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Ar dailininkas gali pasirinkti šalį, 
kurioje gyvens ir kurs?

Pasakojame apie iš Vokietijos į Lietuvą deportuotą tautietį

u ',******

Londonas/svarstytos galimos 
investicijos j Lietuvą

Priminsime, kad praėjusiame ”EL“ 
rašėme, jog'jaunas dailininkas Ričar
das Juozėnas priverstas nutraukti 
studijas žinomoje dailės akademijoje 
’’Stadelschule“, nes sausio viduryje 
buvo deportuotas iš Vokietijos ir su 
antrankiais pristatytas į Vilnių.

Apie Frankfurte likusias žmoną ir 
trimetę dukrą, kuri vienintelė iš visos 
šeimos negali būti deportuota, nes 
yra gimusi Vokietijoje, apie meno 
mokykloje nutrauktus mokslus, apie 
parodas Vokietijoje ir Šveicarijoje, 
kurių ruošimu dabar rūpinasi profe
soriai, draugai, dailininko žmona 
Agnė, apie tai, kokius kelius reikia 
praeiti, jog būtum pripažintas asme
niu be pilietybės, nors esi lietuvis su 
’’Lozoraičio pasu“, šią savaitę kalbė
jomės su Ričardu ’’Europos lietuvio“ 
redakcijoje. Jis tvirtino, jog iš Vokie
tijos buvo deportuotas neteisėtai, pa
žeidžiant visus tos šalies įstatymus. 
Ričardas negavo kokio pranešimo, 
jog turi apleisti šalį. Tiesiog, atėjęs 
pratęsti leidimo gyventi Vokietijoje, 
buvo suimtas ir išsiųstas, nors jokio 
nusikaltimo nepadarė. ’’Kai vokiečiai 
man bandė įrodyti, jog neteisėtai gy
venau Vokietijoje po to, kai jau nebe- 
galiojo pabėgėlio statusas, pasakiau, 
jog turiu dokumento, leidžiančio gy
venti jų šalyje studijų metu, kopiją.

Politikos gpžvglsininko pastabos

Geri partnerystės ženklai iš Vakarų
Rusijos agresija Čečėnijoje, jos 

suaktyvėjimas vadinamojo "artimojo 
užsienio“ atžvilgiu pagreitino Balti
jos šalių integraciją į Europos struk
tūras. Tokį pagrindinį Lietuvos gyve
nimo bruožą pastebi apžvalgininkai 
paskutinę sausio savaitę.

Lietuvos vadovų susitikimai eko
nomikos forume Davose, Osvencimo 
išlaisvinimo 50-mečio renginiuose, 
premjero kelionė į Didžiąją Britaniją, 
o tam tikra prasme - opozicijos vado
vo, profesoriaus V. Landsbergio 
viešnagė žemės drebėjimo nusiaubto
je Japonijoje, - visa tai liudija apie 
Vilniaus suinteresuotumą kuo grei
čiau įsilieti į Vakarus.

Tiesa, šiame procese kiek neįpras
tai nuskamba aukštų Lietuvos parei
gūnų pareiškimai, kurie, jei ir nedaro 
žalos Lietuvos integracijai į Vakarus, 
tai ir nespartina jos žingsnių. Turiu 
galvoje Lietuvos premjero pasakymą 
Klaipėdoje: "Kaliningrado sritis bu
vo, yra ir bus Rusijos dalis“. Apžval
gininkai ironiškai pastebėjo, kad Lie
tuvos premjeras tarsi pavadavo Rusi
jos vyriausybės vadovą V. Černo
myrdiną, be jokio reikalo priskirda
mas Karaliaučių Rusijai.

Keistas ir kitas reiškinys: Seime ar 
Vyriausybėje priimami dokumentai 
tuojau pat atsiduria ant Maskvos pa
reigūnų stalo. Laikraštis "Lietuvos 
rytas“ pastebi, kad šiaip į Rusijos de
rybų su Lietuva delegacijos vadovo 
V. Isakovo rankas pakliuvo svarbūs 
Lietuvos dokumentai dėl bendradar
biavimo su NATO. Lietuvos derybų 
delegacijos vadovas V. Bulovas pats 
skubėjo nugabenti tokius dokumen
tus į Kremlių...

Ričardas Juozėnas su dukra Vokietijoje.
Daugiau jie apie tai nebeužsiminė. 
Lietuvos atstovybė Vokietijoje, kaip ir 
vokiečiai, nepripažino "Lozoraičio pa
so“, bet negalėjo išduoti man nė naujo 
Lietuvos piliečio paso ir atsisakė iš
duoti pažymą, jog aš - žmogus be pi
lietybės, - pasakojo Ričardas. - Dabar 
Vilniuje bandau gauti lietuvišką pasą 
ir esu nusiteikęs nenuleisti rankų“.

"Esu "emigrantas“ nuo aštuonio
likos metų“, - prisipažino trisdešimt
metis Ričardas. Po nesėkmingų ban
dymų įstoti į Vilniaus dailės akade
miją, nors darbai vertinimo komisi
jai ir labai patiko, jaunas ir už

Be abejo, aklas pasitikėjimas 
Maskva ar seni partiniai įpročiai 
atsiskaityti "centrui“ gali atnešti ne
pamatuojamos žalos mūsų nepriklau
somybei.

Ir vis dėl to pati Rusija pastūmėjo 
Lietuvą ir kitas Baltijos šalis į Vaka
rų glėbį. Štai antradienį Latvija buvo 
priimta į Europos Tarybą. Tuo tarpu 
Rusijos priėmimas dėl agresyvios 
politikos Čečėnijoje atidėtas, nors 
Strasbūro sesijoje neatmesta galimy
bė kada nors ją priimti. Politikai 
prognozuoja, kad tai būtų net geriau: 
tuomet Europos Taryba galėtų kont
roliuoti Rusijos veiksmus šios impe
rijos pakraščiuose.

Krizė Rusijoje įrodė, kad Lietuvai 
reikia kuo greičiau prisidengti NATO 
gynybos skėčiu galimos agresijos 
prieš Baltijos šalis atveju. Dar pas
kutinėmis praėjusių metų dienomis 
Lietuva ir NATO pasirašė partne
rystės programą. O štai šią savaitę 
Šiaurės Atlanto sąjungai įteiktas 
Lietuvos pranešimas apie bendrą 
Lietuvos ir NATO gynybos politiką 
ir planus ateičiai. Tai didelė pažanga 
palyginti su Rusijos žengimu į šią 
struktūrą: Maskva jau antrą kartą yra 
atsisakiusi pasirašyti Rusijos part
nerystės su NATO programą.

Tiek Lietuvos, tie Šiaurės Atlan
to šalių politikai ginčijasi, ar NATO 
ribų plėtimasis į Rytus nesuerzins 
rusiškos meškos. Maskva jau yra 
pareiškusi, kad ji nepakęs NATO 
sienų, prigludusių prie "motušės 
Rusijos“. Kai kurie Vakarų šalių 
sluoksniai taip pat bijo tokios atei
ties. Jų teigimu, su Rusija reikia elg
tis atsargiai. 

sispyręs dailininkas išvyko į Pe
terburgą, tuometinį Leningradą, kurį 
laiką dirbo Ermitaže, mokėsi I. Re- 
pino meno akademijoje. Vėliau pa
traukė į Estiją, kuri jam atrodė "to
kia paslaptinga“. Toje šaly jaunas 
žmogus susirado gerai apmokamą 
darbą, susibičiuliavo su archeolo
gais. Net bandė įstoti į aukštąją dai
lės mokyklą ir, susikirtęs per rusų 
literatūros egzaminą, buvo neofi
cialiai priimtas laisvu klausytoju, 
surengė kelias parodas. Jis nutarė
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NATO "baubas“ dabar gąsdina 
tik kai kuriuos Rusijos politikus, nors 
ir garsiai šaukiančius apie Vakarų 
pavojų nacionaliniams Rusijos inte
resams. NATO sesijoje gruodžio mė
nesį pabrėžta, kad šios organizacijos 
plėtimasis neišvengiamas. Rusija pati 
turės susitaikyti su tuo, kad NATO 
ribos pasistūmės į Rytus, bet tai ne
turės būti įtampos linijos.

Baltijos šalių įsiliejimas į Europos 
saugumo sistemą spartėja tuo metu, 
kai jau sukurtas Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos taikos palaikymo batalionas. 
Jam išlaikyti skiriama 190 tūkstančių 
dolerių. Su Danijos pagalba Lietuvos 
"žydrieji šalmai“ jau seniai dalyvauja 
taikos palaikymo operacijose buvu
siose Jugoslavijoje.

Reikia paminėti ir neutraliosios 
Švedijos poziciją, išreikštą šią sa
vaitę jos riksdago pirmininkės Bir- 
gittos Dabi lankymosi Vilniuje metu. 
Stokholmas nebus abejingas, jei 
Lietuvai iškils pavojus, - pareiškė 
Švedijos parlamento vadovė. Tą patį 
kalbėjo, skaitydama paskaitą Vil
niaus universitete, ir praėjusią savaitę 
mūsų šalies sostinėje viešėjusi Švedi
jos užsienio reikalų ministrė Hjelm- 
Wallen. Pasak jos, buvusio Švedijos 
premjero C. Bildto kadaise padarytas 
pareiškimas, kad Švedija karo grės
mės Baltijos valstybėms akivaizdoje 
liktų neutrali, buvo pirmas toks ir 
paskutinis.

Taigi, sausio pabaiga (beje, tik 
tuomet prasidėjo tikrieji Mėlynojo 
Paršiuko metai) atnešė Lietuvai ne 
tik pavojaus atgarsių iš Rytų, bet ir 
partnerystės dvelksmą iš Vakarų.

Česlovas Iškauskas

Sausio 31-ąją Londone įvyko 
konferencija ’’Verslas ir investicijų 
galimybės Lietuvoje“. Pagrindinį
pranešimą joje skaitė Ministras Pir
mininkas A. Šleževičius. Konferen
ciją organizavo Britanijos pramonės 
konfederacija (CBI) ir Lietuvos in
vesticijų agentūra, pranešė ELTA. A. 
Šleževičius daugiau kaip 120 Britani
jos firmų ir bankų atstovų pristatė 
Lietuvos ekonomines galimybes.

Lietuvos vystymo banko valdybos 
pirmininkas Juozas Aliukonis supa
žindino konferencijos dalyvius su 
mūsų šalies bankų struktūra, papasa
kojo apie paskutinius Seimo priimtus

Lietuviai remia čečėnus
Rygoje Baltijos šalių parlamen

tarai, priklausantys Čečėnijos Res
publikos rėmimo grupėms, priėmė 
kreipimąsi į pasaulio parlamentarus 
bei vyriausybes dėl čečėnų tautos tei
sės į apsisprendimą ir nepriklauso
mybę. Kreipimesi įvardijamas čečė
nų tautos nepriklausomybės istorinis 
ir teisinis pagrindas. Sudaryta Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos tarpparlamenti
nių ryšių grupių su Čečėnijos Res
publika koordinacinė taryba informa
cijos pasikeitimui, darbo pasidalini
mui ir derinimui. Jos pirmininku 
paskirtas A. Endriukaitis.

Apie išmintingą lapę ir 
valdžios gėdą,

arba Čečėnijos karo pamokos rusų tautai
Jau daug dešimtmečių iš visų tri

būnų Rusijos ideologai kartoja: Rusi
ja - daugiatautė šalis! Dabar prisime
na, jog jos tautos išpažįsta ir skirtin
gas religijas. Tačiau kaip menkai tos 
tautos tepažįsta viena kitą. Ką žino 
stačiatikiai apie musulmonus, o jie 
visi kartu - apie budistus? Kuo kalnų 
gyventojų papročiai ir mąstymas ski
riasi nuo lygumų gyventojų, o miš
kuose ir miškastepėse gyvenančių 
nuo Šiaurės tautelių ar dykumų kla
joklių?! Beveik jokio supratimo apie 
tai neturi ne tik eiliniai piliečiai, bet ir 
valdžia, kuriai savo ar ne savo noru 
piliečiai patikėjo rūpesčius apie savo 
teises ir pareigas, apie visuomenės 
saugų ir pasiturintį gyvenimą. Ant
raip argi valdžia kartotų vieną ir tą 
pačią klaidą, versdama visas tautas ir 
tauteles gyventi pagal vieną, vieno
dą, pačiai tik valdžiai priimtiną mo
delį?! Valdžioje esantieji lyg niekada 
ir negirdėjo krikščioniškosios, euro- 
pietiškosios nuostatos: su savo įsta
tais nedera kištis į svetimo vienuoly
no tvarką! Ką jau bekalbėti apie rytų, 
musulmoniškųjų kraštų išmintį, kuri, 
beje, šiandien itin praverstų, sten
giantis priversti gyventi pagal Rusi
jos Konstituciją tuos (pavyzdžiui, 
čečėnus), kurie už tą konstituciją nė 
nebalsavo.

