
Vilniuje - pasaulio muzikos 
žvaigždės

Kodėl pasaulis kurčias bombų sprogimams 
čečėnų žemėje?!

Lietuvos Prezidentas įteikė Lie
tuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedi
mino 4-ojo laipsnio ordiną pianis
tui ir dirigentui iš Vokietijos, tradi
cinių Šlėzvigo-Holšteino muzikos 
festivalių meno vadovui Justus 
Frantzui. Prezidento dekretu Min
daugo karūnavimo - Valstybės die
nos proga jis apdovanotas kartu su 
grupe asmenų, nusipelniusių Lietu
vos valstybei, jos kultūrai, menui, 
mokslui ir švietimui.

J. Frantzas buvo pirmasis užsie
nio muzikantas, atvykęs koncertuo
ti į Lietuvą netrukus po kruvinųjų 
sausio 13-osios įvykių 1991 metais. 
Vėliau jis padėjo organizuoti Lietu
vos kamerinio orkestro, Kauno val
stybinio choro koncertus užsienyje.

Šią savaitę J. Frantzas vėl gast
roliuoja Lietuvoje. Koncertuose 
Nacionalinėje filharmonijoje jis di
rigavo Lietuvos kameriniam bei na

R. Rajeckas įteikė skiriamuosius 
raštus Airijos prezidentei

Gruodžio 14 d. Lietuvos Respub
likos nepaprastasis ir įgaliotasis am
basadorius Jungtinėje Didžiosios 
Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalys
tėje Raimundas Rajeckas įteikė skiri- 

I amuosius raštus Airijos Respublikos 
Prezidentei Mery Robinson.

Po oficialios ceremonijos įvyko 
pusę valandos trukęs pokalbis, kurio 
metu Airijos Prezidentė pabrėžė, kad

Lietuvos ambasadorių priėmė 
Prancūzijos prezidentas

Lietuvos nepaprastasis ir įgaliota
sis ambasadorius Prancūzijoje Ričar
das Bačkis gruodžio 7 buvo priimtas 
Eliziejaus rūmuose, kur jis įteikė 
įgaliojamuosius raštus Prancūzijos 
prezidentui"Francois Mitterand'ui.

Ceremonijoje taip pat dalyvavo 
Prancūzijos užsienio reikalų ministras 
Alainas Juppe ir aukšti prezidentūros 
pareigūnai. Kaip pranešė ELTA, po 
to įvykusiame pokalbyje pasikeista 
nuomonėmis apie Lietuvos ir Prancū
zijos politines realijas, abiejų valsty
bių tarpusavio santykius bei jų plėtros 
perspektyvas, ryšius su įtakingomis 
tarptautinėmis organizacijomis.

Priminsime, kad neseniai (spalio 
23-ąją) Ričardui Bačkiui sukako 60 
metų. Jis gimė Kaune ilgamečio ir di

Prancūzijos prezidentas F. Mitterand (kairėje) ir Lietuvos ambasa
dorius R. Bačkis. EPA-Eltos nuotr.

cionaliniam simfoniniam orkestrui, 
Kauno valstybiniam chorui, Lietu
vos ir užsienio solistams. Gruodžio 
16-ąją Vilniuje įvyko J. Frantzo re
čitalis, rašoma Eltos pranešime.

Praėjusį savaitgalį trečią kartą 
Vilniuje lankėsi kita pasaulinio gar
so įžymybė - smuikininkas, diri
gentas, filosofas lordas Yehudi Me
nuhinas. Jis atvyko po gastrolių Os
le ir Kopenhagoje su Anglijos sim
foninio orkestro styginių instru
mentų grupe.

Svečiai su Kauno valstybiniu 
choru Nacionalinėje filharmonijoje 
surengė įspūdingą koncertą. Spau
da pažymėjo, kad publika anglų ir 
lietuvių muzikantams plojo stovė
dama. Po koncerto Jungtinės Kara
lystės ambasada Vilniuje Filharmo
nijos mažojoje salėje surengė muzi
kantams priėmimą.

ELI

niekada nepripažino Lietuvos inkor
poracijos į SSRS. Prezidentė akcen
tavo, kad Airija remia Lietuvos įsto
jimą į Europos Sąjungą.

Ambasadorius R. Rajeckas per
davė poniai M. Robinson Lietuvos 
Respublikos Prezidento Algirdo Bra
zausko linkėjimūs.

LR URM informacijos ir 
spaudos skyrius

delių nuopelnų Lietuvos diplomato 
Stasio Bačkio šeimoje. 1938 m. su 
šeima išvyko Paryžiun. Sorbonos 
universitete bei Institut d'Etudes Po- 
litiąues studijavo ekonomiką, teisę ir 
politiką. Nuo 1957 m. dirbo tarptau
tiniame Unilever koncerne (nuo 1962 
m. - Rotterdame, nuo 1964 m. - Ispa
nijoje).

Reiškėsi prancūzų skautų veiklo
je, kurį laiką buvo Prancūzijos lietu
vių skautų sąjungos pirmininkas, 
Prancūzijos studentų pabėgėlių fede
racijos pirmininkas, Prancūzijos lie
tuvių bendruomenės tarybos narys. 
Nuo 1968 m. iki šiųmetinio paskyri
mo ambasadoriumi Ričardas Bačkis 
buvo Prancūzijos lietuvių bendruo
menės pirmininku.

Čečėnijos karys, apsirengęs tautiniais rūbais, stovi sargy boje Grozne.
EPA-Eltos nuotr.

PADĖKIME ČEČĖNIJAI
Į Čečėnijos Respubliką įsiveržė Rusijos armijos tankai ir mėgina ją 

okupuoti.
Padėkite jai apsiginti. Siųskite aukas, kurias perduosime nepriklau

somos Čečėnijos Respublikos atstovei Vilniuje. ’’Europos lietuvis“ 
pasisako už laisvą ir nepriklausomą Čečėnijos Respubliką.

Aukas siųskite užsienyje: 
”EL“ Administracijai 
(Auka Čečėnijai paremti), 
2 Ladbroke Gardens, 
London Wil 2PT, 
United Kingdom.

Lietuviai poetai ir rašytojai išsimėtę 
po visą pasaulį

Gruodžio 16 d. Lietuvos rašytojai 
susirinko į eilinį suvažiavimą. Kuris 
jis iš eilės, dabar niekas nesiima 
įvardinti. Dabartinė rašytoją sąjun
ga, tęsianti savo pirmtakės Lietuvos 
rašytojų draugijos (įkurtos 1922 m.) 
veiklą ir tradicijas, gyvena tarytum 
trečią gyvenimą. Tarpukario rašytojų 
draugija suvažiavimų nešaukė, tenki
nosi metiniais susirinkimais. Tarybi
niais metais nuo 1945 metų įvyko be
ne 8 rašytojų suvažiavimai. 1989 me
tais, atsikračiusi TSRS rašytojų są
jungos globos, Lietuvos rašytojų są
junga atvertė naują savo metraščio 
puslapį. Šis suvažiavimas - trečiasis 
po Atgimimo.

Pasigavęs vieną šios savaitės va
karą iki ausų į popierius ir darbą įk
limpusį Lietuvos rašytojų sąjungos 
valdybos pirmininką, žinomą prozi
ninką dr.Vytautą Martinkų, ban
džiau jį pakamantinėti ir sužinoti, 
kaip ir kuo dabar gyvena plunksnos 
brolių organizacija. Tačiau supratę, 
kad visko neaprėpsime, nutarėme 
pasitenkinti tik pastabomis, kaip į 
Lietuvos rašytojų šeimą įsijungė tie, 
kurie pusę amžiaus buvo atskirti nuo 
gimtosios žemės, nuo jos literatūrinių 
darbų ir rūpesčių.

- Kiek galvų dabar Lietuvos ra
šytojų sąjungoje?

- Prieš savaitę mes priėmėme dar 
3 narius ir dabar mūsų organizacijoje 
324 poetai, prozininkai, kritikai, ver
tėjai, publicistai, eseistai ir dar kito
kie kūrėjai.

Atkurdami ir atnaujindami organi
zaciją, mes įsipareigojome grąžinti į 
ją visus rašytojus, kurie iki 1940-ųjų 
buvo Lietuvos rašytojų draugijos na
riai, ir ieškoti galimybių užmegzti ry
šius su visais po platų pasaulį išblaš

Lietuvoje:
”EL“ redakcijai,
Vilniaus bankas, 
sąskaita Nr. 9468879, 
banko kodas 260101777 
(su prierašu ’’Auka Čečėnijai paremti“).

kytais lietuvių raštijos kūrėjais. Pir
mąją savo nuostatą įvykdėme be di
delių pastangų: į sąjungą buvo grą
žinti V. Katilius, K. Zupka (Kecoris), 
J. Žlabys-Žengė ir dar keletas. (Kai 
kurie jų buvo represuoti ir pašalinti 
jau iš Lietuvos rašytojų sąjungos). Su 
antrąja nuostatos dalimi dorojamės 
ligi šiol. Nors buvo nuspręsta, kad 
užtenka užsienyje veikiančios Lietu
vių rašytojų draugijos nariui žodžiu 
ar raštu pareikšti norą tapti mūsų or
ganizacijos nariu, ir jis be jokių reko
mendacijų (nors iš naujai stojančių 
reikalaujame net trijų) įrašomas į jos 
sąrašus. Deja, ligi šiol tokių atsirado 
tik apie dvidešimt (pagal mūsų turi
mus sąrašus tokią galimybę turi per 
80). Iš jų du vilniečiai: poetai K. Bra- 
dūnas ir B. Gaidžiūnas. Kiti išsimėtę 
po platų pasaulį. Alė Rūta-Arbienė, 
Alb. Baranauskas, L. Dovydėnas, K. 
Grigaitytė, E. Juodvalkė, V. Kelertie
nė, A. Landsbergis, P. Orintaitė, B. 
Vaškelis, J. Zdanys gyvena JAV (be
je, B. Vaškelis dabar Vytauto Didžio
jo universiteto Kaune rektorius), I. 
Gražytė-Maziliauskienė, J. Krali- 
kauskas, H. Nagys ir V. Petrauskas - 
Kanadoje, G. Kanovičius ir T. Meras 
- Izraelyje, U. Karvelytė - Prancūzi
joje, E. Cinzas - Belgijoje, A. Franc- 
kaitis - Vokietijoje, A. Lukšytė-Mei- 
liūnienė - Australijoje. Beje, čia pat 
reikia pridurti, kad V. Petrauskas, G. 
Kanovičius ir T. Meras mūsų sąjun
gos nariais tapo gyvendami Lietuvo
je. Kiti kol kas nepareiškė noro prie 
mūsų oficialiai prisijungti, ir aš juos 
suprantu. Minėtoji Lietuvių rašytojų 
draugija, gimusi 1946 m. Tiubinge
ne, Vakarų Vokietijoje (todėl ir vadi
nosi tremties), o nuo 1950 gyvuojanti 
JAV, sušaukusi keletą suvažiavimų ir

Čečėnijoje liejasi kraujas. Didy
sis kaimynas - Rusija stengiasi nu
slopinti čečėnų tautos laisvės sie
kius. O juk net sovietinėje konstitu
cijoje buvo straipsnis, leidžiantis 
respublikoms išeiti iš Sovietų Są
jungos. Žinoma, žodžiai buvo gra
žūs, bet praktiškai jais pasinaudoti 
nebuvo galima. Dabar Rusija skel
biasi esanti demokratinė šalis, atsi
kratant! praeities tamsių šešėlių, tai 
kodėl neleidžia čečėnų tautai apsi
spręsti būti Rusijos sudėtyje ar ne. 
Kaip kadaise Hitleriui nuolaidžiavo 
ir plojo Vakarų valstybių vadovai, 
taip ir dabar jie bijo užsitraukti ma- 
tuškos Rusijos rūstybę, vengia už
stoti Čečėniją, pasakyti Maskvos 
avantiūristams: ’’sustokite!“. Apeti
tas atsiranda bevalgant. Taip ir su 
Rusija - jeigu niekas neprieštaraus 
ir jai pasiseks Čečėnijoje, netrukus 
ji gali pradėti provokuoti kaimyni
nes valstybes ir prisidengdami ru
sakalbių gynimo šūkiu gali mėginti 
vėl pavergti kaimynines šalis.

Tik visų pasaulio tautų ryžtas 
sustabdys Rusijos agresiją prieš 
Čečėniją, galimą sunkų ir ilgą karą 
Kaukaze, kurio pasekmes sunku ir 
įsivaizduoti.

Kęstutis Balčiūnas
Kvėdarna

dar daugiau visuomeninių susirinki
mų (štai dėl ko mes ’’nenumeruoja
me“ savo suvažiavimų) jaučiasi kaip 
glaudus vieningas junginys. Jis, nors 
išmėtytas po didelius plotus; galėjo ir 
gali organizuotai bei aktyviai kovoti 
dėl Lietuvos laisvės, dėl pačios lietu
vybės, saugoti ir puoselėti gimtąją 
kalbą. Draugijos nariams tiesiog bū
tina išsaugoti organizaciją. Nors jie ir 
seniau, ir ypač dabar susiduria su ne
lengvai įveikiamomis problemomis.

Užsienyje gyvenantys kūrėjai kar
tu su mūsiškiais - pavadinkime juos 
vietiniais - dalyvauja kasmetiniuose 
’’Šviesos-Santaros“ sambūriuose ir 
Farmoje, ir Birštone, Anykščiuose ar 
Vilniuje, išvykose į svetimus kraštus, 
kelionėse jūromis mariomis, organi
zuojamose Skandinavijos šalių bičiu
lių, ir kitose tarptautinėse konferenci
jose. Neapsieina be išeivijos poetų ir 
mūsų tradiciniai ’’Poezijos pavasari
ai“, kurie dėl to pasidarė prasminges
ni, įgijo kitą kokybę ir užmojį. Sve
čiai ne tik dalyvauja, kalba ir eilėraš
čius deklamuoja. Jie verčia mūsų lite
ratūrą į užsienio kalbas. Kokias 
reikšmingas ir gilias vagas šiame ge
rokai apleistame dirvone jau išarė U. 
Karvelytė, B. Ciplijauskaitė, A. 
Franckaitis, supažindinę su lietuvių 
literatūra prancūziškai, ispaniškai 
skaitančius! O visai neseniai mus di
džiai nudžiugino ilgametė mūsų bi
čiulė Alena Vlačkova. Daug metų 
vertųsi į čekų kalbą P. Mašiotą, J. 
Baltušį, V. Bubnį, J. Avyžių, M. 
Sluckį, S. Šaltenį, vėl atvežė dovaną 
Lietuvai. Šį kartą savo verstą ir savo
mis lėšomis išleistą Justino Marcin
kevičiaus poezijos knygą. Dabar mes

. Nukelta į 3 psl.

1995 metų Europos lietuvio” prenumeratoriai dalyvaus Jubiliejinėje vertingų laimėjimų loterijoje.
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Svečio iš Belgijos viešnagė SEPTTOKOS ©UENOS

Susitikimo metu.
Šią savaitę Lietuvoje su oficialiu 

vizitu lankėsi Belgijos Karalystės 
vicepremjeras ir užsienio reikalų mi
nistras Frank Vandenbroucke. Jis at
vyko iš Rygos, po Vilniaus aplankė ir 
Estijos sostinę.

Svečio susitikime su Lietuvos 
Prezidentu A. Brazausku aptarta Lie
tuvos ir Belgijos dvišalių ekonominių 
bei prekybos santykių padėtis. Buvo 
konstatuota, jog šie ryšiai kol kas 
neatitinka abiejų šalių ekonominio 
potencialo, ir pareikštas įsitikinimas, 
kad ateityje jie pagyvės.

A. Brazauskas teiravosi, kaip Bel
gijoje vertinamos Lietuvos galimy
bės tapti Europos Sąjungos asocijuo
ta nare. F. Vandenbroucke sakė, kad,

Islandija vertina draugystę su Lietuva
Gruodžio 14 d. Lietuvos Prezi

dentas priėmė Islandijos Respublikos 
nepaprastojo ir įgaliotojo ambasado
riaus Lietuvai Olafuro Egilsono skiri
amuosius raštus.

Olafuras Egilsonas perdavė Islan
dijos Respublikos Prezidentės Vigdi- 
sa Finbogadotir, Islandijos Vyriausy
bės ir islandų tautos linkėjimus. Jis 
pabrėžė, kad Islandijos žmonės labai 
vertina draugystę su Lietuva. Ta drau
gystė, sakė ambasadorius, remiasi 
laisvės ir demokratijos principais, dėl 
kurių daug metų kovojo musų tautos. 
Islandijos Vyriausybė, daug privačių 
firmų norėtų, kad tarp mūsų šalių su- 
intensyvėtų ekonominiai bei prekybi
niai, taip pat kultūriniai ryšiai, sakė 
ambasadorius. Jo nuomone, tam pa
dės šiuo metu ruošiama dvišalė lais

Baigtas formuoti Apeliacinis Teismas

Seimas pritarė Respublikos Prezi
dento pasiūlymui skirti Lietuvos 
Apeliacinio Teismo pirmininku Vytą 
Milių (Eltos nuotraukoje). Jam - 45 
metai. Nuo 1990 iki 1992 metų V. 
Milius buvo Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo teisėjas, o paskutinius dvejus 
metus - Druskininkų miesto apylin
kės teismo pirmininkas.

Prezidentui pasirašius dekretą dėl 
V. Miliaus paskyrimo Apeliacinio 
Teismo pirmininku, bus baigta for
muoti šio teismo sudėtis. Apeliacinis 
Teismas yra apeliacinė instancija by
loms, kurias išnagrinėja apygardų 
teismai, kaip pirmosiosios instancijos 
teismai. Apeliaciniame Teisme bus 
civilinių ir baudžiamųjų bylų skyriai.

Apeliacinis Teismas pradės veikti 
nuo 1995 metų sausio 1 dienos. Ape

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr. 

jo nuomone, Lietuva, kaip ir kitos 
Baltijos valstybės, iki 1995 metų bir
želio mėnesio turėtų būti priimtos į 
ES su šiuo statusu. Mandatas dery
boms dėl to Baltijos šalims duotas, ir 
ministras tikisi, kad derybos baigsis 
sėkmingai, pranešė ELTA.

