ateitį, tai aišku, jog Euro
pos Sąjungoje lyg ir ryškėja tam tik
ras šiaurinis darinys, labai svarbus 
Baltijos kraštams, sakė A. Skaisgiry
tė. Ji pranešė, kad antra didelė pokal
bių Palangoje tema - tai padėtis Balti
jos regione, mūsų santykiai su Rusija 
ir Rytų kaimynais, Kaliningrado sri
ties demilitarizacijos problema. A. 
Skaisgirytė priminė, kad Švedijos už
sienio reikalų ministre Margaretha af 
Ugglas šiemet gegužės mėnesį po ap
silankymo Vilniuje nuvyko į Kalinin
gradą, ten savo kalboje išdėstė nuo
monę dėl per didelio tos srities mili
tarizavimo, pareiškė, kad tai anomali
ja Baltijos regione, nes srityje sutelk
tos didžiulės sausumos bei jūrinės 
karinės pajėgos. M. af Ugglas išsakė 
viltį, kad Rusija pradės mažinti savo 
kariuomenę Kaliningrado srityje iki 
normalaus gynybinio poreikio. Tai 
rūpi visoms Baltijos šalims.

Trečias blokas klausimų, numaty
tų aptarti Palangoje, - Baltijos kraštų 
dvišaliai santykiai su Šiaurės Euro
pos valstybėmis, pranešė A. Skaisgi
rytė. O tų santykių spektras labai pla
tus. Tai gynybos, saugumo bei taikos 
palaikymo pajėgų kūrimo klausimai. 
Tai ir ekonominiai reikalai, investici
jų skatinimas (galbūt žinoma apie 
Šiaurės šalių vyriausybių remiamą 
programą ’’Baltic investment prog
ramme“; šiauriečių pastangomis prieš 
keletą metų įkurtas ’’Baltic invest
ment bank“, kuris veikia Vilniuje, Ry
goje, Taline, bei kt.). Viena iš šiaurie
čiams rūpimų problemų - padėtis mū
sų branduolinėje energetikoje. Jie 
daug mums padeda šioje srityje, ypač 
Švedija, pažymėjo A. Skaisgirytė.

Daugiašaliai Baltijos ir Šiaurės 
valstybių užsienio reikalų ministrų 
pokalbiai Palangoje vyks rugpjūčio 
31-ąją, o išvakarėse, rugpjūčio 30- 
ąją, numatytas trišalis Lietuvos, Lat- 
vįjos ir Estijos delegacijų susitikirhas. 
Kaip sakė A. Skaisgirytė, mus ir mū
sų artimiausius kaimynus prie Balti
jos dominančių temų irgi daug: tai ir 
užsienio politikos koordinacijos rei
kalai, ir bendros rinkos kūrimo, mui
tų, sienų apsaugos, piliečių bevizio 
važiavimo, Baltijos taikos bataliono 
kūrimo bei kiti klausimai. Taip pat 
bus kalbama apie Baltijos ministrų 
tarybos, kuri įkurta šių metų birželio 
13 d., veiklą. Ketinama aptarti Tary
bos struktūrizavimo procesą, kad ši 
institucija pradėtų veikti kuo grei
čiau. Bus kalbama apie vyresniųjų 
pareigūnų komitetų, kurie dar šį ru

kurs LVB, taip pat 2 mln. dolerių. Pi
nigai, pasak E. Vilkelio, Švedijos 
bankui leidus paimti iš šios šalies vy
riausybės Lietuvai skirtos 28,5 mln. 
dolerių paskolos. Pasak finansų mi
nistro, ateityje ši paskola bus pakeista 
Lietuvos biudžeto lėšų sąskaita, 
kadangi kitų metų biudžete bus nu
matyta atitinkama suma, reikalinga 
suformuoti šio banko įstatinį kapita
lą. ERPB įstatinio kapitalo piniginė 
dalis - 1,8 mln. ekiu.

Būsimas kredito linijas planuoja
ma gauti iš ERPB, Šiaurės investici
jos bei Vokietijos bankų.

Lietuvos vystymo bankas teiks 
maždaug. 15-18 procentų metinių pa
lūkanų trumpalaikius ir ilgalaikius 
kreditus pirmiausia smulkioms ir vi
dutinėms privataus verslo įmonėms. 

denį bus įkurti, sudarymą. (Baltijos 
ministrų tarybos vyresniųjų pareigū
nų komitetai bus kuriami šakinių mi
nisterijų principu.) Tarp kitko, paste
bėjo A. Skaisgirytė, pavyzdys ima
mas iš Šiaurės šalių ministrų tarybos 
- gera mūsų rezultatyvaus bendradar
biavimo su šiauriečiais iliustracija.

Rengiamos kelios trišalės sutartys, 
kurias numato pasirašyti Palangoje 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos užsienio 
reikalų ministrai, bet detaliau apie jas 
Užsienio reikalų ministerijos parei
gūnė kalbėti kol kas nenorėjo, nes tas 
darbas nebaigtas. Ji sakė, kad jau ke
lis kartus buvo susitikę trijų šalių ats
tovai aptarti ruošiamus pasirašymui 
dokumentus, derino susitikimo pro
gramą. Su Šiaurės šalių užsienio rei
kalų ministerijomis susitikimo Palan
goje rengimo klausimai derinami per 
tų valstybių ambasadas Vilniuje (jas 
turi visos susitikimo dalyvės, išsky
rus Islandiją). Numatoma, kad Balti
jos šalių ministrai po susitikimo pa
skelbs bendrą pareiškimą. O ar bus 
kokia nors visų aštuonių užsienio rei
kalų ministrų deklaracija, dar neaiš
ku, sakė A. Skaisgirytė, tai gali būti 
nuspręsta jau pasitarimo metu. Po su
sitikimo Palangoje įvyks spaudos 
konferencija, kalbės visų delegacijų 
vadovai ir turės progą pasakyti, ką jie 
mano apie svarstytus klausimus.

A. Skaisgirytė pranešė, kad penkių 
Šiaurės Europos valstybių užsienio 
reikalų ministrai iš Palangos skris, 
kiek žinoma, į Bornholmą. Pagal 
tradiciją jų bendri pasitarimai turi 
vykti vienoje iš tų šalių, todėl Dani
jos, Islandijos, Norvegijos, Suomijos 
ir Švedijos užsienio reikalų žinybų 
vadovai negalės pasinaudoti proga 
akis į akį pasitarti Palangoje

Paklausta, kokių svečių iš Šiaurės 
kraštų galime tikėtis artimiausiu metu 
ir kur numato vykti Lietuvos pareigū
nai, A. Skaisgirytė pasakė, jog rudenį 
į Vilnių atvyks Danijos užsienio rei
kalų ministras. Perspektyvoje numa
tomas Islandijos prezidentės vizitas 
Lietuvoje. Planuojamas ir Lietuvos 
prezidento vizitas į Švediją, bet toli
mesnėje ateityje. URM Šiaurės Euro
pos šalių skyriaus vedėja taip pat 
pranešė, jog planuojama Norvegijoje 
atidaryti Lietuvos ambasadą - gal jau 
net šiais metais. Kol kas ten yra Lie
tuvos garbės konsulas. Lietuvai Da
nijoje, Norvegijoje ir Islandijoje at
stovauja ambasadorius D. Čekuolis, 
reziduojantys Kopenhagoje; Švedijo
je - ambasadorius R. Kolonaitis; 
Suomijoje - P. Auštrevičius.

ELR

Numatomų skirti kreditų apimtys - 
nuo 1 mln. litų iki 1 mln. ekiu. Biz
nio planai jau priimami. Juos žadama 
įvertinti per 2-3 mėnesius. Per pir
muosius metus tikimasi perskirstyti 
apie 20 mln. dolerių vertės kreditinių 
lėšų. Bankas turėtų tapti centru, per 
kurį pasaulio šalys ir organizacijos 
drąsiai teiktų kreditus Lietuvai.

LVB vadovaus direktorių valdy
ba. Joje - 3 Lietuvos ir 2 ERPB atsto
vai, kurie turės 5 vadinamuosius dub
lerius. Banke dirbs iki 20 specialistų 
bei techninis personalas.

Estijoje analogiškas bankas veikia 
15 mėnesių, Latvijoje - 6. Pasak 
ERPB atstovų, kitų Baltijos kraštų 
patirtis leis geriau dirbti Lietuvos 
vystymo bankui.

ELI
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Seniausias Lenkijos lietuvis mirė Varšuvoje
Kaip Eltai ir Užsienio reikalų mi

nisterijos informacijos ir spaudos 
skyriui pranešė Lietuvos ambasada 
Lenkijoje, eidamas 93-uosius metus, 
mirė seniausias Lenkijos lietuvis, en
tuziastingas lietuvybės Lenkijoje pro
paguotojas Juozas Markuza.

Į Lenkiją Juozą Markuzą su dukra 
Birute (žmona mirė 1940 m.) nu
bloškė karo audros. Artėjant frontui, 
jie traukėsi į Vokietiją, bet prie Elbės 
buvo sulaikyti sovietų kariuomenės, 
kuri įsakė grįžti į Lietuvą. J. Marku

Vasario 16-osios gimnazija: prieš naujuosius 
mokslo metus prisiminkime praėjusius

Vasario 16-osios gimnazija 
1993/1994 mokslo metus pabaigė 
liepos 1 d. Jie buvo geri. Gimnazija 
turėjo 98 mokinius - 50 berniukų ir 
48 mergaitės. Retai kada gimnazijoje 
tiek mokinių būna. Išleisti 9 abitu
rientai. Iš likusių 89 tik 7 ateinančiais 
metais turės kartoti mokslus toje pa
čioje klasėje, o visi kiti perkelti į 
aukštesnes klases. Geriausi mokiniai 
buvo šie: 1) Haroldas Matulevičius; 
2) Almis Udrys; 3) Justinas Namavi- 
čius; 4) Viktoras Diavara; 5) Rūta 
Vitkauskaitė; 6) Rasa Markšaitytė. 
Ateinančiais metais gimnazija turės 
15 abiturientų, tai mūsų mokyklai 
rekordinis skaičius. 10 abiturientų iŠ 
Vokietijos ir 5 iš Lietuvos.

Praeitieji metai buvo labai veik
lūs. Nora pagal mokinių skaičių tai 
nedidelė mokykla, bet veikė tautinių 
šokių grupė, mergaičių oktetas, jau
nesniųjų ir vyresniųjų mokinių or
kestrai bei dainų būrelis, kurio tikslas 
nebuvo ruoštis pasirodymams, o tik 
išmokti senų lietuviškų liaudies dai
nų. Keli mokiniai lankė muzikos

Amerikiečiai Lietuvoje
"Diena“ 08 17 išspausdino Eltos 
pranešimą apie JAV Taikos korpuso 
veiklą "Savanorių grupė pradeda 
darbą Lietuvoje“.

JAV Taikos korpuso trečiosios 
grupės savanoriai Lietuvos Meni
ninkų rūmų Baltojoje salėje iškil
mingai prisiekė dvejus metus tar
nauti mūsų valstybėje.

Po priesaikos 9 anglų kalbos 
mokytojai išvyko dirbti į Vilniaus, 
Klaipėdos, Marijampolės, Garlia
vos, Vilkaviškio, Molėtų, Anykščių, 
Mažeikių, Joniškio vidurines mo
kyklas. 6 savanoriai - smulkaus vers
lo patarėjai - dirbs Lietuvos ekono
mikos ir privatizacijos bei Informa
cijos institutuose, ’’Junior Achieve- 
ment/Lietuva“, Kauno žemės ūkio 
akademijos inovaciniame centre, 
Kauno biznio centre bei Radviliškio 
miesto valdyboje.

15 savanorių atvyko į Lietuvą 
birželio 10 d., gyveno lietuvių šei
mose ir lankė paruošiamuosius va
saros kursus, kurių metu intensyviai 
mokėsi lietuvių kalbos, anglų kalbos 
dėstymo metodikos, susipažino su 
verslo sąlygomis bei ekonomine 
Lietuvos padėtimi, taip pat su lietu
viška kultūra, tradicijomis ir papro
čiais.

Programų esmė - siųsti į Lietuvą 
dvejų metų tarnybai savanorius ang
lų kalbos mokytojus, kurie dirba vi
durinėse mokyklose, ir smulkaus 
verslo patarėjus, padedančius būsi
miems verslininkams Lietuvoje gau
ti visas reikalingas žinias verslui 
pradėti ir plėsti.

Laikraštyje taip pat pažymima, 
kad Taikos korpusą finansuoja JAV 
Kongresas. Tai yra nepriklausoma 
nepolitinė organizacija. Ji teikia 
techninę pagalbą pageidaujančioms 
šalims, suteikia amerikiečiams gali
mybę giliau pažinti kitų valstybių ir 
tautų žmones bei kultūrą, sudaro 
sąlygas artimiau susipažinti su JAV 
ir ju gyventojais, bendraujant su 
savanoriais. 

za, sužinojęs, kad jo pavardė yra 
įtraukta į tremtinių sąrašus, nutarė pa
silikti Lenkijoje. Nemokėdamas kal
bos, jis dirbo vairuotoju, vėliau trans
porto įmonės vadovu, tuo pačiu metu 
neakivaizdiniu būdu baigė Varšuvos 
aukštąją ekonomikos mokyklą.

Pablogėjus sveikatai, 1959 m. bu
vo priverstas išeiti į pensiją. Nuo to 
laiko, persikėlęs gyventi į Lenkijos 
sostinę, savo gyvenimą pašventė lie
tuvybės skleidimui Varšuvoje: buvo 
vienas pirmųjų Lenkijos lietuvių vi

mokyklas Lampertheime ir Viemhei- 
me, kur mokėsi groti instrumentais. 
Šokių ir muzikos vadovams M. Šmi
tienei ir A. Paltinui į talką atėjo Rūta 
Nemunienė, kuri be jokio atlyginimo 
mokė kanklininkus ir davė pianino 
pamokas.

Veikė ir tradicinės jaunimo orga
nizacijos - skautai ir ateitininkai. 
Šiais metais ypač aktyvūs buvo atei
tininkai, mokslo metų pabaigoj išlei
dę savo laikraštėlį.

Beveik visos klasės oranizavo 
savo klasės iškylas. Mokiniai nuo 5 
iki 8 klasės aplankė Bruehl'į prie Bo
nos, kur ne tik garsi pilis, bet ir žai
dimų parkas. Devintokai stovyklavo 
prie Bodeno ežero, vienuoliktokai - 
Nekaro slėnyje, o 10b/11b klasės bu
vo Berlyne. Tryliktokai po abitūros 
pakeliavo po Rytų Vokietiją ir Čeki
ja- -

Šiais mokslo metais teko atsisvei
kinti su keliais mokytojais. Po pirmo
jo semestro pasitraukė kapelionas 
kun. Edmundas Putrimas. Jo vietoj 
atėjo kun. Gediminas Tamošiūnas iš

’’Nidos“ banko problemos
Apie tai "Lietuvos ryte“ rašo net trys to 
laikraščio redakcijos darbuotojai 08 
17.

Pranešama, kad Vilniaus trečio
sios apylinkės teismo *antstoliai areš
tavo ’’Nidos“ banko lėšas esamose 
sąskaitose bei depozitus. Taip pat 
areštuotas ’’Nidos“ bankui priklau
santis devynių aukštų pastatas, esan
tis Vilniaus centre, A. Juozapavičiaus 
gatvėje. Tai padaryta po to, kai liepos 
7 dieną Vilniaus trečiosios apylinkės 
teismas buvo priėmęs sprendimą 
išieškoti iš ’’Nidos" banko "Ancoro- 
bank“ naudai apie du milijonus litų.

Pasak ’’Lietuvos ryto“, ši istorija 
prasidėjo praėjusių metų gruodžio 1 
dieną, kai komercinis bankas ”Anco- 
robank“ suteikė 300 tūkstančių dole
rių kreditą smulkiam Utenos versli
ninkui, individualios įmonės ’’Aistis“ 
savininkui D. Remeikiui. Tuomet už 
šio kredito grąžinimą garantavo 
’’Nidos“ bankas. Tik vėliau paaiškė
jo, kad verslininkas D. Remeikis bu
vo tik pėstininkas šiame žaidime. Pa
imtus 300 tūkstančių dolerių jis po 
pusvalandžio perdavė neseniai pagar
sėjusiam bankų aferistui, uždarosios 
akcinės bendrovės ’’Deira“ vadovui 
D. Glušakovui (pats D. Glušakovas 
savo vardu imti paskolos nesiryžo, 
nes jau buvo pakankamai žinomas). 
Prieš kredito ėmimą firmos ’’Aistis“ 
ir ’’Deira“ buvo sudariusios jungtinės 
veiklos sutartį. Pats D. Remeikis tei
gia, kad jis patikėjo D. Glušakovu, 
pasiūliusiu daryti biznį perkant ir par
duodant tepalus. Atėjus laikui mokėti 
procentus už paimtą kreditą, pinigus 
’’Ancorobankui“ D. Remeikis sumo
kėjo pardavęs vienintelį savo turtą - 
dviejų kambarių butą. Tolesnis 300 
tūkstančių dolerių likimas neaiškus. 
Viena iš versijų, kad D. Glušakovas 
šiuos pinigus iškart atidavė ’’Nidos“ 
bankui. Pats D. Glušakovas šiuo me
tu yra dingęs. Šis policijos ieškomas 
aferistas kaltinamas, kad apgaulės 
būdu iš įvairių šalių bankų išviliojo 
kelis milijonus dolerių. Teismo metu 

suomeninės kultūrinės draugijos pir
mininkų, parašė atsiminimus, kurių 
ištraukas spausdino ’’Aušra“, iki pat 
mirties aktyviai dalyvavo visuose 
Lenkijose lietuvių bendruomenės ren
giniuose. Juozas Markuza turėjo gra
žų balsą, buvo pirmuoju giedotoju 
kas mėnesį Varšuvoje vykstančiose 
lietuviškose pamaldose.