Tarp pamokančių istorijų, kurias 
XIII a. surinko siriečių rašytojas 
Abu-el-Faradžas, yra pasakojimas 
apie laisvąją gazelę ir tarnybinius 
šunis: "Skalikas vijosi gazelę. ”Tu 
manęs niekada nepasivysi“, - pasakė 
gazelė. - "Kodėl“? - nustebo šuo. - 
”Aš bėgu, norėdama išgelbėti savo 
gyvenimą, o tu bėgi, norėdamas įtikti

ir bankininkystę reguliuojančius įsta
tymus.

Londone esančio Europos rekon-
strukcijos ir plėtros banko (EBRD) 
Rytų Europos departamento atstovas 
L. Geronas pristatė projektus, kuriuos 
įgyvendinant Lietuvoje dalyvauja šis 
tarptautinis bankas.

Konferencijos dalyviams buvo 
parodytas Lietuvos investicijų agen
tūros ir Vyriausybės informacijos 
centro sukurtas dokumentinis filmas 
apie Lietuvą.

Apie užsienio investicijas Lietuvo
je kalbama ir S. Čičiškinos straipsny
je 6 puslapyje.

Seimo geros valios misijos vado
vė R. Hofertienė pranešė spaudos at
stovams, kad pirmąją Lietuvos žmo
nių surinktą labdaros siuntą Belgijos 
organizacija "Gydytojai be sienų“ 
nugabeno ir išdalijo Čečėnijos nu- 
kentėjusiems. Ji taip pat pranešė, kad 
Lietuvos Vyriausybė apsiėmė apmo
kėti antrosios labdaros siuntos sandė
liavimą ir nuskraidinimą. Seimo narė 
tikisi, kad jau kitą savaitę lėktuvai su 
labdara galės išskristi.

”EL“ redakcija ir skaitytojai Če
čėnijos rėmimo fondui jau surinko 
300 svarų ir 100 JAV dolerių.

savo šeimininkui“, - atsakė gazelė“.
Šiuolaikinės karinės technikos 

pagalba nėra neįmanoma nutrinti nuo 
žemės paviršiaus čečėnų miestus, 
aūlus, bet ką daryti su žmonėmis? 
Juk be žemės ir namų tauta turi dar ir 
tai, ką atimti galima tik kartu su gy
vybe: meilę gimtinei, nenumaldomą 
laisvės ir nepriklausomybės troški
mą, o svarbiausia, atmintį, kuri saugo 
prisiminimus apie pirmąjį Kaukazo 
nukariavimą, apie stalininį visos tau
tos ištrėmimą į Aziją ir apie kitus 
gyvenimo pagal Rusijos įstatymus 
"malonumus“. Beje, apie juos, matyt, 
jau spėjo užmiršti tūkstančiai šian
dienos lietuvių, kurie, kaip šiemet 
mačiau pati, sausio 13 d. prie savo iš
puoselėtų namukų ir pilaičių netgi at
minimo vėliavos neiškėlė! Tą dieną 
turėjau progos pervažiuoti visą Lie
tuvą, nuo Vilniaus iki Palangos, ir 
tuos gedulingus atminties ir pagarbos 
ženklus vos ne ant pirštų buvo gali
ma suskaičiuoti!

Senąsias sąskaitas Jelcino Rusija 
atgaivino nauja agresija, naujais de
gėsiais vietoje su tokiu vargu atstaty
tų čečėnų namų! O juk ir apie tokią 
padėtį musulmonai turi sukūrę pasa
kojimą. Lapei liepė: "Štai tau šimtas 
dinarų, o už tai tu turi perduoti laišką 
skalikui? - "Atlyginimas labai di
delis, - atsakė lapė. - Bet aš vadovau
juosi taisykle: niekada nevaikščioti 
keliais, ant kurių yra kraujo pėd
sakų!“

Lapė buvo išmintinga, ne tokia, 
kaip Rusijos "lapkritinukai“ - tankis
tai, už kelis milijonus rublių mėginę
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Keliais sakiniais
□ Lietuviui - Australijos ordinas. Na
cionalinės šventės proga Australijos 
ordinu (Order of Australia) kartu su 
grupe australų, nusipelniusių tautos ir 
bendruomenės gerovei, apdovanotas 
lietuvių kilmės Antanas Viktoras 
Kramilius. Australijos vyriausybė 
ordiną jam suteikė už vaisingą darbą 
Australijos lietuvių bendruomenės 
labui.
□ Nauji ambasadoriai. Prezidentas 
A. Brazauskas suteikė Romanui Po- 
dagėliui nepaprastojo pasiuntinio ir 
įgaliotojo ministro diplomatinį ran
gą ir paskyrė jį Lietuvos ambasa
doriumi Italijoje. Kaip žinoma, prieš 
tai Lietuvos ambasadoriumi Italijoje 
buvo paskirtas buvęs ambasadorius 
Vašingtone S. Lozoraitis. Jam mi
rus, Lietuvos ambasadai Italijoje va
dovavo laikinasis reikalų patikėtinis 
R. Morkvėnas. A. Brazauskas taip 
pat pasirašė dekretą, kuriuo iš pa
reigų atleido Lietuvos ambasadorių 
prie Europos Bendrijos ir NATO A. 
Venskų. Kitu dekretu ambasadoriu
mi prie NATO prezidentas paskyrė 
Lietuvos ambasadorių Briuselyje D. 
Čekuolį.
□ Užsienio lietuvis - atstovas Izraely
je. I tą šalį Lietuvos laikinuoju reika
lų patikėtiniu šią savaitę išvyko Ro
mas Jonas Misiūnas. Jis gimęs 1945 
m. Švedijoje. Mirus motinai, su tėvu 
išvyko į JAV. Ten baigė mokslus. 
1990-1992 m. dirbo Aukščiausiosios 
Tarybos konsultantu ir patarėju, nuo 
1994 m. - užsienio reikalų ministro 
patarėju.
□ Susitikimai Paryžiuje. Užsienio 
reikalų ministras P. Gylys Paryžiuje 
vasario 1 d. dalyvavo neformaliame 
Baltijos valstybių, Švedijos ir Dani
jos užsienio reikalų bei Prancūzijos 
Europos reikalų ministrų susitikime- 
seminare. Jame taip pat diskutavo 
Baltijos jūros valstybių ir Prancūzijos 
ekspertai. Seminaro temos - Baltijos 
valstybės ir jų regiono kontekstas bei 
Baltijos valstybės ir Europos valsty
bių integravimosi procesas. P. Gylys 
šiais klausimais skaitė pranešimus. 
Pranešimą skaitė ir buvęs Lietuvos 
krašto apsaugos ministras A. Butke
vičius. Vasario 2 d. P. Gylys lankėsi 
Prancūzijos aukštojoje nacionalinės

’’Kariuomenę kūrėme
bs .balių .pirštinių“

Taip vadinasi 02 01 "Dienoje“ iš
spausdintas Virgilijaus Mundrio po
kalbis su buvusiu Lietuvos krašto ap
saugos ministru Audriumi Butkevi
čiumi.

Komentuodamas korespondento 
repliką, kad A. Butkevičiaus, įkūru
sio Krašto apsaugos ministeriją ir 
bendradarbiavusio su visais šešiais 
Lietuvos premjerais, sprendimas iš
vykti mokytis į užsienį daug kam 
buvo nelauktas, eksministras pasa
kė: ’’Mano studijos Anglijoje buvo 
ganėtinai seniai suplanuotos - dar 
1992 metais. Jos turėjo prasidėti 
1993-ųjų rugsėjo 1 dieną, tačiau dėl 
problemų, kilusių su savanoriais, šių 
mokslų pradžią turėjau vienam mė
nesiui atidėti. Bet po to vis tiek išva
žiavau į Jungtinės Karalystės Kara
liškąjį koledžą Londone, tiksliau, jo 
Karo studijų departamentą, kuriame 
ėjau, mūsų supratimu, vyresniojo 
mokslinio bendradarbio pareigas. 
Tuo pačiu metu lygiagrečiai San- 
forsto karališkosios karo akademijos 
konfliktų studijų centre studijavau 
šiuolaikinę konfliktų teoriją ir ma
žos valstybės gynybos bei saugumo 
problemas, nedidelių kovinių jungi
nių naudojimo ir partizaninio karo 
taktikos pagrindus. Šios studijos už
truko pusmetį. Vėliau pusantro mė
nesio viešėjau Vokietijoje, kur teko 
lankytis šalies Užsienio reikalų mi
nisterijoje Saugumo problematikos 
tyrimo institute, ginkluotės kontro
lės centruose, keliose karo akademi
jose. Pabaigęs studijas, trumpam 

administracijos mokykloje, susitiko 
su šios šalies Senato Baltijos grupės 
deputatais.
O Lietuvoje viešės Baltarusijos prezi
dentas. Vasario 6 dieną į Vilnių su 
dviejų dienų oficialiu vizitu atvyks 
Baltarusijos prezidentas Aleksandras 
Lukašenka. Lietuvos ir Baltarusijos 
prezidentai Vilniuje pasirašys valsty
binės sienos bei valstybių santykių 
sutartis.
□ Vokietija padės Lietuvai vykdyti 
NATO programą. Sausio 30-vasario 
2 d. Lietuvoje lankėsi Vokietijos gy
nybos ministerijos delegacija. Ji susi
tiko su krašto apsaugos ministru L. 
Linkevičiumi, kariuomenės vadu ge
nerolu J.Andriškevičiumi, kitais 
aukštaisiais ministerijos ir Generali
nio štabo pareigūnais. Abiejų šalių 
kariškiai susitarė dėl vokiečių pagal
bos rengiant NATO programai ’’Part
nerystė vardan taikos“ Lietuvos ka
rininkus ir kareivius.
□ Klaipėdoje nauji telefonų nume
riai. Nuo vasario 4 d. pasikeitė Klai
pėdos miesto telefonų numeriai - įve
damas šešiaženklis abonentinis nu
meravimas. Prie visų Klaipėdos 
miesto telefonų numerių priekyje pri
dedamas skaičius ”2“. Naujas ir 
uostamiesčio tarpmiestinis kodas: jis 
dabar ”26“. Šešiaženklė telefonų nu
meracija jau naudojama Vilniuje, 
Kaune ir Šiauliuose.
□ Šveicarijoje pagamintas bokšto 
laikrodis - Šiauliuose. Jis įrengtas 
savivaldybės rūmų bokšte. Tai mies
tui kainavo per 26 tūkst. Šveicarijos 
frankų.
□ Vilniuje atidarytas socialinių dar
buotojų mokymo centras. Jį įrengti 
padėjo Danijos globos įstaigų vadovų 
asociacija. Tai pirmasis toks centras 
Lietuvoje.
□ Grasino nužudyti Prezidentą. 
Valstybės saugumo ir policijos parei
gūnai sausio 24 d. Rietave sulaikė 
bedarbį Rolandą Valinaitį, grasinusį 
nužudyti Prezidentą A. Brazauską, 
jei negaus reikalaujamų milijono litų. 
Tokį reikalavimą jis pateikė Prezi
dentui adresuotame laiške. Plungės 
rajono prokuratūra iškėlė jam bau
džiamąją bylą už turto prievarta
vimą. Už tokį nusikaltimą gresia įka
linimas nuo 2 iki 5 metų. Jam gali 
būti paskirta psichiatrinė ekspertizė.

buvau atvykęs į Lietuvą, bet netrukus 
atsirado galimybė išvykti į JAV, kur 
Kembridžo Alberto Einšteino insti
tute tobulinausi psichologinės gyny
bos, paremtos civiliais asmenimis, 
organizavimo srityje. Šių studijų tiks
las - parengti specialistus, kurie suge
bėtų sutelkti visuomenę kryptingam 
pasipriešinimui karinių situacijų 
metu.“

A. Butkevičius pabrėžė, kad jokio 
spaudimo palikti krašto apsaugos 
ministro postą ir išvykti mokytis 
nejuto; esą netgi ’’priešingai - ir Pre
zidentas, ir Premjeras, ir Seimo pir
mininkas stengėsi mane sulaikyti“.