F. Vandenbroucke taip pat susiti
ko su premjeru A. Šleževičiumi, už
sienio reikalų bei krašto apsaugos 
ministrais. Kalbėtasi apie Lietuvos 
jūrų transportą bei būtinybę paspar
tinti Lietuvos ir Belgijos sutarčių dėl 
jūrų transporto dvigubo apmokestini
mo išvengimo rengimą bei pasirašy
mą, tartasi dėl galimybių pasirašyti 
Lietuvos ir Belgijos investicijų skati
nimo ir apsaugos sutartį ir kt.

vos prekybos sutartis ir susitarimas dėl 
dvigubo apmokestinimo netaikymo.

A. Brazauskas padėkojo Islandi
jos Prezidentei už perduotus linkėji
mus. Jis pabrėžė, kad Islandija buvo 
pirmoji šalis, 1991 metų pradžioje 
pripažinusi Lietuvos nepriklausomy
bę. Islandijos vardas gerai žinomas 
Lietuvos žmonėms. Jis tariamas su 
pagarba ir dėkingumu. Prekybiniai ir 
ekonominiai mūsų šalių santykiai nė
ra labai intensyvūs, pastebėjo A. Bra
zauskas. Tačiau mes - nedidelės vals
tybės - galime tapti tvirtais sąjungi
ninkais tarptautinėje veikloje, palai
kyti viena kitą svarbiais abiem vals
tybėms klausimais. Lietuvos vadovas 
pasisakė už tai, kad Islandija daly
vautų Baltijos jūros regiono organi
zacijose, pranešė ELTA.

liaciniame Teisme bus 17 teisėjų. Jie 
paskirti Prezidento dekretais, jų kan
didatūroms pritarta Seime. Tiesa, 
opozicija arba susilaikydavo balsavi
mo metu, arba visai nedalyvaudavo, 
tuo išreikšdama nepasitenkinimą tei
sėjų skyrimo procedūra. ’’Parenkant 
ir svarstant kandidatus į Aukščiau
siojo, Apeliacinio bei kitų teismų tei
sėjus, vadovaujamasi ne Konstituci
joje ir Teismų įstatyme nurodytais 
kriterijais, o politizuotai vertinami 
įsiteisėję teismų sprendimai ir nuo
sprendžiai konkrečiose bylose“. Tokį 
pareiškimą, vertinantį teismų for
mavimo ir teisėjų skyrimo eigą, vien
balsiai priėmė gruodžio 9 d. įvyku
sios Lietuvos teisininkų draugijos 
konferencijos ’’Žmogaus teisių prob
lema baudžiamojoje teisėje ir bau
džiamajame procese“ dalyviai.

Šią savaitę Seimo vicepirminin
kas Egidijus Bičkauskas atsakė nei
giamai į Prezidento A.Brazausko pa
siūlymą tapti generaliniu prokuroru. 
E.Bičkauskas pagal profesiją yra 
teisininkas, dirbęs prokuratūroje tar
dytoju, Lietuvai atkūrus nepriklau
somybę buvo mūsų valstybės pasiun
tiniu Maskvoje, pagal populiarumą 
apklausose varžosi su A. Brazausku, 
gali būti rimtas kandidatas į Prezi
dentus kituose rinkimuose. Oficialiai 
aiškinama, kad jam kaip Centro par
tijos pirmininkui tapti generaliniu 
prokuroru nepritarę tos partijos tary
bos narių dauguma.

’’Brakonierių nemažėja“
- taip pavadintas Kęsto Sukacko 
straipsnis išspausdintas "Lietuvos 
aide“ 12 09.

Pasak Lazdijų rajono aplinkos 
apsaugos agentūros viršininko Vito 
Marazo, per 11 mėnesių ištirti 163 
aplinkos apsaugos įstatymų pažeidi
mai. Labai paplitęs brakonieriavi
mas rajono ežeruose. Brakonieriai 
gaudo žuvis tinklais, elektriniais 
žūklės aparatais, nuduria žeberklais 
ir t. t. Neteisėtos žūklės mėgėjams 
išradingumo netrūksta. Neseniai ap
linkos apsaugos inspektoriai sulaikė 
V. Krištapavičių bei V. Kaleininką, 
kurie Liūnelio ežere nudūrė net 11 
lydekų. Žuvis apsvaigindavo lempų 
šviesomis, po to iškirsdavo eketę ir 
jas žeberklais nudurdavo. Iš brako
nierių konfiskuotos žuvys, žeberk
lai, kirvis, akumuliatorius, lempos, 
rogutės. Pasiaiškinime V. Kaleinin- 
kas rašo: ’’Kadangi niekur nedirbu, 
reikia ką nors valgyti“. Už tokią 
žūklę abiem teko 1 tūkst. litų baudą 
sumokėti.

V. Marazas paminėjo atvejį, kai 
Bestraigiškės miške vykusioje me
džioklėje buvo nušauta briedė. Keis
čiausia, kad nušovė medžioklės ži
novas, jaunesnysis medžioklės eks
pertas R. Buinauskas. Juk jis turėjo 
žinoti, kad briedžių medžioklė rajo
ne uždrausta.

Rajono aplinkos apsaugos ins
pektoriams R. Buinauskas aiškino, 
kad šovė į šerną, o pataikė... į brie- 
dę. Vėliau tikslino, kad briedė buvo 
sužeista, dėl to ją reikėjo nušauti.

Miškai Lietuvoje
Apie Kaune įvykusią Lietuvos miškų 
savininkų asociacijos surengtą kon
ferenciją rašoma "Dienoje“ 12 08 
Irenos Petraitienės straipsnyje "Pri
vatūs miškai“. Rašinyje pranešama 
ir apie Seimo priimtą Miškų įsta
tymą.

Šis įstatymas padės tvarkyti pri
vatų Lietuvos miškų ūkį. Seime pri
imtos pataisos daug geresnės ir 
savininkams palankesnės, nei siūlė 
patys įstatymo rengėjai. Pagal įsta
tymą miškų savininkams nereikės 
mokėti mokesčių už mišku apaugu
sią žemę. Taip, beje, nėra nė vienoje 
valstybėje. Tačiau valstybė iš dalies 
prižiūrės ir privačius miškus, kont
rolę atliks regioninės inspekcijos ir 
miškų urėdijos. Kilus gaisrui arba 
medžių kenkėjų epidemijai, padari
nių likvidavimo išlaidas irgi dengs 
valstybė. Svarbiausia, ką miško sa
vininkas, valdantis ne mažiau kaip 3 
ha miško, privalo turėti, - tai miško
tvarkos projektas. Juos padės pa
rengti licencijas gavę profesionalūs 
miškininkai. Be miškotvarkos pro
jekto, be įstatymo numatytų regla
mentų nė kalbos negali būti apie sa
vavališką miško kirtimą arba jo re
konstrukciją. Pavyzdžiui, negalima 
savavališkai panaudoti miško, sie
kiant kitokios naudos. Norint tai pa
daryti reikės projektą derinti su Ap
linkos apsaugos institucijomis.

Miško savininkai A. Brukui 
(Miškų ūkio ministerijos sekretoriui 
- aut.) pateikė nemaža klausimų. 
Antai žemės savininkai, kuriems 
sklypai kompensuojami mišku, ne
patenkinti, kad už vieną hektarą že
mės siūloma 0,84 ha miško. (Šiuo

Keliais sakiniais
□ Generolo Z. Gerulaičio 100-mečio 
paminėjimas. Minint žymaus Lietu
vos karininko Zenono Gerulaičio gi
mimo 100-ąsias metines, prie namo 
Kaune, Gailutės g. 9, kur jis gyveno, 
atidengta memorialinė lenta.
□ Baltarusijos premjero viešnagė 
Vilniuje. Svečias iš Minsko M. Či
giris ir jį lydėję asmenys su Lietuvos 
atstovais aptarė įvairius dvišalių san
tykių klausimus. Viena iš pagrindinių 
derybų temų buvo ekspertų grupės 
pranešimas dėl tarpvalstybinės sienos 
linijos. Jų pasiūlymams dėl sienos 

metu Lietuvoje 6,5 tūkst. ha miško 
skirta kompensuoti sklypams). Daug 
atvejų, kai žmonės pagal nuosavybės 
teisę atsiima mišką ne tame rajone, 
kuriame gyvena. Ministerijos sekre
torius paaiškino, kad šį reikalą pade
dant atitinkamoms tarnyboms galima 
sutvarkyti, tačiau savo valdas perkelti 
į Kauno ir Vilniaus miškus, atrodo, 
nėra jokių galimybių.

Miškų savininkų asociacijos kon
ferencijoje aštriai buvo kalbama ir 
apie miško kirtimą eksportui. (Beje, 
pramoninkai, ypač baldininkai, nese
niai Kaune susitikę su ekonomikos 
ministru A. Vasiliausku, taip pat ap
gailestavo, kad be muitų į užsienį iš
vežama geriausia mediena.) A. Bru
kąs sakė, kad, užuot nukirstą medį 
pūdę, geriau jį parduokime, ir ne
svarbu kam. Svarbu, kad pelnas būtų.

Kaip ginkluojamės?
Vidaus reikalų ministerija 203 asme
nims jau leido įsigyti kovinius pistole
tus savigynai, praneša "Respublikoje“ 
12 12 Audrius Lingys straipsnyje 
"Ginkluojamės“.

Iš 2047 norinčiųjų įsigyti ginklą 
465 dirba valstybinėse įmonėse, 1017 
- privačiose įmonėse, 95 niekur nedir
ba. Per tą laiką policija nedavė leidi
mo ginklui 870 asmenų. Pasak VRM 
viešosios policijos vyr. komisaro V. 
Navicko, šie žmonės taip ir neįrodė, 
kad jiems pistoletas būtinas savigy
nai. Kai kurie iš jų pareiškimuose gin
klui įsigyti rašo tik tai: ’’Prašau leisti 
įsigyti ginklą savigynai“. O apie jo
kius motyvus nė žodžio.

Daugiausia leidimų įsigyti pisto
letų savigynai išduota Vilniuje (73), 
Kaune (52), Klaipėdoje (15) ir Aly
tuje (13). Tarp rajonų tvirtai pirmauja 
Raseiniai (8). Tuo tarpu Kretingos, 
Kelmės ir Šakių rajonuose neatsirado 
nė vieno norinčio turėti kovinį pisto
letą. Leidimai išduoti penkioms dai
liosios lyties atstovėms. Iki šios die
nos jau šimtas žmonių Ginklų fonde 
nusipirko kovinius pistoletus ČZ, 
kurių kaina - 1600 litų. Be šių pisto
letų, Ginklų fondas dar turi revol
verių ’’Arminus“, tačiau norinčiųjų 
juos turėti kol kas nėra. Artimiausiu 
metu ginklų fondas planuoja atvežti į 
Lietuvą brangesnių pistoletų - ”Brau- 
ning“ ir ’’Beretta“.

Visi šie įsigyti pistoletai yra at- 
šaudyti ir sudaryta centralizuota gil- 
zoteka. Iš įsigijusiųjų ginklus savigy
nai vienas žmogus jau grąžino pisto
letą atgal į parduotuvę (Alytuje), iš 
vieno pistoletą atėmė nusikaltėliai 
(Klaipėdoje) ir vienas panaudojo 
ginklą savigynai (Vilniuje).

Iki šių metų balandžio 1 dienos 
Lietuvoje galiojo Vyriausybės nutari
mas, pagal kurį asmenys, savanoriš
kai atidavę nelegaliai laikomus gink
lus policijai, nebuvo traukiami bau
džiamojon atsakomybėn. Tokių sava
norių atsirado 18. Iš jų 14 gavo leidi
mus laikyti pistoletą savigynai, 
dviem buvo sumokėti pinigai už ati
duotą nelegalų pistoletą, o vienas ne
išlaikė egzaminų.

Banditas nušautas, 
įkaitė išlaisvinta

Taip vadinasi E. Grinio, A. Vaitkevi
čiaus straipsnis "Lietuvos aide“ 12 
14 apie vieną policijos operaciją. 
Apie tai pirmuosiuose puslapiuose 

nustatymo kai kuriuos ruožuose dele
gacijos preliminariai pritarė. Po po
kalbio su Baltarusijos premjeru A. 
Brazauskas pranešė, kad galbūt kitų 
metų sausio viduryje įvyks jo susi
tikimas su Baltarusijos Vadovu. Su 
Baltarusijos prezidentu A. Lukašenka 
sutarta susitikti po to, kai bus sude
rinti sienos delimitavimo klausimai, 
baigti ruošti ekonominių susitarimų 
projektai. Šie darbai jau eina į pabai
gą. Tame susitikime gali būti pasira
šyta tarpvalstybinė sutartis, kurios 
tekstas taip baigiamas ruošti.
O Prancūzų kultūros bičiuliai. Klai
pėdoje įsteigta Vakarų Lietuvos ir 

pranešė ir kiti krašto dienraščiai.
Gruodžio 13-ąją 9.04 vai. Jona

voje specialios paskirties policijos 
būrio ’’Aras“ snaiperis nušovė ban
ditą, kuris, bandydamas išsisukti 
nuo policijos, įkaitu paėmė dvide
šimt vienerių metų Oksaną Mento- 
vą. Mergina nenukentėjo. Gruodžio 
12-ąją apie 10 vai. Radviliškyje du 
vyriškiai užpuolė miesto globos ir 
rūpybos skyriaus kasininkę ir iš jos 
pagrobė 50 tūkst. litų. Užpuolimo 
metu kasininkė buvo peršauta. Nusi
kaltėliai pabėgo baltu automobiliu, 
ant kurio stogo buvo pritvirtintas 
taksi ženklas. Po kiek laiko tokį pat 
automobili (’’Opel Record“) paste
bėjo Jonavos rajono kelių policijos 
viršila V. Ostreika ir vyr. policinin
kas A. Baliukevičius. Pareigūnai au
tomobilį sustabdė. Kai policininkai 
prie jo priėjo, pasigirdo šūvis. V. 
Ostreika buvo sužeistas į dešinę ran
ką, o A. Baliukevičiui nusikaltėliai į 
krūtinę įrėmė pistoletą ir atėmė iš jo 
tarnybinį ginklą PM su aštuoniais 
šoviniais. Po to banditai nuvažiavo. 
Policininkai iš karto paprašė pagal
bos radijo ryšiu. Kosmonautų gatvė
je du banditai buvo sulaikyti, su jais 
važiavusi moteris pabėgo, o dar vie
nas nusikaltėlis įsiveržė į butą, ku
riame gyvena minėta O. Mentova, ir 
paėmėją įkaite.

I Jonavą iš karto atvyko policijos 
spec, padaliniai. įkaitės išlaisvinimo 
operacijai vadovauti ėmėsi VRM 
Policijos departamento generalinis 
komisaras Jonas Liaudanskas. Nusi
kaltėlis tik su juo ir bendravo. Iš ge
neralinio komisaro banditas pareika
lavo gero, greito automobilio, dviejų 
automatų, trijų apkabų su šoviniais, 
dviejų neperšaunamų liemenių, 10 
tūkst. JAV dolerių ir sraigtasparnio 
su pilotu, kuris lauktų už miesto. J. 
Liaudanskas banditui pasiūlė savo 
tarnybinį automobilį ’’Citroen“. Ta
čiau bandito šis automobilis nepa
tenkino, savo sąlygų jis nekeitė. J. 
Liaudanskui pavyko išsiderėti, kad 
iki ryto nusikaltėlis įkaitei nepada
rys nieko blogo. Buvo pažadėta, kad 
policija nesiims jokių veiksmų ir ap
tars jo iškeltas sąlygas. Kitą rytą nu
sikaltėlis įrėmęs pistoletą į galvą, 
priėjo prie lango ir suriko: ’’Jei tuo
jau pat nebus įvykdyti reikalavimai, 
moteris mirs!“ Paskui pridūrė, kad 
žmonių gatvėje nešaudys, o pasi
stengs nušauti bent du policininkus. 
Po šių žodžių nusikaltėlis pradėjo 
trauktis į kambario gilumą ir pateko 
į šviesos ruožą. Tuo metu jis atitrau
kė pistoletą nuo merginos galvos, ir 
snaiperis, tuo pasinaudojęs, iššovė. 
Kulka pataikė banditui į galvą. Tuo 
pačiu momentu į butą sugriuvo 
’’Aro“ grupė. Banditas jau buvo mi
ręs, nors krisdamas dar spėjo vieną 
kartą iššauti.

Nušautasis - Petras Zubavičius, 
trisdešimt ketverių metų. Gyveno 
Kaune, išsiskyręs, jo sugyventinė 
augina dviejų mėnesių vaiką. Anks
čiau jis buvo teistas. ’’Lietuvos 
aidas“ neoficialiai sužinojo, kad api
plėšimui Radviliškyje vadovavo bū
tent jis. Abu A. Zubavičiaus bendri
ninkai sulaikyti. LA žiniomis, vakar 
naktį kratos buvo daromos Jonavo
je, Radviliškyje ir Kaune. Kratų Jo
navoje, Kosmonautų g., metu rasti 
Radviliškyje pagrobti pinigai, šovi
niai (beje, to paties kalibro kaip ir 
tie, kuriais peršauta policininkui 
ranka) ir daugybė kitų daiktų, kurie 
sukėlė įtarimą.

V. Dimas

Prancūzijos asociacija, ketinanti plė
toti draugystės ir bendradarbiavimo 
ryšius su Prancūzija, propaguoti Klai
pėdoje ir aplinkiniuose rajonuose 
prancūzų kalbą.
□ Pasaulio bankas patvirtino skiriąs 
Lietuvai 7 milijonų dolerių paskolą. 
Ji skiriama priemonėms, kurios page
rintų ekologinę situaciją Baltijos jū
roje prie Klaipėdos.
□ Ruošiama pamaina. 23 Danijos 
instruktoriai Rukloje poligone, prie 
Jonavos, pradėjo ruošti 30 lietuvių 
taikdarių būrį, kitų metų pradžioje 
pakeisiantį dabar Kroatijoje tarnau
jančius tautiečius.
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Lietuviai poetai ir rašytojai išsimėtę 
po visą pasaulį

Menininkų būtis ir buitis 
abipus Atlanto

Rašytojas Vytautas Martinkus.