Rugpjūčio 12 d. Pavaršuvės Lias- 
kų kapinėse iškilęs smėlio kauburėlis 
paženklino seniausio Lenkijos lietu
vio amžinojo poilsio vietą.

Lietuvos. Ateinančiais mokslo metais 
gimnazijoj nebedirbs berniukų bend
rabučio vedėjas Leonidas Venckus ir 
mokytojai Alois Weigel ir Ruth Stau- 
fenberger. Pastaroji 23 metus dėstė 
vokiečių kalbos pagalbines pamokas 
ir dabar dėl ligos turi pasitraukti. 
Alois Weigel gimnazijoj išdirbo 35 
metus. Jis dėstė vokiečių kalbą ir is
toriją ir buvo mokinių labai mylimas. 
Ilgus metus mokiniai jį išsirinkdavo 
savo patikėtiniu, kuris pagal įstaty
mus atstovauja mokinių interesams 
prieš mokyklos vadovybę ir mokyto
jų posėdžiuose bei artimai bendradar
biauja su mokinių komitetu. Savo pa
reigas jis visuomet gerai atlikdavo. 
Nors jis vokietis, bet savo sūnų leido 
į lietuvių gimnaziją. Taip vokietukas 
Mykolas Weigel puikiausiai išmoko 
lietuviškai ir su Argentinos lietuvaite 
Suzana Juknaite (taip pat buvusi 
Vasario 16-osios gimnazijos mokinė) 
sukūrė lietuvišką šeimą.

Naujieji mokslo metais prasidės 
rugpjūčio 29 d.

A.Š.

’’Nidos“ banko atstovai bandė įro
dinėti, kad D. Remeikiui išduotas ga
rantinis raštas - negaliojantis. Po lie
pos 7 dienos Vilniaus trečiosios apy
linkės teismo sprendimo ’’Nidos“ 
bankas šį sprendimą bandė apskųsti 
Aukščiausiajam Teismui. Tačiau 
apylinkės teismas kasacinio skundo 
nepriėmė, nes ’’Nidos“ bankas nesu
gebėjo sumokėti šiuo atveju būtino 
apie 100 tūkstančių litų valstybinio 
mokesčio. Teismas įvertino, kad ’’Ni
dos“ banko pateikti dokumentai apie 
sumokėtus mokesčius - klastotė.

’’Ancorobank“ - pirmasis šalies 
bankas, kuris pateikė ieškinį "Nidos“ 
bankui. Neatmetama galimybė, kad 
tokius ieškinius dėl nepagrįstų garan
tinių raštų gali pateikti ir kiti bankai.

Kai kurių ekspertų nuomone, tai, 
kad "Nidos“ bankas nesugeba sumo
kėti šiaip nedidelės normaliam ban
kui 2 milijonų litų skolos, reiškia 
banko krachą. Bankininkų teigimu, 
"Nidos“ bankas buvo išdalijęs labai 
daug jokiais užstatais nepadengtų 
kreditų, kurie iš anksto buvo pas
merkti negrąžinimui, rašo "Lietuvos 
rytas“.

Sustoti ar ne?
Nelinksmas atsitikimas aprašomas 
"Respublikoje“ 08 17 Virginijaus Gai- 
venio straipsnyje "Prirakino vokietį 
prie lietuviško beržo“.

Praėjusio sekmadienio vakare Vo
kietijos pilietis Uvė Vyghardas, sė
dęs į savąjį automobilį "Opel Omega 
Kombi“, iš Klaipėdos nutarė dumti į 
Vilnių. Mat čia prieš kelias savaites 
buvo nusipirkęs butą, ruošėsi su vie
na firma pasirašyti bendradarbiavimo 
sutartį ir pradėti dirbti. Todėl jis įsi
dėjo į automobilį televizorių, video
magnetofoną, kitų daiktų, kad apsi
gyvenęs naujame bute nors šį tą tu
rėtų. Jam važiuojant į Vilnių, apie 22 
vai. 30 min. kelio Kaunas-Vilnius 
42-ajame kilometre, šalia Elektrėnų, 
kelią pastojo keli uniformuoti pilie
čiai. Nors ir girdėjęs galybes pasako
jimų apie Lietuvoje siautėjančius uni
formuotus ir ginkluotus pareigūnus, 
vokietis sustabdė automobilį. Prie jo 
priėję vyriškiai (šis svetimšalis labiau 
linkęs tikėti, kad užpuolikai buvo

Eltos patalpose - 
paslaugų salonas ’’Žurnalistas“

Eltos fotokronikos direktorius Kęstutis Jankauskas (kairėje) ’’Žurnal
isto“ paslaugų salono atidarymo metu.

Jis atidarytas Vilniuje, Gedimino 
pr. 21/2. Fotomėgėjai, fotomeninin
kai, žurnalistai, reklamos specialistai 
čia gali naudotis ’’Fuji“ firmos fotola
boratorijos paslaugomis. Salono part
neriai yra tokios garsios firmos kaip 
’’Minolta“, IBM, ’’Fuji“ ir kitos. Eltos 
direktoriaus pavaduotojas komercijai 
ir technikai K. Grigaliūnas salono ati
darymo metu pranešė, kad ELTA 
’’Fuji“ firmos įrangai įsigyti gavo 144 
tūkst. dolerių kreditą. Tikimasi, kad 
ji atsipirks per 2-3 metus. Eltos direk
torius A. Semaška sakė, kad rudenį 
Vyriausybė gal pagaliau pritars šios 
žinių agentūros privatizavimui ir 
nebereikės valstybės dotacijų jos 
veiklai (dotacijos sudaro 24 proc. 
Eltos pajamų). Seimo nutarimu Eltai 
šiais metais skirta 300 tūkst. litų do
tacija teikti informaciją nemokiems 

krašto apsaugos uniformomis, o ne 
policijos) pareikalavo atidaryti baga
žinę, ėmė apžiūrinėti automobilio sa
loną, vis kažką esą rusiškai kalbėda
mi apie narkotikus. Po to penki plė
šikai, įrėmę automobilio vairuotojui į 
smilkinį pistoletą, nuvedė jį gal 30 
metrų nuo kelio prie miškelio, pri
rakino jį antrankiais prie beržo (ran
komis pastarajam apglėbus medį) ir 
nulėkė vokiečio automobiliu Kauno 
link. Svetimšalis prirakintas ir prabu
vo iki pirmadienio ryto, kol apie 8 
vai. 20 min. šalia Šios vietos atsitikti
nai nesustojo vienas automobilis.

Straipsnyje pažymima, kad auto
mobilis kol kas nesurastas. Nieko 
nerašoma apie neseniai labai padidin
tas baudas už neštoj imą stabdant 
pareigūnams...

Karaliaučiaus krašte 
išmontuotas paminklas 

Herkui Mantui
Apie tai pranešama Antano Lauraičio 
rašinyje "Lietuvos aide“ 08 17.

Narkyčių (dabar Meždurečjės) 
gyvenvietėje prie Mantegarbio kalno, 
kur 1271 m. žuvo didysis prūsų suki
limo vadas Herkus Mantas, pernai 
720-ųjų žūties metinių proga Prūses 
ir Mažosios Lietuvos fondas nutarė 
pastatyti paminklą. Sumanymui pri
tarė Lietuvos kultūros ir švietimo mi
nisterija. Sudaryta sutartis su skulpto
riumi S. Indrašiūnu, architektu G. 
Putkausku.

Černiachovskio vykdomasis ko
mitetas posėdyje pritarė Lietuvos 
kultūros ir švietimo ministerijos siū
lymui leisti statyti paminklą už Lietu
vos lėšas. Buvo skirta 0,15 ha že- 
mės.Trijų dalių kompozicija iš gra
nito, simbolizuojanti sukapotą žaltį, 
seniai pastatyta. Net tris kartus buvo 
skelbiamos paminklo atidengimo 
iškilmės, tačiau vis tekdavo atšaukti. 
Čemiachovsko valdžia neleisdavo.

O štai dabar iš ekspedicijos Kara
liaučiaus krašte grįžusi Lietuvos 
kraštotyros draugijos pirmininkė Ire
na Seliukaitė pranešė, kad paminklo 
Herkui Mantui nebėra - jis išmontuo
tas. Prūsos brolija toje vietoje, kur 
stovėjo paminklas, įsmeigė prūsų vė
liavą. Bet atvykusi Černiachovsko 

leidiniams Lietuvoje bei išeivijos or
ganizacijoms užsienyje.

’’Žurnalisto“ fotolaboratorija ko] 
kas vienintelė Lietuvoje gamina di
deles iki 30x40 cm dydžio spalvotas 
nuotraukas, tam naudojamas displė- 
jinis kadravimo ir spalvų koregavi
mo įrenginys. Salone prekiaujama 
įvairių firmų fotoaparatais, filmais ir 
kitokia fotoįranga. Kompiuterinės 
įrangos skyriuje demonstruojama 
moderni žurnalisto darbo vieta: ne
šiojamas kompiuteris su modemu, 
galintis perduoti informaciją į re
dakciją telefono kanalu. Be visų šių 
sudėtingų dalykų, salono lankytojai 
gali įsigyti paprasčiausių kanceliari
nių prekių ir kopijuoti tekstą "Mi
noltos“ aparatu.

Salone veikia turistinės firmos 
’’Baltic Travel Service“ skyrius.

miesto vadovybė liepė vėliavą pa
imti.

Beje, laikraštyje "Kaliningrads- 
kaja pravda“ ir kituose leidiniuose 
pasirodė straipsnių, kuriuose iš
kreiptas paminklo sumanymas. Ra
šoma, jog sukapotas žaltys simboli
zuoja atskirtą nuo Lietuvos Klaipė
dos kraštą - esą lietuviai norėtų iš 
rusų atsiimti Kaliningrado sritį, o iš 
lenkų - Mozūrų kraštą ir čia kurti 
Prūsų valstybę. Rašiniuose klausia
ma, kodėl visa tai nesuderinta su 
Maskva, kodėl būtent toks pamink
las čia turi būti. Naujam Herkaus 
Manto paminklui sukurti konkursą 
paskelbė Kaliningrado srities admi
nistracija.

Vėl plauks per Baltijos 
jurą.

Apie drąsų klaipėdietį jūreivį rašoma 
"Lietuvos ryte“ 08 17 Gedimino P- 
iluščio straipsnyje "Klaipėdietis ban
dys antrą kartą valtimi įveikti Baltijos 
jūrą“.

Liepos pradžioje iš senojo Klai
pėdos Pilies uosto savo gamybos 
irkline valtimi "Alfredas Jensenas“ 
išplaukęs Gintaras Paulionis pirmą 
kartą Lietuvoje jūreivystės istorijoje 
perkirto Baltijos jūrą.

Vakar "Lietuvos rytui“ paskam
binęs "Sūduvos“ jachtos kapitonas 
Romas Dovydaitis pranešė, kad 
Bomholmo saloje antrą kartą sutiko 
keliautoją. Prieš tai G. Paulionisjau 
buvo aplankęs Karlskronos uostą 
Jo įspūdžius plačiai aprašė pietinės 
Švedijos dienraštis "Blekinge lands 
tiding“, pažymėjęs, kad tokių drą
suolių jų kraštuose nepasitaikė nuo j 
vikingų laikų. "Man patinka nuo
tykiai. Išplaukęs į jūrą, norėjau nu
galėti savo baimę ir peržengti kran
to žmogui įprastas pasaulio suvoki
mo ribas. Kai esi vienas, yra laiko 
medituoti, tampi neatsiejama jūros 
ir dangaus dalimi. Kai kas vadina 
mane bepročiu“, - sakė G. Paulio
nis.

Straipsnyje rašoma, kad šiuo 
metu G. Paulionis laukia palankes
nių vėjų ir yra užsibrėžęs tikslą 
antrą kartą įveikti Baltiją.

V. Dima!
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Plungė, Oginskiai ir Pasaulio 
žemaičių dailės paroda

Į Plungės Oginskių rūmus žemai
tei iš viso pasaulio suvežė savo dar
bus, priskiriamus vaizduojamosios 
diilės sričiai. Apie tai skelbia ir vaiz
dingas plakatas, kuriame nurodyta, 
jog2-oji Pasaulio žemaičių dailės pa- 
toda buvo atidaryta Plungėje liepos 
16 d. (Telšiuose - kitą dieną), o že
maičių meška tiesia letenas prie tep- 
tuko. Šis simbolis yra ir parodos 
emblemoje, kurioje pirmenybė taip 
pit atiduodama Plungei.

Tas miestas ir visas kraštas svar
bus visos Lietuvos istorijai, kultūrai, 
jis išugdė daugelį žymių asmenybių. 
Mors Plungė ir ne kartą degė (nuo
XIX a. vidurio - 1846, 1894, 1914, 
1931, 1941 m.), bet palankių aplin
kybių ir žmonių pastangų dėka iškilo 
ir išlaikė žemaičių didmiesčio bei 
kultūros centro vaidmenį. Įtakos tu
rėjo besikryžiuojantys vieškeliai, vė
liau virtę plentais, Klaipėdos atgavi
mas 1923 m. ir pro Plungę nutiestas 
geležinkelis Kretinga-Telšiai (pirma
sis traukinys į Plungę atvažiavo 1932 
m. spalio 29 d.), žydų prekybinis ak
tyvumas, lietuvių pramonininkų 
energija ir parama švietimui bej kul
tūrai Lietuvos tarpukario nepriklau
somybės metais. Ir be abejo, Plungė 
nebūtų Plunge be Oginskių...

Irenijus ir jo sūnus Mykolas 
Oginskiai įsikūrė ten 1837 m. Čia 
Oginskių dvare XIX a. pabaigoje -
XX a. pradžioje buvo muzikos mo
kykla, joje 1889-1892 m. mokėsi M. 
K. Čiurlionis, vėliau kurį laiką grie
žęs ir garsiajame M. Oginskio or
kestre. Jo orkestrantus, vengiant caro 
valdininkų priekabių, teko vadinti 
"ugniagesiais“. Buvo čia ir privati 
mokykla, kurioje vaikai mokėsi lietu
viškai skaityti ir rašyti...

Pusiau juokais sakoma, jog nieko 
nėra pasauliui baisiau ir geriau negu 
užsispyrę žemaičiai. Ši mintis skam
bėjo Plungėje parodos atidarymo me
tu, o man dar priminė iš Plungės pa
gonės, Pučkorių kaimo, kilusį Praną 
Meškauską-Germantą. Tai 1941- 
1943 m. buvęs švietimo generaliniu 
tarėju ir Lietuvos kultūrai ir švietimui 
daug nusipelnęs plungiškis, užsispy
rusiai gynęs Lietuvą ir jos jaunimą 
nuo germanizacijos, nacių ideologi
jos, vokįečių fronto apkasų, galiau
siai "iššifruotas“ nacių gestapo, bet 
nesuprastas daugelio tautiečių. 1943 
m. kovo mėn. jis atsidūrė Štuthofo 
konclageryje, kur 1945 m. pavasarį 
mirė. P. Germantas netgi nacių oku
pacijos metais buvo pradėjęs rūpintis 
apgriautų Plungės Oginskių rūmų 
restauracija!..

Kūrėjų pasipriešinimas rutinai, 
dvasingumą naikinančiam materia
lizmui, pavydui bei goduliui jaučia
mas vaikštant Plungės Oginskių 
salėse. Tai nenuostabu. Juk meninė 
kūryba, gamtos ir žmogaus vidinio 
grožio vaizdavimas, mus supančio 
pasaulio, jo formų įvairovės, paslap
tingumo, spalvų perteikimas neįma
nomas dailininkui neatsisakant dalies 
to, kas daugeliui iš mūsų yra gyveni
mo būtinybė.

Nauju knygų lentynoje

Geros valios žmonės nenori pragaro Žemėje
Lietuva labai toli nuo Japonijos. 