A. Butkevičius pranešė, kad grį
žęs iš Amerikos dirba ’’prie jau se
nokai mane gundžiusios temos - Lie
tuvos strateginio plėtojimo centro 
įkūrimo. Pagrindinė jo darbo kryptis 
- tai valstybinės veiklos modeliavi
mas. Tai, beje, siejasi su mano studi
jomis užsienyje. Saugumo ir gynybos 
problemos yra vienas iš kertinių ak
menų, ant kurių stovi valstybės rū
mas. Tai ypač svarbus atramos taškas 
Lietuvai, kurios geopolitinei pozicijai 
bandoma stipriai daryti įtaką. Kal
bant apie mūsų valstybės modelį, for
muojant užsienio ir ekonominę poli
tiką, vieni lemiamų veiksnių turėtų 
būti gynybos ir saugumo aspektai. 
Ypač žinant, kad šios programos turi 
didelę tarptautinę reikšmę“,

Nusikaltėliams riesta
"Lietuvos rytas“ 01 30 išspausdino 
Dainos Paštuolienės straipsnį "Kauno 
gaujos jau pajuto skaudžių smūgių“.

Praėjusią savaitę Kaune prevenci
ne tvarka buvo sulaikyti trys asme

Ištikimybė pašaukimui
Sausio 28-ąją Lietuvos dailės muzie

jaus Senosios Rotušės Didžiojoje salėje 
įvyko Gražinos Ručytės-Landsbergienės 
gražus kūrybos vakaras-koncertas ’’Ištiki
mybė pašaukimui“. Jos akompanuojami 
dainavo Lietuvos vokalinio meno žvaigž
dės G. Kaukaitė, L. Domikaitė, J. Leitai- 
tė, B. Almonaitytė, R. Maciūtė ir V. No
reika. Pasak tam renginiui vadovavusio 
muzikologo J. Bruverio, tai G. Ručytės- 
Landsbergienės veiklos dešimtmečių 
paminėjimas. Salė buvo sausakimša, nes 
ši pianistė turi daug gerbėjų. Tiesa, kaip 
pastebėjo kompozitorius R. Žigaitis ’’Die
noje“, baigusi mokslus kaip profesionali 
pianistė (ištremta su tėvais į Sibirą, 
Irkutske baigė muzikos mokyklą, studi
javo Sverdlovsko konservatorijoje, baigė 
Lietuvos konservatorijos profesoriaus Ba
lio Dvariono klasę), ji niekada nesiveržė į 
solistes. Anksti patyrusi ypatingą ansam- 
blinio muzikavimo žavesį, ji visą gyveni
mą paskyrė būtent šiai - kolektyvinio 
muzikavimo sričiai. Trisdešimt metų ji 
buvo Operos teatro koncermeisterė. Su 
koncertais ji apkeliavusi visą Lietuvą, 
koncertavusi daugelyje pasaulio šalių.

’’Negaliu pasakyti, kad mane visuomet 
lydėdavo sėkmė, - po koncerto jos klau
siusiems prisipažino pianistė. - Bet dau
giausia buvo tokių akimirkų, kurios paro
dydavo, kad laimė yra patirti, jog gali 
įgyvendinti savo sumanymus. Esu įsitiki
nusi, kad muzika taurina ir žmones, ir jų 
santykius. Dėkoju dainininkams, pasirin
kusiems mane“.

Gražina Ručytė-Landsbergienė koncerto metu.
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

Palaimintas Baltijos taikdarių batalionas
Sausio 30 d. Vilniuje Latvijos 

gynybos ministro pavaduotojas J. 
Davidovič, Estijos gynybos vicemi
nistras T. Molder ir Lietuvos krašto 
apsaugos ministerijos sekretorius J. 
Gečas pasirašė trišalį susitarimą dėl 
Baltijos taikdarių bataliono BALT- 
BAT kūrimo ir jam skiriamų lėšų. 
Aptartas Lietuvos’krašto apsaugos, 
Latvijos ir Estijos gynybos ministe
rijų bendradarbiavimas ir atskirų bei 
bendrų gynybos sistemų kūrimas. 
Pagal pasirašytą Vilniuje susitarimą 
visos trys šalys numato Baltijos taik
darių bataliono išlaidas dalintis po 

nys, kaip įtariama, priklausantys va
dinamajai "Talono“ grupuotei, užsi
imančiai turto prievartavimu, auto
mobilių vagystėmis. Visi jie turi vi
durinį išsilavinimą, anksčiau už chu
liganizmą yra teistas tik vienas. Šios 
grupės nariai nusikaltimus vykdė ge
rai apsiginklavę, naudodamiesi spe
cialiomis ryšio priemonėmis, geru 
transportu.

Kauno kriminalinės policijos ži
niomis, mieste dabar yra apie 30 nu
sikalstamų grupuočių, paprastai vadi
namų ’’šeimoms“. Šis skaičius kinta, 
nes nuolat keičiasi ’’šeimų“ struktūra, 
jos skaidosi, jungiasi viena prie kitos. 
Kauno vyriausiojo policijos komisa
riato organizuoto nusikalstamumo ty
rimo tarnybos komisaras R. Gurklys 
teigia, kad per praėjusius metus poli
cijai pavyko išardyti apie 20 nusi
kalstamo pasaulio ’’šeimų“.

Straipsnyje pažymima, kad būtų 
įmanoma iškelti ir teismui atiduoti 
daugiau baudžiamųjų bylų, jeigu 
visuomenė būtų aktyvesnė ir drą
sesnė.

Vilniaus išvaizda 
normalės

Lietuvos miestai, ypač Vilnius, sėte 
nusėti mažyčiais kioskeliais, pilnais 
vakarietiškų prekių, niekučių. Kaip 
manoma spręsti šią problemą, 
rašoma "Lietuvos aide“ 01 28 Dariaus 
Grinbergo straipsnyje "Kioskų amžius 
baigiasi - prasideda paviljonų era“.

1600 kioskų Vilniuje buvo pa
statyta iki tol, kol miesto valdyba 
nusprendė nebeišduoti naujų leidimų. 
Vilniaus valdybos investicijų posky
rio viršininkas SlapŠinskas sakė, kad 
seniau kioską pasistatyti nebuvo 
vargo. Reikėjo įregistruoti įmonę, 
miesto dailininkas nuspręsdavo, ar 
galima pasirinktoje vietoje statyti 

trečdalį, kuo taupiau naudoti iš Vaka
rų šalių gaunamą piniginę paramą, 
skirtą Baltijos šalių taikos palaikymo 
batalionui kurti. Už maistą, komu
nalines paslaugas ir transportą kiek
viena Baltijos valstybė mokės po 
60000 JAV dolerių. Tokią sumą Lie
tuvoje buvo numatyta skirti 1995 
metais vykdant NATO programą 
’’Partnerystė vardan taikos“.

Pavienės BALTBAT kuopos pir
mąsias taikos palaikymo misijas pra
dės vykdyti tik 1996 m. pradžioje, o 
visas batalionas - tų metų pabaigoje.

Ona Marija Miškinytė

kioską, po to užpildyti tam tikrus po
pierius, suderinti su higienos centru, 
prekybos skyriumi. Leidimus išduo
davo seniūnijos ir ne ilgesniam nei 
metai laikui. Beje, standartus atitin
kančius kioskus gamino kelios įmo
nės. Dabar norima, kad vietoj kioskų 
atsirastų nedideli paviljonai, todėl jų 
statybai skiriamos vietos. Tiesa, tokių 
leidimų nebus išduota labai daug. 
Viena iš svarbiausių kioskų naikini
mo priežasčių - gyventojų skundai.

Pasak miesto vyriausiojo dailinin
ko G. Pamemeckio, miesto gatvių iš
vaizda tikrai kentėjo nuo kioskų. Vyr. 
dailininkas sakė, kad tik sužinojusios 
apie paviljonų statybos projektą, 
kreipėsi kelios ukrainiečių ir bal
tarusių firmos, siūlydamos savo ga
mybos paviljonus. ’’Tačiau jie dar 
baisiau atrodo nei dabartiniai Lietu
voje projektuoti kioskai“, - pasakė G. 
Pamemeckis. Taigi nuspręsta, kad 
naujieji statiniai turės būti pagaminti 
iš vakarietiškų medžiagų, nors juos 
gaminti gali ir Lietuvos firma. Pavyz
džiu laikomi firmos "Prince“ užsaky
mu gaminti Lietuvos spaudos kioskai.

G. Pamemeckis sakė, kad jei 
mieste atsiras vis daugiau gražių pre
kybos paviljonų, kuriuose ir prekių 
bus daugiau, ir aptarnavimas malo
nesnis, kioskų nebeapsimokės laikyti. 
Be to, kioskų savininkams planuoja
ma padidinti mokestį už žemę.

”Ar pardavinėjami 
Jonavos vaikai?“

Tokiu Juliaus Lenčiausko straipsnio 
pavadinimu klausiama "Respublikoje“ 
01 27.

Jonavos rajono valdytojas Juozas 
Jokimas sukvietė ekstra pasitarimą ir 
pranešė sensacingą žinią: "Mane 
pasiekė gandai, kad užsieniečiams

* :*****
Tiktai Baltijos valstybių gyny

binės sąjungos sudarymas gali pa
lengvinti ir paspartinti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos priėmimą į 
NATO, pareiškė spaudos konferen
cijoje Seimo narys Romualdas Ozo
las.

Praėjusią savaitę Rygoje vyku
siame Baltijos Asamblėjos gynybos 
komiteto posėdyje pasiūlyta pradėti 
rengti Baltijos šalių gynybos susita
rimo projektą. Pasak R. Ozolo, jis 
turėtų būti pasirašytas vyriausybių 
vardu, pranešė ELTA.

pardavinėjami mūsų rajono vaikai. 
Net kaina nurodyta: už kiekvieną - 
po 10 tūkstančių dolerių! Be to, ga
vau rajono tarybos nario Juozo Rim
kaus "kietą“ paklausimą...“

Deputatas klausė, kiek pernai ir 
užpernai užsienyje įvaikinta, kas tam 
duoda leidimus, kiek gauta labdaros 
ir pan. Valdybos tarnautojai kolek
tyviai mėgino atsakinėti, bet tarsi į 
sieną atsimušta į slaptumą. Valdy
bos juristas A. Ostreika paaiškino, 
kad už įvaikinimo paslapčių išdavi
mą baudžiamą įstatymu... Vaikų tei
sių apsaugos tarnybos vyr. inspekto
rė pedagogė R. Jokšienė pranešė, 
kad pastaruoju metu net 17 mažųjų 
jonaviečių įvaikinta Amerikoje, Ang
lijoje. O eilėje laukia dar 78 antrieji 
tėvai! Dauguma nori tik kūdikių.

- Kodėl aš apie tai nieko neži
nau!.. - skėstelėjo rankomis valdyto
jas.

- įvaikinimo klausimai spren
džiami ne savivaldybėje, bet Aukš
čiausiajame Teisme. Rajonui atsto
vaudavau aš, nes įgaliojimą pasira
šydavote Jūs, valdytojau, - pasakė 
R. Jokšienė.

Juristas pabrėžė, kad vaikus glo
bojančioje rajono taryboje prastai 
tvarkomi dokumentai: aplankai ne
surišti, puslapiai nenumeruoti, net 
pareiškimai dėl įvaikinimo neįre
gistruoti. Netvarkinga užsienio lab
daros apskaita. R. Jokšienė prasita
rė, kad kartais Seimo nariai "spau
džia“, jog kažkam be eilės būtų ati
duotas pageidaujamas vaikas... 
Konkrečiai Seimo nario pavardės 
pasakyti nesutiko.

Straipsnyje pažymima, kad val
dybos nariai skirstėsi galutinai ne
supratę, ar tikrai kažkas pelnosi iš 
"vaikų biznio“.

V D imas
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Seime

Priimtas valstybinės kalbos 
įstatymas

Ir šiemet sieksime integracijos su Europa

Sausio 24 d. Seimo narys B. Gen
zelis pateikė svarstyti Lietuvos Res
publikos valstybinės kalbos įstaty
mą. Jis nustato lietuvių kalbos, kaip 
valstybinės kalbos, vartojimą viešaja
me Lietuvos gyvenime, jos apsaugą 
ir kontrolę, taip pat numatoma atsa
komybė už šio įstatymo pažeidimą. 
Reikalaujama, kad visos Lietuvoje 
veikiančios institucijos, įstaigos, 
įmonės ir organizacijos raštvedybą 
tvarkytų bei kitus dokumentus rašytų 
tik valstybine kalba. Lietuviškai turi 
susirašinėti visos Lietuvos teritorijo
je įregistruotos įstaigos. Nepasitenki
nimą įstatymo projektu Seime reiškė 
Lenkų frakcijos atstovai, supainioję 
viešą lietuvių kalbos vartojimą ir tau
tinių mažumų teisę puoselėti gimtąją 
kalbą. Todėl atskirai nematyta, kad 
įstatymas netvarko Lietuvos gy
ventojų neoficialios bendravimo kal
bos, nereglamentuoja religinių ir tau
tinių bendrijų, jų renginių kalbos. 
Sausio 31 d. įstatymas priimtas - 63 
Seimo nariai balsavo už, 3 - susi
laikė.