Atkelta iš 1 psl.

ir premijomis su tremties ir išeivijos 
draugais dalijamės. K. Bradūnas ir V. 
Kavolis papildė Lietuvos Nacionali
nės premijos laureatų sąrašą, B. 
Brazdžionis - pirmas išeivijos poetas, 
pažymėtas ’’Poezijos pavasario“ lau
reato ženklu. O mūsų J. Strielkūnas 
tapo ’’Šviesos-Santaros“ V. Kudirkos 
premijos laureatu. Premijomis pažy
mėti ir kiti mūsų rašytojai, dalyvavę 
išeivijos suruoštame romano apie 
rezistenciją konkurse.

Užsienio lietuvių autoriniai litera
tūriniai vakarai, naujų knygų prezen
tacijos - kone kassavaitiniai mūsų 
klubo renginiai. B. Brazdžionis, J. 
Jankus, B. Pūkelevičiūtė, A. Lands
bergis, L. Andriekus, J. Švabaitis, Alė 
Rūta-Arbienė, M. Stankus-Saulaitė, 
A. Kairys - tai tik kelių pirmiausia 
atmintin įstrigusių rašytojų vardai, 
kuriuos pamatėme ir išgirdome savo 
klube Vilniuje, K. Sirvydo 6. Organi
zuojant tokius renginius mums į 
pagalbą ateina ir įvairūs tėviškėnų 
sambūriai. Ypač aktyviais pavadin
čiau zanavykus, biržėnus ir pasvalė- 
nus. Jų dėka mes iš naujo prisiminėm 
brolius V. ir St. Tamulaičius, S. 
Santvarą, P. Lembertą, K. Bizauską, 
L. Žitkevičių, P. Pusdešrį ir kitus 
žymius Lietuvos sūnus ir dukras.

- Bet, svarbiausia, turbūt tai, 
kad grįžta užsienio lietuvių kūry
ba, jų proza, poezija, eseistika,

’’Nidos“ klubo knygos keliaus į Lietuvą
Balys Butrimas su talkininkais 

pastaruoju metu dirbo Lietuvių namų 
Londone sandėliuose, atrinkdami 
’’Nidos“ knygų klubo leidyklos iš
leistas knygas, kurių yra tam tikras 
perteklius. Jos jau surūšiuotos, pa
rengtos būsimai kelionei į Lietuvą.

Lietuvos kultūros ministerijos pa
vedimu Londone lankėsi Nacionali
nės M. Mažvydo bibliotekos Litua
nistikos fondo vedėja Silvija Vėlavi- 
čienė. Ji tarėsi su Lietuvių namų ben
drovės direktoriais dėl knygų nuga
benimo į Lietuvą. S. Vėlavičienė ap
žiūrėjo Londono Lietuvių namuose 
saugomus lituanistikos fondus ir Lie
tuvių namuose esančią pulk. Tomo 
Vidugirio įkurtą biblioteką.

Silvijai Vėlavičienei labai patiko, 
ką ji pamatė Lietuvių namuose. Ji iš
sakė pageidavimus, kokias "’Nidos“ 
knygų klubo leidyklos knygas, atlie
kamus "Europos lietuvio“ komplek
tus ir mažesnių dalykų norėtų parsi
gabenti į Nacionalinę M. Mažvydo 
biblioteką. Iš ten tai bus paskirstyta į 

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.
dramaturgija, publicistika. Lietu
vos skaitytojus tarytum iš naujo 
skaito tautos literatūros istoriją.

- Kūrėjas, žinoma, brangiausias ir 
prasmingiausias savo kūryba. Mes 
nepaprastai džiaugiamės, klausy
damiesi išeivijos kompozitorių sim
fonijų ir dainų, su didžią padėka 
vaikščiojam po sales, kur mus vėl 
džiugina ilgai nematytų drobių, 
skulptūrų ir lakštų grožis, padovano
tas tautiečių. Pavyzdžiu galėtų būti 
Vilniuje Sapiegų rūmuose eksponuo
jami neįkainuojami meno šedevrai, 
kuriuos surinko Australijos išeivijos 
šviesuoliai - poetas bei žurnalistas V. 
Kazokas ir jo žmona daktarė G. Ka- 
zokienė. O apie mūsų rašytojų grįžu
sius kūrinius, matyt, bus ilga ir nevie- 
nabalsė kalba. Todėl, kad mūsų ko
legų, neramaus amžiaus blaškytų po 
svečius kraštus, knygos - visos mūsų 
tautos savastis, mūsų dvasinių verty
bių dalis. Pirmąsias išeivių knygas, 
nors ir sovietinio glavlito sužalotas, 
skaitėme jau daugiau kaip prieš 30 
metų. Mūsų skaitytojas pakankamai 
seniai pažįsta A. Mackų ir J. Meką, 
M. Katiliškį ir K. Almeną, S. Santva
rą ir E. Cinzą, H. Radauską ir J. 
Kėkštą. Prisiminkime tą džiugesį, 
visos mūsų tautos pakilimą, kuris 
užplūdo Lietuvą pasirodžius B. Braz
džionio ’’Poezijos pilnačiai“ - galima 
palyginti nebent su žalio pavasario 
siautuliu ar Nemuno srautu į pamario 
lankas ir dirvas. 100 000 egzem

didžiausias Lietuvos miesto bibliote
kas, kad daugiau žmonių galėtų tas 
knygas ir "Europos lietuvį“ skaityti.

Atviros Lietuvos fondo, įsikūrusio 
Vilniuje, vienas iš uždavinių - sugrą
žinti į Lietuvą kuo daugiau užsienyje 
sukaupto tautos turto, įvairius archy
vus, meno kūrinius. Lietuvių namų 
bendrovės ir Didžiosios Britanijos 
lietuvių sąjungos vadovybės sutinka 
atiduoti turimą knygų perteklių Na
cionalinei M. Mažvydo bibliotekai, 
bet pasiliks sau pulk. Tomo Vidugi
rio įkurtą biblioteką. Kas finansuos 
tų knygų pervežimą į Lietuvą? Turė
tų Atviros Lietuvos fondas prisiimti 
tą pareigą.

S. Vėlavičienė planavo dar aplan
kyti Lietuvių biblioteką, kurią tvarko 
inž. Rostis Baublys, rašytojo Kazi
miero Barėno biblioteką.

Gruodžio 4 dieną, sekmadienį, 
Silvija Vėlavičienė dalyvavo lietuvių 
bažnyčioje pamaldose, po jų apžiūrė
jo parapijos centre tėvų marijon^ 
tvarkomą, lietuvišką biblioteką. Pa

pliorių tiražu knyga, kurią 1989 me
tais mūsų kolegės V. Jasukaitytės ini
ciatyva ir rūpesčiu išleido ’’Sietyno“ 
leidykla (gaila, veikiai užgesus!), 
dingo per savaitę. Ji buvo pardavinė
jama pagal kolektyvinius sąrašus ir 
paraiškas, iš po skverno ir pagal pa
žintis, dėl jos pešėsi gana solidūs 
žmonės! O A. Škėmos ’’Balta drobu
lė“ - vienas pirmųjų Rašytojų sąjun
gos leidyklos pirmagimių! Išleista 70 
tūkstančių egzempliorių tiražu knyga 
buvo graibstyte išgraibstyta. Tai 
"Nidos“ knygų klubo Londone lei
dykla pirmiausia susidomėjo jauno 
rašytojo, buvusio aktoriaus, kūriniu ir 
ją išleido. Lietuvos skaitytojų malo
niai buvo priimti ir "Aukštupių“ seri
joje "Vagos“ išleisti Jurgio Jankaus 
trys romanai, Mariaus Katiliškio 
"Užuovėja“ ir "Išėjusiems negrįžti“... 
Didžiąją dalį išeivijos autorių kūrinių 
išleido minėtoji Rašytojų sąjungos 
leidykla. Neseniai buvo pristatyta A. 
Andriuškevičiaus knyga ”33 eilėraš
čiai“ - jau 65-asis jos leidinys. Žino
ma, mes neapsieiname be rėmėjų ir 
mecenatų pagalbos, o tarp tokių - irgi 
nemažai išeivijos žmonių: autorių 
artimieji ir giminės ar šiaip asmenys, 
neabejingi mūsų kultūrai ir literatū
rai. Leidžia užsienio lietuvių rašytojų 
knygas ir kitos leidyklos, kurių dabar 
Lietuvoje per 650.

- Žinau, kad Lietuvos autoriai 
talkina išeivijos kultūros leidiniams.

- Taip, dažnai mūsų poetus, prozi
ninkus ir kritikus spausdina "Akira
čiai“ ir "Aidai“, "Draugo“ literatūri
nis priedas ir kita užsienio lietuvių 
periodinė spauda. Be abejo, mūsų 
bendravimas dabar įgavo kitą, žymiai 
aukštesnį lygmenį. Bendri dabar pa
sidarė mūsų rūpesčiai ir sumanymai, 
planai ir renginiai. Va, mūsų triskart 
išleistų rašytojų autobiografijų knygų 
pavyzdžiu paruošėme tokį pat išeivi
jos rašytojų biografijų rinkinį. Krei
pėmės į Lietuvių rašytojų draugiją, į 
atskirus rašytojus. Vieni jų parašė 
biografijas specialiai tai knygai, kiti 
nurodė šaltinius, kur jas rasti, trečių - 
patys susiradome.

- O į suvažiavimą ar daug išeivi
jos rašytojų atvažiuos?

- Pakvietėme visus. Iš kitų ir 
atsakymus gavome. Dėkoja, bet sen
atve skundžiasi, ekonomine negalia. 
O mes, deja, irgi ne ką galime padėti. 
Mus gelbsti tai, kad daugelis ženklių 
išeivijos žmonių dabar vieši ir dirba 
Lietuvoje - skaito paskaitas univer
sitetuose, rengia konferencijas, vado
vauja kitiems darbams. Tikimės su
laukti suvažiavime dešimties kitos.

Apie tai, kas buvo kalbama Lie
tuvos rašytojų suvažiavime, parašy
sime viename iš artimiausių ”EL“ 
numerių.

Petras Keidošius

rapijos svetainėje susitiko su didesniu 
skaičiumi lietuvių, pasidalino minti
mis apie Lietuvos kultūrinį gyveni
mą. Ji visus kvietė saugoti lietuviškas 
knygas. Kas nebegali jų savo namuo
se laikyti, ragino atsiųsti į Nacionali
nę M. Mažvydo biblioteką, į Vilnių. 
Ji sakė, kad Nacionalinėje biblioteko
je visai nėra ilgus metus Škotijoje 
leisto "Išeivių draugo“ komplektų. S. 
Vėlavičienė ragino tuos, kas turi 
"Išeivių draugo“ komplektus ar pa
vienius numerius, siųsti į Nacionalinę 
biblioteką, (Lituanistikos skyrius, 
Gedimino pr. 51, 2635 Vilnius). Be 
to, dar buvo išsakytas pageidavimas 
gauti Londone leistą Lietuvos rezis
tencinį santarvės žurnalą "Santarvė“ - 
jo Nacionalinė biblioteka irgi neturi.

Londoniečiai S. Vėlavičienei nuo
širdžiai plojo už jos gražius žodžius 
ir pageidavimus. Teks stebėti, koks 
bus atsiliepimas į jos nuoširdžius 
prašymus.

Stasys Kasparas 
Londonas

Vilniuje Lietuvos rašytojų klube 
įvyko pokalbis "Išeivijos būtis ir 
buitis abipus Atlanto“, jame dalyva
vo išeivijos atstovai: Violeta Keler
tienė, Rimvydas Šilbajoris, Algirdas 
Titus Antanaitis, Bronius Vaškelis ir 
Kazys Bradūnas. Renginį vedė liter
atūros kritikas Valentinas Sventickas, 
pranešė ELTA.

Susitikime daug kalbėta apie da
bartinę užsienio lietuvių padėtį. Kaip 
teigė profesorius Rimvydas Šilba
joris, išeivijoje neišugdyta nauja ra
šytojų karta, tad, kalbant apie lietu
viškąją kultūrą, vertėtų žvelgti ne į 
dabartį, o į praeitį. Prieš penkiasde
šimt metų išvykę iš gimtinės, šiais 
laikais mūsų tautiečiai taip pat yra tik 
ateiviai Lietuvoje, o išeivijoje vėl - 
svetimi užsieniečiai. Norėdami išlikti 
lietuviais, anot profesoriaus, egzodo 
kūrėjai privalo "susilieti“ ir "išnykti“ 
Lietuvos kultūros ateityje, nes dabar, 
cituojant kitą išeivijos rašytoją Tomą 
Venclovą, išeivija kalba "numirusių 
lapų kalba“, Šiam teiginiui pritarė ir 
poetas Kazys Bradūnas. "Mes, išeivi
ja, visur jaučiamės tarsi svečiai, tarsi 
pakeliui į naują gyvenimą. Nuolati
niai ieškojimai ir tolimas kelias, ma
tyt, mus lydės iki gyvenimo pabai
gos“, - sakė poetas.

Profesorės Violetos Kelertienės 
nuomone, Lietuvoje derėtų išleisti 
išeivijos prozos bei poezijos leidinių 
bibliografijas. Tada būtų akivaizdu, 
su kokiais kūriniais Lietuvos skaity
tojas dar nesusipažino, apie kokius

Berno autorių teisių apsaugos konvencija 
jau galioja ir Lietuvoje \

Nuo gruodžio 14-osios Lietuvoje 
įsigaliojo Berno konvencija "Dėl lit
eratūros ir meno kūrinių apsaugos“. 
Nuo šiol mūsų šalis oficialiai papildė 
daugiau kaip šimto prie minėto doku
mento prisijungusių pasaulio valsty
bių būrį.

Kaip Eltai paaiškino Lietuvos 
autorių teisių gynimo asociacijos 
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išeivijos rašytojus dar negirdėjo. Sve
tur rašantiems lietuviams labai įdomi 
ir pravarti būtų Lietuvos literatūros 
kritikų nuomonė apie jų kūrybą, nes 
pirmoji susižavėjimo banga išeivija 
jau atslūgo.

Kauno Vytauto Didžiojo univer
siteto rektoriaus profesoriaus Bro
niaus Vaškelio teigimu, išeivijos lite
ratūrą būtų galima suskirstyti į tris 
sritis: rašytojų kūriniai, neišsiskirian
tys iš lietuviškojo konteksto, kuriuo
se apskritai nieko neužsimenama 
apie išvykimą iš Lietuvos; kūriniai, 
kurie nieko bendra neturi su Lietuvos 
gyvenimu; ir pati gausiausia - egzodo 
literatūra, kurioje kalbama apie laiki
numo, netikrumo jausmą svetur, emi
grantų gyvenimo problemas, dvasinę 
krizę. Profesorius auditorijai prisipa
žino, jog nesijaučia joks amerikietis, 
ir pavadino save "naujuoju kaunie
čiu“.

Literatūros tyrinėtojas Algirdas 
Titus Antanaitis išsakė susirūpinimą 
išeivijos rašytojo Aloyzo Banionio 
raštų išleidimu Lietuvoje, nes jo no
velėse ypač jaučiami vidiniai priešta
ravimai, lietuviui palikus Lietuvą ir 
išvykus gyventi svetur.

Susitikimo metu kalbėta apie ter
minus "išeivija“ ir "užsienio lietu
vis“, kurie, rašytojo Vlado Braziūno 
nuomone, vėl atitolina vienus nuo ki
tų. Buvo prieita prie išvados, kad 
nauju terminu turėtų pasirūpinti mū
sų kalbininkai, rašoma Eltos prane
šime.

agentūros (LATGA-A) direktorius E. 
Vaitekūnas, tai, jog Lietuva yra ofi
cialiai prisijungusi prie minėto doku
mento, reiškia, kad nuo šiol mūsų 
šajis įsipareigoja ginti užsienio 
autorių teises, ir atitinkamai Lietuvos 
kūrėjų teisės bus ginamos kitose prie 
konvencijos prisijungusiose val
stybėse.
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Ką primeną archyvai

Lietuvių ’’angelas sargas“
Nuo 1918 m., tapus Lietuvai ne

priklausoma valstybe, į ją gyventi iš 
svetur atvyko nemažai kitataučių. 
Tarp jų buvo tokių, kurie gyvendami 
mūsų krašte vykdė antivalstybinį ar
domąjį darbą ir vienaip ar kitaip tar
navo kitų valstybių interesams. Pa
starųjų.atvykėlių kategorijai galima 
priskirti žydo Jakovo Slavino šeimą, 
1919 m. persikėlusią iš Maskvos į 
Kauną. Vos atvykęs į Lietuvą Jako
vas užmezgė ryšius su vietiniais ko
munistais ir įvairiais būdais jiems pa
dėjo. Jis atidarė SSRS automobilių 
atstovybę Kaune. Apie tai sūnus 
Aleksandras rašė: ’’Tokį pasiūlymą 
padarė tėvui buv. Lietuvoje karinis 
atašė pulkininkas Karotkich. Jis pa
aiškino, kad svarbu užtikrinti Lietu
vos kariuomenės aprūpinimą SSRS 
gamybos automobiliais“. 1936-1940 
m. Jakovas į Lietuvą gabeno sovietų 
automobilius, autodalis. Taigi sovie
tai per Lietuvos komunistus siekė įsi
skverbti kuo daugiau į Lietuvos eko
nomiką.

Aktyvia antivalstybine veikla 
reiškėsi Aleksandras Slavinas (g. 
1916 m.), kuris nuo 1934 m. buvo 
Lietuvos komunistų partijos narys. 
Vykdė partijos pavedimus ne tik Lie
tuvoje, bet ir užsienyje. 1939 m., 
prieš įvedant raudonosios armijos da
linius į Lietuvą, A. Slavinas tuome
tiniam Lietuvos komunistų partijos 
sekretoriui Icikui Meskupui per- 
davinėjo žinias apie Lietuvos vyriau
sybės ryšius su Vokietija.