Esame girdėję apie jos atominę tra
gediją. Dabar apie tai galime sužinoti 
daugiau iš knygos “Neužmirštama 
diena“. Joje - Hirosimos ir Nagasakio 
Hibakusų (nukentėjusiųjų) šauksmas. 
Kitaip neįmanoma apibūdinti trum
pų, įtaigių pasakojimų - prisiminimų. 
Yaeko Morimune tada buvo Hirosi
mos gyventoja. Ji rašo: “Vyriausioji 
sesuo ir aš pasiskolinome didelį ve
žimą, kad parvežtume sesers kūną. 
Paskui pririnkome lentų, uždėjome 
galvanizuotos geležies plokštę, pa
guldėme seserį. Tai buvo jos laidotu
vės. Sesuo buvo laiminga, nes mirė 
prižiūrima savo artimųjų. O kiek ne
gyvų žmonių kareiviai dėjo į krūvas,

Žemaičių dailės muziejuje 2-osios 
Pasaulio žemaičių dailės parodos 
salėse eksponuojamų darbų autoriai 
priklauso kelioms kartoms. Jie gyve
na įvairiose pasaulio šalyse ir dauge
lyje Lietuvos miestų. Dalis Oginskių 
rūmuose rodomų paveikslų tapytojų 
jau yra mirę ir jų darbų atgabenimu į 
Plungę pasirūpino artimieji, mo
kiniai, kolegos. Mažai tebekuriančių 
menininkų, kurių kūriniai kabo paro
dose, galėjo patys atvykti į Žemaitiją 
iš užsienio šalių, suteikusių jiems 
prieglobstį po 1944 m. pasitraukimo. 
Tačiau savo darbais, jų tematika, lie
tuvybės ugdymu išeivijos lietuvių 
kolonijose šie kūrėjai visada buvo ir 
tebėra su Žemaitija ir Lietuva. Į paro
dą taip pat pateko darbų iš Plungės 
muziejaus fondų. Plungėje galima 
pamatyti dar 1937 m. Paryžiaus tarp
tautinėje parodoje aukso medalį ir 
didįjį prizą pelniusio ir po karo JAV 
gyvenusio Adomo Galdiko (1993- 
1969) aliejines drobes. Jos depozito 
teisėmis bus Žemaičių dailės muzie
juje iki dailininko A. Galdiko muzie
jaus įsteigimo Mosėdyje (gimtinėje). 
Jau anapilin taip pat išėjusiems Te
lesforui Kulakauskui (1907-1977), 
Jonui Kuzminskiui (1906-1985), 
Liudui Truikiui (1904-1987), Jonui 
Švažui (1925-1976), kurių paveikslai 
eksponuojami parodoje, buvo lemta 
gyventi ir mirti tėvynėje. Tuo tarpu 
Telesforas Valius (1914-1977), pa
naudojęs grafikoje spalvas, “užgeso“ 
Toronte (Kanada), Romas Viesulas 
(L918-1986) Romoje (Italija), Liudas 
Vilimas (1912-1966) - Klyvlende 
(JAV), Adomas Vingis (1917-1980) 
- Melburne (Australija). Į Plungę at
keliavo jų darbai. Iš Mažeikių apskri
ties kilusio ir po 1944 m. sovietinės 
okupacijos Europos šalyse, vėliau - 
JAV, o nuo 1985 m. arčiau Lietuvos, 
Vokietijoje gyvenusio Alfonso Dar- 
gio keturis grafikos darbus iš savo 
kolekcijos Plungės muziejui padova
nojo Morta LJlpienė. Dabar su A. 
Dargio kūryba galima susipažinti Pa
saulio žemaičių dailės parodoje.

Krinta į akis, jog ypač daug darbų 
atkeliavo iš Australijos. Iš to žemyno 
žemaičių išeivių ir jų vaikų meno kū- 
rinių didelė dalis Plungę pasiekė 
Onutės Baltutienės rūpesčiu ir pas
tangomis. Tarp šių eksponatų yra 
Vidos Kabailienės, Rimo Kabailos 
(beje, rašančio ir Australijos abori
genų istoriją), Evos Kubbos drobės, 
o taip pat dukters Lauros Baltutytės 
paveikslai (vienas vadinasi “Sapnas 
apie Lietuvą“). į parodos atidarymą 
buvo atvykusi jau išeivijoje gimusi ir 
Australijoje gyvenanti tapytoja Dalia 
Antanaitienė, kurios drobėse išreikšta 
stresinė žmogaus būsena. O Vaclovo 
Rato (1910-1973) ir Irenos Smilgevi
čiūtės - Jokubauskienės darbuose at
sispindi Australijos gamta ir jos mo
tyvai.

Neįmanoma greitai praeiti pro 
garsiojo dievdirbio ir tautodailininko 
Stanislovo Riaubos (1904-1982) me
džio drožinius. Netoliese - skulpto
riaus varniškio Donato Lukoševi

pylė benziną ir padegdavo? Tai tikrai 
buvo pragaras žemėje! Aš jį mačiau 
būdama 18 metų.“ Y. Morimune pri
siminimų apybraiža pavadinta “Pra
garas žemėje“.

“Neužmirštama diena“ jau išleista 
japonų, anglų, esperanto ir rusų kal
bomis, o liepos mėnesį - lietuvių. Šio 
leidinio iniciatorė “Grupė, pasaulyje 
platinanti knygą “Neužmirštama 
diena“. Lietuvoje šia knyga susido
mėjo ir ją išleido Kęstučio Kazlaus
ko leidykla. Jis yra Lietuvos judėjimo 
“Černobylis“ koordinatorius. Iš anglų 
kalbos “Neužmirštamą dieną“ išvertė 
jo žmona Danutė Kazlauskienė.

Knyga labai kruopščiai parengta, 
išspausdintos visos japonų iliustra

čiaus sukurtas Juozapo Melchioro 
Giedraičio (vyskupo M. Valančiaus 
sekretoriaus) biustas, “čiurlioniški“ 
Vijos Tarabildienės ir Antano Visoc
kio paveikslai.

Istorinė tematika - Šiauliuose gy
venančio Antano Krištopaičio akva
relėse. Vienoje atspindėta pokario re
zistencija, matome partizaną poetą J. 
Butvilą. Labiau abstrahuota Lietuvos 
istorija Eduardo Juchnevičiaus, Vla
do Lisaičio kūriniuose.

Visus parodos autorius sunku ir 
išvardinti. Tarp iš Žemaitijos kilusių 
ir iš išeivijos savo darbus atsiuntusių 
dar yra JAV gyvenantys Kazys Var
nelis, Vytautas Ignas, Regina Jauta
kaitė, Kęstutis Zapkus. Vilniuje gy
vena ir kuria iš Žemaitijos kilę paro
dos dalyviai Ignas Budrys, Alfonsas 
Žvilius, Pranciškus Gerlikas, Leonar
das Tuleikis, Pranas Gudaitis, Valeri
jonas Vytautas Jucys, Vytautas Va
lius, Aloyzas Stasiulevičius, Celes- 
tinas Gerutis, Kaune - Donatas Valat
ka ir Osvaldas Jablonskis, Palangoje 
- Vytautas Kusas ir Vytautas Monce- 
vičius. Kostas Katkus - neseniai iš
leistų pašto ženklų, kuriuose atsispin
di svarbiausi Lietuvos istorijos įvy
kiai ir asmenybės, kolekcijos ir 
akvarelių autorius. Jo darbų taip pat 
galima pamatyti Plungėje. Šiame 
mieste veikianti Pasaulio žemaičių 
paroda tapo svarbia kūrybine gaire ir 
jauniems menininkams - plungiškei 
Ilonai Žvinakienei ir kitiems.

Paroda šimtamečių ąžuolų apsupi 
tuose Oginskių rūmuose - neeilinis 
įvykis ne tik Pungėje, bet ir visoje 
Lietuvoje. Kad jis įvyktų, daug pasi
darbavo A. Bumblytė, A. Dargienė, 
G. Razbadauskienė ir kiti buvusio 
Plungės kraštotyros muziejaus, o da
bar - Žemaičių dailės muziejaus dar
buotojai, architektė G. Pajarskaitė, 
Kultūros ministerijos dailės skyriaus 
vedėjas V. Liutkus ir dailininkas A. 
Švažas, daugelis kitų žmonių. Rengi
nį parėmė ne tik valstybinės įstaigos 
ir įmonės, bet ir Atviros Lietuvos 
fondas, įvairios akcinės bendrovės, 
atskiri asmenys, iš dienraščių - “Lie
tuvos aidas“.

Pasaulio žemaičių dailės paroda 
padarė Plungę regioniniu kultūros 
centru, pakėlė miesto muziejaus sta
tusą. Simboliška, jog muziejus turi 
vienintelį eksponatą, išlikusį iš M. 
Oginskio laikų. Ir ne bet kokį. Tai 
pianinas, kuriuo grojo Lietuvą išgar
sinęs M. K. Čiurlionis. Tarp parodoje 
eksponuojamų darbų autorių - Čika
goje gyvenantis Leonas Pabedinskas, 
kurio tėvas su broliu buvo įmonės, 
“Linų audinių“ fabriko pirmtako, 
steigėjai ir savininkai. Žemaičių dai
lės muziejus tikisi dėmesio ir iš da
bartinių žemaičių verslininkų. Jiems 
pavyzdį rodo parodoje dalyvaujantys 
menininkai, duodantys muziejui ne
mažai savo darbų.

Paskutiniąją parodos dieną, rug
sėjo 16-ąją, įvyks konferencija “Že
maitijos kultūra, dailė, etnografija, 
istorija ir šiandienos problemos“.

Stanislovas Buchaveckas

cijos. O Lietuvos “čemobyliečių“ 
tikslas toks pats, kaip japonų - kovoti 
prieš branduolinį ir vandenilinį gink
lą, skleisti anti branduolinę propagan
dą. Lietuviška “Neužmirštama die
na“ nusiųsta į Japoniją. Ten kasmet 
Gensnykio (gelbėtojų, likvidatorių) 
organizacija rengia konferencijas. 
Jiems lietuviai šiemet pateikė malonų 
siurprizą, Beje, viena leidinio redak
torių Miyuki Kameza jau yra para
šiusi: “Šiuos prisiminimus į užsienio 
kalbas išvertė geros valias žmonės“ 
Tokių žmonių yra ir Lietuvoje, jie jau 
galvoja ir apie antrąjį knygos lei
dimą.

Laima Stankevičiūtė

Laiškai redaktoriui
Gerb. p. Redaktoriau,
Birželio 25-liepos 1 d. numeryje 

paskelbėte apie 4 tūkstančių anglų 
svarų sterlingų premiją, kurią skiria 
p. Juozas Domeika. Lietuvių kalbos 
reikalai man rūpi ne mažiau, kaip p. 
Domeikai, todėl labai pritariu tokiam 
sumanymui, nes svetimžodžių ant
plūdis tikrai didelis ir, atrodo, nebe
suvaldomas. Kas dėl to kaltas, tai su 
p. Domeika nesutinku. Tikrai ne 
Amerikos balsas ar Laisvosios Euro
pos radijas, nes mes patys nespėjame 
su iš Lietuvos ateinančiais svetimžo
džiais susipažinti. Mes taip pat esame 
priblokšti tokių žodžių, kaip “baloti
ruotis“ (būti išrinktam per rinkimus), 
“menedžmentas“, “imidžas“, “sertifi
katas“ ir t. t. Ponas Domeika be rei
kalo mus vadina Tautos išdavikais, 
kurie “kelnias“ nusismaukę "pašku-

Buvo gaila palikti Lietuvą
Aš esu studentė, anglė. Praėjusią 

vasarą, atostogaudama Latvijoje, 
aplankiau Vilnių. Čia buvau vieną 
dieną ir įsimylėjau tą gražų miestą.

Šiemet, kai mano kaimynė Hilda 
Piščikienė, Britų-lietuvių pagalbos 
fondo vaikams Lietuvoje sekretorė, 
man perdavė žinią, kad ieškoma sa
vanorių dirbti labdaringą darbą ligo
ninėje Vilniuje, aš negalėjau atsispirti 
ir nutariau važiuoti. Tai buvo proga 
man pamatyti daugiau Lietuvos ir 
kartu padaryti gerą darbą.

Važiavau autobusu. Gan varginga 
kelionė, bet buvo įdomu pamatyti 
įvairius Europos kraštus.

Aš apsigyvenau jaunimo viešbu
tyje, mačiau Dainų šventę, susipa
žinau su daug mielų žmonių. Dvi 
savaites dirbau Sapiegos ligoninėje 
prie Antakalnio.

Čia įkurtas centras prižiūrėti tuos 
žmones, kurie serga dėl Černobylio 
avarijos, nukentėję per Afganistano

Sugriuvusi pergalė!
Rugpjūčio 8-osios dienos vakare, 

11 vai. 15 minučių, anglų televizijos 
BBC pirmojoje programoje buvo 
rodomos ballroom'o įvairių šokių 
konkursinės kombinacijos, jose var
žėsi lietuviai su anglais. Neturiu bet 
kokio patyrimo toje srityje ir nespren
džiu, kuri grupė turėjo laimėti, bet 
aiškiai matėsi, kaip anglų viena šo
kėja bešokdama nugriuvo. Abi grupės 
surinko po 13 taškų. Šokių vadovė 
anglė ponia Rosemarie Ford paskyrė 
vieną anglą iš ten buvusių teisėjų nu
statyti laimėjusią grupę. Tas nepa
galvojęs pasisakė už anglus. 

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.
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EASTERN EUROPEAN TRAVEL 
66 Drake Street 
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Tel 0706 868765

dina“ į savo Tautą. Taip pat ne p. 
Domeikai spręsti kas ”... šitų žmonių 
smegenyse ir apatinėse kelnėse“. 
Siūlau p. Domeikai pasidomėti savo
siomis.

O dabar dėl premijos. Siūlau, kad 
ji būtų paskirta UAB “Baltijos biz
nis“ redakcijai, Laisvės pr. 60, 2019 
Vilnius. Ši redakcija ką tik išleido 
“Ekonomikos terminų žodyną“, kurį 
rengiant tikrai daug pasistengta šva
rinti lietuvių kalbą nuo svetimybių. 
Šiame žodyne kiek tik įmanoma tarp
tautiniai terminai pakeisti lietuviškais 
atitikmenimis, bandant užkirsti kelią 
anglybių srautui. Ponui Domeikai tai 
turėtų labai patikti.

Su pagarba,

Romas Kasparas
Vašingtonas 

karą, per 1991 metų įvykius Vilniuje.
Rytais dirbome tvarkydami teri

toriją aplink ligoninę, ravėdami pikt
žoles. Po pietų ir savaitgaliais mus 
vežė į įvairius miestus, į įdomias ir 
gražias vietoves. Per tas malonias 
ekskursijas mes nemažai sužinojome 
apie Lietuvą ir jos žmones.

Mūsų 12 žmonių grupė buvo pir
moji iš trijų Sapiegos ligoninėje, ku
rią pakvietė “Austėja“. Ši organiza
cija telkia jaunimą iš Lietuvos ir kitų 
kraštų savanoriškai dirbti socialinėse 
ir ekologinėse srityse, kartu stiprina
mas geresnis supratimas tarp jaunų 
žmonių. Mūsų grupė (daugelis iš 
Lietuvos, bet buvo ir iš Vokietijos, 
Olandijos, Sardinijos ir Britanijos) 
liko patenkinta savo darbu.

Sutartam laikui pasibaigus buvo 
labai sunku palikti Lietuvą ir naujus 
draugus.

Fiona Edwards
Ealing, London

Manyčiau, kad toksai laimėjusios 
grupės nustatymas nebuvo visiškai 
tikslus. Kodėl tam reikalui ponia 
Rosemarie Ford paskyrė anglą? Tu
rėjo būti neutralios tautos teisėjas ar
ba reikėjo siūlyti balsuoti visiems ten 
dalyvavusiems teisėjams.

Mano nuomone, tai buvo anglų 
klastingas elgesys, leidęs pasigriebti 
sau garbę per jėgą tik todėl, kad būtų 
buvusi sarmata dideliam pralošti 
prieš mažą. Neik su velniu grybauti, 
grįši be gurbo ir be grybų.