Sausio 24 d. buvo priimtas Lietu
vos kelių fondo įstatymas. Pagal šį 
dokumentą fonde turės būti kaupia
mos lėšos automobilių keliams plėsti, 
gerinti, atnaujinti, taip pat - naujiems, 
vakarietiško tipo keliams tiesti. Pini
gai bus skirti ir kelių aplinkai sutvar
kyti bei ženklams įtaisyti, kad būtų 
užtikrintas saugus eismas. Fondą su
darys 50 proc. akcizo mokesčio, su
renkamo Lietuvoje, pardavinėjant 
benziną, ir 75 proc. mokesčio už te
palus ir dyzelinį kurą. Į fondą pateks 
automobilių savininkų mokestis, taip 
pat mokestis už važiavimą Lietuvos 
teritorija. Perkirtę sieną, didelės 
apimties krovininių mašinų savinin
kai arba vairuotojai turės mokėti už 
leidimą važiuoti per Lietuvą sunkiu 
automobiliu, itin gadinančiu kelius. 
Tai bus maždaug 160-200 Lt. Užsie
nio piliečiai, atvykę į kraštą auto
busu, taip pat mokės už naudojimąsi 
keliais. Labdarą ir humanitarinę pa
galbą gabenančios mašinos važiuos 
per kraštą nemokamai. Priėmus tokį 
svarbų įstatymą, tikimasi sukaupti 
kuo daugiau lėšų, nes dabar Lietuvos 
keliai tikrai apverktini.
** Sausio 24 d. Generalinio prokuro
ro pavaduotojas A. Paulauskas patei
kė Seimui svarstyti LR įstatymo 
’’Dėl tarnybos prokuratūroje sta
tuto patvirtinimo“ projektą. Pagal 
pasiūlytą statutą prokuratūroje galės 
tarnauti tik Lietuvos piliečiai, mo
kantys valstybinę kalbą, neteisti. O 
teisti arba gyvenantys su artimaisiais, 
kurie buvo teisti už sunkius nusikalti
mus, piliečiai prokuratūroje dirbti ne
galės. Numatoma, kad iš pareigų bus 
galima pašalinti asmenis, kurie nesi
laiko neutralumo principo ir dalyvau
ja politinių partijų bei organizacijų 
veikloje, nepaiso draudimo streikuo
ti, atskleidžia tarnybines paslaptis ir 
būna darbe neblaivūs. Įstatymas ga
lutinai priimtas sausio 31d.
**• Dar 1994 m. Seimas priėmė ne
kilnojamų kultūros vertybių ap
saugos įstatymą. 1995 m. sausio 17 
d. buvo priimtas kultūros vertybių ap
saugą reglamentuojančio dokumento 
papildymas, bet sausio 19 d. Seimo 
Etikos ir procedūrų komisija nu
sprendė, kad priimant buvo pažeistas 
vienas Seimo statuto straipsnis. 
Balsuojant nutarta 1995 m. sausio 17 
d. priimtą kultūros vertybių apsaugos 
įstatymo įgyvendinimo įstatymą pri
pažinti negaliojančiu. Sausio 24 d. 
Prezidento teikimu įstatymas dėl kul
tūros vertybių apsaugos įstatymo įgy
vendinimo buvo vėl svarstomas Sei
me. Vardiniu balsavimu (53 - ”už“, 
50 - ’’prieš“) naujasis įstatymas priim
tas. Beje, paskutinę sausio dieną opo
zicijos atstovas A. Kubilius siūlė pa
keisti priimtą kultūros vertybių apsau
gos įstatymą ir to įstatymo įgyven
dinimo būdus. Abu projektai atmesti.

Kaip rašyta ”EL“, Seimas numato 
svarstyti naują piliečių nuosavybės į 

išlikusį nekilnojamąjį turtą atstaty
mo tvarkos ir sąlygų įstatymą. Jo 
projektą sausio 24 d. pateikė Seimo 
narys V. Buinevičius. Projektas 
įtrauktas į Seimo progamą.

Sausio 26 d. Seimas priėmė įsta
tymą dėl Pridėtinės vertės mokes
čio (PVM) įstatymo pakeitimo ir 
papildymo. Įstatymas nebus taiko
mas 14 veiklos sričių. Tai laikraščių, 
žurnalų ir knygų leidyba, spausdini
mas ir platinimas, keleivinio trans
porto paslaugos. Iki 1996 m. sausio 1 
d. nebus imami mokesčiai už įveža
mas anglis, dujas, naftą, malkas, 
krosnių ir branduolinį kurą, taip pat 
už medicinos paslaugas.

Seimo narys J. Veselka sausios 
26 d. pateikė svarstyti dvi rezoliuci
jas. Pirmoji - dėl energetikos siste
mos pertvarkymo. J. Veselka siūlė 
Vyriausybei sustabdyti energetikos 
sistemos privatizavimą. Seimo rezo
liucija būtų rekomendacinė, bet ji 
bent iš dalies padėtų sustabdyti ener
gijos tarifų didinimą, mano buvęs 
ekonomikos ministras.

Antroje rezoliucijoje siūlyta pri
vatizavimą už investicinius čekius 
baigti 1995 m. balandžio 30 d. 
Beje, Centrinė privatizavimo komisi
ja pasiūlė, kad kovo mėnesį turėtų 
baigtis privatizavimas už čekius. Sei
mo Ekonomikos komiteto pirminin
kas V. Zimnickas pranešė spaudai, 
kad į privatizuojamų energetikos ir 
kitų valstybinių įmonių sąrašą nepa
teks Ignalinos atominė elektrinė, 
Vilniaus, Kauno ir Palangos aero
uostai. Privatizuojamų energetikos 
sistemos objektų dalį akcijų (15 
proc.) galės nusipirkti sistemos dar
buotojai. Visų kitų valstybinių priva
tizuojamų objektų akcijas (30 proc.) 
galės įsigyti privatūs asmenys ir ben
drovės. Valstybės monopolis daugu
moje vadinamųjų strateginių objektų 
nedings, o akcijų pirkėjai turės už 
akcijas mokėti nebe investiciniais 
čekiais, bet pinigais.

Sausio 31 d. J. Veselkos pateiktos 
rezoliucijos svarstytos toliau. Abi nu
tarta tobulinti, nors J. Veselka siūlė 
privatizavimą už investicinius čekius 
baigti gegužės 1 d. Eksministras pa
teikė duomenų, kad viešojo akcijų 
pasirašymo būdu įmonių darbuotojai 
nupirko tik 19 proc. valstybės turto. 
21 proc. nupirko investicinės bendro
vės, pigiai supirkusios iš asmenų če
kius, arba milžiniškos investicinės 
bendrovės, kuriose kapitalą sukaupė 
didelės grupės asmenų. 30 proc. turto 
nupirko fiziniai asmenys ir jų grupės. 
J. Veselka pasakė, kad toks privatiza
vimas rodo, jog Seimas atstovauja 
privačių grupių, o ne valstybės inte
resams, ir susilaukė plojimų. Seimo 
narys A. Kubilius pareiškė, kad ’’val
stybės turtas išdalytas ne už čekius, o 
už draugystę“, kad dingo valstybės 
turto už 2,5 mlrd. litų. Opozicijos 
atstovė, buvusi finansų ministrė E. 
Kunevičienė griežtai pareikalavo pa
aiškinti, kas bus su nepanaudotais če
kiais. Centrinės privatizavimo komi
sijos pirmininkas K. Baranauskas 
Seimo rezoliucijoje taip pat pasigedo 
aiškaus čekių likimo. Galiausiai, ke
lis kartus balsavus, Seimo dauguma 
nutarė, kad turtą už investicinius če
kius bus galima pirkti iki liepos 1 d.

Sausio 26 d. svarstytos Pabėgėlio 
Lietuvos Respublikoje statuso pro
jektas. Pagal jį mūsų šalyje pabėgė
liu pripažįstamas užsienietis, kuris 
dėl visiškai pagrįstos baimės būti 
persekiojamu dėl rasės, religijos, tau
tybės ar politinių įsitikinimų negali ar 
bijo grįžti į savo šalį. Pabėgėliams 
bus sudarytos sąlygos mokytis lietu
vių kalbos, susipažinti su Lietuvos 
Konstitucija, naudotis humanitarine 
pagalba.

Ratifikuota Lietuvos ir Latvijos 
valstybinės sienos atstatymo sutar
tis. Pagal ją - sienos tarp dviejų 
kaimyninių valstybių bus atnaujintos, 
remiantis 1920 m. sienų linija.

Ona Mickevičiūtė

Lietuva turi suvokti esanti maža 
valstybė ir, realiai įvertinusi savo 
padėtį, nesistengti atrodyti viena iš 
didžiųjų šalių, Seimo plenariniame 
posėdyje teigė užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys, pateikdamas 
metinį pranešimą apie savo vadovau
jamą Lietuvos politikos sritį, pranešė 
ELTA.

Šiuos metus Jungtinių Tautų orga
nizacija paskelbė tolerancijos metais, 
taigi yra svarbu stebėti, kaip Lietuvos 
užsienio ir vidaus politika skatins pa
kantumą kito nuomonei, sakė prele
gentas. Jo žodžiais, jau ’’pradeda kal
tis silpni nuosaikumo ir tolerancijos 
daigai“. P. Gylys taip pat teigė, kad 
LDDP yra pasirinkusi konceptualią 
politiką, tačiau reikia susitarti, kurie 
užsienio politikos klausimai svar
biausi.

Ministro nuomone, tam, kad dis
kusijos būtų vaisingos, svarbu išsiaiš
kinti, ’’kas kam priklauso“. Mat, kol 
dabartinė opozicija buvo pozicijoje, 
visi šios krypties partijų atstovai klau
sę ”V. Landsbergio žodžio ir turėję 
vieną priešą - LDDP“. P. Gyliui esą 
įdomu, ar ir dabar, šios pakraipos par
tijoms atsidūrus opozicijoje, V. Lands
bergio "balso“ klauso ir kitos opozici
jai atstovaujančios partijos - krikščio
nys demokratai, tautininkai. Jo žo
džiais, demokratinėse valstybėse kova 
tarp partijų vyksta šalies viduje, o ne 
už jo ribų, - tai esą kenkia įvaizdžiui.

Per praėjusius metus mes atsisa
kėme išankstinio neigiamo požiūrio į 
priešą, skyrėm daugiau dėmesio eko
nomikai, be kurios beveik neįmano
ma ką nors sukurti politikoje, sakė 
ministras. Jo žodžiais, pagrindinis

Lietuvos vyskupų griežtas atsakymas LDDP
Praėjusiame ”EL“ numeryje 

trumpai pranešėme, kad Katalikų 
Bažnyčios atstovai išreiškė nepasi
tenkinimą neseniai Seimo priimtu 
įstatymu dėl religinių bendrijų teisės 
į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstaty
mo tvarkos. Taip pat pranešėme apie 
LDDP tarybos pareiškimą "Dėl vals
tybės santykio su Bažnyčia", kuriame 
Katalikų Bažnyčia kaltinama pastan
gomis daryti įtaką valstybės politikai; 
be to, tvirtinama, kad Lietuvoje aiš
kus siekimas "paversti katalikų Baž
nyčią valstybine, o katalikybę - ofi
cialiąja ideologija ", bet tai esą prieš
tarauja Lietuvos Konstitucijai.

Sausio 25-osios Lietuvos vyskupų 
konferencijos (LVK) pareiškime pa-

”EL“ skaitytojų laiškai
Gana meluoti

Sovietinės valdžios laikais viskas 
buvo slepiama nuo savo tautos ir me
luojama. Melavo darželinukai, moks
leiviai, pavaldiniai, viršininkai, vyrai 
ir moterys. Jeigu žmogus valdžia pa
sakydavo tiesą, jo laukė sunkūs iš
mėginimai ir ilgi metai speclagerių. 
Sugriuvus sovietų sąjungai, rodėsi, ir 
Rusijoje grįžo demokratija bei tiesa. 
Tačiau įvykiai Čečėnijoje parodė, 
kad rusų valdžioje kaip sėdėjo taip ir 
tebesėdi melagiai profesionalai. Juo
kinga, jog jie užmiršo, kad laikai jau 
nebe tie ir žmonių mąstymas kitas.