1940 m., užėmus sovietams Lietu
vą, A. Slavinas su kitais komunistais, 
dirbdami sovietinio saugumo bei 
NKVD organuose, vykdė masinius 
Lietuvos valstybės, politinių partijų 

bei visuomeninių organizacijų vado
vų bei veikėjų areštus.

Lietuvos komunistų viltys su 
SSRS pagalba įsitvirtinti valdžioje 
išsipildė. Jie 1940-1941 m. būdami 
valdžioje, į Lietuvos istoriją įrašė 
daug kruvinų puslapių, ypač naiki
nant lietuvių tautos patriotus, jos 
inteligentiją. Aleksandras Slavinas 
buvo ’’angelas sargas“, tačiau ne tas 
biblijinis angelas sargas, sergintis su 
meile žmogų.

1941 m., bėgdamas iš Lietuvos 
nuo vokiečių, kartu bėgo ir nuo atsa
komybės už 1940-1941 m. įvykdytas 
represijas prieš lietuvius. Karo metais 
dirbo įvairiuose SSRS vietose kaip 
NKVD, NKGB darbuotojas. 1945 m. 
prašėsi SSRS NKGB, kad būtų per
keliamas į Lietuvos SSR. Prašymas 
buvo patenkintas. Nuo 1945 m. pava
sario A. Slavinas - Lietuvos SSR 
NKGB darbuotojas. Jis kaltino lietu
vių tautą dėl žydų žudynių, neno
rėdamas suprasti, kad žydų tragediją 
sukėlė nacių Vokietijos politika. 
Kiekvienoje tautoje būna kolabo
rantų. A. Slavinas ir kiti komunistai 
Lietuvoje buvo SSRS kolaborantais. 
Lietuvoje atsirado ir asmenų, tapusių 
nacistinės Vokietijos kolaborantais. 
Koks bebūtų koloborantas, bet jis 
tautos visada buvo ir bus smerkia
mas, nes išduoda savos valstybės in
teresus ir prisideda prie jos nepriklau
somybės praradimo, jos piliečiu pa
vergimo svetimos valstybės intere
sams. A. Slavinas iki šiol nesuprato ir 
nenori suprasti, kad jo ir jo raudonųjų 
bendražygių veiksmai 1940-1941 m. 
Lietuvoje pastūmėjo ne vieną lietuvį 
į hitlerininkų pusę.

1945 m. A. Slavinas su kitais ka

gėbistais nuvyko į Berlyną. Ši Lietu
vos SSR NKGB grupė buvo sudaryta 
darbui su lietuviais, karo nublokštais 
į Vokietiją. A. Slavino veikla Berly
ne buvo teigiamai įvertinta. 1948 m. 
SSRS NKGB pulkininkas M. Čirkov 
rašė: ”1945-1947 m. A. Slavinas 
atliko didelį darbą išaiškinant ir per
duodant karo nusikaltėlius, veikusius 
vokiečių okupacijos metais Pabaltijo 
teritorijoje, sovietų organams“. Iš 
tikrųjų A. Slavinas daug prisidėjo, 
kad iš Vokietijos į SSRS buvo atvežti 
E. Justas^ buvęs vokiečių metais Lie
tuvoje karo komendantu, gen. P. Ku
biliūnas, buvęs Lietuvos generalinės 
srities generalinis tarėjas, žurnalistas 
A. Valiukėnas ir kiti. E. Justą, P. Ku
biliūną sovietų teismo organai nu
baudė mirties bausme. Dėl A. Slavi
no pokario metais daug nekaltų lietu
vių patyrė sovietinių kalėjimų ir lage
rių sunkumus.

Būtent Berlyne A. Slavinui pavy
ko per agentus įsiskverbti į perkeltųjų 
asmenų vadinamąsias DP stovyklas 
ir sužinoti, kad 1946 m. pabaigoje jo
se gyveno 57,5 tūkst. lietuvių. ’Treč
dalis šio skaičiaus tenka aiškiems vo
kietininkams, kurie nėra jokie lietu
viai, - rašė A. Slavinas. - Tai Trečiojo 
Reicho repatriantai, Vokietijos pilie
čiai, bet kurie buvusių komitetų suk
lastotais dokumentais nuo savo naujų 
globėjų šį faktą nuslėpė. Antras treč
dalis priklauso buvusiems savisaugos 
dalinių kareiviams, esesininkams, 
gestapiečiams, žydų ekzekutoriams ir 
visiems kitiems karo nusikaltėliams. 
Vis dėlto apie dešimt tūkstančių gerų 
tarybinių Lietuvos piliečių laukia iš
vadavimo iš fašistinės uzUrpacijos 
DP stovyklose, Vakarų Vokietijoje, 

kurie neturi mažiausio pagrindo bijoti 
grįžti į Tėvynę“. Štai kaip A. Slavi
nas be jokio objektyvumo skirstė lie
tuvius Vokietijoje, užmiršdamas vi
sas tas priežastis ir sąlygas, dėl kurių 
jie pateko į Vokietiją. Man regis, iš 
kelių ištraukų galima pajusti to žmo
gaus neapykantą tautai, kurioje augo 
ir gyveno: ’’Kekšynai, spekuliacijos 
lizdai, asocialių žmonių, tinginių ir 
baisių karo nusikaltėlių ir kriminal
istų centrai yra DP stovyklos Vakarų 
Vokietijoje. Nesuklysiu pasakęs, kad 
30% jose gyvenančių yra pasivadinę 
ne savo pavardėmis: globojamoms 
UNNR'us ir IRO įstaigoms suteikę 
apie save klaidingas kilimo, gyventos 
Lietuvoje vietos, profesijos ir gimi
mo datos žinias“. Toliau pratęsdamas 
DP stovyklų charakteristiką A. Slavi
nas teigė, kad jos - nacionalsocializ- 
mo ir fašizmo lizdai. ’’Lietuvių darbi
ninkui, kokioje šalyje jis bebūtų, nėra 
ko gero laukti iš tos banditų gaujos, 
gyvenančios DP stovyklose Europoje 
ir vadovaujančios išdavikiškai savo 
krašto veiklai. Ta gauja komitetinin- 
kų melagingai skelbiasi turinti teisę 
atstovauti visų karo pabėgėlių masę. 
Jeigu kalbėti apie taip vadinamą DP 
stovyklų lietuvišką inteligentiją sme- 
tonėlės ’’elitą“, tai jį sudaro buvę 
Smetonos nuovadų viršininkai, pulki
ninkai, dvarininkai... Nemanykite, 
kad jie atvyks į kurį nors kontinentą 
tau, skaitytojau, padėti anglių kasyk
lose dirbti. O ne! Jie atvyks padėti ta
ve pasmaugti. Tai karo, dolerio ir il
gaskvernių išperėtos piktybės, pū
liuojančios votys mūsų tautos kūne. 
Štai kodėl antisemitizmas ir šoviniz
mas DP stovyklose yra pasiekęs 
aukščiausią laipsnį. Kiekvienas žy

das, bet kur gyvenąs pasaulyje, turi 
atsiminti, kad DP stovyklose didelė 
dalis yra tie, kurie sušaudė, nužudė 
dešimtis tūkstančių Lietuvos, Latvi
jos, Estijos žydų, vyrų, moterų, senių 
ir vaikų, tik už tai, kad jie buvo žy
dai. Jų artimųjų giminaičių žudikai 
sėdi be teismo nenubausti DP sto
vyklose“. Šitaip A. Slavinas Tado 
Blindos vardu rašė 1947 m. iš Vokie
tijos Jonui Šimkui.

1947 m. grįžęs iš Berlyno A. Sla
vinas buvo paskirtas repatriacijos rei
kalų skyriaus vedėju prie Lietuvos 
SSR Ministrų Tarybos. Ir šias parei
gas ėjo iki šio skyriaus likvidavimo, 
t. y. iki 1953 m. kovo mėn. Taigi iš 
Vokietijos repatrijuojančių lietuvių 
likimas buvo atiduotas į šio saugu
miečio rankas. Nuo A. Slavino malo
nės priklausė sugrįžusiojo įdarbini
mas, aprūpinimas butu, jo verbavi
mas KGB agentu ir kt.

Nors ir koks galingas buvo SSRS 
saugumas, bet jam nepavyko prievar
ta grąžinti visus latvius, estus, lietu
vius į Sovietų Sąjungą, nes prievarti
niam repatriavimui pasipriešino JAV, 
Anglija.

5 dešimtmečio pabaigoje iš esmės 
repatriacija baigėsi. Tačiau nesibaigė 
Lietuvos SSR komunistų, o ypač vals
tybinio saugumo organų siekimai ne 
tik parvilioti į Lietuvą karo metais iš 
jos pasitraukusius asmenis, bet ir pa
versti juos sovietų agentais užsienyje 
bei kt. A. Slavinas, kaip turintis šia
me darbe didelę patirtį, 1952 m. pa
rašė LKP CK atitinkamus nurody
mus, dalį kurių žemiau pateikiu 
(kalba netaisyta). Tas raštas yra 
Lietuvos archyvuose.

Nastazija Kairiūkštytė

Apie buržuazinius nacionalistus K. Mažuika nuteistas dvejus metus kalėti

Pagal turimas žinias vadovaujantį 
vaidmenį veikiančių užsienyje bur
žuazinių nacionalistų tarpe dabar 
pradeda vaidinti liaudininkų ir so
cialdemokratų atstovai. St. Kairys 
tapo VLIK'o vykdomosios tarybos 
pirmininku ir, matyt, pretenduoja į 
’’ministro pirmininko “ portfelį. T. v. 
’’Laisvosios Europos sąjūdyje“ bur
žuazinius nacionalistus atstovauja J. 
Audėnas, V. Sidzikauskas ir Žakevi
čius. Tarptautiniuose suvažiavimuose 
sėdi ir valstiečiai liaudininkai - De- 
veinienė, Paramskas ir kt. Kipras 
Bielinis užmezgė ryšius su dešiniųjų 
socialdemokratų atstovais, o kažko
kia grupė Anglijoj bando organizuoti 
’’lietuvius socialdemokratus“ ir už
megzti ryšius su leiboristais.

Visa tai byloja apie tai, kad bur
žuaziniai nacionalistai išima iš skry
nios nuvalkiotą ’’demokratijos ir so
cializmo“ vėliavą. Atrodo, kad tai 
daroma dėl sekančių priežasčių.

1. Prieš Amerikos ir Anglijos vie
šąją opiniją emigraciją nori pasiro
dyti su liberaline skraiste. Nuo šių 
kraštų progresyviųjų sluoksnių ban
doma nuslėpti fašistinis, hitlerinis 
daugelio buržuazinių vadeivų veidas.

2. Dažymas demokratinėm spal
vom rodo, kad Amerikos ir Anglijos 
organai laikosi tos nuomonės, jog 
frazėmis apie ’’demokratiją“ geriau 
galima paveikti atskirus Lietuvos 
gyventojus. Todėl atvirai fašistinė 
ideologija kol kas dedama į šalį. La
bai charakteringas yra M. Biržiškos 
išstojimas per ’’Amerikos balsą“. 
Biržiška siūlė ’’lietuviams komunis
tams“ bendradarbiauti atstatant 
"nepriklausomą Lietuvą“. Jis kalbė

jo apie komunistus, kurie ir "šian
dien kovoja už nepriklausomybę“. 
Šis Biržiškos išstojimas greičiausiai 
padiktuotas tų JAV organų atstovų, 
kuriems pavyko rasti išdavikus Rai
ko, Tito, Klementiko ir kt. asmenyje. 
Minėtas išstojimas jau plačiai žino
mas Lietuvoje ir vertinamas šitaip: 
"Amerikiečiai žada amnestuoti pa
syvius ir pakarti aktyvius komunis
tus“.

Parama, kurią gauna V LI K'as iš 

Amerikos, turi savo istoriją. Deja, 
atrodo, kad šiandien mes nepakanka
mai žinome apie VLIK'o veiklą oku
pacijos metais, apie VLIK'o įtaką ir 
rolę organizuojant "rinktinę“ ir t. t. 
Išaiškinus visa tai galima būtų ne tik 
geriau demaskuoti VLIK'ą kaip hitle
rininkų pagalbininką, bet ir rasti siū
lus, kurių galai ir šiandien gali būti 
Lietuvoje.

Atsižvelgiant į anksčiau nurodytus 
faktus, saugumo organų uždavinys - 
teikti Centro komitetui (turi omenyje 
Lietuvos KP (b) CK - N.K.) išsamią 
informaciją apie nacionalistinių 
organizacijų veiklą užsienyje ir ati
dengti jų ryšius su kontrrevoliuciniu 
pogrindžiu Lietuvoje.

Apie tai, kad tokie ryšiai egzistuo
ja, byloja: 1) imperialistinių žval
gybų aktyvumas prieš LTSR (100 
milijonų dolerių, sienos pažeidimas, 
parama burž. nacionalistams), 2) 
kontrrevoliucinio pogrindžio veiki
mas Lietuvoje, kurios viena išraiška 
yra banditizmas.

Informacijai apie nacionalistų 
veiklą užsienyje organizuoti reiktų:
1) pasiųsti į Londoną, Stoholmą, Ber
lyną saugumo organų darbuotojus, 
kurie vestų darbą emigracijos tarpe 
(emigracija - nebloga bazė, ryšiai su 
giminėm Lietuvoje, noras grįžti, 
sunki materialinė padėtis užsienyje);
2) ieškoti ryšių Lietuvoje, kurie vestų 
į užsienį arba patiems tokius ryšius 
legenduoti. (...)
Propagandos srityje

Reikėtų daugiau dėmesio atkreipti 
į demaskavimą tų buržuazinių partijų 
(iš jų ideologijos), kurios šiandien 
stovi amerikietiškos propagandos 
ginklanešių pirmose eilėse.

Demaskuoti tų partijų lyderius ne
nurodant jų dabartinės veiklos. Pa
rodyti, kad amerikiečiams ir anglams 
šiandien tarnauja tie, kurie vakar 
tarnavo Hitleriui ir Himleriui.

Organizuojant priešamerikinę 
propagandinę medžiagą reikėtų 
turėti galvoje tai, kad per visus 
buržuazijos prieštaravimo metus 
"Amerikos gyvenimo būdas“, "britų 
parlamentarizmas“ ir pan. plačiai 

buvo reklamuojami Lietuvoj (ypač 
reklamavo "Dėtu. Žinios“ ir t. v. li
beraliniai žurnalai).

Tilpusi mūsų spaudoje priešame- 
rikinė medžiaga ne visuomet pakan
kamai kruopščiai ruošiama. Dauge
lis straipsnių buvo rašyti žmonių ne 
tik blogai nusimanančių Lietuvos są
lygose, bet ir istoriniuose įvykiuose.

Pav., išnagrinėjus puslapį apie 
Klaipėdą ("Sov. Litva“) reikės pada
ryti išvadą, kad taip pateikta medžia
ga atneša daugiau žalos negu nau
dos. (Nuotrauką su vokiečių karei
viais (šalmai!) parašas: amerikiniai 
interventai Klaipėdoje.)

Atrodo, kad mūsų laikraščių 
priešamerikinės propagandos tikslas 
įrodyti, kad Amerikos kariuomenė 
kovėsi Lietuvoje prieš Raudonąją Ar
miją.

Pas skaitytoją gali kilti mintis, kad 
Amerikai rūpi Lietuva, o kontrrevo
liucinis elementas lauks pagalbos 
ten, iš kur ji jau kartą buvo suteikta.

Tam kad augtų neapykanta impe
rialistams, gal tiksliau būtų kalbėti 
apie Amerikos ir Anglijos rolę atplė
šiant Vilnių, atiduodant Klaipėdą 
Hitleriui, apie fašistinio 1926 m. per
versmo tikruosius organizatorius, 
buržuazinės nepriklausomybės vietą, 
marionetinę buržuazijos vyriausybę, 
monopolijų viešpatavimą, apie akci
nes bendroves ir "kooperatyvus, ku
rių šeimininkais buvo užsienio kapi
talas, apie tautinės kultūros žlugdy
mą ir keliaklupsčiavimą prieš "Vaka
rinę civilizaciją“.

Paskutiniuoju laiku nuo 1946 me
tų spaudoje neminima progresyvių 
lietuviškųjų organizacijų veikla už
sienyje. Atrodo, kad naudinga būtų 
parodyti, kad užsienyje ne vien reak
cinė emigracija, kad yra žmonių, ku
rie ir sunkiomis sąlygomis esant ko
voja prieš imperializmą, prieš lietu
vių tautos išdavikus.

Nuošaliai nuo svarbaus uždavinio 
demaskuoti imperialistus stovi visa 
eilė rašytojų, mokslininkų. Rašytojų 
sąjunga užima "nesikišimo“politiką.

A. Slavinas 
1952 05 24

Lietuvos pilietis Kęstutis Ma
žuika, kuris šantažavo Švedijos vy
riausybę Ignalinos atominės elek
trinės sprogdinimu, Stokholmo 13- 
ajame teisme nuteistas kalėti dvejus 
metus. Kaip sakoma žinių agentū
ros BNS pranešime, paskelbtame 
Lietuvos spaudoje, nuteistojo advo
katas G. Bergas pareiškė pasitenki
nimą tokiu švelniu nuosprendžiu, 
nes K. Mažuikai grėsė iki 6 metų 
kalėjimo. Pasak advokato, pasiten
kinimo nuosprendžiu neslėpė ir jo 
klientas.

Alytaus gyventoją K. Mažuiką 
lapkričio 7 dieną suėmė švedų sau
gumo policija premjero Ingvaro 
Carlssono kanceliarijoje dėl grasi
nimų susprogdinti Ignalis AE, jei 
negaus reikalaujamos išpirkos - 8 
mln. JAV dolerių.