Juozas Domeika 
Nottingham, Anglija
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Nesijaučiu prarasta Lietuvai, 
nors gyvenu už kelių tūkstančių kilometrų nuo jos
Pianistė Mūza Rubackytė jau 

penkti metai gyvena Paryžiuje. Lie
tuvos publika atsimena, kai būdama 
septynerių Mūza grojo su Naciona
liniu kameriniu orkestru, vadovauja
mu Sauliaus Sondeckio, kai 1969 m. 
laimėjo pirmąjį prizą Lietuvos jau
nųjų atlikėjų konkurse. Besimo
kydama Maskvos P. Čaikovskio kon
servatorijoje M. Rubackytė daly
vavo dviejuose tarptautiniuose Ta
lino (pirmasis prizas) ir Sank Pe
terburgo (trečiasis prizas) muzikos 
konkursuose. 1981 m. laimėjo ge
riausią prizą F. Listo - B. Bartoko 
pianistų konkurse Budapešte. Ta
lentingą pianistę tuoj ėmėsi "glo
boti“ tarybinis Goskoncertas, bet iki 
1989 m. ji negalėjo koncertuoti už
sienyje. Per "perestroiką“ išvykusi 
stažuotei prancūzų muzikos srityje į 
Prancūziją, po metų Mūza Ru
backytė laimėjo pirmąjį prizą tarp
tautiniame pianistų konkurse "Les 
Grands Maitres Francais". Dabar 
Mūzą Rubackytę kviečia koncertuoti 
Europoje, Amerikoje, Japonijoje. Ji 
nepamiršta ir Lietuvos. Grįžta į Vil
nių, atsiveždama ne tik muziką, bet 
ir projektus, kaip mūsų sostinei tapti 
Europos kultūros centru.

- Kai pavartai recenzijas apie Jus, 
gali susidaryti įspūdis, jog tam pri
pažinimui, pasisekimui pasiekti ne
reikėjo jokių pastangų. Tačiau tai, 
be abejonės, apgaulingas įspūdis...

- Didžiausias sunkumas meni
ninkui, kuris nori įsitvirtinti - būti iš
girstam, pamatytam, kad žmonės 
galėtų įvertinti. Po to, jei jūs esat ge
ros kokybės, viskas einasi žymiai 
paprasčiau. Bet pati pradžia buvo be 
galo sunki. Man palengvino tai, kad, 
atvykusi stažuotis į Prancūziją, po 
metų laimėjau tarptautinį prancūzų 
muzikos konkursą. Tai buvo atspir
ties taškas, po to aš automatiškai įsi- 
liejau į prancūzų kultūrą. Toliau vis
kas labai paprasta - reikia skambinti 
telefonu, perdavinėti pranešimus 
faksu, turėti žmogų, kuris tuo užsi
ima, kuris daro tau reklamą. Toks 
žmogus yra mano vyras A. Shva- 
loffas. Nors jo profesija - gydytojas, 
bet jis muzikas-melomanas ir mano 
koncertų organizatorius. Žodžiu, 
mes bendrom jėgom pasistengėm, 
kad būtumėm matomi, ir viskas ėjo 
neblogai. Tik, be abejo, šitam kon
kurencijos pasaulyje reikia išlaikyti 
aukščiausią kokybę. Niekad gyveni
me tiek nedirbau, kaip dabar.

GUNNEL TRAVEL SERVICE 
LTD
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- Kaip atrodo Mūzos Rubackytės 
diena?

- Nereikia pamiršti, kad mano 
specialybė yra labai sportiška. Rei
kia, kad pirštai judėtų, rankos dirbtų. 
Vienos-dviejų valandų grojimo per 
dieną nepakanka. Be penkių valan
dų nerealu pasiekti kokybės, o esant 
intensyviam koncertiniam laiko
tarpiui būna ir daugiau. Tai priklau
so nuo programų. Neseniai grįžau iš 
trijų skirtingų rečitalių įvairiose ša
lyse. Iš ryto vyras paėmė mane vie
name aerouoste, nuvežė į kitą, at- 
skridau į Amsterdamą, kur grojau 
visai kitą programą, o po trijų dienų 
dar kitą kitam mieste. Vien tai rei
kalauja koncentracijos ir didelių tre
niruočių. Atvažiavusi į Amsterdamą 
aš repetavau šešias valandas, miego
jau pusvalandį ir nieko nevalgiusi 
grojau koncerte, kuris labai pavyko. 
Bet yra didelė dvasinė kompensaci
ja, jei kritikai įvertina, jo organizato
riai pakviečia koncertuoti vėl...

Pianistai pradeda groti fortepijonu 
nuo 7 metų, aš pradėjau ketverių. Tai 
nėra sunkus darbas, tiesiog - gyveni
mo dalis. Tik reikia laiko, nes be 
koncertų, veiklos lietuvių bendruo
menėje turiu studentų, turiu biznio 
susitikimų - juk ryšiai nenusiperka- 
mi, juos reikia užmegzti ir palaikyti. 
Kaip minėjau, man daug padeda 
vyras. Miegam mes nedaug, plepam 
mes nedaug, susitinkam su bičiuliais 
retai, turim labai nedidelį ratą tikrų 
draugų, nes nėra laiko atsitiktiniams 
žmonėms. Mano užrašų knygutė - 
kaip kokio valstybės vyro - išrašyta 
kas valandą, kas pusvalandį.

- Šio atvykimo į Vilnių metu Jū
sų apsilankymas pas kultūros mi
nistrą D. Trinkūną - mandagumo 
vizitas ar nauju darbų pradžia?

- Mus sieja seni ryšiai. Ponas mi
nistras buvo M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos direktorius. Jis ateidavo į 
mano klasę, kai man buvo septyneri, 
aštuoneri metai, imdavo mane už 
rankos ir vesdavo į Didžiąją salę 
groti olandams, amerikiečiams, vo
kiečiams...Tas šiltas supratimas išli
ko iki dabar. Manau, kad turiu mi
nistro pasitikėjimą. Nes viskas, ką 
mes iki šiol darėm kartu, kol kas pa
sibaigė labai sėkmingai. Ir mes, be 
abejo, tęsim pradėtą darbą, nes šiuo 
metu matomas labai didelis Europos 
ir Amerikos noras investuoti į kultū
rą. Tam bus skirti didžiuliai biudže
tai. Aš giliai įsitikinusi, kad Vilnius 
turi galimybę tapti Šiaurės Europos 

kultūros centru. Geografinė padėtis 
ideali, istoriškai tai mes jau turėjo
me Vilniaus universiteto dėka. Aš 
sugalvojau pakankamai aiškų strate
ginį planą, kurį išdėsčiau ministrui, 
kaip būtų galima panaudoti plau
kiančius pinigus. Pirmiausia, juos 
reikėtų griebti, nes Ukraina ir Balta
rusija, kurios seniai yra UNESCO (o 
mes esam švieži, nauji), atsigriebs 
savo didžiulį pyrago gabalą. Ir tuo
met mes išsižioję žiūrėsim, kaip in
vesticijų traukinys nuvažiuos de
šimtmečiams. Dabar yra toks laikas, 
kada reikėtų, pateikus protingus ir 
tikslius projektus, pasiimti tą biu
džetą ir padaryti Lietuvą kertiniu 
akmeniu šių biudžetų projektuose.

- Jūs esate minėjusi, jog Lietuvo
je tarp menininkų pavojinga apatija, 
apsnūdimas. Kaip būtų galima juos 
pažadinti?

- Manau, labai sudėtinga susivokti 
naujai gimusioj Lietuvoj, naujoj sant
varkoj. Mes juk buvom ’’iškirpti“, 
atitrūkę nuo pasaulio daug metų. 
Kaip sako mano vyras, komunizmas 
- tai vėžys, kurį reikėjo operuoti, o 
dabar jūs patiriate ligos pasekmes, 
komplikacijas. Ir visa ta reabilitacija 
truks tam tikrą laiką. Tai, be abejo, 
būdinga ir menui. Reikia susiorien
tuoti, išsiveržti, tikėti į kažką nauja, 
nes pradžioje buvęs entuziazmas 
kiek nublanko. Vėl reikia pasisemti 
jėgų. Šią vasarą Lietuvoje įvykęs Pa
saulio lietuvių bendruomenės kraštų 
atstovų suvažiavimas parodė, kad 
esam didžiulė šeima. Mes visuomet 
buvom skirtingos bendruomenės, iš
simėčiusios po visą pasaulį. Bet šį 
kartą mūsų tiestos rankos susitiko ir 
galime koordinuoti savo veiksmus. 
Jei mes esam dori, profesionalūs, 
moralūs žmonės, iš abiejų pusių gal
ime nuveikti tikrai daug.

- Ar Jus galima pavadinti nau
jos kartos išeive?

- Pirmiausia, aš nesijaučiu išeive, 
kadangi išvažiavau tik prieš penke
rius metus. Išvažiavau legaliai į sta
žuotę Prancūzijoje. Nereikėjo nuo 
nieko bėgti, tai vyko natūraliai, be 
tos baimės, be tų dramatiškų įvykių, 
kuriuos išgyveno kiti pabėgėliai, 
išeiviai karo metu. Nesijaučiu pra
rasta Lietuvai, nes visuomet čia ga
liu grįžti, turiu Vilniuje mamą (kas 
savaitę jai skambinu), visą ratą 
draugų, greitai sužinau visas naujie
nas, gaunu ir skaitau Lietuvos spau
dą. Turiu studentų Lietuvos muzi
kos akademijoje. Atvažiuoju kon
certuoti į Lietuvą. Sunku įsivaizduo
ti gyvenimą atitrūkus nuo tėvynės, 
kurioje gyvenai, kurioje praėjo tavo 
jaunystė. Visos mintys krypsta į ją 
bet kuriuo atveju. Šį kartą į Lietuvą 
atvažiavau kaip Prancūzijos lietuvių 
bendruomenės atstovė kartu su jos 
pirmininku ir naujai iškeptu ambasa
doriumi Ričardu Bačkiu dalyvauti 
Pasaulio lietuvių bendruomenės 
kraštų atstovų suvažiavime. Atvy
kau kaip kultūros atstovė, kadangi 
mano profesija yra koncertuojanti 
pianistė. Be to, dėstau Europos kon
servatorijoje, turiu impresarijus Ja
ponijoje, Amerikoje, Anglijoje, Vo
kietijoje, nekalbant jau apie Prancū
ziją. Aš gyvenu aktyvų kultūrinį gy
venimą. Bet, manau, mūsų visų - iš
eivių, jei mes jau vartojame šį žodį, 
pilietinė, dvasinė pareiga, galbūt net 
poreikis - daryti kažką mūsų motinai 
Lietuvai, nes mes esam jos vaikai, 
išsisklaidę po pasaulį. Tai priklauso, 
be abejonės, nuo mūsų sugebėjimų, 
profesionalumo, nes kiekvienas savo 
srity būdamas geru specialistu gali 
atnešti realios naudos šaliai.

- Jūs, gyvendama Prancūzijoje, 
įsiliejote į tos šalyje gyvenančių lie
tuvių bendruomenę, kurioje šiuo 
metu daug meno žmonių. Galbūt 
tai dėsninga, kad menininkus trau
kia meno meka - Paryžius. Gal tai 
nėra vien neigiamas reiškinys - ta

lentų nutekėjimas, o kaip tik vienas 
iš būdų garsinti Lietuvą?

- Prancūzijos lietuvių bendruo
menėje tikrai daug menininkų. Taip 
jau susiklostė, kad Paryžius visuo
met buvo artistinis miestas, kuris 
traukė ir Milašių, ir Miltinį, ir dau
gelį mano kartos menininkų. Bend
ruomenėje yra puikus dailininkas 
Žibuntas Mikšys, yra aktorių, muzi
kų. Man atvažiavus pajutau, kad ten 
gyvenantys lietuviai atitrūkę nuo 
Lietuvos, nes arba jau gimę Prancū
zijoje, arba išvykę iš gimtinės dėl 
politinių priežasčių prieš daugelį 
metų ir atskirti nuo jos buvusios 
’’geležinės uždangos“ . Aš, niekuo
met neprarasdama ryšio su Lietuva, 
laimei, galėjau įleisti gaivaus oro. 
Man vadovaujant surengta serija 
renginių, bendradarbiaujant su Lie
tuvos kultūros ministerija ir ministru 
Dainium Trinkūnu, kuris puikiai su
prato visas mūsų idėjas ir labai ope
ratyviai padėdavo, kuo galėdavo.

Lietuva vienintelė iš buvusios 
Tarybų Sąjungos visą savaitę daly
vavo tarptautiniame klasikinės mu
zikos salone Musicora-94. Tai, ma
no supratimu, buvo labai reikalingas 
renginys, pirmiausia - Lietuvos pres
tižui, antra - kaip puiki galimybė už
megzti naudingų ryšių. Mes dešim
čiai metų gavome teisę nemokamai 
naudotis Europos radijų archyvais, 
užmezgėme nemažai kontaktų su 
įvairiais atlikėjais, kolektyvais. Mū
sų bendruomenė prisidėjo prie šio 
projekto finansiškai (projektas kai
navo 28 000 frankų - ELR). Parodo
je pabuvojo šimtas tūkstančių lanky
tojų. Lietuva vienintelė iš Rytų Euro
pos šalių parengė tokio dydžio pro
gramą - radijo laidas, koncertus, 
paskaitas, turėjo puikų bukletą, pro
paguojanti Lietuvos meninines ver

Naujas įžymios pianistės 
kompaktinis diskas

Įžymi lietuvių pianistė, tarptautinių Vilniaus, Tallinno, All- 
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. Tel: 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.

tybes. O ką jau kalbėti apie mūsų 
pasididžiavimą - M. K. Ciurliono 
pianistų ir vargonininkų konkursą, 
kuris gegužės mėnesį buvo priimtas 
į Pasaulinę muzikos konkursų fede
raciją. Priminsiu, kad pasaulyje yra 
4000 muzikos konkursų, ir tik 94 • 
tarp jų ir mūsų - tarptautiniai. Tai at
veria pasaulini pripažinimą, publiką, 
reklamą, piniginius fondus. Kai 
1991 m. M. K. Čiurlionio konkurso 
komitetas pareiškė norą tapti Pa
saulinės muzikos konkursų federaci
jos nariu, atėjo neigiamas atsaky
mas. 1993 m. aš ir mano vyras ėmė- 
mės žygių. Pagaliau 1994 m. suži
nojome, jog laimėjome šitą tarptau
tinį mūšį. Tai keli pavyzdžiai, kaip 
gyvenant kelis tūkstančius kilometni 
nuo Vilniaus galima nuveikti nema
žai Lietuvai. Tai ir atsakymas į jūsų 
klausimą, ar gerai, ar ne, kad meno 
žmonės išvažiuoja iš Lietuvos.

Gyvendami kitoj šaly mes gerai 
pažįstam tą kraštą, kuriame apsisto
jome. Mes žinom jo specifiką, dip
lomatines ypatybes. Čia mes galim 
Lietuvai padaryti tokių darbų, kurie 
neįmanomi Vilniuje arba ilgiau 
truktų, brangiau kainuotų.

- Grįžkime vėl prie muzikos. Ka
da artimiausiu metu Vilniaus pub
lika galės Jus išgirsti?

- Turiu artimų planų, kuo džiau
giuosi nepaprastai. Lapkričio mėnesi 
aš atvykstu į Vilnių su Tulūzos or
kestru ir jo dirigentu. Tai vienas ii 
svarbiausių Prancūzijos ir Europos 
kolektyvų, su juo užmezgiau ryšius 
per minėtą renginį Musicora-94. 
Koncertuosiu Kaune ir Vilniuje su 
orkestru, o atgimusiame Filharmo
nijos pastate įvyks mano solinis 
koncertas.

- Sėkmės mene ir biznyje.
Kalbėjosi Erika Umbrasaili
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Pilietinės tvarkos ir teisingumo 
referendumas

Politinėje kovoje, rinkiminėje 
agitacijoje galima panaudoti visas 
priemones, kurios tik nepažeidžia 
įstatymo. Deja, valdančioji partija, 
skelbdama šūkius apie teisinės val
stybės kūrimą, pamina svarbiausią 
tokios valstybės paramą - teisę. Nors 
diskusijose Seime dėl referendumo 
datos buvo siūloma surengti jį spalio 
mėnesį, LDDP dauguma patvirtino 
nigpjūčio 27 dienos datą, kad neuž
tektų laiko tinkamai paruošti. Dėl to 
nebuvo laiku paruošti ir patikslinti 
rinkėjų sąrašai. Bijantis, kad referen
dumas įvyks ir Lietuvos piliečiai pri
teis referendumui teikiamo konstitu
cinio įstatymo nuostatoms, Vyriau
sioji rinkimų komisija patvirtino bal
savimo biuletenio pavyzdį, kuris, be 
įduos abejonės, suklaidins dalį, ypač 
vyresnio amžiaus, rinkėjų.

Savaime suprantama, kad referen
dumo priešininkai gali agituoti prieš, 
tokią teisę jiems suteikia Lietuvos įs
tatymai, bet jiems nevalia pažeisti jų, 
o tuo pačiu ir Konstitucijos. Kurda
mos demokratiją, politines jėgos visų 
pirma turi parodyti šios valstybinės 
santvarkos privalumus ir būti pilie
čiams pavyzdys. LDDP metodai, ku
riais ciniškai demonstruojama stip
resniojo teisė, gali turėti pražūtingas 
pasekmes vos atkurtai valstybei.