Nelabai toli nuo jų atsilieka ir mū
sų valdžia bei jos vadovai. Pagal pa
žadus, kuriuos jie davė prieš rinki
mus, mes turėtume gyventi vos ne 
rojuje, duonutę pirkti už centus ir 
maudytis benzino jūrose. Pagal prem
jerą mūsų gyvenimo lygis kiekvieną 
dieną kyla, viskas gerėja, infliacija 
mažėja. Mes puikiai matome, kas da
rosi aplink. Regis, to nemato tik val
dančiosios partijos viršūnės, ypač jos 
atstovai Seime. Man niekaip netelpa 
galvoje, ko tikisi Seime LDDP narys 
meluodamas. Juk jis tuo ne tik men
kina savo, kaip tautos atstovo, autori
tetą, bet ir naikina pasitikėjimą jo 
partija. Kyla klausimas: ar demokra
tinėje šalyje gali gyvuoti partija, pa
grįsta melu? Negali! Iš to galima da
ryti išvadą, kad jos žlugimas ne už 
kalnų.
Vilnius Kęstutis Lakickas 

Lietuvos užsienio politikos uždavi
nys - ginti ir įgyvendinti nacionali
nius šalies interesus, bendradarbiau
jant su saugumą garantuojančiomis 
organizacijomis, dalyvaujant tarptau
tiniuose forumuose, siekiant pritrauk
ti kuo daugiau investuotojų, ieškant 
pajamų šaltinių, suteikiant garantijas 
užsienio rinkai.

Lietuvos užsienio politika šiais 
metais bus orientuota į bendradar
biavimą su Europos Sąjunga (ES) ir 
integraciją į Europos struktūras, sakė 
ministras, tuoj po to pabrėžęs, jog 
žino apie "argumentus prieš inte
graciją į Europą“. Komentuodamas 
Lietuvos ir ES santykius, ministras 
pažymėjo, kad praėjusiais metais pa
sirašyta Laisvosios prekybos sutartis, 
Lietuvai įteiktas derybų su ES dėl 
asocijuotos narystės mandatas, pradė
tos pačios derybos. Svarbi bendra
darbiavimui su ES yra PHARE pro
grama, kurios Lietuvai paskirti 38 mi
lijonai ECU, ekspertų nuomone, pa
naudojami naudingai, teigė P. Gylys.

Jo žodžiais, kitas svarbus užsienio 
politikos uždavinys - suartėti su 
NATO. Šiam tikslui pasiekti jau yra 
žengta keletas žingsnių - išsiųstas 
Prezidento A. Brazausko prašymas 
suteikti mandatą deryboms dėl na
rystės NATO, Lietuva viena pirmųjų 
valstybių prisijungė prie programos 
"Partnerystė taikos labui“, įteiktas 
pristatomasis dokumentas, dalyvauta 
visose pagal šią progamą vykdytose 
pratybose, atidaryta atstovybė Briu
selyje, paskirtas atstovas.

Svarbūs ir santykiai su kitomis 
Baltijos valstybėmis - įkurta Baltijos 
Ministrų Taryba, paskirti Baltijos 

žymima, kad LDDP tarybos minėta
sis pareiškimas tikinčiuosius labai nu
stebino ir įskaudino, jame "iškreiptai 
interpretuojamas Bažnyčios moky
mas ir interesai. Keliami apibendrinti 
ir nepagrįsti kaltinimai kišimusi į po
litiką, totalitariniu noru Katalikų 
Bažnyčią padaryti valstybine, o Kata
likybę - oficialia ideologija. Religijoje 
įžiūrima priešą bei kliūtį demokrati
nės ir civilizuotos visuomenės sant
varkai. Pretekstu ginti dvasines verty
bes ir žmogaus laisvę gyventi pagal 
savo įsitikinimus ir sąžinę norima 
visai tautai primesti visuomenės gy
venimo modelį, kuriame nebūtų vie
tos religijai. Siūlomas "ideologinis ir 
religinis neutralumas“ reiškia ne ką 
kita, kaip religijos išstūmimą iš vi
suomenės gyvenimo sferos“.

Lietuvos vyskupų konferencija 
primena, kad "seniai kvietė Vyriau
sybę į konstruktyvų dialogą, siekiant 
susitarimų keliu spręsti Bažnyčios ir 
valstybės santykius, kaip numato 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
43 straipsnis“. Toje dvasioje, Vyriau
sybei priėmus Šv. Sosto atstovo pa
siūlymą, 1994 m. lapkričio 18 d. ofi
cialiai buvo sudarytos trys darbo gru
pės, ieškančios būdų nustatyti Bažny
čios ir Valstybės santykius bendra

PR A KTIŠK1A U S!A S
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patyrimu ir praktika.
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bendradarbiavimo ministrai, sakė P. 
Gylys. Jis taip pat pažymėjo, kad 
svarbūs mūsų valstybei buvo Lietu
vos, Latvijos, Estijos, Danijos, Islan
dijos, Norvegijos, Suomijos ir Švedi
jos atstovų susitikimai pagal formulę 
5+3 - praėjusiais metais rugpjūčio pa
baigoje Palangoje buvo susirinkę tų 
šalių užsienio reikalų ministrai. Šie
met toks susitikimas vyks Danijoje.

Pabaigęs savo pranešimą, minist
ras P. Gylys atsakė į salėje negausiai 
susirinkusių Seimo narių klausimus. 
Komentuodamas pavojingų ir karinių 
krovinių pervežimo taisyklių bei Ru
sijos Lietuvai suteikto palankiausio 
prekybos režimo sąsajas, ministras 
pasakė, kad "Rusija negali taikyti 
diskriminacijos Lietuvai, o mes nega
lime izoliuoti Kaliningrado srities“.

Seimo narei L. Andrikienei pa
klausus, kada bus sudaryta ir Seimo 
užsienio reikalų komitetui pateikta 
Lietuvos užsienio politikos koncepci
ja, ministras atsakė, kad ji sudaryta 
dar praėjusių metų liepos mėnesį. Ši - 
"ilgąja“ vadinama - koncepcija yra 
laikoma Vyriausybėje, o "trumpoji“ 
skirta URM darbuotojams. Kaip ži
noma, iki šiol apie jokią, net "tarny
biniams reikalams“ naudojamą kon
cepciją nebuvo užsiminta.

Paklaustas, kas daroma derybose 
su Rusija dėl vertybių grąžinimo, už
sienio reikalų ministras atsakė, kad 
"deramės, bet šiuo metu pačios dery
bos yra pristabdytos“.

Daugelio Seimo narių nepasiten
kinimą sukėlė tai, kad žadėtoji disku
sija apie Lietuvos užsienio politiką 
atidėta "neribotam laikui“, rašoma 
Eltos pranešime.

darbiaujant švietimo, kariuomenės 
sielovados srityse ir dėl religinių ben
drijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą atstatymo. Sprendžiant pas
tarąją sudėtingą problemą, nurodo
ma LVK pareiškime, Lietuvos vys
kupų konferencija siūlė eiti Bažny
čios ir Valstybės susitarimo keliu, 
kaip numatyta Konstitucijoje, sie
kiant įtvirtinti pagrindines nuostatas 
Restitucijos Akto įgyvendinimui, 
atsižvelgiant į visų suinteresuotų 
šalių pageidavimus. Būtent tai ir 
buvo pradėta vykdyti, kol vienašališ
kai ir be konsultacijų su religinėmis 
bendrijomis, net jų nesupažindinus, 
buvo vienos partijos balsais priimtas 
įstatymas. Tai grubiai pažeidžia tei
singumą ir parodo visišką nesiskai
tymą su Bažnyčia Lietuvoje ir su 
Šventuoju Sostu, kurio pasiūlymu 
buvo sudarytos darbo grupės.

******
Sausio 31-ąją po pusantros valan

dos pokalbio Prezidentūroje su Vil
niaus arkivyskupu metropolitu A. J. 
Bačkiu A. Brazauskas pranešė, jog 
pasirašys dekretą, kuriuo su savo 
siūlymais pakartotiniam svarstymui 
Seimui grąžins įstatymą dėl religinių 
bendrijų teisės į išlikusį nekilno
jamąjį turtą atstatymo tvarkos.
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”Tu mums kalbą prikėlei“ ”lš visur sugrįžtu neišėjęs“
Vilniuje pristatyta Lietuvoje išleista išeivijos poeto ir kritiko 

A. Mackaus knyga

Minėjimo Vilniuje metu.
"Jo Mylistai Šviesiausiam Vysku

pui Antanui Baranauskui"
Tėve mūsų tėvynės!
Mūsų ryto žvaigždele!
Būk pagarbints, pramynęs
Mums kaip miltinas kelią, - 
tokiais žodžiais kitas lietuvių tau

tos milžinas, tautinės dvasios ir są
monės žadintojas Maironis, pradėda
mas savo poemą ”Lietuva“ 1888 m., 
kreipėsi j savo vyresnįjį konfratrą ir 
mokytoją, didįjį ’’Anykščių šilelio“ 
autorių.

Jais aktorius P. Venslovas pradėjo 
Antano Baranausko 160-jų gimimo 
metinių minėjimą, sausio 30 d. įvy
kusį Vilniuje, Akademiniame dramos 
teatre. Jo erdvi salė buvo pilnutėlė.

Profesore V. Daujotytė savo žodį 
įvardijo ’’Lietuviškos dvasios archi
tektas“. Ji kalbėjo apie didžius šio 
anykštėno nuopelnus Lietuvos litera
tūrai, mokslui, ypač lietuvių kalbai, 
kurios turtintoju ir puoselėtoju A. Ba
ranauskas buvo visą savo gyvenimą.

Po ’’Kelionės Peterburgan“ (frag
mentą paskaitė aktorius R. Abukevi- 
čius) anykštėnių etnografinis trio (J. 
Marciukienė, E. Petrokienė, S. Pakal- 
nienė) ir V. Juciuvienės vadovauja
mas darnus bei balsingas anykštė
nų etnografinis ansamblis dainavo 
’’Anykščių šilelio“ posmus, giedojo 
giesmes, kurių autorius A. Bara
nauskas.

Apie jo dainų ir giesmių paplitimą 
po visą Lietuvą pasakojo muzikologė 
Z. Kelmickaitė, pabrėždama, kad 
daugelis jų jau seniai virto liaudies 
kūryba.

Vilniaus Arkikatedros klebonas, 
monsinjoras K. Vasiliauskas savo 
kalbos pagrindu paėmė A. Bara
nausko ’’Pasikalbėjimą Giesminyko

Naujų knyjjiL.laLtxnQ.ie

Kai Vilnius buvo nesostinė
Neseniai Lietuvos knygynuose 

pasirodė dvi rašytojo ir publicisto 
Rapolo Mackonio knygos apie Vil
nių. Rapolas Mackonis, gimęs 1900 
m. Varėnos apskrityje ir miręs 1982 
m. Vilniuje, iki 1940 metų rašė savo 
pavardę Mackevičius. Šis rašytojas 
beveik 60 metų pragyveno Vilniuje.

Viena knyga - "Dvylika Vilniaus 
kunigų“. Kunigai okupuotame Vil
niuje ir Vilniaus krašte buvo lietu
viškumo skleidėjai, pirmieji įsitraukę 
į tautos atgimimą. Už tai ne vienas 
pateko į tremtį arba kalėjimą, bet ne
atsisakė kovos už lietuvybę Vilniaus 
krašte, rašė R. Mackonis.

Kunigus rašytojas pavaizdavo ne 
tik kaip dvasiškius, bet ir kaip gyvus 
žmones, turinčius netgi įvairių ydų.

Antroji R. Mackonio publicistikos 
knygelė - ”lš kavinės į kavinę“. Bet 
tai - ne girtuoklio klajonės. Ir pats 
autorius pastebėjo, kad per du oku
puotame Vilniuje nugyventus dešimt
mečius girto žmogaus gatvėje nesu
tikęs.

Sovietų laikais Vilniuje atsiradu
sias kavines rašytojas pavadino vai-, 

Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.

su Lietuva“ (jį vėliau labai išraiškin
gai perteikė aktoriai R. Staliliūnaitė ir 
E. Stancikas), pabrėždamas, koks ak
tualus šis kūrinys šiandien, kada po 
Lietuva siaučia vaidai, godulys, 
nesantaika, o pamiršta meilė, pagarba 
ir pakantumas vienas kitam.