K. Mažuika prisipažino esąs 
kaltas, tačiau teigė, kad buvo pri
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vestas nusikalsti. Teisme jis pakar
tojo teiginius laiške ministrui pir
mininkui Ingvarui Carlssonui ir sa
vo parodymus tardymui, esą šanta
žuoti Švedijos vyriausybę jį priver
tė Lietuvoje veikianti grupuotė 
NUC-41 ”W“.

Pasak advokato G. Bergo, teis
mas šiuo pasakojimu nepatikėjo. 
Lietuvos specialiosios tarnybos tei
gia nieko negirdėjusios apie tokią 
organizaciją.

Per dvi su puse valandos trukusį 
teismo posėdį K. Mažuika, be kita 
ko, buvo klausiamas, ar nenorėtų 
būti teisiamas Lietuvoje, tačiau jis 
kategoriškai to atsisakė. Už gerą el
gesį K. Mažuikos įkalinimo laikas 
gali būti sutrumpintas trečdaliu.

K. Mažuika dar gali būti išduo
tas Lietuvai po to, kai jis atliks 
bausmę Švedijoje. Tačiau jo advo
katas abejoja, ar tai bus padaryta.
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NATO plėtimo strategija
Įspūdžiai iš keturiasdešimtosios Šiaurės Atlanto asamblėjos sesijos

”EL“ skaitytojų nuomonės

Kaip išskleisti skėtį?

Sesija vyko š. m. lapkričio 14-18 
d. d. Vašingtone, po gana netikėtos 
respublikonų pergalės JAV parla
mento rinkimuose. Todėl ir amerikie
čių kongresmenai, kurie vadovauja 
daugumai Šiaurės Atlanto asamblė
jos (ŠAA) komitetų ar yra įtakingi 
šios instuticijos nariai, dažnai posė
džiuose nedalyvaudavo arba nuolat 
išvykdavo į įvairius kongreso pasita
rimus. Tai šiek tiek gal ir apsunkino 
pačios sesijos darbą, tačiau, ko gero, 
neesmingai.

Tiesą sakant, partijų pasikeitimas 
parlamente sukėlė mums nerimą, taip 
pat ir mūsų tautiečiams JAV, dėl to, 
kad žadėta Rygoje Clintono pagalba 
Baltbatui (10 mln. dolerių) gali būti 
atmesta. Tačiau tiek ŠAA kuluaruose 
kalbantis su respublikonų kongres
menais, tiek po to lankantis LR 
Premjerui A. Šleževičiui, kitais kana
lais buvo patikinta, kad šis pažadas 
bus ištesėtas.

Regis, visos Lietuvos delegacijos 
(Seimo nariai: A. Kunčinas, A. Ru
dys, V. Jarmolenka ir šių eilučių au
torius) nuomone, įdomiausios disku
sijos vyko Politiniame komitete. 
Nors būta svarbių pranešimų Gyny
bos ir saugumo, taip pat Piliečių 
teisių bei Ekonomikos komitetuose.

Jeigu pavasarinėje ŠAA sesijoje 
diskutuota - bus plečiama NATO ar 
ne, tai Vašingtoje šiuo klausimu ne
siginčyta. Visi supranta, kad plečian
tis Europos Sąjungai, vienijantis 
Europai, plečiantis ekonominiam 
bendradarbiavimui tarp visų Vakarų, 
Vidurio bei Rytų Europos valstybių 
taip pat turi būti sprendžiami ir šių 
šalių saugumo klausimai. Taip, 
NATO plėsis, tačiau neaišku kaip, 
kokiais terminais bei principais remi
antis tai bus daroma. Tai ir buvo pa
grindinė šios sesijos tema. Kitos taip 
pat sietinos. Pavyzdžiui, ’’Partnerystės 
vardan taikos“ programų patirtis ir kt. 
Beje, Gynybos ir saugumo komitete 
pranešimą padaręs Danijos gynybos 
ministras H. Hagerupas labai palan
kiai atsiliepė apie Lietuvos karius, da
lyvaujančius Danijos bataliono sudė
tyje taikos palaikymo operacijose 
Kroatijoje. Vakarams ypač svarbus, 
nors ir nedidelis, bet konkretus mūsų 
indėlis į šią misiją. Šiuo sprendimu 
mes nužengiame gerokai toliau už 
savo kaimynes Latviją bei Estiją. Jau 
nekalbant apie labai svarbią mūsų 
kariškių patirtį, kurią jie įgijo ir dar 
įgis, dirbdami kartu su Danijos, 
NATO šalių kariais.

ŠAA sesijoje buvo aptarti NATO 
plėtimo kriterijai. Kaip ryškėja iš 
diskusijų, taip pat iš NATO gener
alinio sekretoriaus Claeso, kitų įtak
ingų politikų pasisakymų, šie kriteri
jai šiek tiek keičiasi. Jei anksčiau 
daugiausia buvo kalbama apie tai, 
jog Rytų ir Vidurio šalims svarbiau
sia, kad jų kariuomenės struktūros 
bei ginkluotė atitiktų NATO šalims, 
tai šįkart į priekį buvo iškelti geopoli
tiniai bei politiniai parametrai, iš 
dalies finansiniai. Tai reikštų, mano 
nuomone, kad Baltijos šalys turi gali
mybę būti priimtos į NATO po 
Lenkijos, Vengrijos, Čekijos bei Slo
vakijos (kad šios šalys bus priimtos 
pirmomis, darau išvadą todėl, kad 
JAV Kongresas yra beveik paruošęs 
sprendimą dėl finansinės pagalbos 
joms, apie ką buvo kalbama sesijos 
kuluaruose).

Nors Rusijos pozicija NATO plė
timo klausimu gerokai skyrėsi nuo 
visų kitų, tačiau ir Rusijos atstovai 
niekur nepasisakė prieš NATO išplė
timą. Tačiau rusai kritikavo, jų nuo
mone, skubotą NATO plėtimą, teigė, 
kad būtina kuo ilgiau išlaikyti esamą 
status quo. Žinomas politologas ir 
politikas profesorius Z. Bžezinskis 
Politiniame komitete padarė labai 
įdomų pranešimą, kuriame teigė, kad 
NATO turi būti plečiama Rytų ir Vi
durio Europos šalių sąskaita, tačiau 
be Rusijos. Su Rusija, teigė Z. Bže
zinskis, NATO privalo palaikyti

"strategino bendradarbiavimo san
tykius“. Rusija, mano Z. Bžezinskis, 
taip pat neturi laikyti NATO sau 
priešiška organizacija, kaip tai buvo 
’’šaltojo karo“ metu. NATO yra tik 
gynybinė organizacija. Tuo pačiu jis 
teigė, kad klausimą dėl Rusijos 
narystės NATO reikia laikyti atviru... 
Trumpai kalbant, gana sudėtinga 
diplomatinė formulė, kurios, matyt, 
Rusija pati nepriims.

Šioje sesijoje, nors Rytų ir Vi
durio bei Vakarų Europos šalys su 
JAV buvo gana vieningos, balsuojant 
prieš Rusijos pasiūlymus galutiniam 
dokumentui, išryškėjo ir nemažai 
prieštaravimų tarp Vakarų ir postko
munistinių šalių. Kai kam Vakaruose 
atrodo, jog šios šalys be reikalo sku
ba į NATO ir reikalauja iš Vakarų 
saugumo garantų. Vakarų atstovams 
atrodo, kad šiuo metu nėra tiesiogi
nės grėsmės iš Rusijos ir nėra reikalo 
šių problemų sprendimą forsuoti. 
Tuo tarpu Rytų ir Vidurio Europos 
atstovai neretai išreikšdavo ’’Partne
rystės vardan taikos“ programos ne
pakankamumą, kritikavo Vakarų lū
kuriavimą. Lenkų atstovo prof. L. 
Pastušako pranešimas Politiniame 
komitete buvo dar kategoriškesnis. Jo 
nuomone, dėl tokio lūkuriavimo Eu
ropa susiskirstys į trijų saugumo ly
gių zonas (pirmas lygis - NATO ga
rantijos; antras - ’’Partnerystės vardan 
taikos“ šalys su silpnomis garantijo
mis; likusios Europos šalys - visai be 
saugumo garantijų). Tai veda prie ne
lygiavertės padėties prekyboje, eko
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nomiškai bendradarbiaujant, keičian
tis moderniausiomis technologijomis. 
Tokiu būdu, L. Pastušako nuomone, 
Vakarų valstybės silpnina Rytų bei 
Vidurio Europos šalių demokratijas, 
skatina ekonominį jų atsilikimą ir 
žvelgia į jas tik kaip į pigios jėgos ir 
savo produkcijos rinką. Tai, aišku, 
sukėlė gana griežtą Vakarų šalių ats
tovų reakciją, nors ir ne visuomet, 
mano nuomone, argumentuotą.

Vis dėlto pagrindiniai sesijos 
sprendimai teikia vilčių, kad NATO 
saugumo skėtis virš Europos plėsis, 
tuo pačiu ir Vakarų kapitalas bus dau
giau investuojamas į postkomunisti
nes šalis, o tai savaime yra dar dides
nis saugumo garantas, nei visa kita.

Sesijoje buvo išrinktas naujas 
Šiaurės Atlanto asamblėjos Prezi
dentas (vietoje savo kadenciją baigu
sio prancūzo L. Biuvaro) - vokietis 
K. Voigt, socialdemokratas iš Hese- 
no žemės. Pokalbyje su Lietuvos de
legacijos nariais, kurie pritarėjo kan
didatūrai išvakarėse, naujasis Prezi
dentas išreiškė savo palankų požiūrį 
ypač į Lietuvą, o taip pat į visas Bal
tijos valstybes.

Lapkričio 18-ąją, paskutinę sesi
jos dieną, Lietuvos delegacija pasvei
kino kolegas iš Latvijos su Nepri
klausomybės diena. Ši momentą 
skaitytojai gali matyti pateiktoje nuo
traukoje.

Gediminas Kirkilas
Seimo narys, 

Lietuvos delegacijos Šiaurės 
Atlanto asamblėjoje vadovas

Kad tai ne taip paprasta, aki
vaizdžiai parodė įvykių raida ties 
Bihaču, turinčiu saugumo zonos 
statusą, kurį užtikrinti turėtų Jung
tinės Tautos, remiamos NATO. 
Serbams nepabūgus bombardavimų 
paaiškėjo, jog JT organizacijoje, 
kaip ir Šiaurės Atlanto aljanse, nėra 
aiškios pozicijos, ką daryti toliau. 
Akistatoje su Varšuvos paktu 
NATO strategams viskas buvo aiš
ku iki smulkiausių detalių: kaip 
veikia įprastinės pajėgos, kokioje 
konflikto fazėje panaudojamas tak
tinis branduolinis ginklas, kokio 
masto pavojui esant - visas strategi
nis branduolinis potencialas. Gali
mas agresorius Rytuose irgi tvirtai 
žinojo, kad Kopenhagos puolimas 
bus vertinamas taip pat, kaip ir 
Vašingtone puolimas. Toks aiš
kumas visą pokarį Europai garan
tavo ne saugumą, bet taiką, nes 
apie kokį Olandijos ir Danijos, ku
riose buvo dislokuotos ’’Peršingo“ 
ir sparnuotosios raketos, saugumą 
galima kalbėti branduolinio kon
flikto atveju!? Nepavydėkime tad 
pernelyg lengvabūdiškai: už laisvę 
ir saugumą (tam tikra prasme) 
Olandija ir Danija ’’užstatė“ maksi
maliai - savo egzistenciją. Šiuo at
žvilgiu mes buvome netgi saugesni, 
nes, kaip paaiškėjo, branduolinio 
ginklo bazių pas mus lyg ir nebuvo.

Šiandien Lietuva, rūpindamasi 
savo saugumu, siekia priartėti prie 
NATO, ateityje norėtų tapti tos or
ganizacijos nare. Tokį tikslą išsikė
lusios ir kitos buvusio sovietinio 
bloko šalys. JAV prezidentas nese
niai Budapešte aiškiai davė supras
ti, kad tokie siekiai gali tapti realy
be, nors nenurodė terminų ir kokios 
šalys bus pirmiausia priimtos į 
Šiaurės Atlanto aljansą.

Kalbant apie NATO plėtimo ga
limybes, man atrodo, pagrindinis 
klausimas: karui ar taikai kiekvienu 
atveju tai pasitarnaus? Ir čia jau rei
kia matyti ne tik atskirą šalį, bet vi
są panoramą. Tai tinka ir Lietuvai - 
jos dalyvavimas NATO struktūrose 
teisingas ir naudingas tiek, kiek pri
sideda prie stabilumo ir taikos Eu
ropoje užtikrinimo. Karo atveju jo
kie ’’skėčiai“ mūsų neapsaugotų. 
Kadangi turime atominę elektrinę, 
netgi gan ribotas karinis konfliktas 
mūsų valstybei ir tautai gali būti 
paskutinis...

B. Clintonas Budapešte buvo vi
siškai teisus - NATO iš tikro yra 
gynybinė organizacija. Manau, jog 
B. Jelcinas, juo labiau Rusijos už
sienio žinybos vadovas A. Kozyre
vas puikiai suvokia, jog NATO 
artėjimas prie Rusijos sienos objek
tyviai jai pavojaus nekelia. Juo 
labiau jokio pavojaus objektyviai 
jai nekelia ir Baltijos valstybės. 
Tačiau iš apklausų žinome, kokios 
nuotaikos šiuo atžvilgiu Rusijos 
visuomenėje ir ypač armijoje. 
Subjektyvus faktorius ne toks jau 
bereikšmis. Ištikus kokiai naujai 
bendraeuropinei suirutei tas neigia
mas ’’įnašas“ atsisuktų į mus baisia 
katastrofa. Daugelis pasiekimų 
pasirodytų buvę ’’Piro pergalėmis“. 
Premjeras A. Šleževičius rusų kari
ninkijos priešiškumą Lietuvai kartą 
aiškino didžiavalstybinėmis nuo
taikomis, tačiau tai tik dalis tiesos. 
Ar patys dėl to nesame kalti? Ko
kio Baltijos valstybių įvaizdžio for
mavimui pasitarnavo nesena Bal
tijos Asamblėjos rezoliucija Kali
ningrado srities atžvilgiu? Kokį ra
cionalų tikslą toji rezoliucija turė
jo? Suraskime bent vieną pareiški
mą, rezoliuciją, oficialią kalbą ko
kiame nors tarptautiniame forume, 
kur mūsų atstovai būtų parėmę Ru- 
siją? Į kokias bendraeuropines 
struktūras Lietuva padėjo Rusijai 
įsijungti? Tik kliudė! Kur ir kada 
mūsų atstovai pasisakė už Vakarų 
pagalbos Rusijai padidinimą? Kal
bu ne apie įsiteikinėjimą (tai būtų 
šlykštu), bet apie paprasčiausią 

geranoriškumą. Argi Rusija taip jau 
visur ir visada absoliučiai neteisi, 
kaip kažkada ’’buvo“ visur ir visada 
absoliučiai teisi?

Prisiminkime Rusijos Dūmos 
gynybos komiteto pirmininko Ju- 
šenkovo žodžius, neseniai pasaky
tus Grozne: Rusijoje yra ne tik ka
ro, bet ir taikos partija. Žengdami 
bet kokį politinį žingsnį, tarp kitų 
sąlygų privalome kuo tiksliau įvert
inti ir tai, į kurią pusę jis paveiks 
jėgų santykį tarp tų dviejų Rusijos 
’’partijų“. Tai labai svarbu, nes kai 
Rusijoje Stalino laikais viešpatavo 
’’karo partija“, visi čečėnai buvo 
paprasčiausiai ištremti. Ir nebuvo 
jokių diskusijų nei Rusijoj, nei pa
sauly...

Tiek Vakaruose, tiek Rytuose 
intensyviai svarstomas iš tikro gy
vybinis klausimas: ar NATO plėti
mas į Rytus neužtikrins Rusijoje 
pergalės ’’karo partijai“? Jei ši ’’par
tija“ pasuktų Rusijos politiką griež
tos konfrontacijos keliu, susidarytų 
kur kas neapibrėžtesnė ir nestabi
lesnė situacija, negu ji buvo NATO 
- Varšuvos paktų laikais. Tada bu
vo aiškios, dar Jaltoje sutartos ri
bos, kiekviena NATO šalis turėjo 
ne tik raštiškas ’’saugumo garanti
jas“, bet realų materialinį jų pagrin
dą. Ir tai reikalavo nemažai aukų - 
kiekvienoje sesijoje buvo ’’išmuši
nėjami“ karinių išlaidų padidini
mai.

NATO plėtimo atveju ribos tarp 
konfrontuojančių pusių bent jau 
kurį laiką būtų neaiškios, tuo didin- 
damos sunkiai kontroliuojamų kon
fliktų galimybę, taip pat kurį laiką 
egzistuotų ’’atstumas“ tarp raštiškų 
’’saugumo garantijų“ ir materialaus 
pagrindimo, ko pasekmes matote 
Bihače. Kitas pavyzdys. Kai nese
niai Irakas pradėjo telkti savo pajė
gas prie Kuveito sienos, JAV neap
siribojo žodinėmis garantijomis, 
bet nusiuntė į tą regioną kelis lėk
tuvnešius ir keliasdešimt tūkstančių 
kareivių. Visa tai kainavo apie 5 
milijardus dolerių, ir visus juos su
mokėjo Kuveitas - keturis mūsų 
metinius biudžetus... Pernelyg esa
me įpratę prie labdaros.

Pradžioje pateiktą klausimą ir 
palieku be atsakymo, nes tai, ką 
mes vadiname skėčiu, gal visai ne 
skėtis, o kažkoks kitas daiktas, ku
rio pavadinimo aš nežinau...