Pajungusi savo įtakai svarbiausius 
informacijos šaltinius - valstybinį ra
diją ir televiziją - valdančioji partija 
net neleidžia piliečiams tinkamai su
sipažinti su referendumui teikiamu įs
tatymu, kuriuo siekiama sustabdyti 
svetimo turto (pajamų) grobstymą, 
dirbtinį gamybos mažinimą, išsaugoti 
darbo vietas, atstatyti įmonių paja
mas, žmonių atlyginimus ir pajus, 
kompensuoti gyventojams sovietinės 
valdžios nusavintus indėlius. Referen
dumo organizatoriai, teikdami šį kons
titucinį įstatymą, nori, kad tolesnis 
valstybinio turto privatizavimas vyktų 
pagal Lietuvos Respublikos įstaty
mus, nebūtų korumpuotos valdžios 
išdalijamas parankiniams, kad tinka
mai pardavus turtą būtų sukaupta lėšų 
ne tik santaupoms kompensuoti, bet ir 
investicijoms, kitoms valstybinėms 
reikmėms. Įstatyme taip pat numaty
ta, kaip apdrausti esamus gyventojų 
indėlius, apsaugoti juos nuo tikrų ir 
abejotinų banko bankrotų, to dabarti
nė valdžia, deja, jau antri metai nesu
geba padaryti, stumdama į neviltį 
tūkstančius apgautų mūsų piliečių.

Referendumo iniciatoriai, matyda
mi augančią korupciją, valdininkų 
savivalę, į įstatymą taip pat įtraukė 
nuostatą, kad reikia kuo skubiau pra
dėti kovą prieš organizuotą nusikals
tamumą, valstybėje neregėtai išplitu
si kyšininkavimą.

Labai dažnai girdime, kaip val
dančioji partija, agituodama prieš re
ferendumą, remiasi įvairių tarptauti
nių organizacijų, specialistų išvado
mis apie galimas neigiamas referen
dumo pasekmes. Deja, nemaža dalis 
iš užsienio atvykusių specialistų sku
botai, neįsigilinę į įstatymo projektą, 
neigiamai jį vertina. Neretai juos su
klaidina Vyriausybė, įvertinimui 
pateikdama tik tą referendumo dalį, 
kurioje kalbama apie indėlių kom
pensavimą. Manant, kad indėliai bus 
kompensuoti iš biudžeto, atsakymas 
būna neigiamas. Tad labai reiktų ste-

Rugpjūčio 16-osios vakare tele- 
debatuose dėl artėjančio referendu
mo susitiko ministras pirmininkas, 
LDDP vadovas A. Šleževičius ir 
ekspremjeras, Tėvynės sąjungos 
valdybos pirmininkas G. Vagnorius. 
Be LDDP atstovų anksčiau televizi
jos laidose prieš referendumą pa
sisakė Lietuvos laisvės lygos vado
vas A. Terleckas ir jo artimiausi 
bendražygiai, Tautos pažangos judė
jimo veikėjai. Rugpjūčio 11-osios 
vakare Lietuvos televizijos laidoje, 
kai opozicija agitavo už referendu
mą, buvo parodytas ponios L. And
rikienės pokalbis su pramonininku iš 
Didžiosios Britanijos (taip jis buvo 

bėtis tokiomis skubotomis ekspertų 
išvadomis. Ne Lietuvoje gyvenantys 
aukšti užsienio ambasadų pareigūnai 
tik žino, kad indėliai bus kompensuo
jami 100 kartų, bet nieko nėra girdėję 
apie vykstantį turto grobstymą, kuris 
vadinamas ’’privatizacija“. Paaiški
nus tikrąją padėtį, vakariečiai labai 
greitai pakeičia savo išankstinį nei
giamą nusistatymą.

Referendumo iniciatyvinė grupė, 
manydama, kad Lietuvos piliečiai, 
rugpjūčio 27-ąją atėję į rinkimines 
apylinkes, pareikalaus griežtos pilie
tinės tvarkos ūkyje ir valstybėje, pri
mena pagrindines referendumui tei
kiamo įstatymo nuostatas.

Štai jos:
Pirmoji, Įstatymo paskirtis.
Šiuo Konstituciniu įstatymu nu

statomi teisiniai finansinės tvarkos, 
privačios ir valstybinės nuosavybės 
apsaugos, įmonių turto ir tikrosios ak
cijų (pajų) vertės perskaičiavimo, taip 
pat kovos su nusikalstamumu stip
rinimo būdai. Nurodoma, kaip ir kiek 
valstybės turto perduodama sovietinės 
valdžios nusavintų indėlių kom
pensavimui, kaip sustabdomas turto 
išsidalijimas tarp nomenklatūrininkų.

Antroji. Neteisėtas privatizavi
mas.

Neteisėtas privatizavimas - tai 
valstybinio turto pasisavinimas be 
privatizavimo, valstybinių įmonių 
perrašymas į privačias nesudarant 
pirkimo-pardavimo ar kitokio perlei
dimo sandorių, dirbtinai nuvertinto 
privataus turto (akcijų) prievartinis 
perprivatizavimas. Tokį neteisėtą tur
to pasisavinimą draudžiama įteisinti. 
Tačiau tik teismas gali panaikinti jau 
sudarytus sandorius.

Trečioji, Neteisėto privatizavi
mo padarinių panaikinimas ir 
tolesnis valstybinio turto pirminis 
privatizavimas.

Atkuriama tikroji be privatizavi
mo perregistruotų įmonių valstybinio 
turto vertė, šis turtas padalijamas į 
akcijas. Dalis akcijų parduodamos už 
likusius investicinius čekius, kita 
dalis - už pinigus, sumokamus iškart 
arba išsimokėtinai. Vertingiausios 
valstybinės įmonės parduodamos už 
valiutą. Gautos lėšos skiriamos žmo
nių santaupoms atstatyti, taip pat 
smulkiam verslui ir investicijoms 
plėtoti, eksportui skatinti.

Net ir ne pagal privatizavimo įsta
tymus įgytas turtas iš nieko neatima
mas ir neperprivatizuojamas, tačiau, 
tęsiant likusio valstybinio turto priva
tizavimą, kompensuojama jo tikroji 
vertė.

Ketvirtoji- Gyventojų indėlių at
statymas ir apdraudimas.

Gyventojų sovietinės valdžios nu
savintoms santaupoms (apie 8 mlrd. 
rublių) atstatyti Lietuvos valstybės 
vertybinių popierių fondui skiriama 
pusė dar neprivatizuoto valstybinio 
turto - ne mažiau kaip už 10 mlrd., 
t.y. už vieną turėtą rublį skiriama ne 
mažiau kaip vienas litas. Lėšos kau
piamos specialiose litų ir valiutos 
sąskaitose. Kompensacijos prade
damos mokėti, kai šiose sąskaitose 
sukaupiama ne mažiau kaip 1 mlrd. 
litų. Pirmiausia santaupos atstatomos 
ir I ir II grupės invalidams, pensinin
kams, socialiai remtiniems asme
nims, politiniams kaliniams ir tremti-

pristatytas) Eimučiu Šova, viešė
jusiu Vilniuje.

Dalyvauti referendume visus ge
ros valios žmones ir visais aštuoniais 
punktais pasisakyti „Taip” pakvietė 
Telšių vyskupas A. Vaičius ir vysku
pijos Kunigų tarybos nariai bei deka
nai. Politinių kalinių sąjunga ragina: 
’’Nebūkite abejingi Lietuvos ir savo 
likimui, aktyviai dalyvaukite referen
dume, pasirinkite sau bei savo vai
kams labiau užtikrintą, be apgaulės, 
korupcijos ir su geresne tvarka ryt
dieną“. Socialdemokratų partijos 
prezidiumas nepritaria rugpjūčio 27 
d. rengiamo referendumo nuosta
toms, nes jose yra daug ginčytinų, 

niams. Indėliai kompensuojami atsi
žvelgiant į faktinį kainų pasikeitimą, 
bet už vieną turėtą rublį grąžinama 
ne mažiau kaip vienas litas. Atstato
mi ir tie indėliai, kurie buvo išimti po 
1991 m. vasario 26 d. Visos santau
pos galutinai baigiamos kompensuoti 
1998 m. gruodžio 31d.

Visi dabar laikomi indėliai ap
draudžiami ir taip apsaugomi nuo 
tikrų ir dirbtinų bankrotų.

Penktoji. Ilgalaikio turto vertės 
indeksavimas.

Ilgalaikis turtas indeksuojamas 
pagal faktinį kainų pasikeitimą. 
Gautas turto prieaugis priskiriamas 
valstybiniam ir akciniam kapitalui.

Indeksuoto valstybinio turto vertė 
patikslinama pagal rinkos kainas.

Likusios nepanaudotos inves
ticinės lėšos indeksuojamos tiek pat 
kartų, kiek ir privatizuojamas valsty
binis turtas.

Šeštoji, Nuvertėjusio akcinio ir 
valstybinio kapitalo atstatymas.

Nuo 1992 metų nuvertėjęs akcinis 
ir valstybinis kapitalas (įstatinis kapi
talas) atstatomas etapais priklauso
mai nuo to, kada buvo įsigytas indek
suojamas turtas.

Kuo anksčiau įsigytos akcijos, tuo 
labiau padidinama jų vertė.

Žemės ūkio įmonių (bendrovių) 
turto vertės prieaugis paskirstomas 
turėtiems pajams, taigi bendrovių na
riai gali atgauti savo tikruosius pajus.

Septintoji. Teisėsaugos stiprini
mas ir viešumas.

Kovai su nusikalstamumu teisė
saugos institucijose steigiamos spe
cialios grupės. Priimama kompleksinė 
kovos su organizuotu nusikalstamumu 
ir korupcija programa. Teisėsaugos 
institucijų padalinių darbuotojams, 
taip pat teisėjams mokami iki 10 vidu
tinių algų dydžio priedai, jiems ir jų 
šeimų nariams numatomos specialios 
socialinės ir saugumo garantijos.

Viešajai tvarkai ir visuomenės 
saugumui užtikrinti panaudojami tin
kamai aprūpintos Savanoriškosios 
krašto apsaugos tarnyba ir Šaulių są
junga.

Seimo ir savivaldybių tarybų po
sėdžiai transliuojami per valstybinį 
radiją ar televiziją. Tokią teisę turi ir 
privačios radijo ir televizijos stotys.

Valstybės tarnautojai ir pareigūnai 
nuo 1995 m. sausio 1 d. deklaruoja 
savo pajamas.

Aštuntoji. Įstatymo dėl neteisėto 
privatizavimo, nuvertintų indėlių 
ir akcjjų bei pažeistos teisėsaugos 
nuostatų įgyvendinimas.

Iki 1995 m. vasario 1 d. įmonės in
deksuoja ilgalaikį turtą ir perregist
ruoja įstatinį kapitalą. Dalis atstatyto 
valstybinio turto įtraukiama į privati
zavimo programas ir parduodama už 
investicinius čekius. Kita dalis to turto 
(akcijos) perduodama Lietuvos vals
tybės vertybinių popierių fondui ir 
parduodama už pinigus Nacionalinėje 
vertybinių popierių biržoje. Buvusios 
valstybinės įmonės, be privatizavimo 
perregistruotos į privačias, gali išpirkti 
likusį valstybinį turtą išsimokėtinai. 
Jeigu pageidauja, valstybinio turto 
(akcijų) gali nusipirkti ir bankai.

Šį įstatymą įgyvendina Vyriau
sybė pagal Seimo priimtus konkre
čius norminius aktus.

Iniciatyvinė grupė

abejotinų ar netikslių teiginių. Kartu 
nurodoma, kad referendumo iniciato
rių keliamos problemos yra pagrįstos, 
aktualios, stebimasi, kodėl valdančio
ji partija iki šiol jų neišsprendė ir 
atvedė šalį į šį referendumą.

Rugpjūčio 11d. Tėvynės sąjunga 
ir referendumo iniciatyvinės grupės 
atstovai kreipėsi į Aukščiausiąjį Teis
mą dėl rinkiminio biuletenio (jame 
nebus įrašytas įstatymo numatytas 
kreipimosi į rinkėjų tekstus ir atsaky
mo "Taip“ arba ”Ne" variantai; yra 8 
atskiros nuostatos, užimančios maž
daug tiek pat, kiek du ”EL“ puslapiai, 
už jas reikia balsuoti atskirai). Teisė
jas J. Šerkšnas skundą atmetė.

Lietuvos kelias. Adolfo Ūlos pieš.

Infliacija mažėja kartu 
su produkcijos gamyba, o kainos auga
Išgaunamosios ir perdirbamosios 

pramonės įmonės liepos mėnesį pa
teikė vartotojams 5,5 proc. produkci
jos mažiau negu birželio mėn., pra
nešė Eltai Statistikos departamentas. 
Be naftos perdirbimo pramonės, šie 
skaičiai kitose srityse beveik dvigu
bai didesni: liepą vartotojai gavo pro
dukcijos net 10 proc. mažiau.

Gyvulių ir paukščių (gyvojo svo
rio) supirkta 18 proc., pieno - 5 proc. 
mažiau, taip pat sumažėjo krovinių 
pervežimas geležinkeliu ir jūrų trans
portu. Per šių metų pusmetį, palyginti 
su praėjusių metų atitinkamu laiko
tarpiu, pramonės produkcijos parduo
ta 34 proc., gyvulių ir paukščių (gy
vojo svorio) supirkta 26 proc., pieno 
-21 proc. mažiau.

Šiemet kas mėnesį mažėjo ir in
fliacija, tačiau birželio ir liepos mė
nesiais buvo tokia pati - 2,1 proc. In
fliacija sausio mėn. buvo 4,8 proc., 
vasario mėn. 2,9, kovo mėn. - 3,3, 
balandžio mėn. - 1,6, gegužės mėn. - 
6,2 procento. Per septynis šių metų 
mėnesius infliacija siekė 25,5 proc., o 
1993 m. liepos mėn. - 1994 m. liepos 
mėn. - 60,6 proc.

Liepą pagal palyginamąsias kai
nas toliau mažėjo ir mažmeninė pre
kių apyvarta. Jei birželio mėn. paly

Pokalbis su verslininkais
Vilniuje įvyko Lietuvos verslinin

kų asociacijos tarybos išplėstinis po
sėdis, kuriame aptartas referendumui 
siūlomas įstatymo ’’Dėl neteisėto pri
vatizavimo, nuvertintų indėlių ir ak
cijų bei pažeistos teisėsaugos“ pro
jektas. Be privataus kapitalo įmonių 
vadovų iš Vilniaus, Klaipėdos, Mari
jampolės, Alytaus, Ukmergės, Šalči
ninkų ir kitų rajonų, posėdyje dalyva
vo vieni iš referendumo iniciatorių - 
G. Vagnorius, V. Pakalniškis ir jiems 
oponuojantys G. Kirkilas bei K. Ba
ranauskas.

G. Vagnorius, pradėdamas disku
siją, pasakė, kad gyventojų indėlių 
kompensavimas - tai tik viena iš aš- 
tuonių minėto įstatymo nuostatų. Ne 
mažiau svarbios yra ir kitos, kuriose 
kalbama apie neteisėtą privatizavi
mą, jo padarinių panaikinimą, nuver
tėjusio valstybinio ir akcinio kapitalo 
atstatymą, teisėsaugos stiprinimą. 
Pasak G. Vagnoriaus, pastaruoju me
tu daugelis valstybinių ir valstybinių 
akcinių įmonių yra be privatizavimo 
perregistruojamos į akcines bendro
ves. Taip jos ne tik užgrobia svetimą 
turtą, bet ir kelia nepasitikėjimą už
sienio partneriams, nes yra įsteigtos 
nelegaliai. Jis patikslino, kad įstaty
mo projekte yra siūloma indeksuoti 
nuvertėjusi turtą, o ne padidinti jo 
rinkos kainą. ’’Jeigu turtas neindek
suotas, iš vieno metinio pelno galima 
dešimt kartų privatizuoti "tokią įmo
nę“, - teigė G. Vagnorius.

V. Pakalniškis teigė, kad privati
zavime^ įstatymai buvo kuriami ypač 
sudėtingomis aplinkybėmis, todėl jie 

ginti su gegužės mėnesiu šis sumažė
jimas buvo 3,9 proc., tai liepą paly
ginti su birželiu jis nukrito iki 6,3 
proc.

Statistikos departamento duome
nimis, liepos mėnesį net 50 procentų 
pabrango elektros energija, 26,5 
proc. - šaltas vanduo ir 20,9 proc. - 
komunalinės paslaugos. Todėl išlai
dos būstui, kurui ir energetikai padi
dėjo daugiausia -13,5 proc.

Pagrindinių maisto produktų krep
šelyje labiausiai pabrango kiaušiniai - 
34,4 proc. ir bulvės - 16,7 proc., taip 
pat, palyginti su birželio mėnesiu, 15 
proc. pabrango ledai.