Monsinjoras, priminęs daugelį šio 
kūrinio eilučių, ragino Lietuvos žmo
nes daugiau mylėti, daugiau šypsotis, 
dažniau ranką vienas kitam spausti. 
Jis kalbėjo apie A. Baranauską ne tik 
kaip apie taurų ir pareigingą dvasi
ninką, bet ir kaip apie visapusiškai iš
silavinusį savo laiko žmogų, besido
mintį kalbotyra, tautosaka, matemati
ka. Monsinjoras taip pat prisiminė, 
kaip vyskupo A. Baranausko kūryba, 
jo dainos ir giesmės stiprino ir guodė 
jį - Gulago kalinį ir jo rūsčios likties 
draugus sovietiniuose kalėjimuose 
bei lageriuose.

Kokia graži ir galinga A. Bara
nausko poetinė ir muzikinė kūryba, 
kokios skambios ir įtaigios jo gies
mės ir dainos, pademonstravo Kauno 
valstybinis choras, vadovaujamas 
Nacionalinės premijos laureato P. 
Bingelio. Ypač galingai ir jaudinamai 
skambėjo baigiamoji giesmė ’’Sudie, 
Lietuva, man linksma buvo“, kuriai 
talkino ir solistai; tarp jų buvo D. Sa
dauskas, tarp kitko paruošęs ir dai
nuojąs visą ’’Anykščių šilelį“.

A. Baranausko jubiliejiniai rengi
niai ritasi per visą Lietuvą, miestus, 
miestelius ir kaimus. Didelė Lietuvos 
literatų ir menininkų grupė buvo 
išvykusi į Seinus, kur ilsisi Vyskupo 
ir Poeto palaikai, ten žodžiu ir kon
certu pažymėjo A. Baranausko jubi
liejų, padėjo gėlių prie jo kapo Seinų 
katedroje.

P. Girdenis

gyklomis ir su širdgėla prisiminė 
"Rudnickio“, "Žaliojo Štralio“, "Dor- 
mano“, "Teatro“ kavines.

Tačiau iš tikrųjų knygos autoriui 
rūpėjo ne patalpos, ne kava ir jos gėri
mas. Jis rašė apie žmones: lietuvius, 
lenkus, gudus, žydus, besišneku
čiuojančius prie puodelio "mažos juo
dos“. Kavinukėse "Vilniaus Aido“, 
"Przegląd Wilenski“, "Kutjer Wi- 
lenski“, ”Slowo“ žurnalistai, įvairių 
tautybių rašytojai, aktoriai, dailinin
kai, fotografai aptardavo visas naujie
nas, pasidalindavo žiniomis, apkalbo
mis.

Vilnius buvo ne šiaip Lenkijos 
provincijos miestas. Jis buvo pilnas 
šurmulio, gyvenimo - kaip tikra dau
giatautė sostinė. Jis turėjo tik jam 
vienam būdingą dvasią, kuri pamažu 
nyko sovietų laikais.

Abi A. Mackonio knygas išleido 
ne pelno firma "Unitas“ ir jos leidyk
la. Si įmonė pasirengusi skelbti viską 
apie Vilnių, jo istoriją, meną, kultū
rą, gyventojus, skatinti vilniečių me
nininkų ir mokslininkų darbus.

Ona Marija Miškinyte

Algirdas Gustaitis, rašydamas 
apie Algimantą Mackų, kaip lietu
vių išeivijos poezijos kritiką, prisi
mena jo pokalbį su amerikiečių 
rašytoju Miltonu Starku. Pastarojo 
paklaustas "Kodėl, Mackau, nerašai 
apie Lietuvą?“ poetas atsakė: "Ką 
jūs suprantate, kada rašoma apie 
Lietuvą? Man Lietuva nėra vien 
laukai, kelias, kryžius. Man Lietuva 
yra ir Vilnius“. Amerikietis aiškina: 
"Man Lietuva yra miškai, ežerai. 
Reikia Lietuvą dabar priimti naujo
viškai, nekalbėti apie Džaną, kuris 
yra kažkur Afrikoje. Ponas Mackus 
turi dainuoti apie Lietuvą“. Ir vėl 
klausia: "Ar jūs savo poezijoje turite 
namus?“ "Aš nuomoju butą“, - čia 
pat atkerta A. Mackus.

Kai skaitai jo poeziją, iš tikro ne
gali atsikratyti jausmo, kad daugelis 
eilėraščių rašyti svetimame bute. Jie 
tarytum už šimtų tūkstančių mylių 
nuo gimtojo krašto. Jie sklidini ru
dens ir ilgesio spalvų, persmelkti 
kažkokios žūties ir tragedijos nuojau
tos. Jie kupini skausmo ir tiesos. Ir 
vis dėlto, drįstu tvirtinti, juos galėjo 
parašyti tik lietuvis poetas. Gimtojo 
krašto kvapai ir spalvos, įvilkti į mo
demų egzistencionalistinį rūbą, jau
dina kaip savos trobos spalvomis ir 
dūmais... Tik jo Lietuva - tai tolimos 
vaikystės, pirmosios paauglystės tė
vynės sampratos Lietuva.

Štai, tarp sunkiai besisukančių 
dulkėtų, purvinų metalo ratų:

Iškyla miestas, lygumos 
sapnuotos, 

Taurakalny karaliais vėl žaidi. 
Baltutės sniego pilys paauksuotos 
Ir Užvingio šilai nakty juodi. 
Todėl:
Tyliai ištrauki sulankstytą lapą 
Svajonę ir sapnus ir Vilnių užrašyt, 
Ir paslaptis visas, kur slepia 
begalio ilgesio širdis.
Ir čia pat grįžęs kasdienybėm 
Bet sutraška ir krinta grindys. 
Rūstaus metalo ratai vėl iškyla 
dulkėti, purvini...
Svajonės mirštančios begali

šauksmą 
grindinių lūžime girdi.
Ir anksčiau teko, ir dabar skaitau 

nemaža išeivijos poetų eilėraščių. Jie 
visi neypatingai linksmi, sklidini 
graudulio ir ilgesio, rūpesčio dėl ne
laisvę kenčiančios tėvynės, tačiau A. 
Mackaus poezijoje, mano galva, viso 
to ilgesio, to skausmo, to rūpesčio, 
tos liūdnos nuojautos ištisas kunkuli
uojantis telkinys.

Aš pasiilgau žemėje pavėsio, 
ramaus kapų pavėsio - - 
čia niekas mylinčios ramybės 

neišplėš.
Tik aš norėčiau rasti tą pavėsį 
kažkur toli... Pagėgiuos.
Poetas svajoja kalbėti apie Kryžių 

kalną, kur jo vaikystės metais palai
dotas Dievas, apie seną tiltą su senos 
valstybės ženklais. Jis įsivaizduoja 
mirtį, kaip pasenusį ir nuvėsusį saulė
leidį virš Lietuvos kraštovaizdžio, 
kaip pageltusius manuskriptus, pelė

Poetas Vladas Gedgaudas skaito Algimanto Mackaus poeziją.
Algimanto Žižiūno nuotr.

sių kvapus ir išnykimo datas, kurias 
surinko žilas Vilniaus antikvariatas. 
Ten tėvas balsu išraudos palikimą, 
paliktą Vilniaus bažnyčioj. ’Tolsta 
mūsų egzilė, tolsta mūsų kalba skaus
mingai“, šaukia A. Mackus viename 
eilėrašty, išspausdintame jau po poe
to mirties išleistoje knygoje "Chapel 
B“, dedikuotoje, beje, tokio pat tra
giško likimo rašytojui ir bičiuliui A. 
Škėmai. O atsakydamas į "Metme
nų“ anketą dėl egzilės rašytojo likties 
(beje, tie atsakymai išspausdinti taip 
pat po poeto mirties), jis tarytum pri
duria: ’Toli gražu egzilės alkocholi- 
kai dar nesame. Ir jeigu atsirastų to
kių, kurie galėtų jais būti, jie nemo
kės nei lietuviškai rašyti, nei lietuviš
kai išgerti. Kai ištautėjama, egzilės 
problemos neišlieka. Tuomet kitos 
problemos iškyla ir laukia atsakymų 
nebe gimtąja kalba“.

Jo posmuose - Vilnius, Pagėgiai, 
Trakai, Verkiai ir dar vienas kitas 
konkretus tėvynės vietovardis. Yra 
eilėraštis, pavadintas "Lietuva“. Bet 
argi tai viskas, ką išsivežė iš gimtojo 
krašto dvylikmetis pašto tarnautojo 
sūnus, priverstas, kaip ir daugelis jo 
bendraamžių, ne savo noru palikti tė
vų žemę ir vykti į svetimą nežinią? 
Bent man šito A. Mackaus poezija 
neliudija. A. Mackaus Lietuva - tai 
vaikystės atsiminimų ir sapnų Lie
tuva. Bet ji gyva, verkianti ir mylinti, 
kovojanti ir kraujuojanti. Dar 1945 
metų rudenį jis rašė:

Nyku ir tėviškėj apleistoj,
Nyku ir jos gražiuos laukuos. 
Nyku miškuose partizanams... 
Nyku brangiojoj Lietuvoj.
Artimai jį pažinojusio ir visą gyve

nimą bendravusio A. T. Antanaičio 
liudijimu, jis net įtikinėjęs Schwei- 
nische Gmūndo gimnazijos bendra
mokslius susilaikyti nuo šokių, kai 
tėvynėje partizanai kovoja ir kenčia. 
Lietuvos ir tėviškės ilgesys, pasak A. 
T. Antanaičio, Sibiran ištremtųjų 
kančia, partizanų kraujas ir jų motinų 
ašaros minimos vos ne kiekviename 
posmelyje.

Laimė, net poetinei Lietuvai be
veik nepažįstamas poetas Algiman
tas Mackus bene vienas pirmųjų iš 
užsienio grįžo į Lietuvą. Dar 1972 
metais, aštuoneriems metams po jo 
tragiškos mirties praėjus, "Vaga“ 
Vilniuje išleido šio egzodo augin
tinio poezijos rinktinę "Poezija“. 
(Dar 1967 metais keletas A. Mac
kaus eilėraščių buvo išspausdinta 
almanache "Poezijos pavasaris“) A. 
Mackaus bendravardžio poeto Algi
manto Baltakio žodžio palydėta, 
knyga žaibiškai surado kelią pas 
skaitytoją, ir jos 8000 egz. egzemp
liorių tiražas per keletą savaičių din
go iš knygynų. Būtent tada Lietuva 
ir sužinojo, koks didelis, savitas ir 
nepakartojamas poetas žuvo 1964 
m. gruodžio 28 d. rytą Čikagos greit
kelyje prie La Grande miestelio.

Kaip anuomet rašė Alg. Baltakis, 
A. Mackaus kūryba gana sudėtingas 
reiškinys, atsiradęs įvairių idėjinių ir 

meninių krypčių sankryžoje. Pats 
poetas ir kritika jį laikė egzodo augin
tiniu - neornamentuotos kalbos gene
racijos atstovu.

Anuo metu ne tik socialistinio 
realizmo migdomam Lietuvos skaity
tojui, bet ir poeto amžininkams - išei
vijos vertintojams A. Mackaus poezi
ja atrodė ne tik hermetiška, kosmo
politinė, bet ir šiurkšti, arogantiška, 
netgi nihilistinė, blasfemiška. Moder
nios egzistencionalizmo filosofijos 
persmelkta, nuožmaus karo su likimu 
generacijos, pasak V. Kavolio, poezi
ja daug kam buvo nesuprantama ir 
nepriimtina. Pasak I. Gražytės-Mazi- 
liauskienės, mūsų lyrinėj poezijos 
tradicijoj tai buvo tarytum kaktusas, 
išaugęs rūtų darželyje.

******
Tačiau nekalbėkim daugiau apie 

A. Mackaus poeziją. Su ja dabar 
kiekvienas gali nuodugniai susipažin
ti paėmęs į rankas minėtos "Vagos“ 
neseniai išleistą knygą "Ir mirtis 
nebus nugalėta“. Ji neseniai pristatyta 
Vilniaus "Vagos“ knygyne.