Jonas Algirdas Ambraziejus 
Marijampolė

P.S. Kai parašiau tas savo pasta
bas, išgirdau, kad dideliam rusofo- 
bų džiaugsmui ir mano, kaip rusofi- 
lo, liūdesiui Rusijos kariuomenė 
visgi įžengė į Čečėniją. Tačiau, 
man regis, karinė akcija tėra tik 
išoriškai labai ryški kur kas giles
nės problemos išraiška. Jos esmė 
sutelkta Rusijos Federacijos tary
bos pirmininko Šumeikos klausime 
”Ar Čečėn ija jau ne Rusija?“ Šu
meika klausė iš ’’karo partijos“ po
zicijų, tačiau ir iš ’’taikos partijos“ 
pozicijų mitinge kalbėjęs Gaidaras 
taip pat klausė, ar bombarduojamas 
Groznas ”ne Rusijos miestas“?

Rusijoje labai giliai įsigraužusi 
baimė, kad ji vėl nesubyrėtų į 
smulkias ’’kunigaikštystes“. Rusijos 
istorijoje taip buvo, šiandien daug 
kas prisimena kelis šimtmečius 
trukusį ’’totorių jungas“. Į anksčiau 
pateiktus klausimus reikia atsakyti 
labai aiškiai ir ryžtingai: ir Če
čėnija, ir Ingušija, ir Totorija yra ne 
Rusija; Groznas - ne Rusijos, bet 
Čečėnijos miestas. Rusija yra Psko
vo, Novgorodo, Kubanės ir t. t. sri
tys. Kalifonija, pavyzdžiui, yra ne
atskiriama, nors su plačia auto
nomija, valstija, o Puerto Rikas - 
asocijuota valstybė, galinti bet kada 
referendumu nuo JAV atsiskirti. 
Apklausos rodo, jog rusų visuome
nės dauguma Čečėniją linkusi 
’’paleisti“. O valdžia?
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Maisto parduotuvių ir restoranų streikas Vilniuje

Gruodžio 12-ąją nuo 17 vai. iki 
22 vai. buvo uždaryta daugelis Vil
niaus maisto produktų parduotuvių 
ir beveik visi restoranai: taip jų sa
vininkai išreiškė nepasitenkinimą 
ekonomine valdžios politika.

Kiek anksčiau panaši akcija 
įvyko Panevėžyje. Šįkart streikuo
jančių visuomeninio maitinimo 
įmonių buvo ir Kaune, Šiauliuose, 
Kretingoje, Lazdijuose. Prieš tai 
susirinkę naujame populiariame 
restorane ’’Ritos slėptuvė“ Vilniaus 
restoranų ir kavinių savininkai ap
tarė streiko detales. Priimtas kreipi
masis, kuriame pažymėta, kad val
džios ekonominė politika nepalanki 
ne tik privačiam verslui - nuo to 
daugiausia kenčia vartotojas. Viena 
iš streiko organizatorių, restorano 
’’Ritos slėptuvė“ savininkė R. Dap
kutė pareiškė, jog bus sudaryta dar
bo grupė, kuri su teisininkais pa
rengs ir pateiks Vyriausybei pasiū
lymus bei pageidavimus, kad būtų 

palankesnės sąlygos plėtoti verslą 
ir ginami vartotojų interesai. Vers
lininkai nori, kad valdžios institu
cijos, rengdamos ir priimdamos įs
tatymus, tartųsi su verslininkais.

Streiko išvakarėse Tėvynės są
jungos (Lietuvos konservatorių) 
valdybos pirmininkas G. Vagnorius 
paskelbė pareiškimą, kuriame tei
giama, kad “dėl iškreiptos ekono
minės politikos dirbtinio bankroto 
pavojų greičiausiai pajuto preky
bininkai, nes nebegali parduoti, pre
kių“. Veiklą stabdąs ir ’’suvešėjęs 
valstybinių institucijų tiesioginis 
kišimasis į verslą“. Pritardamas 
streikininkų reikalavimams, G. 
Vagnorius neatmeta galimybės, kad 
’’verslininkų streikai gali apimti ir 
kitas ūkio sritis“.

Vyriausybė iš esmės atmetė strei
kininkų reikalavimus. Jos pareiški
me nurodoma, kad pastaraisiais mė
nesiais priimtas ne vienas nutarimas 
siekiant pagerinti mokesčių surin

kimą, užkirsti kelią pajamų slėpi
mui, įvesti tvarką prekyboje. Nors 
prekybininkai kelia kategoriškus 
reikalavimus, Vyriausybė pareiškė, 
kad jos svarbiausios nuostatos vyk
dant mokesčių politiką nebus pa
keistos, o priimti principiniai spren
dimai nebus atšaukti. Tiesa, į kai 
kuriuos pasiūlymus bus atsižvelgta. 
Keičiama patentų verslui išdavimo 
tvarka. Be to, valdžios atstovai aiš
kina, kad Lietuvos privačioms fir
moms mokesčiai mažesni nei Lat
vijoje, Estijoje, nekalbant apie Va
karų Europą.

Streikavę restoranų ir parduotu
vių savininkai grasina gruodžio 27 
d. arba gruodžio 29 d. pradėti ilga
laikę protesto akciją, jeigu valdžia 
neatsižvelgs į jų reikalavimus. 
Gruodžio 13-osios akcijoje nedaly
vavę Panevėžio restoranų ir kavinių 
savininkai pranešė, kad lauks 10 
dienų, t. y. iki gruodžio 23-osios. 
Jeigu Vyriausybė nedarys žingsnių,

Kaune po rekonstrukcijos duris atvėrė didžiausia mieste specia
lizuota maisto prekių parduotuvė ’’Viešnagė“. Visa įranga pirkta 
Italijoje, o prekės - tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio.

Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuotr.

kad būtų patenkinti protestuojančių 
verslininkų reikalavimai, žada su 
kolegomis Klaipėdoje rengti naują 
protesto akciją. ’’Diena“, redakci
niame straipsnyje kritiškai įvertinu
si šią akciją ir prekybininkų rei

kalavimus, pastebi: ’’turgus tai ne
streikuoja. O ten visada rasi, ko tik 
širdis geidžia. Nepražūsime!“ Ar 
tikrai?

Algis Kauneckas

Ten link, nežinia kur link
Seimo nario pastabos apie Lietuvos kitų metų biudžeto projektą ir ekonomikos raidą

Vaikystėje skaitytos pasakos žo
džiai, kuriais pavadinau šį straipsnį, 
vėl suskambėjo ausyse, baigus nagri
nėti 1995-ųjų metų Lietuvos valsty
bės biudžeto projektą ir paanalizavus 
mūsų ekonomikos raidą bei būseną, 
o taip pat žmonių gyvenimo lygio 
rodiklius.

Deja, 1995-ųjų valstybės biudžeto 
projektas, pastaruoju metu LR Seime 
svarstomi Vyriausybės pateiktų eko
nomikos įstatymų, o ypatingai mo
kesčių ir apmokestinimų projektai ro
do, kad Lietuvos ekonomikos rytdie
na niekam nerūpi. Valdžiai svarbu 
surinkti kuo daugiau pinigų. Kaip 
nors išgyventi šiandien. Nesvarbu, 
kad žemės ūkis jau sužlugo, žlunga 
pramonė, reikia papjauti ir verslus 
(biznį - nors žodis nelietuviškas, bet, 
rodos, apima visą ekonominių veik
lų pluoštą).

Neseniai priimtas pridėtosios ver
tės mokesčio (PVM) įstatymas nusta
to 18 proc. mokestį. Svarstant projek
tą įrodinėjome, kad dėl to žymiai pa
didės kainos. Vyriausybės atstovai 
atkakliai teigė - nedaugiau 2-3 proc. 
O dabar realybė rodo apie 20-30 
proc. Tačiau blogiausia yra investuo
tojams - iš jų paimamas PVM, kuris 
bus grąžintas, kai investicijų proce
sas bus baigtas. Gali praeiti ir treji 
metai. Esant 20-40 proc. palūka
noms, kiekvienam aišku, kokius 
nuostolius patiria investitoriai. Be to, 
jie (kaip ir visi ūkio subjektai) neturi 
apyvartinių lėšų.

Buvo šiokios tokios mokesčių 
lengvatos mažosioms įmonėms. Vy
riausybė pateikė projektą, numatantį 
likviduoti tas lengvatas. Atrodytų, 
kad tų įmonių jau pakankamai prisi
steigė. Deja, gamyba nesiplėtoja ir 
esant toms lengvatoms. Įmonėms 
buvo suteikiamas trejų metų mokesti
nis kreditas (t.y. mokesčiai atidedami 
trims metams nuo įmonės įsteigimo). 
Vyriausybė siūlo ir tą mažytę leng
vatą panaikinti.

Juridinių asmenų pelno mokestis 
didinamas, gyventojų pajamų mokes
tį siūloma padidinti iki 33 proc. (bu
vo 29 proc.). Valdžia niekaip nenori 
įvesti progresyvinio mokesčių tarifo, 
t. y. kad didesnį procentą mokėtų tie, 
kurie turi didesnes pajamas. Pavyz
džiui, 10 proc. tarifas pajamoms, vir
šijančioms neapmokestinamą pajamų 
minimumą (NPM), bet neviršijan
čioms 300 Lt per mėnesį; 20 proc. ta
rifas pajamoms nuo 301 Lt iki 600 Lt 
per mėnesį; 30 proc. tarifas paja
moms nuo 601 Lt iki 1500 Lt per 
mėnesį; 35 proc. tarifas - kai daugiau 
kaip 1500 Lt. Matyt, patiems nesinori 
skirtis su dalimi savo oficialiai gau
namų pajamų. O kaip neturtingie
siems? Valdžiai (Lietuvos DARBO 
demokratinei partijai) tatai nerūpi.

Net invalidams ir nepilnamečiams 
vaikams per didelė dovana būtų gauti 
teisę nemokėti už vieną neapmokes
tinamų pajamų minimumą (apie 115 
Lt). Tą minimumą LDDP vyriausybė 
siūlo mažinti koeficientu 0,6-0,8.

Akivaizdu, kad be investicijų eko
nomika be ateities. Valstybė nebein- 
vestuoja, o valdžios politika išvaro 
sukauptąsias lėšas į užsienio bankus, 
investuojamas kapitalas (užsienio, o 
ypač savo) nuo mokesčių neatleidžia
mas. Jei užsienio subjektų investici
joms šiokios tokios lengvatos suteiki
amos, tai saviems investuotojams - 
nieko. Lyg patyčiai leidžiama tre
jiems metams atidėti mokestį už 10 
proc. bendrųjų pajamų neviršijančias 
investicijas. Atrodo, kad savosios 
sukauptos lėšos yra nepageidautinos 
- geriau sumokėti procentus už kredi
tus užsienio bankams. Net esant gali
mybei visas investicijoms skirtas 
lėšas priskirti neapmokestiniamoms 
pajamoms, neatsirastų per daug in
vestitorių ir investicijų. Dar lieka ri
zika, politinis nestabilumas, rinkos 
siaurumas ir kt.

Akivaizdu, kad mokesčiai ne tik 
mažina žmonių pajamas, bet ir žiau
riai didina elektros, šildymo, vandens, 
kuro kainas, o per jas ir visų tėvyninių 
produktų kainas. Produktai drastiškai 
brangsta, o konkurencijos rinkoje ga
limybės, dėl kainų susilyginimo su 
europinėmis, mažėja. Įmonės turi 
užsidaryti. Tačiau VALSTYBEI REI
KIA! Kas ta VALSTYBĖ??? Vien 
tik Vyriausybė, ar ir Lietuvos žmo
nės? Ir nebesupranti, ar VALDŽIA 
yra drakonas, tykantis kuo daugiau 
iškadų pridaryti, ar tarnauja Lietuvos 
žmonėms (nesikvatokite!).

Kai didinami mokesčiai, sakoma: 
argi nereikia švietimui, sveikatos 
apsaugai, pensininkams? O kai skirs
tomos biudžeto lėšos, tatai pamiršta
ma.

Žiūrint į viską tampa akivaizdu, 
kad dabartinė valdžia (deja, kaip ir 
ankstesniosios) nerealizuoja jokios 
Lietuvos ekonomikos plėtojimo ar 
bent stabilizavimo strategijos. Jokių 
surašytų programų nesilaikoma, o 
dirbama pagal principą“einame ten 
link, nežinia kur link“. Galima sakyti, 
tai Lietuvos ūkio žlugdymo ir žmo
nių skurdinimo programa.

Keičiasi valdžios ir vyriausybės, 
kairieji keičia dešiniuosius, mainosi 
ministrai, tik Lietuvos ekonomika 
(ūkis) ir žmonių gyvenimas stabiliai 
ritasi žemyn (žr. diagramą). Tvirtina
me jau penktąjį Nepriklausomos 
Lietuvos biudžetą. O tų biudžetų 
struktūra stabiliai blogėja. Jei 1992- 
1993 m. daugiausia biudžeto lėšų bu
vo skirta žemės ūkiui, sveikatos 
apsaugai, švietimui, tai jau 1994, o 
ypač 1995-ųjų valstybės biudžeto 

projekte į pirmąją poziciją išėjo 
išlaidos bendrajam valstybės valdy
mui (tris kartus daugiau nei kultūrai 
ir 1,6 karto daugiau nei visos Lietu
vos žmonių sveikatos apsaugai.)

Be atvangos kuriamos vis naujos 
valstybinės tarnybos, kontrolės, ins
pekcijos, nuolatos didėja ūkinės veik
los suvaržymai. Jau turime dvidešimt 
ministerijų, dabar siūloma dar įsteigti 
energetikos agentūrą, alkoholio tar
nybą, tarpžinybinę maisto ir mitybos 
komisiją, dvi kažkokias Seimo kon
trolės komisijas (nepagalvokite, kad 
Seimui kontroliuoti - kontroliuos Sei
mo statytieji...). Ko nors teigiamo iš 
tų kontrolių, inspekcijų, tarnybų Lie
tuvos žmogus, verslininkas, žemdir
bys nesulaukia. Priešingai, jie kuria ir 
kuria naujus ir keičia jau priimtuo
sius nutarimus, instrukcijas, taisyk
les. Rodos, kad žmogus niekuo dau
giau nėra užimtas, vien tik tos ’’kū
rybos“ nagrinėjimu ir aiškinimu. O 
drumstame vandenyje žuvis gaudyti 
geriau sekasi. Vyriausybė, nesigė
dydama prievartauti VISUS Lietuvos 
žmones, uždeda nepakeliamą mo
kesčių naštą, o po to kuria gigantišką 
mokesčių inspekciją. Vien 1995 
metais numatoma padidinti Finansų 
ministerijos išlaidas 53,3 mln. litų, o 
iš viso Finansų ministerija numato 
pasiimti 85,5 mln. litų, t. y. augimas 
lyginant su 1994 metais daugiau kaip 
du kartai.

Vidutinio darbo užmokesčio (VDU) , kainų bei gyvenimo lygio kaita 
Vienas žmogus atiduoda į nacionalinį biudžetą:
1992 m. - 430 LT; 1993 m. - 1367 Lt; 1994 m. - 1844 Lt; 1995 m. - 2390 LL 

Jei DU nuo 1992 m. iki 1995 m. padidėjo 1,8 karto, tai išmokos į nacionalinį 
biudžetą - 5,5 karto.

Valstybinei mokesčių inspekcijai 
siūloma 66,7 mln. Lt. Numatoma 
430 papildomų etatinių vietų ir padi
dinti visų mokesčių inspekcijos dir
bančiųjų atlyginimą vidutiniškai 3,5 
karto. Seimo kontrolieriai turėtų 
gauti 940 tūkst. Lt. Kultūros paveldo 
inspekcija -1,4 mln. Lt. Čia darbuo
sis 214 “specialistų“, kurie niekaip 
neįveikia galutinai sužlugdyti pavel
do. Atrodo, sparčiai artėjame prie 
būsenos, kai Lietuvoje bebus sukčiai, 
vagys ir kitokie nusikaltėliai bei jų 
gaudytojai, prie savo neliesų atlygini
mų neatsisakantys prisidurti “juo
dųjų“. Valstybės valdymo išlaidos 
1995 metais išaugs iki 418 mln. litų. 
Tame tarpe:

Vyriausybės kanceliarija - 15,1 
mln. Lt, kai 1994 metais buvo skirta 
8,62 mln. Lt

Seimui 1995 m. lyginant su 1994 
m. įvykdymu skiriama 6 mln. Lt dau
giau.

Prezidentūra, Seimas, Konstituci
nis Teismas, trys Seimui pavaldūs 
departamentai (aplinkos apsaugos, 
kultūros paveldo, valstybės kontro
lės) 1994 m. gavo 63,06 mln. Lt, 
1995 - 71 mln. Lt, t. y. augimas 12 
mln. Lt.

Bendradarbiavimo su NATO pro
gramai “Partnerystė vardan taikos“ 
ketinama skirti 7,7 mln. Lt. Nesame 
tokioje būsenoje, kad už partnerystę 
galėtume tiek mokėti. Pasienio poli

cijos departamentas gaus 50 mln. Lt, 
Prezidento, Seimo pirmininko, prem
jero, oficialių svečių apsaugai numa
toma skirti 4,6 mln. litų.

MUITINĖS DEPARTAMENTUI 
- 56,8 mln. Lt. O kokias įplaukas ir 
laimę žmonėms jis neša?

Finansų ministerijos pateiktame 
aiškianamajame rašte nurodoma, kad 
lyginant su 1994 metais numatomas 
darbo užmokesčio padidėjimas bus 
6,7 proc., o infliacija bus ne mažesnė 
kaip 25 proc. Vadinasi, žmonių rea
liosios pajamos sumažės dar 18 proc. 
Nustatant atskaitymų į savivaldybių 
biudžetus normatyvus ir dotacijas, 
net užuominos nėra, kad savivaldy
bių pajamos turi priklausyti nuo ga
mybos ir ūkio lygio mieste ar rajone. 
Savivaldybių biudžetai skaičiuojami 
pagal išlaidų struktūrą. Kaltas Sei
mas, nes jis patvirtino tokią skaičia
vimo pagal išlaidas metodiką. O Vy
riausybė teigia, esą formuoti nacio
nalinį biudžetą pagal pajamas - ne
same pribrendę. O kada nebręsdami 
pribręsime?