Padidėjo duonos bei grūdų pro
duktų (1,6 proc.), makaronų gaminių 
(1,3 proc.), alkoholinių gėrimų (5 
proc.) kainos. Puse procento atpigo 
mėsa ir šviežios žuvys, o pieno ir jo 
produktų kaina sumažėjo tik 0,2 proc. 
Labiausiai vasaros vidury atpigo švie
žios daržovės - 20,8 proc. Liepa - va
saros vidurys, todėl daugiausia - 15,1 
proc. pabrango viešbučių paslaugos, 
ryšiai - 9,8 proc., visuomeninis mai
tinimas - 7,9 proc. ir vietos keleivinio 
transporto paslaugos - 3,9 proc. Tuo 
pačiu 5 proc. atpigo prekės poilsiui, jų 
remontas, šiek tiek mažiau kainavo 
degalai - 1,2 proc., pranešė ELTA.

nelabai įprasti. Jie buvo palyginti su 
savamokslio pasigamintu lėktuvu, į 
kurį įsėdęs kitas lakūnas niekaip ne
sugebėtų skristi.

G. Kirkilas sakė, kad, taikant bet 
kokius privatizavimo modelius, vis 
tiek yra ir laimėjusių, ir pralaimėjusių 
žmonių grupės. Šis referendumas - 
tai bandymas įtikti tiems, kurie pra
laimėjo. O visa jo rengimo esmė - 
grąžinti lakūną į jo pagamintą lėktu
vą, t. y. įrodyti, kad privatizavimą 
gali vykdyti tik tie, kurie sukūrė to
kius įstatymus.

Todėl tai - politinė akcija. Jis taip 
pat informavo, kad buvo apklausta 
700 žmonių, pasirašiusių dėl referen
dumo sušaukimo. Iš jų 682 pasakė, 
kad prieš pasirašydami nebuvo per
skaitę įstatymo projekto, ir tik 50 pro
centų iš jų pasakė kad balsuos ”už“.

Pasak K. Baranausko, įstatymus 
paprastai kuria keli žmonės, o kaip 
juos apeiti ir sau naudingai panaudoti, 
galvoja visi. Todėl dabar sunku ką 
nors pakeisti: privatizavimas vyksta 
pagal tuometinės Vyriausybės priim
tus ir dabar galiojančius įstatymus.

Verslininkai taip pat buvo įsitiki
nę, kad iškeptą kiaušinį suvaryti atgal 
į lukštą jau nepavyks, todėl sakė, jog 
balsuos ne už tuos, kurie ruošiasi iš
dalyti turtą, o už tuos, kurie rems ga
mybą. Jų nuomone, reikia arba pri
versti valdininkus dirbti, arba juos 
sodinti. Jiems visiems jau nusibodę 
politiniai debatai ir ilgamečiai paža
dai remti smulkų verslą, todėl buvo 
daugiau kalbama apie dabartinę vers
lo padėtį, pranešė ELTA.
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’’Raginu užbaigti pradėtą 
darbą“

Kaip jau esame pranešę, Vladas Gedmintas, nusprendė atsistatydinti iš 
Lietuvių namų bendrovės Londone persitvarkymo komiteto pirmininko 
pareigų. V. Gedmintas prašė paskelbti ”EL“ jo laišką, kuris buvo perduo
tas LNB pirmininkui O'Brien 1994 m. vasario 12 d., ir komentarą tam 
laiškui. Tai leidžia suprasti atsistatydinimo priežastis.

Pakruojiečiai liko sujaudinti

’’Šiuo laišku atsistatydinu iš Lie
tuvių namų bendrovės persitvarky
mo komiteto (Building Steering 
Commitee - BSO pirmininko parei
gų. Atėjo natūralus pelningo darbo 
galas, ir aš jau kurį laiką jaučiau, 
kad mano asmeninis įnašas šiame 
projekte nebėra produktyvus ir nau
dingas. Nors priežasčių yra įvairių 
ir daug, tik kelios yra tokio svarbu
mo, kad būtų naudinga čia jas pa
gvildenti.

Neseniai praėjęs (1994 01 16) 
ypatingasis DBLS ir Lietuvių namų 
bendrovės narių bei akcininkų su
važiavimas patvirtino LN bend
rovės Direktorių pateiktą rezoliuci
ją, kuri leistų Valdybai skolinti iki 
300,000.00 svarų remontuoti ir 
tvarkyti Lietuvių namus Londone ir 
Sodybą Headley Parke. Man atro
do, kad Direktoriai patys dar nėra 
įsitikinę reikalingumu remontuoti 
Lietuvių namus, šitai yra priešinga 
akcininkų nubalsuotam sprendimui. 
Kaip BSC komiteto pirmininką ir 
žmogų, kuris taip stipriai ir viešai 
ragino akcininkus pasitikėti esama 
Valdyba bei jos siūlymais suvažia
vimui, tai pastato mane į visai ne
priimtiną poziciją.

Šitokie trukdymai, mano nuo
mone, yra tik dar viena priemonė 
(tarp visų kitų) stabdyti projektą. 
Kadangi pati Valdyba nepaiso pro
tokoluose surašytų sprendimų, aš 
jaučiuosi visiškai turįs teisę sam
protavimus viešai paskleisti ir pasi
rinkti šį atsistatydinimo kelią.

Dar viena praktiška mano pasi
traukimo priežastis yra ta, kad aš 
esu priėjęs prie išvados, jog nebe
bus svarbu, jei kada nors ateityje 
Valdyba galų gale nuspręs tęsti 
projektą. Kai kurių Valdybos narių 
nuolatinė kritika, trukdymai ir re
guliariai mėtomos kliūtys nebus pa
lanki aplinka sėkmingai užbaigti 
didžiausią programą, kuria DBLS 
ir LN bendrovė yra užsiėmusi po 
Namų pirkimo prieš 45 metus.

Paskutinė, asmeniška, priežastis 
yra tai, kad aš nebegaliu toliau pla
nuoti savo profesinį darbą dėl gali- 

k mo Lietuvių namų ir DBLS per
tvarkymo. Kiti darbai ir finansiniai 
spaudimai reikalauja mane imtis 
kitų krypčių.

Nemažą laiko ir daug gilaus 
mąstymo truko man priimti šitokį 
sprendimą. Visiškai tikiu, kad šis 
mano pasirinktas kelias yra teisingas 
ir pagrįstas tikslia ateities žingsnių 
bei atskirų Direktorių, apskritai, 
visos LNB Valdybos veiklos ana
lize. Esu pasiruošęs paaiškinti Jums 
pilniau visus savo samprotavimus. 
Kaip aktyvus ir labai susidomėjęs 
DBLS sąjungos ir lietuvių bend
ruomenės narys, jaučiu tautišką 
pareigą tai padaryti. Bet kaip pri
tyręs profesionalas aš negaliu toliau 
vertingai dirbti tokiomis sąlygomis. 
Jeigu padėtis žymiai pagerėtų, tada 
galbūt bus galima ką nors rimto ir 
konkretaus nutart.

Baigdamas noriu pasakyti, kad 
esu įsitikinęs, jog man reikės ką 
nors šiuo reikalu viešai paskelbti. 
Yra daugybe priežasčių tokiam 
skelbimui, bet svarbiausia yra tai, 
kad aš per tokį ilgą laiką esu giliai 
asmeniškai ir viešai įsitraukęs į šį 
darbą. Aš tikiu, kad lietuvių bend
ruomenė Anglijoje lauks, ir turi tei
sę sulaukti, paaiškinimo, kodėl pa
sitraukiu šiuo metu. Dabartinė min
tis yra paskelbti žinutę maždaug 
per savaitę. Jeigu būtų noras toliau 
pasikalbėti ar gauti daugiau paaiš
kinimų, esu tikras, kad rasime abiem 
patogų laiką.

Kaip gerai žinote, man labai 
patiko kai kurios BSC komiteto 
darbo dalys per pastaruosius metus. 

Vis dėl to esu įsitikinęs, kad spren
dimas remontuoti Lietuvių namus 
ir tuo remiantis iš esmės pertvar
kyti, nauja linkme nukreipti Di
džiosios Britanijos lietuvių sąjun
gos ir Bendruomenės užsimojimus 
bei tikslus yra realus ir žūtbūtinas. 
Tik šitokiu būdu išliksime ir išlai
kysime mūsų jaunimo, ir vaikų vil
tį, norą likti lietuviais ir dirbti Lie
tuvos naudai. Asmeniškai aš rankų 
nenuleisiu ir, kaip paprastas DBLS 
narys, toliau dirbsiu siekdamas šio 
tikslo.”

******
Susilaikiau anksčiau viešai 

skelbti šį atsistatydinimo laišką, 
nes buvau prašytas kai kurių Val
dybos narių ir LNB Pirmininko 
palaukti. Jie sakė, kad buvo daroma 
žingsnių projektą paruošti kitam 
etapui. Man buvo sakyta, kad 
sprendimai bus daromi ir bus pa
ruošti iki visuotinio metinio suva
žiavimo. Tai neįvyko, pačiame su
važiavime projektas vos buvo pa
minėtas. Ir toliau ir vėliau buvo sa
koma, kad šis tas bus padaryta.

Taip ir slinko dienos, savaitės, 
mėnesiai.

Tik ką pasibaigusiame VIII Pa
saulio lietuvių jaunimo kongrese 
buvau paprašytas vieno iš jo vado
vų ir LNB valdybos nario Povilo 
Markevičiaus skaityti referatą ’’Pro
jektų valdymas“ (Projėct Mana
gement). Kadangi pati tema yra 
labai sausa ir nuobodi, parinkau (p. 
Markevičiaus sutikimu) Lietuvių 
namų Londone projektą kaip pa
vyzdį. Gal visai nenuostabu, kad iš
girdau, jog kiekviena lietuvių kolo
nija už Lietuvos ribų (Kanada, 
Amerika, Brazilija, Latvija ir t. t.) 
turi tų pačių problemų. Visų namai 
ir nekilnojamas turtas turi būti at
naujinti. Tuo pačiu bendruomenių 
užduotys, tikslai ir užsimojimai turi 
būti pakeisti ir pritaikyti šių dienų 
tikrovei. Jaunimas tiesiog ’’masiš
kai“ prašė mano užrašų ir klausė 
daugybę klausimų, patarimų, kokiu 
būdu būtų galima išjudinti reikalus 
jų kolonijose.

Tame pačiame suvažiavime daly
vavo Audrys Antanaitis, Lietuvos 
Respublikos švietimo ministerijos 
ryšių su tautiečiais užsienyje skyri
aus viršininkas. Kalbant mums apie 
dabartinę Lietuvių namų padėtį jis 
pareiškė, kad Lietuva pradeda su
prasti užsienio kolonijų svarbumą ir 
daro rimtus pradinius žingsnius pa
gelbėti atskiroms vietoms. Jau dabar 
Seimo skirtos konkrečios sumos 
pinigų trims kolonijoms. Būtent: 
Latvijai, Brazilijai ir Anglijai. Jam 
tik buvo labai neaišku, kodėl visas 
reikalas taip apmirė Anglijoje.

Šitoks jaunimo pasireiškimas ir 
Lietuvos valdžios susidomėjimas 
išeivijos padėtim turėtų mums 
visiems parodyti, kad negalime pa
leisti reikalo iš rankų. Juo labiau, 
kad ateitis jau gal nebe mūsų visų, 
bet mūsų vaikų rankose. Kaip mi
nėjau savo laiške, aš asmeniškai 
nenuleisiu rankų. Dirbsiu ir toliau 
mėgindamas padėti pertvarkyti Na
mus ir Sąjungą.

Baigdamas šį pareiškimą visa 
širdimi raginu visus DBLS narius, 
LN bendrovę ir visų lietuvių visuo
menę nedelsiant skatinti Valdybą 
įvykdyti savo pažadus, atnaujinti 
projekto eigą ir‘užbaigti pradėtą 
darbą.

Namai nelaukia, vis po truputį 
byra. Nelauks ir mūsų vaikai. Ir jie 
nubyrės.

Vladas Gedmintas
Londonas »
1994 m. rugpjūčio mėn. 14 d.

Vykdamos iš Pasaulio lietuvių 
dainų šventės Pakruojyje sustojo dvi 
geravalių Londono gyventojų šei
mos. Visi pakruojiečiai, kuriems te
ko su jomis bendrauti, stebėjosi ir 
žavėjosi svečių pasiryžimu paremti 
mūsų šalies vaikus, sugebėjimu visa 
tai daryti už ’’ačiū“.

Viena jų - tai Hilda ir Vaclovas 
Piščikai. Jiems pakruojiečiai rašė 
jau ne vieną padėkos laišką. Mat 
Britų - lietuvių pagalbos fondas vai
kams Lietuvoje, kurio valdybos nare 
yra ponia Hilda, jau yra atsiuntęs 
kelias siuntas labdaros skurstan
tiems vaikams, parėmęs mokymo 
priemonėmis mažiau aprūpintų šei
mų moksleivius, o medikamentais - 
rajono ligoninę.

Ponios Piščikienės dėka Pakruojį 
’’surado“ ir "Natalijos memorialinio 
fondo“ įkūrėjai Kristina ir Andrius 
Leightonai, šios viešnagės metu la
bai nuoširdžiai domėjęsi, kuo galėtų 
padėti Pakruojo ligoninės gimdymo 
ir vaikų skyriams.

Ir vieni, ir kiti atvykėliai lankėsi 
ne tik ligoninėje, bet ir globos na
muose, kur jiems ypač patiko vaikų 
ir senelių buvimas greta, o taip pat 
jaunieji šių namų gyventojai, kurie 
vieni, be muzikos vadovės, nuo di
delio iki mažo traukė dainas, bent 
taip atsidėkodami už atvežtas lauk
tuves. Su "Natalijos fondo“ įkūrėjais 
bendravo rajono vyr. gydytojas R. 
Armonas, geriausiai žinantis, ko 
trūksta jo vadovaujamoje ligoninėje, 
taip pat britų-lietuvių fondo pagalbą 
koordinuojanti gydytoja V. Lauga- 
lienė bei pakruojietė I. Šalkauskie-

SKAUTIŠKUOJU
KELIU

45-oji stovykla
Liepos 30- rugpjūčio 6 dienomis 

Lietuvių sodyboje surengta tradici
nė Didžiojoje Britanijoje gyvena
nčių lietuvių skautų ir skaučių sto
vykla. Iš jos ”EL “ redakciją pasie
kė vieno dalyvio įspūdis, kurį že
miau spausdiname. Taip pat gautos 
kelios padėkos.

Šventas jaudinantis 
vakaras skautų 
stovykloje

Staiga tamsą perrėžia blizgančių 
žvakučių šviesa ir nakties tylą pri
pildo jautrūs giesmės žodžiai: "Ne
užmiršk, motinėle, kai jaunas sūnus 
eis ginti brangiosios tėvynės...“ 
Rimta uniformuotų brolių ir sesių 
procesija artėja prie altoriaus. Prie 
jo ant padabinto padėklo padengia 
vėliavą. Prasideda giesmėmis paly
dima šventoji Auka - mišios už Lie
tuvą, mūsų skautiją, geradarius, 
jaunimą, visa kenčiančią žmoniją. 
Altorius skęsta gėlių jūroje. Kape

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 nrp),
- teniso kortai, sporto aikštė,
- visuomeninis centras, pirtis, elingai, buitinės patalpos
(bendras plotas 950 m2),
- 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.

Kristina ir Andrius Leightonai su savo mažąja Heda (visi trys 
pirmi iš kairės) viešnagės Pakruojyje metu.
nė. Pastaroji pernai viešėjo Londone 
(pas gimines), jos dėka užsimezgė 
tokia graži ir naudinga draugystė.

Kartu su tėveliais Pakruojyje vie
šėjo ir šešiametė Leightonų dukra 
Heda, lankanti Tutshelio anglikonų 
bažnyčios mokyklą. Daug fotogra
favę, "Natalijos memorialinio fon
do“ įkūrėjai, matyt, ruošiasi supa
žindinti šios mokyklos vaikus, jų tė
velius ir mokytojus su Pakruojo vai
kų kasdienybe.

lionas kalba apie dievišką šviesą 
kiekvieno žmogaus širdyje, apie 
jaunystės idealus, nekaltybę ir gai.- 
valumą; apie reikalą grumtis su blo
giu ir, jeigu pasitaiko suklupti, vėl 
keltis ir tęsti padedant Dievui šven
tą kovą. Brangūs ir svarbūs yra šū
kio žodžiai: "Dievui, Tėvynei ir ar
timui“ - tai neklystančios gairės gy
venimo kelionėje. Visi dalyviai pa
maldžiai prima šv. Komuniją. Pa
maldos užbaigiamos Tautos himnu.

Tai buvo trumpa sielos šventės ir 
tautiškumo valandėlė. Trumpa, bet 
labai reikšminga. Matėme jaunimo 
ištiestas rankas į Dangų, meldžiant 
šviesesnio rytojaus.