Kritikė J. Riškutė (ji vadovavo 
renginiui), V. Balsevičiūtė, knygos 
sudarytojas ir redaktorius V. Gasiliū- 
nas papasakojo apie A. Mackų ir jo 
kūrybą. Prisimintas ir nelengvas ke
lias, kurį teko nueiti knygai, kol ji pa
siekė skaitytojus: sumanyta išleisti 
poeto 60-jam gimtadieniui (1992) ji 
išėjo tik jo tragiškos mirties 30-me- 
čio dienomis. Poetas ir aktorius V. 
Gedgaudas renginyje skambėjusias 
kalbas iliustravo gražiai paskaitytais 
A. Mackaus posmais.

Ši stambi 736 puslapių 7000 eg
zempliorių tiražu išleista knyga su
pažindina skaitytoją ne tik su A. 
Mackumi - poetu, keturių knygų 
("Elegijos“, ”Jo yra žemė“, "Neorna
mentuotos kalbos generacija ir augin
tiniai“, "Chapel B“) autorium, bet ir 
su skvarbiu literatūros kritiku, griež
tai skiriančiu rašytoją nuo grafoma
no, ir įžvalgiu, kritišku, ne visados 
švelniu teatro, kino, dailės, muzikos 
vertintoju, giliu ir žaismingu publi
cistu, ir eseistu, sumaniu ir aštriu po
lemistu. Daug įdomios medžiagos 
pateikta apie jo vaisingą ir išradingą 
veiklą organizuojant ir redaguojant 
populiarų "Margučio“ žurnalą, jo 
radijo valandėles. Jis tam ne tik tal
entingai vadovavo, sumaniai redaga
vo, bet ir telkė apie žurnalą ir radiją 
žinomus, talentingus ir reiklius auto
rius. Jis ir pats daug bei išsamiai rašė 
apie išeivijos literatūros ir kultūros 
reiškinius bei renginius. Buvo akty
vus Šviesos-Santaros sambūrio na
rys, vienas iš aktyviųjų bendravimo 
su gimtuoju kraštu šalininkų, už ką iš 
karštųjų patriotų patyręs nemaža 
kartėlio, priekaištų ir net keiksmų. O 
ko verti jo laiškai dramaturgui ir kri
tikui K. Ostrauskui! Tai grožinė poe
to autobiografija, turtinga ir spalvin
ga išeivijos gyvenimo ir veiklos kro
nika.

Eilėrašty "Hermetiškoji daina“, 
kurio eilute užvardijau šį rašinį, 
kalbama:

Naktimis ieškau gimtųjų namų.
Jeigu rasčiau gimtuosius namus - - 
niekas manęs iš jų neišneš, 
nė karste, nė mirty.
Knyga "Ir mirtis nebus nugalėta“ 

akivaizdžiai liudija, kad poetas Algi
mantas Mackus rado gimtuosius 
namus, grįžo į juos visiems laikams 
ir išdidžiai vaikščioja po atgimusią 
Lietuva, ją turtindamas ir džiugin
damas. Ir nesvarbu, kad jo kapas toli 
už didžiųjų vandenų, Čikagos šv. 
Kazimiero kapinėse, kurias nuo 
gimtųjų Pagėgių skiria tūkstančiai 
kilometrų. Poetas gyvas vaikščioja 
po gimtąją žemę. Jaunas, trisdešimt 
dviejų metų poetas, publicistas, kri
tikas. Vaikšto mirties nenugalėtas. Ir 
vaikščios, kol bus Lietuva.

Petras Keidošius
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Parama vis prasmingesnė
Ne sykį jau rašėme apie Britų- 

lietuvių pagalbos fondo paramą be
daliams Pakruojo vaikams. Tolydžio 
toji parama įgauna vis naujų atspal
vių. Vienas iš prasmingiausių - fon
do valdybos sekretorės Mildos Pišči- 
kienės nuoširdus rūpestis likimo nu
skriausta Pakruojo vaikų namų auk
lėtine Aušra, kuri dėl suluošinto są
nario greitumu nebegalėjo prilygti 
bendraamžiams. Jos sveikata taip 
pat susirūpino ir praėjusią vasarą 
Pakruojo globos namuose viešėjęs 
"Natalijos memorialinio fondo" įkū
rėjas iš Londono Andrius Leighto- 
nas, kuris garantavo materialinę pa
galbą užsakant Aušrai specialius or
topedinius batus. O Londone tuo lai
ku stažavęsis Vilniaus universiteti
nės vaikų ligonines gydytojas Linas

Savo problemas galime išspręsti patys
Pastabos apie Lietuvos kultūros 

ministro J. Nekrošiaus pokalbį su 
Didžiosios Britanijos lietuvių sąjun
gos valdybos pirmininku J. Alkiu 
("EL“, Nr. 3, 1995 m. sausio 14-20 
d. "Vilnius domisi Lietuvių namais 
Londone")

Pasakodamas "EL“ skaitytojams 
apie susitikimą su Lietuvos kultūros 
ministru J. Alkis pradeda: "Pokalbis 
buvo naudingas ir prasmingas. Apta
rėme planą suremontuoti Lietuvių 
namus Londone ir įsteigti juose kul
tūros ir biznio centrą". J. Alkio ma
nymu, "kultūra ir biznis yra svarbiau 
nei kokių nors privačių žmonių gyve
nimas Lietuvių namuose" ir jis jau
čia, kad tokiam planui ministras pri
taria, Lietuva suteiks paramą. Atro
dytų, labai gražu ir malonu.

Bet, net nesileidžiant į gilias dis
kusijas šiuo namų remonto reikalu, 
galima paklausti: kuo susiję Lietuvių 
namų remontas ir kultūros ministras?

Lietuvių namų remontas yra nor
mali gyvenimo procedūra. Kiekvie
nam pastatui reikia priežiūros. Man 
sunku suprasti, kodėl dabartinė Lie
tuvių namų bendrovės valdyba iš to 
padarė neišsprendžiamą problemą. 
Kalbos dėl Lietuvių namų remonto 
pasiekė tokį lygį, lyg būtų Londone 
įvykęs žemės drebėjimas, ne mažes
nis kaip neseniai Japonijoje.

Jei per tą remonto išpūtimą numa
toma gauti kokią Lietuvos valstybės 
pašalpą, aš būčiau tam priešingas.

Lietuvių namų bendrovės valdyba 
yra gavusi LNB akcininkų pritarimą 
sukaupti reikiamą sumą pinigų namų 
remontui čia, Londone, arba kur nors 
kitur kiek galima geriausiomis sąly
gomis ir tinkamiausiu būdu tą pasko
lą grąžinti.

Prašymui "pašalpos“ iš Lietuvos 
vyriausybės aš nepritarčiau. Lietuvos 
biudžetas yra labai, labai ribotas, Lie
tuva turi nemažai neišsprendžiamų 
finansinių sunkumų, elementarių rū
pesčių dėl pensininkų, invalidų ir kitų 
vargan patekusių žmonių; jų gyveni

Lietuvos skautų sąjungos pozicija
"Europos lietuvio“ Nr. 5 (sausio 

30 d.) s.v. A. Paltaroko straipsnyje 
"Skautijai reikalingi vadovai“, mano 
nuomone, yra keletas neteisingų 
pareiškimų. Pirmiausia, dėl teiginio 
"Lietuvoje yra per 3000 skautų, kurie 
priklauso kelioms organizacijoms: 
Lietuvos Skautų Sąjungai (LSS), 
Lietuvos Skautijai ir Europos skau
tams (?). Kol kas tik LSS įregistruota 
Teisingumo ministerijoje...“

Teisybė, kad LSS tęsia 1918-1940 
m. veiklą ir yra nustatyta tvarka 
įregistruota su savo Statutu (1989 m.) 
bei atributika. Nei Lietuvos skautija, 
nei Europos skautai nėra registruoti 
Teisingumo ministerijoje, kaip įstaty
mais reikalaujama. Mėginimas regis
truoti plačiai apsiskelbusią Lietuvos 
Skautiją nepavyko, kaip pranešta mi
nistro J. Prapiesčio raštu 1995 01 10 

Solominas per savo mamą vilnietę 
Ramutę Solominienę kreipėsi į mi
nėtos ligoninės ortopedijos skyriaus 
vedėją daktarą K. Saniuką, kad šis 
pakonsultuotų mergaitę iš Pakruojo 
vaikų namų. Daktaras K. Saniukas 
ją apžiūrėjęs nutarė kuo skubiausiai 
operuoti. Gruodžio 16 d. Aušrytė 
jau gulėjo ant operacinio stalo.

Anksčiau suardytą, blogai suau
gusį sąnarį pavyko atstatyti į vietą. 
Mergaitę operavęs daktaras tikisi, 
kad Aušra galės beveik normaliai 
vaikščioti, kad iš šalies jos negalia 
nebeturėtų matytis.

Po operacijos mergaitę ligoninėje 
su lauktuvėmis aplankė pakruojietė 
Irena Šalkauskienė - moteris, kurios 
dėka ir užsimezgė prasmingas Britų- 
lietuvių pagalbos fondo bendradar

mo nors mažytis pagerinimas yra 
vienas iš svarbiausių dabartinės vy
riausybės rūpesčių.

Taigi Lietuvių namų bendrovė na
mų remonto reikalus turi susitvarkyti 
pati.

Didžiosios Britanijos lietuvių 
bendruomenė sugeba, nors ir kukliai, 
paremti Lietuvą.

Aktyviai veikia Britų-lietuvių pa
galbos fondas vaikams Lietuvoje, 
Tautinės paramos fondas šelpia Poli
tinių kalinių ir tremtinių sąjungą, re
mia ir nukentėjusius per 1991 m. sau
sio 13 d. O kiek yra Britanijos lietu
vių, privačiai remiančių Lietuvos gy
ventojus, daugelis tuo visai nenori 
garsintis.

J. Alkis klysta manydamas, kad 
padarius Lietuvių namus kultūros 
centru bus geras "biznis". Sutikčiau, 
kad tik dalis Lietuvių namų patalpų 
būtų skirto tam tikslui.

Ta pačia proga norėčiau priminti, 
kad Didžiosios Britanijos lietuviai 
savo ekonominiu susitvarkymu gali 
būti pavyzdžiu kitoms lietuvių bend
ruomenėms Vakaruose, nes Lietuvių 
namų bendrovės dėka visa kultūrine 
ir politine veikla ("Europos lietuvis“, 
lietuviškų knygų leidimas, atstovavi
mas lietuviškiems reikalams) buvo 
galima per tuos 50 metų. Padarius 
Lietuvių namus tik kultūros centru 
šito jau nebus galima tęsti.

Dėl "EL“ paskelbto "Laisvosios 
Europos“ radijo bendradarbės Daivos 
Česnulevičiūtės pranešimo apie J. 
Alkio ir kultūros ministro susitikimą 
norėčiau taip pat šį tą pridėti.

Panelė Daiva aiškina: jau ne pirmi 
metai Lietuvių sąjungoje verda gin
čai dėl Lietuvių namų (vėl namų re
montas), kurių būklė darosi vis labiau 
apgailėtina, juos remontuoti pareika
laus milžiniškų lėšų, kurių nei Lietu
vių bendruomenė, nei akcinė bendro
vė (kuri valdo Lietuvių namus), netu
ri. Taip pat ji užsimena, kad remian
tis Didžiosios Britanijos lietuvių ben
druomenės dokumentais po Lietuvos

Nr. 01-07-25 p. V. Rakučiui, pasi
skelbusiam Tarybos pirmininku sy
kiu su R. Malkevičium (pastarasis 
Garbės Teismo sprendimu pašalintas 
iš Skautų sąjungos). Greit bus per
duota Garbės Teismui įvertinti ir kitų 
buvusių vadovų veiklą, priešingą 
LSS Statutui.

Kad yra 6 skautų organizacijos 
Danijoje, nieko nereiškia. Vienur taip, 
kitur kitaip. Pavyzdžiui, Anglijoje, 
JAV, Australijoje yra tik 2 politinės 
organizacijos, o Lietuvoje 16. Minė
toje žinutėje rašoma, jog Rukloje sau
sio 7-8 d. vyko vadovų mokymo se
minaras. Tai, ir veikla po to, ir mėgi
namas perimti dalį LSS priklausančio 
turto, yra neteisėta grupuotės vadovo 
V. Rakučio akcija. Iš jų bus pareika
lauta atiduoti turtą arba prisiimti LSS 
turto pasisavinimo kaltinimą.

biavimas su Pakruojo rajonu.
O pirmosiomis šių metų dieno

mis toji pati Irena Šalkauskienė kar
tu su kitomis Britų-lietuvių pagalbos 
vaikams Lietuvoje bei Natalijos 
memorialinio fondų labdarą skirs
tančiomis moterimis į Pakruojo 
vaikų namus vėl nutempė sunkiau
sius lagaminus. Kalėdinėje siuntoje 
iš Londono pakruojiečiai vaikų na
mų auklėtiniai rado net 67 poras 
batų, kurių jiems tikrai reikėjo. Žais
lai ir saldainiai tarsi pratęsė nau
jametinę šventę, o įvairiaspalvių 
pieštukų komplektas visų akivaizdo
je buvo įteiktas geriausiai besimo
kančiai vaikų namų auklėtinei - naš
laitei Jūratei.