Norėčiau atkreipti dėmesį dar į 
vieną pragaištingą stabilumą. Pramo
nės ir žemės ūkio produkcijos gamy
ba mažėja metai po metų. Bendras 
vidaus produktas (BVP), kuriame 
atsispindi visų ūkio šakų veikla, taip 
pat katastrofiškai mažėja. Nepaisant 
gausių Vyriausybės patikinimų, kad 
1994-aisiais BVP padidės 6 proc., jis 
sumažėjo, kaip rodo dešimties mėne
sių rezultatai, 5,1 proc. Bet vis girdi
me, kaip Brežnevo laikais, žodžius: 
viskas eina geryn, o kitais metais bus 
visai gerai.

Iš kokių šaltinių nepaisant bendro 
ūkio nuosmukio gali didėti valstybės 
biudžeto įplaukos? Aišku, tik visuo
tinio valdžių lupikavimo ir drastiškų 
mokesčių dėka. Rodos, jau turėtų 
būti akivaizdu, kad tie mokesčiai 
varo į pragaištį verslininkus, žemdir
bius, pramonę. Turime konstatuoti, 
kad programiniai ikirinkiminiai pasi
žadėjimai Vyriausybei nieko nereiš
kia. Didinami ir didinami mokesčiai - 
pelno, pajamų, pridėtosios vertės, 
muitų, turto, paveldėjimo ir 1.1.

O mes, LR Seimo nariai? Ar mes 
vykdome savo Konstitucinę prie
dermę ir PRIESAIKA patvirtintus 
pasižadėjimus? Ar mes besupran- 
tame, kad esame žmonių išrinkti ir 
turime teisę (įgaliojimus) atstovauti 
TIK JŲ interesams? Ar mes, abejin
gai žiūrėdami į pateiktąjį 1995-ųjų 
valstybės biudžetą, galime laikyti 
save padoriais (nebekalbu apie dorą) 
žmonėmis? Manau, kad kiekvienas 
LR Seimo narys bent pačiam sau į 
tuos klausimus atsakys: NE, NE, NE.

prof. K. Antanavičius
Seimo narys
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Ačiū už vaikučiams sugrąžintą gyvenimą
Vokietijos ’’Fresenius“ kom

panijos darbuotoją Patriciją Hepp- 
lewhite sutikau vieną gruodžio po
pietę Vilniaus universitetinės vaikų 
ligoninės chirurgijos klinikos pri
imamajame, draugiškai šnekučiuo
jančią su klinikos vedėju Valiumi 
Karmanovu. Kalba sukosi apie dia
lizės aparatą, kainuojantį... 30 tūks
tančių markių, su kuriuo ponia Pat
ricija ruošėsi supažindinti klinikos 
gydytojus ir seseles. Ta pažintis 
tetruko gerą pusdienį. Po to ponia 
Patricija su analogiška misija išvy
ko į Kauną. O man belieka skaity
tojui paaiškinti, kas yra dializės 
aparatas ir kas jį dovanojo Lietuvos 
vaikučiams.

Yra tokia vaikučių (ir suaugu
sių) negalė, vadinama lėtiniu inkstų 
nepakankamumu. Tai reiškia, kad 
inkstai iš kraujo nebepašalina ar 
blogai šalina šlapimą, kad žmogus 
jame gali ’’paskęsti“, paprasčiau 
kalbant, numirti. Statistinis dėsnin
gumas toks: kiekvienam milijonui 
gyventojų tenka 4-6 inkstų nepa
kankamumu sergantys vaikai. Va
dinasi, Lietuvoje kasmet buvo ir 
yra 15-18 mažylių, kurie negydomi 
užgęsta it žvakės.

Prieš trejus metus tokius vaikus 
Vilniuje imta dializuoti, t y. spe-

Gydytoja Vilmantą Burokienė su antros klasės mokine Lina Barz- 
dėnaite prieš dializės procedūrą.

SKAUTIŠKUOJU
KELIU X .

Posėdžiavo lapkričio 19 dieną į 
Londoną, Lietuvių namus suvažia
vusi vadija, skautų ir skaučių va
dovai ir vadovės. Posėdyje dalyvavo 
s. V. Gasperienė, v.s. O'Brien, s.v.- 
O'Brien, ps. A. Traškaitė, ps. J. Ži
linskas, s.v. A. Klimas, vyr. sk. K. 
Harmes-Markevičiūtė, s.v. Š. Mi- 
neikis, s.v. M. Liudwig, s.v. R. 
O'Brien, Lietuvių skautų sąjungos 
(LSS) Garbės narys H. Gasperas, 
LSS Garbės narys J. Levinskas, B. 
Levinskienė, v.s. J. Alkis ir v.s. J. 
Maslauskas.

V.s. J. Maslauskas ir s. V. Gas
perienė pradėjo posėdį ir pasveikino 
dalyvius. Po to v.s. J. Maslauskas 
paskaitė maldą. Posėdžiui pirmi
ninkavo s. V. O'Brien, sekretoriavo 
H. Gasperas. Išklausyti skautų šakų 
pranešimai. Vienų buvo ilgesni, kitų 
trumpesni. LSS Europos rajono va
das plačiai apibūdino LSS tarybos 
pirmijos pirmininko - v.s. fil. K. Je- 
čiaus gautą informacinį pranešimą, 
rajono kasos būklę ir tolimesnį veik
los užsibrėžimą. LSS tarybos pirmi
jos pirmininkui už finansinę paramą 
išreikšta padėka.

Rajono seserijos atstovė s. V. 
Gasperienė pažymėjo, kad seserija 
yra suskirstyta į būrelius ir židinius, 
kuriems vadovauja skautininkės. 
Pranešė apie seserijos kasos būklę ir 
ateities planus.

Brolijos atstovas v.s. J. Mas
lauskas padėkojo brolijos vadijai, 
skautams vyčiams ir skautams už 
prasmingą 45-ąją sukaktuvinę skau
tų ir skaučių stovyklą, jos turiningą 
programą ir gražų susiklausimą su 
seserija, bendradarbiavimą stovyk

Vilniaus universitetinės vaikų ligoninės chirurguos klinikos gydytojas 
Linas Solominas sulaukė brangios viešnios - Vokietijos firmos 
’’Fressenius“ anglų tautybės specialistės Patricįjos Hepplevvhite, atvyku
sios lietuvių kolegas konsultuoti, kaip dirbti su nauju dializės aparatu.
cialiu aparatu valyti jų kraują. 
Vienos procedūros trukmė - 4 va
landos. Ligoninėje tebuvo vienas 
aparatas, o ir tas pats dirbo 3 pa
mainomis. Jei, neduok Dieve, tam 
aparatui kas atsitikdavo, negalės 
vaikutį tekdavo gabenti į kitą, 

Skautų susiėjime Londone 
aptarti būsimi darbai, 
pasveikintas J. Alkis

los metu ir glaudžių ryšių palaiky
mą. Seserijai išreikšta padėka. Bro
lija kvietė turėti pilną ir tvarkingą 
skautišką uniformą. Bendrai su se
serija sutarta dėl metinio nario mo
kesčio.

Aptarta ir LSS 75-čio jubiliejaus 
ženklo įsigyjimo reikalas, ’’Skautų 
Aido“ prenumeravimas, ’’Mūsų 
skautybė“ knygos užsakymas ir t. t. 
Leidinio ’’Budėkime“ redaktorius H. 
Gasperas kvietė jaunąją kartą dau
giau prenumeruoti tą skautų žurnalą, 
jam rašyti ir lėšomis paremti toli
mesnį leidimą.

’’Budėkime“ administratorius J. 
Levinskas apibūdino kasos būklę, 
pažymėjo, kad paskutinį žurnalo 
numerį pavyko išleisti ir apmokėti iš 
gautų rėmėjų lėšų.

Tačiau kitam numeriui mažai 
likę lėšų ir, deja, jei ’’Budėkime“ 
skaitytojai neatsilygins, bus sunku
mų, nes popierius, spausdinimas ir 
paštas brangus.

H. Gasperui ir J. Levinskui bei 
’’Budėkime“ administravimo talki
ninkei B. Levinskienei išreikšta 
nuoširdi ir skautiška padėka už jų 
pasišventimą, darbą, skautiškos idė
jos naudai.

Ilgiau buvo nagrinėti ateinančių
jų metų vasaros skautų stovyklos 
reikalai. Nutarta vasaros tradicinę 
skautų ir skaučių 46-ąją stovyklą 
rengti liepos 29-rugpjūčio 5 dieno
mis Lietuvių Sodyboje. Stovyklą or
ganizuoti kviečiamas jaunas, talen
tingas vadovas s.v.v.sl. Gerardas Ja
kimavičius. Jis pasikvies talkinin
kus, prityrusius vadovus.

V.s. J. Alkis 65-rių metų garbin

suaugusių dializės centrą. Deja, jo 
aparatai vaikams nepritaikyti, o ir 
darbuotojai neišmano darbo su 
mažuoju pacientu specifikos. Ver
kiant reikėjo antro aparato. Bet 
kaip jį įsigyti. Mėginta prašyti pi
nigų pas turtingiausius Lietuvos
žmones - bankininkus. Parašyta 
daug laiškų ir gauta daug standarti
nių atsakymų, kurių esmė maždaug 
tokia: niekuo padėti negalime, tai 
jūsų pačių problemos...

Laimė, apie šią didelę Lietuvos 
vaikų bėdą sužinojo jau ketvirti 
metai mūsų šaliai nuoširdžiai pade
dantis Britų-lietuvių pagalbos vai
kams fondas, kuris iš Anglijoje 
gyvenusios lietuvės Bronės Kuz- 
minskaitės paaukotų lėšų Lietuvos 
vaikučiams nupirko Vokietijos 
’’Fresenius“ firmos pagamintą mo
demų dializės aparatą. Neseniai jis 
perduotas Vilniaus universitetinės 
vaikų ligoninės chirurgijos klinikai.

Rimantas Cemnolonskis 
L. Vasausko nuotraukos

gos sukakties proga buvo pasveikin
tas, jam įteikta sveikinimo kortelė. 
Jis buvo sesės Vidos perjuostas tau
tine juosta, sugiedota ’’Ilgiausių me
tų“. Brolis Jaras visiems padėkojo 
už jo sukakties prisiminimą.

Po K. Makūno paruoštų skanių 
pietų dalis vadovų ir vadovių atsi
sveikino. Likusieji sekmadienį daly
vavo Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
kun. dr. Sakevičiaus laikytose Sv. 
Mišiose.

Po pamaldų, grįžę į Lietuvių 
namus, radome K. Makūno pa
ruoštus pietus. Vėliau vyko DBLS- 
gos ir Lietuvių namų akcinės bend
rovės direktorių posėdis - pasitari
mas. Jam dalyvavo DBLS-gos Tary
bos pirmininkas K. Baublys, skautų 
ir jaunimo atstovai. Posėdis buvo 
įdomus, naudingas. Išklausyta daug 
įvairiausių pranešimų apie ateities 
užmojus, diskusijų ir nutarimų.

Vakare v.s. J. Alkis, s. V. O'Brien 
ir v.s. J. Maslauskas aplankė Vyt. 
Kerį, buvusį ’’Europos lietuvio“ ir 
skautų leidinio ’’Budėkime“ redak
torių. Jam įteiktas LSS garbės ordi
nas ”Už nuopelnus“ su rėmėjo kas
pinu.

J. Kerienei, buvusiai ilgametei 
Londone veikiančiai lietuvių moterų 
’’Dainava“ sambūrio pirmininkei ir 
skautiškos idėjos rėmėjai, v.s. J. 
Alkis įsegė LSS 75-čio proga išleis
tą rėmėjams ’’Ačiū“ ženklelį, kaip 
atsidėkojimo simbolį už ilgametę 
paramą skautams. Ponia J. Kerienė 
padėkojome skautų vadams. O mes 
palinkėjo Vytui skubiai pasveikti ir 
grįžti į namus.

v.s J. M.

Sportas
Pasaulio lietuviai rengiasi 

sporto žaidynėms
Gruodžio 13-ąją Vilniuje Vy

riausybės rūmuose įvyko V pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių, vyksiančių 
1995 metų liepos 30 - rugpjūčio 5 
dienomis, organizacinio komiteto 
posėdis. Jame aptarta, kaip rengia
masi šioms žaidynėms, pranešė 
ELTA. Posėdžiui pirmininkavo or
ganizacinio komiteto pirmininkas, 
Ministras pirmininkas A. Šleževi
čius.

Iš pradžių buvo išklausyta Kūno 
kultūros ir sporto departamento di
rektoriaus V. Nėniaus informacija. 
Rengiantis žaidynėms, šių metų lie
pos mėnesį įvyko Lietuvos sporto 
žaidynės, kaip pirmasis Pasaulio lie
tuvių sporto žaidynių etapas. Kartu 
su šalies sporto šakų federacijomis 
ir sąjungomis buvo parengti žaidy
nių nuostatai. Patvirtinti varžybų 
grafikai, numatytos sporto bazės, 
kuriose vyks varžybos.

Žaidynėms organizuoti sudarytos 
tarnybos bei grupės, patvirtinti jų 
darbo planai. Jau pradėti gaminti 
žaidynių nugalėtojų apdovanojimo 
ir atminimo medalių pavyzdžiui, už
sakyta parengti pašto ženklą su žai
dynių emblema, baigiamas rengti in
formacinis biuletenis. Po to per po
sėdį buvo išklausyta informacija 
apie žaidynių atidarymo ir uždary
mo iškilmes, patvirtintas leidinio- 
programos projektas. Patvirtinta 
patikslinta žaidynių sąmata.

Planuojama, kad V Pasaulio lie
tuvių sporto žaidynių išlaidos suda
rys apie 3 milijonus litų. A. Šleževi
čius pranešė, kad 1995 metų valsty
bės biudžete yra numatyta lėšų 
šioms išlaidoms padengti.

Bene daugiausia rūpesčių žaidy
nių organizatoriams kelia žaidynių 
dalyvių ir svečių apgyvendinimas. 
Jie bus įkurdinti aukštųjų mokyklų 
bendrabučiuose, kuriuos būtina re
montuoti. Statomi dar du nauji 600 
vietų bendrabučiai, kuriuos planuo
jama baigti statyti iki žaidynių pra
džios.

Vladas Vitkauskas 
Įkopė į Viskonsiną

Gruodžio 9 dieną Lietuva suži
nojo, jog Vladas Vitkauskas įkopė į 
aukščiausią Antarktidos žemyno 
viršūnę Vilsoną (5140 m). Kiek vė
liau atsiuntęs pranešimą faksu žygio 
’’Lietuvos vėliava - pasaulio viršū
nėse“ štabui, žurnalo ’’Lithuania in 
the world“ redakcijai, alpinistas pa
tikslino, jog į Antarktidos viršukalnę 
jis kartu su bičiuliu basku J. Ra
monu Agirre įkopė gruodžio 5 d. 20 
vai. Lietuvos laiku.“ Vinsono vir
šūnėje šalia trispalvės suplevėsavo 
Latvijos ir Estijos vėliavos. Alpinis
tas pranešė, jog tądien buvo apie 45 
laipsniai šalčio ir labai smarkūs vėjo 
gūsiai, todėl kopti buvo labai sunku. 
Antarktidos vėjai trukdė ne tik lėk

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

kose nuo 1994 m. gruodžio 16 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio 
valiutų santykius:

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnL

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnL

Anglijos svarai sterlingų 6.2418
100 Armėnijos dramų 0.9555
Australijos doleriai 3.1078
Austrijos šilingai 0.3618
100 Azerbaidžano manatų 0.1143 
1000 Baltarusijos rublių 0.4570
Belgijos frankai 0.1237
Čekijos kronos 0.1419
Danijos kronos 0.6492
ECU 4.8508
Estijos kronos 0.3182
100 Ispanijos pesetų 3.0258
100 Italijos lirų 0.2446
100 Japonijos jenų 3.9902
Kanados doleriai 2.8855
Kirgizijos somai 0.3738
100 Kazachijos tengių 7.4405

Latvijos latai 7.2595
1000 Lenkijos zlotų 0.1646
Moldovos lėjos 0.9352
Norvegijos kronos 0.5830
Olandijos guldenai 2.2737
Prancūzijos frankai 0.7379
100 Rusijos rublių 0.1182
SDR 5.8057
Singapūro doleriai 2.7276
Suomijos markės 0.8178
Švedijos kronos 0.5293
Šveicarijos frankai 3.0127
10000 Ukrainos karbovancų 0.3079 
Uzbekijos sumai 0.1600
100 Vengrijos forintai 3.5439
Vokietijos markės 2.5459

Litus į bazinę valiutą ir bazinę valiutą į litus.bankai keičia patvirtintu 
oficialiu kursu - 0.25 JAV dolerio už 1 litą, imdami ne didesnį nei Lietuvos 
banko nustatytą atlyginimą už keitimo operacijas. Kitas valiutas bankai 
perka ir parduoda pačių bankų nustatytomis kainomis.

tuvų skrydžiams. Keturias paras al
pinistams dėl pūgų teko užtrukti 
trečiojo stovykloje 4000 m aukštyje. 
Vladas Vitkauskas savo pranešime 
mini, jog šio žygio metu pirmą kartą 
Lietuvos vėliava pasiekė ir Pietų 
ašigalį. Tai įvyko lapkričio 30 d.

Lietuvos čiuožėjai 
Japonijoje - šešti

Japonijoje, Tokijo priemiestyje 
Moriokoje prasidėjo prestižinis tarp
tautinis dailiojo čiuožimo turnyras 
”NHK Cup“, kuriame dalyvauja ir 
Lietuvos atstovai Margarita Dro
biazko bei Povilas Vanagas. Reuter 
pranešimu, po pirmosios rungties 
mūsų šalies atstovai užima šeštąją 
vietą.

Vokietijos šokių 
čempionatas lietuviams 

buvo sėkmingas
Vokietijos mieste Bremene įvyko 

sportinių šokių pasaulio čempio
natas. Jame dalyvavo 22 komandos 
iš 18 kraštų. Mūsų šaliai atstovavo 
Klaipėdos sportinių šokių klubas 
’’Žuvėdra“. Pernai tokiose varžy
bose lietuviai buvo ketvirti, o šiemet 
jiems pavyko iškovoti trečiąją vietą.