Dalyvis

Broliška padėka
Broliškai skautiškai dėkoju savo 

pavaduotojui A. Gasperui, komen
dantui S. Mineikiui, Lietuvių skautų 
sąjungos (LSS) Europos rajono vadui 
J. Alkiui, LSS Europos rajono seseri
jos atstovei V. Gasperienei, LSS ta
rybos pirmijos pirmininkui K. Ječiui, 
LSS seserijos vyriausiajai skau- 
tininkei B. Banaitienei, LSB vyriau
siajam skautininkui A. Šėkui, progra
mos vedėjams D. Gedmintaitei, M. 
Liudwig, VI. Gedmintui, pastovyklių 
viršininkams K. Harms-Markevičiū-

Beje, ponia Hilda Piščikienė porą 
siuntinukų (vieną - vaikams, kitą - 
seneliams) jau atsiuntė po aprašy
tosios viešnagės. Ačiū visiems čia 
paminėtiems bei nepaminėtiems 
žmonėms už nesavanaudišką rūpes
tį. Už 50 svarų auką taip pat esam 
dėkingi V. Petrušaitienei iš Ealing, 
V. I. Pierce, Twickenham, skyru- 
siems pinigų mūsų invalidams (ve
žimėliams pirkti).

P. Kvedarienė

tei, G. Jakimavičiui, K. Waterman, 
R. Gasperaitei, instruktoriui T. Phil
pott, vyresnėms skautėms ir skau
tams vyčiams bei visiems vadovams 
ir vadovėms už talkininkavimą vyk
dant numatytą stovyklos programą. 
Nuoširdi padėka visiems stovyklau
tojams už pavyzdingą susiklausymą, 
už paslaugas, kad sėkmingai įvyktų 
45-ąją skautų ir skaučių stovyklą.

Broliškas ačiū ’’senam vilkui“ J. 
Maslauskui už patarimus.

Broliškas skautiškas ačiū VI
SOMS ir VISIEMS.

Aukite ir junkitės į skautų eiles, 
kartu žengdami skautiškuoju - Rūtos 
Lelijos taku.

Budėkime!

s. Vincentas O 'Brien 
Stovyklos viršininkas

Padėka

Širdingą skautišką ačiū tariame 
mieliesiems A. G. Ivanauskams, 
gyvenantiems Wolverhamptone, už 
reikšmingą ir brangią dovaną ■ 
Rūpintojėlį iš Lietuvos, skirtą skau
tų būklui Lietuvių sodyboje. Skau
tišką ačiū tariame už kitas būklui 
vertingas dovanas ir didžią talką.

v.s. J. Maslauskas

6



1994 m. rugpjūčio 20 - 26 d. N r. 34 (2320) EUROPOS LIETUVIS 7

garsiu atgarsiai
Pasakojimas "EL“ apie mergai- 

tis su negalia iš Varėnos rajono ke
lionę į Londoną sulaukė įvairių skai
tytojų atsiliepimų. Redakcija atsi
prašo, jeigu išspausdindami vienųjų 
• S. Kasparo laišką N r. 30 - ką nors 
ulgavome. Vienas kitas skaitytojas 
išsakė nusistebėjimą, kad kai kurie 
fondai ir asmenybės ginčijasi nema
tydami ar nenorėdami matyti, jog 
"EL“ aprašytos mergaitės savijauta 
pagerėjo. Mums regis, tai svarbiau
sia. Net mažiausias pagerėjimas at
perka visas motinos ir jai padėjusių 
įmonių pastangas, vertas pagarbos. 
Manome, to nepaneigia ukmergietės 
H.Pachanavičienės laiškas, kurį irgi 
pateikiame skaitytojams, nes autorė 
"EL“ pradėtą temą nagrinėja plates
niame, visuomenės dėmesio vertame 
kontekste, siūlo, kaip galima būtų 
padėti ne tik vienam kitam užsienyje, 
o daugiau vaikų pačioje Lietuvoje.

Perskaičiau Jūsų, ponas S. Kaspa
rai, staipsnį ’’Paskutinė viltis - kur tie
sa" ("Europos lietuvis“ Nr. 30) ir pa
šiurpau sužinojusi ’’visą tiesą“, kokią 
iš nuogirdų įsivaizduojate, nepakal
bėjęs nei su straipsnio autoriumi, nei 
su Lietuvos Respublikos Seimo nare 
p. L. Adrikiene ir kitais asmenimis, 
kurie mano nelaimei nebuvo abejingi.

Lietuviai sako: svetima nelaimė 
pirštu maišoma. Rašote: ’’Pirmiausia 
noriu pasisakyti prieš tai, kur meta
mas šūkis prieš visus tautiškus ir ne- 
tautiškus fondus. Parašyta: o jie tu
rėdami tų dolerių ciniškai metė: ”Ką, 
Lietuva nenubiednės turėdama dar 
vieną invalidą“. Aš negaliu įsivaiz
duoti, kad kas nors iš protingų žmo
nių taip pasakė“.

Jūs, p. S. Kasparai, negalit įsivaiz
duoti, o man, atėjus prašyti pagalbos, 
visgi pasakė. Nemanau, kad būtina

Mes - jūsų likimo draugės, ponia 
Danute Kuodyte. Mes - mamos iš 
Ukmergės, bendrijos ’’Viltis narės, 
auginančios vaikus su negale. Aš pati 
turiu sūnų, sergantį cerebraliniu para
lyžiumi, nevaikštantį 7 metų berniu
ką. Aš irgi labai norėčiau jam, kaip 
buvo rašyta ’’Europos lietuvyje“, 
"nupirkti sveikas kojytes“; jei tai bū
tų galima už pinigus. Ir tokių mamų 
labai daug. Mes visos norime, kad 
mūsų vaikai eitų, girdėtų, kalbėtų. 
Deja, taip nėra. Ir ne vienai Danutei 
praverktos dienos ir naktys, matant 
sveikus vaikus. Visos mes svajojame 
apie tą patį. Bet tikrovėje tenka nešti 
tą Dievo duotą kryžių... Daug mamų 
tiki (o po ’’Europos lietuvyje“ apra
šyto atvejo dar daugiau), kad tik ten, 
Vakaruose, pagydys jų vaiką. Taip 
sėdi ir laukia, kol pateks TEN. Pra
randa laiką ir dar ne vieną viltį. O 
negi TEN, Vakaruose, nebėra su ne
gale žmonių? Kodėl gi ten jų visų ne
išgydo, jei jau taip gerai? O gal jie 
tiek pinigų neturi? Ar tiek ašarų? Bet 
juk tokia bėda ateina tiek pas turtin
gus, tiek pas neturtingus. Ne vien pi
nigai išsprendžia tokias problemas.

Mano laiškas labiau skiriamas 
ponui A. Strakšiui, kaip atsakymas į 
jo straipsnį ’’Europos lietuvyje“ apie 
Ramintos Kuodytės ir jos mamos bu
vimą Londone. Straipsnio tonas 
skaudina ne tik daug motinų, bet, 
manyčiau, ir nemažai Lietuvos medi
kų bei kitų žmonių, dirbančių neįga
liųjų labui. Įdomu, kas gi tie storžie
viai, kurie taip abejingai atstūmė Ra
mintą? Negi Lietuvoje kitokių nėra? 
Ar teko būti docento D. Pūro centre, 
kalbėtis su ten dirbančia gyd. L. Mi- 
kulėnaite? Tai labai stiprus centras, 
kurio nuomonę ir pasiekimus, girdė
jau, vertina ir Vakarų specialistai. S. 
Pūras tiesiog fanatiškai dirba savo 
darbą, nuolat gilina žinias. Sunku įsi
vaizduoti, kad šie puikūs žmonės ne
būtų pabandę padėti Ramintai? Ar 
buvo rodyta ši mergaitė garsiems or
topedams Saniukui ir Aleksejevui, su 
kuriais mielai operuoja Amerikos 
chirurgai ir labai aukštai vertinan jų 
žinias? Pati vežiau savo sūnų konsul

Kur tiesa?
Arba atviras laiškas p. S. Kasparui

pasakyti - kas. Aš kreipiausi beveik į 
visus Lietuvos komercinius bankus, 
turtingus verslininkus Vilniuje, Kau
ne, Marijampolėje, į prestižinių laik
raščių redakcijas, įvairius fondus, bet 
man atsisakė materialiai padėti. Beje, 
turiu ir Didžiosios Britanijos lietuvių 
sąjungos pirmininko p. J. Alkio laiš
ką, kuriame parašyta: ’’Mes, Britani
jos lietuvių sąjunga, po kelių metų 
nuolatinės pagalbos Lietuvai pinigų 
tokiems reikalams nebeturime ir ten
ka kreiptis į visuomenę vieno ar kito 
prašymo atveju“. Aš ir kreipiausi, pa
dedama p. L. Andrikienės, nes noriu 
savo dukrelę išgydyti. Ir čia nematau 
jokios savo kaltės ir kaltės tų žmonių, 
kurie man padėjo. Jūsų žiniai, krei
piausi į Seimo narę p. L. Andrikienę, 
kai visas instancijas buvau išvaikš
čiojusi ir turėjau Mr. Mark Fox laiš
ką ir dvi jo atsiųstas knygas, kaip gy
dyti tokius vaikus, kaip mano dukra 
Raminta...

O ’’privatus Ramintos fondas“, 
anot Jūsų, p. S. Kasparai, atsirado, 
sutikus “The Bobath Centre“ priimti 
mano dukrą. Ir aš čia nesijaučiu nie
kuo kalta, visi taip darytų. Žmogaus 
gyvenimas yra brangesnis už viską.

Jūs rašėte: ”Ir koks džiaugsmas, 
kad jie (Britanijos gydytojai - ELR) 
pasakė: ’’mergaitė vaikščios kaip ir 
kiti vaikai... Lietuvoje nustatyta diag
nozė klaidinga“. Tačiau ir ’’Boboth“ 
centro gauta informacija byloja ką 
kita...“

Stebėtis reikia, p. S. Kasparai, Jū
sų nesuprantamumu, atkaklumu ir 
piktdžiugišku noru įrodyti, kad mano 
mergaitė nevaikščios. Atvažiuokit, p. 
S. Kasparai, pas mus - Raminta jau 
stovi ant savo kojyčių. Už tai aš ir 

Mes irgi norėtume į Londoną, 
nors tai nėra stebuklų miestas...

tuoti, dabar laukiame operacijos. 
Laukiamajame buvo mamų su nega
lios paliestais kūdikiais ir didesniais 
vaikais, ir visos jos šypsojosi, nes ra
mybė, medikų švelnumas, dėmesys 
pacientams ir žinios švelnino jų neri
mą ir baimę. Daug mūsų rajono vai
kų operavo šie gydytojai. Ir ne po 
vieną operaciją išgyveno vaikai. Bet 
nė viena mama nėra pasakiusi nė vie
no blogo žodžio apie savo vaiko prie
žiūrą. Nė vienai nereikėjo parduoti 
savo paskutinės pastogės. Mus ope
ruoja ir konsultuoja nemokamai. Re
zultatai, atsižvelgiant į varganą kraš
to medicinos būklę, yra visai geri, 
nes medikai atiduoda širdį. Yra ne
sąžiningų, tai ne paslaptis, bet man 
niekada neteko sutikti tokių tarp gy
dančių vaikus su negale.

Mano sūnus labai daug laiko pra
leidžia Druskininkų sanatorijoje 
’’Saulutė“, kaip ir daug kitų vaikų, ku
rių tėvai siekia pagerėjimo. Kiek 
laiko ten praleido Raminta? Negi ir 
ten ją atstūmė? Ten mūsų vaikų pa
grindinis gydymas - mankšta, masa
žai, vonios ir kitos procedūros, net po 
8 per dieną. Ir vėlgi - nemokamai. O 
Vakaruose? Ten to gydymo kainas 
mes visi žinome. Tikrai reikėtų butą 
parduoti... Druskininkuose dirba pro
fesorius Tekorius, kuris buvo cere
bralinio paralyžiaus gydymo pradi
ninkas, gyd. Tertelis, kineziotera- 
peutė S. Karalevičienė, kuri stažavosi 
JAV ir dirba pagal visas Amerikos 
gydytojų rekomendacijas. Reikia pa
matyti ir įvertinti šių žmonių darbo 
rezultatus, o ne skelbti, kad Lietuvoje 
nėra dirbančių, t. y. mokančių dirbti 
su tokiais vaikais.

Tebus man atleista, kad pasakysiu, 
jog daugiausia abejingumo neįgaliųjų 
likimui ir šaltumo regiu valdžios 
ponių ir ponų veiduose, kaip stabai 
matomų televizijoje arba šmėkš- 
teiinčių languose prabangių mašinų, 
kurias nupirkome jiems mes, paprasti 
mokesčių mokėtojai. Veiduose jų, bet 
ne tų žmonių, kurie, gaudami var
ganus centus, atsiprašau, plauna mūsų 
vaikų apsiseilėjusias burnytes, valo 
užpakalius, vežioja invalidų vežimė

mano dukrytė esame ir būsime dėkin
gos visą likusį gyvenimą tiems, kurie 
aukojo nelengvai uždirbtus pinigus, 
surengė kelionę pas Londono gydy
tojus ir Centro medikams. Juokingas 
Jūsų teiginys visų ’’Europos lietuvio“ 
skaitytojų akivaizdoje, kad ’’Raminta 
nebuvo apžiūrėta to centro daktaro“. 
Tai kaip jai buvo skirtos procedūros ir 
gydymas, kuris veikia teigiamai? Ar 
tai ne Centre dirbančiųjų gydytojų 
kompromitavimas? Duok Dieve, kad 
tai tik Jūsų neišmanymas ir netaktas, 
po kurio Centras gali nepriimti tokia 
liga sergančių vaikų iš Lietuvos...

Aš jau nekalbu apie tai, kad skelb
ti tokius dalykus (apie patį gydymo 
procesą) paprasčiausiai neetiška. Aš - 
medikė, ir tai žinau. Pašaliniam žmo
gui Lietuvoje joks medikas nepasa
kys to, ką pasakys motinai. Manau, 
taip yra ir Londone.

Perskaičiau Jūsų straipsnį ir nesu
prantu: ko siekiate, p. S. Kasparai? 
Supriešinti žmones? Sukelti nepasiti
kėjimą? O gal tam tikrų žmonių savo 
kaltės pajautimą, o gal pavydą?..

Atsakysiu tiesiai: Lietuvoje daug 
sergančių negalios ištiktų vaikų, daug 
varge skurstančių. Yra kur pademon
struoti savo gerumą ir realią meilę 
realiems Lietuvos vaikams.

O baigdama noriu pasakyti štai 
ką: p. L. Andrikienė turi savo ’’priva
tų fondą“ - meilės, pagarbos, dėme
sio vargstantiems vaikams su negalia 
ir likimo nuskriaustiems žmonėms 
fondą. To ’’fondo“ išjos, S. Kasparai, 
atimti negalite ir negalėsite, nors ir 
labai to norėtumėte. Duok Dieve, kad 
visi turėtų tokius ’’fondus“.

Danutė Kuodytė
Varėnos rajonas

liuose ir šypsosi, nes myli juos tokius, 
kokie jie yra. Tai - mūsų auklės, sese
lės, mokytojos, dirbančios spec. įstai
gose. Tai jiems turime pasakyti ačiū, 
kad mūsų vaikus aptvarko. Tai nuo jų 
dangus žydresnis, žolė žalesnė ir Lie
tuva lietuviškesnė, o ne nuo tų, kurie 
vienam kitam padeda, bet turbūt dau
giau savireklamos tikslais. Geriau jie 
ten valdžios viršūnėse sėdėdami ne 
pinigų rinkimu labdarai užsiimtų, o 
tobulintų įstatymus, kad tiek jums, p. 
Danute, tiek mums visoms, turin
čioms nesveikus vaikus, lengviau gy
venti būtų.

Žmonių su negale buvo, yra ir bus 
visad ir visur. Kaip bus ir tų piktų bei 
kvailų žmonių, kurie juoksis iš mūsų 
ir mūsų vaikų, kad jie ne tokie kaip 
kiti. Tai - jų pačių nelaimė, kad jiems 
atimta teisė suvokti tikrąsias verty
bes. Ne visur mums lengva eiti, pra
šyti pagalbos, jos gauti. Bet negalima 
sakyti, kad visur mus atstumia, ne
sirūpina.

Aš nenorėjau pasakyti, kad visa, 
ką jūs, ponia Kuodyte, padarėte duk
relės labui, nieko neverta. Širdyje mes 
visos jums pavydime, kad galėjote 
pabūti tokios aukštos civilizacijos 
šalyje kaip Anglija. Taip, jums kartą 
padėjo. O toliau? Kaskart ten ne
nuvažiuosi... Gal už tuos pinigus, ku
rie buvo skirti konsultacijai Londone, 
buvo galima nupirkti gerų treni
ruoklių ir kitos kompensacinės tech
nikos, ja būtų galėję naudotis ne tik 
Raminta, bet ir kiti Varėnos rajono 
vaikai su negale? Juk vienintelis 
gydymas - juodas, ilgas, kasdieninis 
darbas. Važiuokite į ’’Saulutę“. Pabū
kite ten tiek, kiek būname mes visos - 
4-5 kartus per metus po mėnesį, ir pa
matysite, kad stebuklas kur kas arči
au. Ir pigiau.