. Lietuvos šokėjai šioms varžy
boms du mėnesius ruošėsi Vokieti
joje. Finansiškai ir morališkai padė
jo garsūs vokiečių treneriai J. Cum- 
holtas, F. Baronas ir A. Volframas.

Ar bus Iškelta byla 
dėl tenisininko 

V. Gerulaičio mirties?
AFP-Eltos pranešimu, teniso 

žvaigždės Vito Gerulaičio motina 
tikisi gauti leidimą apžiūrėti vietą, 
kur apsinuodijęs smalkėmis mirė jos 
sūnus.

Dėl to tikriausiai bus iškelta byla. 
40-metis V. Gerulaitis rugsėjo 18 d. 
buvo rastas negyvas vienoje Sau- 
hemptono Long Ailendo viloje. Po
licininkai nustatė, jog mirties prie
žastis - netobula šildymo dujomis 
sistema. Vito motina Aldona Geru
laitis nusiuntė pareiškimą Manha- 
tano teismui, prašydama ištirti patal
pas ir surinkti įkalčius bei paaiškinti, 
ar būtina traukti ką nors į baudžia
mąją atsakomybę. Teisėjas S. Skla- 
ras įsakė vilos savininkei Beatris 
Reins paaiškinti teisme, kodėl ne
galima atlikti tokio tyrimo jos na
muose.

Valdas Ivanauskas - 
geriausias 1994 m.

Lietuvos futbnollninkas
Šį titulą lietuvis futbolininkas, 

dabar rungtyniaujantis Vokietijos 
bundeslygos ’’Hamburger SV“ klu
be, pelnė jau ketvirtą kartą. Geriau
siu jis buvo išrinktas 1990, 1991 ir 
1993 metais.

Antrąją vietą užėmė Gintaras 
Staučė, žaidžiantis Stambulo “Gala- 
tasaray“, trečią - Arminas Narbe
kovas iš Vienos ’’Austria-Mem
phis“.
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AUKOS SPAUDAI
S. Žilinskas - 5 sv.
B. Rudzevičius - 20 sv.
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J. Liudžius -20 sv. 
M. Strumila - 4 sv. 
P. Liesis - 5 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

A. t A. B. PUMERIENĖ
Lapkričio 25 d. Londone mirė 

Bronė Pumerienė, 78 metų am
žiaus. Velionė gimė Upytėje, Pa
nevėžio apskr. Į Londoną atvyko 
prieš karą ir ištekėjo už Jono Pu- 
merio, kuris mirė 1988 m. Velionė 
ilgą laiką dirbo Dobrovolskiu siu
vykloje. J. Pumeris buvo lietuvių 
bažnyčios chorvedys karo metu, 
taip pat karališkojo Coldstream 
Guards orkestro muzikas.

Laidotuvių pamaldos įvyko 
Liurdo parapijos bažnyčioje Acto- 
ne, Londono priemiestyje gruo
džio 5 d. Pamaldose dalyvavo kun. 
J. Sakevičius ir apylinkės lietuviai.

Liko 3 dukterys ir sūnus su šei
momis.

LIETUVIŲ 
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.
įėjimas iš Hackney Road. 
Tel. 071 739 8735 
Pamaldos sekmadieniais - 
9 ir 11 vai.
Artimiausia požeminė stotis - 

Bethnal Green centrine linija.
Autobusai iš miesto centro: 

26, 48, 55.

PAMALDOS
Derbyje - gruodžio 17 d., šeštadie

nį, 14 vai., Bridge Gate.
Nottinghame - gruodžio 18 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Birminghame - gruodžio 18 d.,

14.30 vai., Sv. Onoje, 96 Bradford St.
Manchesteryje - gruodžio 25 d.,

12.30 vai.
Nottinghame - gruodžio 25 d., 

Kalėdos, 11.15 vai., Židinyje.
Nottinghame - sausio 1 d., Nau

juose Metuose, 11.15 vai., Židinyje.
Bradforde - sausio 1 d., 12.30 vai.

ETUVIS

LONDONE
LIETUVIŲ ŠV. KAZIMIERO 

KLUBAS KALĖDŲ METU
Pirmąją Kalėdų dieną, gruodžio 

25 dieną, sekmadienį, klubas bus 
uždarytas visą dieną.

Sausio 1-ąją, Naujųjų metų dieną, 
klubas veiks normaliai.

Sausio 6 dieną, penktadienį, 18.30 
vai. įvyks Londono lietuvių Šv. 
Kazimiero klubo narių vakaronė.

SVEIKSTA VITAS KERIS
Po klubinkaulio operacijos grįžo į 

namus Vitas Keris, buvęs ’’Europos 
lietuvio“ (1984-1987 m.) redaktorius. 
Jį slaugo jo žmona Janina Kerienė. 
Linkime ligoniui greitai pasveikti.

A. S. įves
*(*C*C*C9*3|C

Pranas Urbonas, porą savaičių 
pagulėjęs ligoninėje, sustiprėjo ir 
sugrįžo į namus.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
PAMALDOS LIETUVIŲ 

BAŽNYČIOJE LONDONE
Bernelių šv. Mišios bus Kalėdų 

naktį 24 vai.
Kalėdų rytą šv. Mišios bus 9 ir 11 

vai.
Antrąją Kalėdų dieną (neprivalo

ma šventė) šv. Mišios bus 11 vai.
Kalėdų naktį šv. Mišias laikys ir 

pamokslą sakys Arkivyskupas Jonas 
V. Bulaitis, nuncijus Piet. Korėjoje ir 
Mongolijoje. Garbingasis svečias 
Kalėdų naktį prieš Mišias klausys 
išpažinčių.

DERBYJE
LIETUVOS KARIUOMENėS 

ŠVENTĖ DERBYJE
Lapkričio mėn. 24 d. Didžiosios 

Britanijos lietuvių sąjungos Derby 
skyrius paminėjo Lietuvos kari
uomenės 76-ąją sukūrimo sukaktį. 
Po pirmojo pasaulinio karo, Europai 
persitvarkant savo sienas, Lietuva po 
daugelio carinės priespaudos metų, 
spaudos draudimo, laisvės kovų suki
limų pajuto, jog griūnant didiesiems 
milžinams atėjo valanda, kada laisvės 
troškimas gali vėl būti įgyvendintas. 
Reikėjo išvyti savivaliaujančius vok
iečių dezertyrus, komunistų gaujas ir 
amžinai svetimos žemės norinčius 
lenkus. Tie uždaviniai pirmiausia ir 
buvo keliami nepriklausomos Lietu
vos kariuomenei. Jos gimimo datą 
minime daug metų. DBLS Derby 
skyrius tos sukakties paminėjimo 
neapleidžia nuo pat skyriaus įsisteigi- 

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

mo. Taigi ir šiemet sekmadienio 
popietį susirinko būrys derbiškių bei 
keletą svečių iš apylinkės paminėti to 
svarbaus įvykio.

Atidarymo žodžiu minėjimą pra
dėjo ilgametis DBLS Derby skyriaus 
pirmininkas Juozas Levinskas, pas
kaitai pakviesdamas Juozą Maslaus- 
ką. Šis savo spalvinga kalba apibū
dino praeitmečio ir dabartinės neprik
lausomos valstybės kariuomenės 
įsteigimo faktus. Norėčiau pacituoti 
keletą tos jausmingos kalbos sakinių: 
’’...Gerbiamieji, šiandien mūsų mažos 
tautelės kario kapą rasime įvairiuose 
žemynuose: Sibire, Korėjoje, Indoki
nijoje ir mūsų žemės paežerėse, pau
piuose, miškuose ir laukuose. Dauge
lio karių kapų nieks nežino, nieks ne
lanko, tik saulei tekant rasos lašai 
vilgo ant jų augančias piktžoles... ta
čiau jų ryžtas tebūnie mums liku
siems kelrodžiu, o jų karšta meilė tė
vynei teuždega ir mūsų širdyse ugnį 
ir tikėjimą. ...Lietuvos kariuomenė 
tapo lyg tautos mokykla, išmokinda
ma jauną karį naudoti ginklą, susti
prindavo tautinį charakterį ir padė
davo suvokti laisvo žmogaus ir lais
vos tautos sąvokas“. Paskaitininkas 
nepagailėjo užsitarnautų vainikų tė
vynės kariams. Pabaigai padeklama
vo eilėraštį ’’Lietuvos karį - parti
zane“.

Toliau J. Levinskas apžvelgė įvy
kių eigą Lietuvoje, papasakodamas 
keletą svarbesnių įvykių, aprašytų 
Lietuvoje išeinančiuose laikraščiuo
se. Minėjimo oficialioji dalis užbaig
ta Tautos himnu.

Po to sekė pasidalinimas įspū
džiais, turtinga loterija, kurios pelnas 
skirtas skyriaus veiklai.

Minėjimo metu grojo lietuviška 
muzika.

Henrikas Gasperas

MANČESTERYJE
KARIUOMENĖS 

MINĖJIMAS
Lapkričio 26 d. LKVS-gos ’’Ra

movės“ Mančesterio skyrius su
rengė M. lietuvių klube Lietuvos 
kariuomenės šventės minėjimą. Da
lyvavo nemažai žmonių, atvykusių 
iš arti ir toli.

Minėjimą atidarė ir pravedė ra- 
movėnų skyriaus pirmininkas VI. 
Bernatavičius. Po atidarymo žodžio 
mirusieji už Lietuvos laisvę buvo 
pagerbti tylos minute.

Paskaitą skaitė mūsų dažnas 
paskaitininkas H. Vaineikis. Jis 
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Headley Park klubo nariai ir svečiai kviečiami 
SUTIKTI NAUJUOSIUS METUS 

LIETUVIŲ SODYBOJE 
Headley Park, Picketts Hill, Nr. Bordon Hants.

Norintieji pernakvoti turi pranešti iš anksto 
Sodybos vedėjai Veronikai Jurienei 

arba jos pagalbininkei Nijolei Dargienei tel. 0420 47 2810. 
įėjimas, bufetas, muzika - kainuos £12.50.
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Kviečiame praleisti šv.Kalėdas 

mūsų lietuviškoje SODYBOJE prie Londono.
Kūčių vakaras su tradiciniais lietuviškais patiekalais - £15.00 
asmeniui.
Pietūs Kalėdų pirmąją dieną - £12.00 asmeniui.
Norintiems pernakvoti bus galima gauti papigintą nakvynę 
su pusryčiais.
Prašome siųsti užsakymus raštu Sodybos adresu:
LITHUANIAN CLUB HEADLEY PARK, PICKETTS HILL, 
NR.BORDON, HANTS arba telefonu: 0420 47 2810.

Lietuvių Namų Bendrovės valdyba
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peržvelgė Lietuvos nueitą kelią iki 
nepriklausomybės atgavimo pirmą 
ir antrą kartą, įterpdamas naujų 
faktų, kas padarė paskaitą įdomes
nę. Prelegentą klausytojai įvertino 
gausiomis katutėmis.

Meninėje dalyje po porą eilėraš
čių padeklamavo R. Ramonas, I. 
Gerdžiūnienė, A. Podvoiskis ir vie
ną A. Vigelskas.

Minėjimas užbaigtas sugiedant 
Lietuvos himną. Vėliau vyko nuo
taikingas pasižmonėjimas prie vai
šių stalo ir bare.

A. P-kis

SVEČIAS IŠ KANADOS
Lapkričio 19 d. iš Kanados į 

Mančesterį dešimčiai dienų atvyko 
Aloyzas Kublinskas ir apsistojo pas 
St. Lauruvėną. Jis aplankė savo se
nus draugus bei pažistamus. Iš 
Mančesterio į Kanadą išvyko prieš 
14 metų. Gyvendamas Mančestery
je, aktyviai reiškėsi organizacinėje 
veikloje. Buvo klubo pirmininku ir 
ėjo kitas pareigas. Už nuopelnus 
įteisintas klubo garbės nariu.

Prieš išvykimą lapkričio 29 d. S. 
Lauruvėnas, A. Rimeikis ir šeimi
ninkė B. Kupstienė lietuvių klube 
surengė puikias išleistuves, dalyva
vo nemažai A. Kublinsko draugų ir 
pažįstamų. Vaišių metu žodį tarė 
klubo pirmininkas A. Podvoiskis ir 
V. Bernatavičius. Jie prisiminė A. 
Kublinsko veiklą ir nuopelnus klu
bui. Klubo pirmininkas svečiui klu
bo vardu įteikė P. Baukaus padova
notą iš Lietuvos parvežtą diską su 
laisvės statula. A. Kublinskas atsa
kė į kalbas ir padėkojo už puikias 
išleistuves. Visi buvo pakilioje 
nuotaikoje, kurią palaikė skambi 
daina.

A. P-kis

METINIS KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Sausio 8 d., sekmadienį, 4 vai. p. 
p. Mančesterio lietuvių soc. klubo 
valdyba šaukia metinį klubo narių 
susirinkimą. Jame valdyba ir revizi
jos komisija pateiks pranešimus ir 
bus renkama klubo valdyba bei revi
zijos komisija 1995 metams. Bus 
nagrinėjami ir klubo reikalai. Narius 
prašome būtinai dalyvauti.

Kvorumui nesusirinkus minėtą 
valandą, susirinkimas bus atidėtas 
vieną valandą, o po to įvyks neatsi
žvelgiant į susirinkusių narių skaičių.

Klubo valdyba

PASAULYJE
Šv. Petro aikštėje - 

Kalėdų eglė
Kaip ir ankstesniais metais, taip ir 

šiemet šv. Petro aikštėje Kalėdų pro
ga bus papuošta didžiulė eglė. Kalė
dinės eglės puošimo tradicija priešais 
Vatikano baziliką prigijo popiežiaus 
Jono Pauliaus II pontifikato metais. 
Šiais metais 27 metrų aukščio ir net 7 
tonas sverianti eglė bus atgabenta iš 
Slovakijos. Šios šalies vyriausybė pa
norėjo padovanoti kalėdinę eglę 
Šventajam Tėvui gilios padėkos 
ženklan už jo įnašą į Rytų Europos 
kraštų išsivadavimą iš totalitarinių 
komunistinių režimų. Popiežius Jo
nas Paulius II gruodžio 17-ąją au
diencijos metu yra numatęs susitikti 
su 6 tūkstančiais slovakų, kuriems 
vadovaus pats Slovakijos preziden
tas. Audiencijos metu slovakai mal
dininkai įteiks popiežiui slavų kraštų 
simbolį - liepaitę - kuri bus pasodinta 
Vatikano soduose.

Siekiama įteisinti 
religijos dėstymą 

mokyklose
Ekvadore, kur net 90 proc. pilie

čių laiko save katalikais, valstybinėse 
mokyklose pagal šio amžiaus pra
džioje priimtą įstatymą draudžiamas 
religijos dėstymas. Ekvadoro vysku
pų konferencija pareikalavo, jog šių 
laikų dvasios neatitinkantis įstatymas 
būtų peržiūrėtas. Nepaisant kai kurių 
Ekvadoro politinių jėgų opozicijos, 
tikimasi, jog įstatymas dėl religijos 
dėstymo valstybinėse mokyklose ar
timiausiu metu parlamente bus iš
spręstas teigiamai. Ekvadoro vysku
pų konferencijai dabar iškilo uždavi
nys paruošti pakankamai ir gerai kva
lifikuotų religijos dėstytojų.

Eutanaziją lygina su 
nacių eugenetika

Vatikane įvykusioje tarptautinėje 
konferencijoje "Homo vivens ėst 
Gloria Dei“, skirtoje ugdyti pagarbą 
žmogaus gyvybei, buvo išplatinta 
medžiaga apie eutanaziją, palygi
nant šią praktiką su nacių praktikuo
ta vadinamąja eugenetika. Antai 
Olandijoje, kur eutanazijos įstaty
mas jau priimtas, per metus, patiems 
paprašius, ligoninėse nužudytų pa
cientų skaičius sudaro apie 20 proc. 
visų krašte mirusiųjų skaičiaus. 
Dažnai patys gydytojai, nepaklausę 
pacientų ar jų artimųjų, nusprendžia, 
jog ’’nebeapsimoka“ toliau ligonio 
gydyti, nes vis tiek nebepasveiks. 
Tarptautinėje konferencijoje apie 
eutanaziją ir jos išplitimą kalbėjęs 
Tėvas Matthew Habiger, asociacijos 
’’Human Life international“ prezi
dentas, pastebėjo, jog pasaulyje vis 
labiau plinta praktika, kai apie ligo
nio likimą - apsimoka jį gydyti ar 
ne, pasveiks ligonis ar ne - spren
džia vien medikai. Šioje konferenci
joje dalyvavo ir dvi gydytojos iš 
Lietuvos - dr. Auksė Narvilienė iš 
Vilniaus bei dr. Elma Marčiulio
nienė iš Kauno.

Malda dailėje
Taip vadinasi paroda, atidaryta 

Amsterdamo Karališkajame muzie
juje. Į ją surinkti labai vertingi ir 
reti dailės kūriniai iš Olandijos, kitų 
Europos šalių bei Jungtinių Ameri
kos Valstijų muziejų ir privačių rin
kinių. Dauguma eksponuojamų kū
rinių buvo sukurti keturioliktame 
šimtmetyje Vokietijoje, Olandijoje 
ir Italijoje. Tose šalyse vėlyvaisiais 
Viduramžiais plito gilaus asmeninio 
pamaldumo judėjimas, vadinamas 
Devotio modemą, skatinęs tikinčiu
osius įsigilinti į Kristaus, Marijos ir 
šventųjų gyvenimą, įsivaizduoti, 
kad jie yra Įsikūnijimo ir Kristaus 
kančios liudininkai. Tokio pamaldu
mo įtakoje pirmą kartą Vakarų 
Europos dailėje pradėjo atsirasti 
religiniai paveikslai, skirti ne viešam 
kultui, o privačiai maldai.

Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcijos žinios
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