Čia, Lietuvoje, jūs ir jūsų mer
gaitė ne vieniši. Eikite ir tikrai rasite, 
kas padės, nes yra daug žmonių, ku
riems nuoširdžiai rūpi negalios vaikų 
likimai.

Ukmergės mamų, auginančių vai
kus su negale, vardu

Halina Pachanavičienė
Bendrijos "Viltis“ pirmininkė

Čporlas
Bronzos medalis Helsinkyje

Europos lengvosios atletikos Iri
ajame čempionate jį iškovojo vilnietė 
Nelė Žilinskienė-Savickytė šuolių į 
aukštį varžybose. Ji įveikė 193 cm 
aukštį. Tiek pat peršoko dar trys 
sportininkės, bet Nelei pergalę lėmė 
ankstesnių šuolių serija. Per aštuo- 
nias čempionato dienas beveik 1300 
sportininkų iš 43 šalių kovojo dėl 44 
medalių komplektų. Iš 11 Lietuvos 
lengvaatlečių sėkmė lydėjo tik N. Ži
linskienę.

Jurgis Kairys - antras 
Pasaulio taurės varžybose

Debrecene (Vengrija) įvyko akro
batinio skraidymo 17-asis pasaulio 
čempionatas. Sėkmingiausiai iš trijų 
Lietuvos lakūnų pasirodė Jurgis 
Kairys, užėmęs aštuntą vietą. Ketvir
tasis varžybų etapas, kuriame daly
vauja tik geriausiai prieš tai skraidę 
pilotai, neįeina į pasaulio čempionato 
įskaitą - jo rezultatai įskaitomi kaip 
atskiras Pasaulio taurės etapas. Ge
riausiai jame skraidė J. Kairys. Dabar 
bendroje Pasaulio taurės įskaitoje jis 
užima antrą vietą (23 taškai).

Penkiakovininkai penkti
Lietuvos vyrų rinktinė - penkta 

Sheffielde (Anglija) finišavusiame 
pasaulio šiuolaikinės penkiakovės 
čempionate. Pirmoji vieta - Prancūzi
jai, antroji - šeimininkams. Asmeni
nėje įskaitoje Lietuvos penkiakovi
ninkai į pirmąjį penketuką nepateko.

"Romar“ nesėkmė 
Panevėžyje

Lietuvos čempionai - Mažeikių 
’’Romar“ futbolininkai - žaidė pir
mąsias UFFA taurės turnyro pre
liminaraus etapo rungtynes su pra
ėjusio sezono Švedijoje trečiąją 
vietą užėmusia Stokholmo AIK ko
manda. Mažeikiečiai Panevėžyje 
pralaimėjo 0:2 (0:1).

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

kose nuo 1994 m. rugpjūčio 19 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsie
nio valiutų santykius:

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 6.1658 Latvijos latai 7.2727
Armėnijos dramai 0.0125 100 Lenkijos zlotų 0.0175
Australijos doleriai 2.9606 Moldovos lėjos 0.9639
Austrijos šilingai 0.3662 Norvegijos kronos 0.5848
100 Baltarusijos rublių 0.0140 Olandijos guldenai 2.2948
Belgijos frankai 0.1251 Prancūzijos frankai 0.7506
Čekijos kronos 0.1430 100 Rusijos rublių 0.1868
Danijos kronos 0.6480 SDR 5.8116
ECU 4.8914 Singapūro doleriai 2.6571
Estijos kronos 0.3207 Suomijos markės 0.7764
Ispanijos pesetos 0.0308 Švedijos kronos 0.5074
100 Italijos lirų 0.2516 Šveicarijos frankai 3.0717
Japonijos jenos 0.0401 100 Ukrainos karbovancų 0.0091
Kanados doleriai 2.9027 Vengrijos forintai 0.0372
Kirgizijos somai 0.3922 Vokietijos markės 2.5773
Kazachijos tengės 0.0878

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.

Vis dar galima įsigyti tokius 
žodynus:

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS.
60.000 žodžių, 

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS.
50.000 žodžių.

••••••••••••••••••••••••••••••v

Baltic Stores & Co.,
11 London Lane, 

Bromley, Kent, BR1 4HB. 
Tel. 081 460 2592

’’Žalgirio“ pergalė
Europos taurių laimėtojų taurės 

turnyro preliminaraus etapo pirmo
siose rungtynėse Cardiffe (Valija arba 
Velsas) Vilniaus ’’Žalgirio EBSW“ 
futbolo komanda nugalėjo vietos 
’’Burry Town“ klubą 1:0 (0:0). Įvartį 
įmušė Donatas Vencevičius, kurį 
’’Respublikos“ dienraštis paskelbė 
"Savaitės žmogumi“. Tai pirmoji per 
trejus metus Lietuvai atstovavusių 
futbolo klubų pergalė Europos turny
ruose.
Lietuvos kadetės j Europos 

čempionatą nepateko
Lietuvos kadetės (iki 15 m. am

žiaus) nepateko į Europos mergaičių 
krepšinio čempionato kitų metų bai
giamąjį turnyrą: pusfinalyje Suomi
joje joms nepavyko iškovoti vietos 
pirmajame trejetuke (tarp šešių ko
mandų). Kelialapiai atiteko Vokieti
jai, Baltarusijai ir Čekijai.

Belieka tikėtis, kad geriau seksis 
mūsų berniukams, kurie tokias pat 
varžybas pradėjo Chorvatijoje. Mūsų 
rinktinė išmėgins jėgas su šeiminin
kais, Prancūzijos, Kipro, Rumunijos, 
Čekijos krepšininkais.

Gintaras Staučė - į 
Turkijos Galatasaray

’’Maskvos "Spartako“ lietuvis fut
bolininkas Gintaras Staučė pasirašė 
penkerių metų sutartį su Turkijos 
klubu Galatasaray“, pranešė Reuter 
agentūra, remdamasi maskviškio 
dienraščio "Sport-Ekspress“ informa
cija. Leonid Trachtenberg, Rusijos 
čempiono spaudos atašė, pareiškė, 
kad turkai šiuo vartininku susidomė
jo per Europos čempionų lygos rung
tynes šių metų balandį. Tuomet 
"Spartakas“ įveikė Galatasaray 2:1. 
Kaip žinoma, Staučė Maskvos "Spar
tako“ sudėtyje pernai iškovojo Rusi
jos čempiono vardą. Jis - Lietuvos 
rinktinės žaidėjas, ne kartą žaidęs 
mūsų šalies nacionalinės komandos 
sudėtyje, praneša ELTA.
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Ui auką nuoširdžiai dėkojame.

Lietuvos Ambasada 
Londone

17 ESSEX VILLAS 
LONDON W8 7BP

Tel.: 071-938 2481
Fax: 071-938 3329

LIETUVIU 
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.
Nottinghame - rugpjūčio 28 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Corbyje - rugpjūčio 28 d., 14 vai., 

Šv. Patrike, Gainsborough Rd.
Northamptone - rugpjūčio 28 d., 

18 vai., Šv. Lauryne, Craven St.
Nottinghame - rugsėjo 4 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Mansfielde - rugsėjo 4 d., 15 vai., 

Šv. Pilypo, Chesterfield Rd.
Bradfbrde - rugsėjo 11 d., 12.15 

vai.
Eccles - rugsėjo 11d., 12.15 vai.

LONDONE
DĖL BALSAVIMO 
REFERENDUME

1994 m. rugpjūčio 27 d. įvyks 
referendumas „Dėl neteisėto pri
vatizavimo, nuvertintų indėlių 
bei akcijų ir pažeistos teisėsau
gos” nuostatų, jungtinėje Kara
lystėje esantys Lietuvos Respub-
likos piliečiai galės balsuoti LR 
ambasadoje Londone rugpjūčio 
27 d. 10-17 vai. arba paštu.

Nuolat gyvenantiems Jungti
nėje Karalystėje Lietuvos Res
publikos piliečiams, kurių adre
sai žinomi ambasadai, referen
dumo biuleteniai išsiųsti paštu. 
Piliečius, negavusius biuletenių, 
o taip pat esančius Jungtinėje 
Karalystėje laikinai, prašome 
pranešti LR ambasadai Londone 
savo pavardę, vardą, adresą, pa
so numerį ir asmens kodą.

Prašome kreiptis adresu:
Lithuanian Ebassy,
17 Essex Vilias,
London W8 7BP, 
tek 071-938 2481.

Lietuvos Respublikos 
ambasada

PADĖKA

Nuoširdus lietuviškas ačiū p. 
Katrin Bomaūller ir Onai Bartu- 
sevičienei iš Wittlich (Vokietija) 
už Vidurio Europos ir Rytų 
kraštų lietuvių bendrijų sanry- 
šoje gautą labdaros siuntą (rū
bai, vaistai, maisto produktai), 
kurios dalis jau pasiekė Daugpi
lio (Latvija), Mogiliovo srities 
(Baltarusija), Sankt Peterburgo, 
Žirmūnų kaimo (Baltarusija), 
Bamaulo (Altajaus kraštas) lie
tuvius.

Tikimės, kad šis Jūsų kilnus 
darbas sulauks daugelio žmonių 
padėkų, kad jis bus deramai 
įvertintas ir Visagalio. Linkime 
Jums geros sveikatos ir sėkmės 
visuose Jūsų darbuose.

Mykolas Usonis
Sanryšos valdybos 

pirmininko pavaduotojas

Vykstantiems į užsienį11 EL" pataria gerai apsidrausti, kas padės išvengti ligos ar 
kitos nelaimės atveju susidariusių išlaidų, ir linki geros bei atmintinos kelionės!

Kadangi buvo labai karšti orai, kongresantai savo studijas tęsdavo 
atviroje gamtoje.

REDAKCIJOS SVEČIAI
I

Lietuvoje viešėjęs Londono lie
tuvių šv. Kazimiero parapijos kle
bonas Jonas Sakevičius, MIC, prieš 
išskrisdamas į Britanijos sostinę 
aplankė ”EL“ redakciją Vilniuje. 
Jis trumpai papasakojo savo įspū
džius gimtinėje, domėjosi ”EL“ rei
kalais. Kun. Jonas Sakevičius lan
kėsi Kaune, buvo apsistojęs marijo
nų vienuolyne Marijampolėje. Nors 
kun. J. Sakevičius jau sulaukęs gra
žaus amžiaus, į ”EL“ redakciją jis 
atėjo pėsčias, be palydovų. Kun. J. 
Sakevičiui linkime geros sveikatos, 
sėkmės kelionėje ir darbuose Lon
done.

Mus aplankė ir Nottinghame, 
Anglijoje gyvenantis Juozas Kičas 
su žmona Juze. Jie liepos viduryje 
atvažiavo į Kauną kartu su dideliu 
būriu Anglijos latvių, autobusu vy
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TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS - 
LIETUVIŲ SĄSKRYDIS 

BRITANIJOJE

Tradicinis sąskrydis įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 17 d., 18.30 vai.

Lenkų socialinio klubo patalpose, 
Straford Road, Wolverhampton.

Šių metų sąskrydis išeiviams 
yra ypatingai svarbus, 

nes tuo pažymėsime 50 metų 
Lietuvos apleidimo sukaktį.

Ta proga visa programa bus atlikta
Didžiosios Britanijos lietuvių jėgomis, pasididžiuojant, kad net 

po 50 metų mes vis dėlto dar nepamiršome 
savo papročių, dainų ir šokių.

Rengėjai -
Wolverhamptono DBLS skyrius ir DBLS Centro valdyba
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kusių į Rygą. Su jais kartu išlipo 
dar pora Nottinghamo lietuvių, An
tanas ir Anelė Vaižgauskai. Juozas 
Kičas trumpai papasakojo apie savo 
gyvenimą. Kilęs iš Suvalkijos. Kaip 
ir daugelis, pasitraukė baigiantis 
karui, Anglijoje atsirado 1947 m. 
Paskutinius 25 metus iki pensijos jis 
dirbo vairuotoju. Per daugiau kaip 
mėnesį lankymosi Lietuvoje J. Ki
čas su žmona buvo pas jo seseris 
Marijampolėje, Tauragėje. Iš Kauno 
su latviais į Nottinghamą išvažiavo 
rugpjūčio 19 d. Ponas J. Kičas už
mokėjo šių metų ”EL“ prenumera
tos mokestį. Jis ”EL“ skaito nuo 
laikraščio gimimo pradžios. Jis sakė 
palaikąs redakcijos poziciją eiti 
’’vidurio“ linija - netarnauti kuriai 
nors vienai politinei jėgai.

ELI

PASAULYJE
Padėka Kolumbo 

vyčiams
Pittsburghe, Jungtinėse Amerikos 

Valstijose, įvyko vadinamosios Ko
lumbo Vyčių organizacijos suvažia
vimas.

Kolumbo Vyčiai, įsikūrę 1882 me
tais, yra viena pajėgiausių katalikiškų 
šalpos organizacijų. Šiuo metu JAV 
ir kitų žemynų anglų kalbos kraš
tuose ji turi apie du milijonus rėmėjų. 
Daugelis Kolumbo Vyčių yra turtingi 
ir dosniai katalikų šalpos reikalams 
aukojantys verslininkai.

Popiežinės socialinės komunika
cijos tarybos pirmininkas arkivysku
pas John Foley, kalbėdamas tos orga
nizacijos suvažiavime, pirmiausia pa
dėkojo Kolumbo Vyčiams už dosnias 
pinigines aukas, kuriomis buvo ap
mokėtos praėjusių metų Kalėdų bei 
šių metų Didžiosios Savaitės ir Vely
kų Šv. Tėvo vadovaujamų pamaldų 
palydovinės transliacijos į visą pa
saulį.

Europos skautų 
susitikimas

Kalnuose netoli Italijos Viterbo 
miesto, už keliasdešimties kilometrų 
į šiaurę nuo Romos, vyko Europos 
skautų susitikimas tema: ’’Kristuje 
kiekvienas žmogus yra mano brolis“. 
Dalyvavo apie septyni su puse tūks
tančio krikščionių - katalikų, protes
tantų ir stačiatikių - skautų iš Vakarų 
ir Rytų Europos. Kaip Vatikano radi
jui pareiškė Europos Skautų judėjimo 
italų asociacijos pirmininkė Domeni- 
ca Pezzato, tokią temą šiam susitiki
mui pasirinkta dėl to, kad skautybė iš 
esmės yra susijusi su krikščionybe. 
Susitikime pirmą kartą dalyvavo 
skautai iš beveik visų Europos vals
tybių.

Bažnyčios rūpestis dėl 
burtininkų ir 

satanistinių sektų
Italijoje šiuo metu yra 1200 ofi

cialiai užsiregistravusių burtininkų, 
kurie legaliai veikiančiose savo agen
tūrose teikia paslaugas visokiais pri
etarais tikintiems žmonėms. Toska
nos vyskupų konferencija, atlikusi 
šio reiškinio tyrimus ir nustačiusi 
burtininkų skaičių, mano, kad gali 
būti kitas tūkstantis neregistruotų 
burtininkų, kurie savo paslaugas tei
kia slaptai. Kitas reiškinys, ypač rūpi
mas Italijos Bažnyčiai, yra satanisti
nių sektų plitimas. Toskanos vysku
pų konferencijos duomenimis, visoje 
Italijoje yra apie 600 tūkstančių sata
nistinių sektų narių. Šito reiškinio 
priežastis, sakoma Toskanos vyskupų 
pareiškime, yra katastrofiška visuo
menės sekuliarizacija, dėl kurios 
žmonės, ypač jaunoji karta, jau be
veik nesugeba skirti gėrio nuo blogio.

Hagos tribunolas teis 
karinius nusikaltėlius
Iki šių metų pabaigos numatoma 

oficialiai pradėti teisminius procesus 
tarptautiniame Hagos tribunole, 
įsteigtame Jungtinių Tautų Organiza
cijos iniciatyva, kad būtų nubausti 
kariniai nusikaltėliai, padarę nusikal
timus buvusioje Jugoslavijoje. Apie 
teisminių procesų pradžią spaudos 
konferencijoje pranešė naujai Jungti
nių Tautų Saugumo Tarybos paskir
tas tarptautinio tribunolo prokuroras 
Richard Goldstone, pažymėdamas, 
kad tribunolas pirmiausiai stengsis 
svarstyti sunkiausius nusikaltimus, 
padarytus aukštas pareigas ėjusių val
dininkų, ir tik po to bus imamasi 
techniškai lengvesnių procesų, ku
riuose pagrindiniai, įtariami nusikal
timus padarę asmenys jau sulaikyti 
įvairiose šalyse. Jungtinių Tautų Or
ganizacija yra patvirtinusi tribunolo 
statutą, o taip pat išreiškusi aiškią 
nuostatą, kad visos Jungtinių Tautų 
Organizacijai priklausančios vals
tybės turės vykdyti tarptautinio tri
bunolo potvarkius.

Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcijos žinios
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