P. Kvedarienė

nepriklausomybės paskelbimo Lie
tuvių namai turėjo būti perduoti Lie
tuvai.

Čia ne visai taip. Pirmiausia aš 
prieštarauju tokiam tvirtinimui, kad 
"verda ginčai“. Taip, sutinku, rei
kalas yra diskutuojamas, svarstomas 
ir bus surasta geriausia išeitis. Ne
turint lėšų bus galima gauti paskolą, 
ir tam yra įvairių galimybių. Neprita
riu "Laisvosios Europos“ bendra
darbės pavartotam posakiui "tragiška 
Lietuvių namų padėtis“. Nežinau, kur 
ji mato tą "tragediją“.

Jei pripažinsime nors truputėlį tos 
p-lės Daivos skelbiamos "tragedi
jos“, gal būtų galima sutikti, kad 
"tragedija“ yra dėl dabartinės Lietu
vių namų bendrovės valdybos. Juk 
ne naujiena, kad didelė dalis akcinin
kų mano, jog dabartinė valdyba yra 
"silpnoka“. Nesugeba padaryti spren
dimų. Visas jos administracinis apa
ratas turėtų būti pertvarkytas, ypač 
sustiprinta įvairiausių išlaidų kont
rolė. (Gal ir nepakenktų išrinkti naują 
valdybą).

Nėra tokio nutarimo, kad Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę tuojau Lie
tuvių namai turi būti perduoti Lietu
vai. Pageidavimas yra toks: kada Lie
tuvių namų bendrovės akcininkai nu
spręs likviduoti Lietuvių namų bend
rovę ir tuo metu Lietuva bus Ne
priklausoma valstybė, tik tada Lie
tuvių namų bendrovės turtas (Lietu
vių namai Londone, Sodyba 50 my
lių nuo Londono, "Europos lietuvis“ 
Vilniuje) gali būti perduota Lietuvai, 
jei taip pageidaus LNB akcininkai ir 
priims tokį nutarimą.

Užbaigdamas norėčiau išsakyti 
nuomonę, kad Lietuvių namų Londo
ne remontas, taip pat klausimas, kaip 
juos panaudoti, daugiau yra mūsų 
"vidaus reikalas“, ir esu tikras, kad 
Britanijos lietuviai sugebės šiuos 
klausimus išspręsti.

Zigmas Juras 
Londonas, Anglija

Šiuo metu naujai išrinkta LSS 
Taryba jau pradėjo informuoti visuo
menę ir užsienio skautų organizacijas 
apie mūsų organizaciją, apie jos 
veiklą, taip pat apie bendradarbiavi
mą ir išvykas į užsienį pabrėžiant, 
kad visa tai prižiūrima LSS vadovy
bės. Skautų vadovų lavinimui jau 
rengiama programa vadovų, skauta- 
vusių 1945-1992 m. užsienyje (JAV, 
Kanadoje, Australijoje), pajėgių la
vinti esamus ir būsimus LSS va
dovus.

Iki akivaizdinio suvažiavimo 
vasario mėnesio pabaigoje registruo
jami skautų vienetai, po to neregist
ruoti bus paskelbti veikiantys ne LSS 
sudėtyje ir jų skautiška veikla tuom 
baigsis.

Jūr. sktn.fiL Alg. Žilinskas
LSS tarybos pirmininkas

Apie išmintingą lapę ir 
valdžios gėdą,

arba Čečėnijos karo pamokos rusų tautai
Atkelta iš 1 psl. 

padėti čečėnų "opozicijai“ užimti 
Grozną ir nuversti D. Dudajevą. Bet 
net ir šitas kraujas nesustabdė gene
rolų, dar kartą pakartojusių šį nevy
kusį tankų puolimą... Per kareivių 
kūnus generolams nebaisu būtų ir iki 
Indijos vandenyno nužygiuoti, ne tik 
iki Grozno. Baisu ir skaudu - karei
viams ir jų motinoms! Nemalonu, 
gėda - tautai, kuri vėl turės atsakyti 
už svetimas (viršininkų!) kaltes ir 
nuodėmes, vėl turės atgailauti už sa
vo nuolankų tylėjimą, nes tyla, kai 
vykdomas nusikaltimas, yra pritari
mas tam nusikaltimui!

Karas Čečėnijoje - tai akivaizdi 
pamoka rusams, kurie pasiaukojamo 
būrelio žurnalistų ir kelių deputatų 
dėka pirmą kartą savo istorijoje taip 
aiškiai pamatė, kokią kainą tenka 
mokėti tautai, kad jos valdovai galėtų 
didžiuotis valdą didžiulę imperiją! 
Rusų kareivių krauju "išplovus“ če
čėnų žemę nuo čečėnų, vėl, kaip po 
Antrojo pasaulinio karo, iš Rusijos 
rinks "savanorius“, kad jie važiuotų 
"išvaduotųjų“ žemių apgyvendinti, 
kad jas kolonizuotų taip, kai koloni
zavo Baltijos šalis... Ir vėl, kaip ir ta
da, mažai teatsiras tokių, kurie dėkos 
Rusijai ir rusų tautai už tokią "pagal
bą“. Nebent koks prasigėrėlis, kolo
nizatorių dėka pasodintas į valdišką 
kėdę... Ir toks elgesys - ne laikinas 
valdžios proto užtemimas, o sena, gi
lias šaknis turinti imperijos nacionali
nės politikos tradicija. Apie ją praei
tame amžiuje jau rašė rusų publicis
tas V. Poletika: "Mes bevelijome 
vaizduoti donkichotus, tam eikvoda
mi paskutinius rusų mužiko grašius. 
Patys stokodami bet kokių pilietinės 
laisvės požymių, mes nepavargdami 
liejome rusų kraują dėl kitų tautų 
laisvės; patys nugrimzdę į nesutari
mus ir netikėjimą, iššvaistėme viską 
tam, kad iškeltume kryžių ant Sofijos 
šventyklos. Ir štai - ištisus šimtme
čius mes be perstojo kariavome už 
graikų, rumunų, serbų ir bulgarų iš
vadavimą, o jie visi vis tiek nuo mū
sų nusisuka, bevelydami susivienyti 
su bendražmogiškąja kultūra, o ne su 
mūsų savotiška tvarka“.

Kas pasikeitė Rusijoje šiandien, 
išskyrus tai, kad šaudoma ne iš arba
letų, o iš kalašnikovų, o kalnų šlaitai 
įveikiami ne ant užpakalio čiuožiant, 
o su malūnsparnių ir kitos technikos 
pagalba? Valdžia vis taip pat nepaiso 
nei savosios tautos, nei tos, kuri 
pateko į tos valdžios "interesų zoną“.

Trejus metus Čečėnija gyveno pa

GUNNEL TRAVEL SERVICE
LTD

* Siūlo šias paslaugas:
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako viešbučius,
Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių 

ir atgal:
pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais. 

Visi skrydžiai - iš Heathrow.
Bilieto kaina - £285.

Skandinavijos Avia Sistema (SAS) 
kasdien (išskyrus sekmadienius) organizuoja skrydžius 

iš Mančesterio (per Kopenhagą) į Vilnių ir atgal.
Bilieto kaina - £320.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

Gunnel Travel Service LTD 
Hayling Cottage Stratford St. Mary 

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

Užs. 784

gal savo įstatymus, o ne pagal Rusi
jos konstituciją. Prisiminkime, kad 
Rusijos valdžia iš ten jau buvo išve
dusi savo armiją lygiai taip, kaip iš
vedė ją, pavyzdžiui, iš Azerbaidžano 
ir kitų Užkaukazės respublikų. Argi 
tas veiksmas nereiškė faktiško Čečė
nijos suvereniteto pripažinimo? Įve
dusi "atgal“ armiją į Čečėniją, Rusija 
įvykdė agresijos aktą prieš suverenią 
valstybę, lygiai taip, kaip Irakas, kai 
jis užpuolė Kuveitą, kurį tebelaikė 
savo teisėta tryliktąja provincija! Pa
saulio galingieji, deja, vadovaujasi 
sava logika, kurią nustato ne įstaty
mai, ne konstitucijos, o valdančiųjų 
grupuočių interesai. Čečėnija - tik 
sviedinukas naftos magnatų žaidynė
se. Per ją Rusija tiesia savo naftotie
kių čiulptuvus į Kaspijos naftą, per ją 
ji ruošiasi diktuoti savo iš naftos iš
lietas taisykles Rytų ir Centrinės 
Europos valstybėms. Ir kas belaimėtų 
šitų žaidynių pirmąjį kėlinį, genero
las Koržakovas (Rusijos prezidento 
apsaugos viršininkas - ELR) ar prem
jeras Černomyrdinas, - naftos dole
riai plūs į kažkieno privačias kišenes. 
Valstybės, kurios be Rusijos naftos 
neturės alternatyvių šaltinių, pa
smerks savo gyventojus trypti ilgas 
valandas nesulaukiant autobuso ar 
blaškytis po degalines, ieškant nors ir 
atskiesto benzino.

Valstybinio melo atmosferoje, ku
ri šiandien gaubia Rusiją, įmanoma 
viskas!.. Bet be įsisiautėjusio prezi
dento ir jo kariaunos dar yra ir tauta... 
Nors kai kurie jos atstovai - žurna
listai, deputatai, inteligentai, žmo
gaus teisių gynimu užsiimančiu 
"Memorial“ ar "Kareivių motinų“ or
ganizacijų nariai - mėgina sustabdyti 
karo Švytuoklę, tačiau jų pastangos 
kaip į pakulas įstringa į visuotinę 
apatiją. Vadinamosios politinės parti
jos nesugebėjo rasti bendros kalbos ir 
tarpusavio sąveikos mechanizmų su 
pasyviąja dauguma. O be visuome
nės paramos ir pats išmintingiausias 
lyderis liks vien šaukiančiuoju balsu, 
o ne veiksmo vadovu. Net jei kam 
nors Rusijoje ir gėda už valdžios 
veiksmus, nesukurtas tas demokrati
nis mechanizmas, kuris "gėdą už 
valdžią“ paverstų valdžios gėda ir 
pralaimėjimu...

Bet ar tai būdinga vien tik Rusi
jai? Į šį klausimą bus galima tiksliau 
atsakyti po savivaldybių rinkimų 
Lietuvoje.

Jūratė Laučiūiė
Sankt Peterburgas, Rusija
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Muitininkai - ne ’’parazitai 
prie užkardų“

Lietuva, 1992 m. tapusi Europos 
muitinių bendradarbiavimo Tarybos 
nare, trečią kartą paminėjo Tarptauti
nę muitinės dieną. Šiųmetinis minėji
mas buvo ypatingas. Mat penki Lie
tuvos muitininkai apdovanoti Pasau
linės muitinių oganizacijos garbės 
raštais. Tokiu raštu iki šiol buvo ap
dovanotas tik Medininkų tragedijos 
liudytojas Tomas Šernas. Nemažai 
šios srities darbuotojų per minėjimą 
gavo specialius Lietuvos muitinės 
atminimo ženklus bei padėkos raštus.

| šventę susirinko apie šimtą mui
tininkų iš visos Lietuvos, bet dar dau
giau jų liko tarnybos vietose. Nors 
vis girdisi skeptiškų atsiliepimų dėl 
jų darbo naudos, bet, oficialiais duo
menimis, Lietuvos muitinės 1994 m. 
surinko per pusę milijono Lt pridėto
sios vertės, muitų, akcizo mokesčių, 
baudų ir delspinigių. Sulaikyta netei
sėtai įvežamų ir išvežamų prekių už 
13 mln. Lt. 1993 m. sulaikyta 900 
kontrabandinių krovinių, iškeltos 4 
bylos, pernai - net 1200 kartus kon
fiskuotos kontrabandinės prekės, 
iškeltos 89 bylos. Per Lietuvą gabe
nama ir narkotikų: aguonų, kanapių, 
marihuanos. Tokios "prekės“ sulaiky
tos net 17 kartų. Dabar muitininkams 
pagelbės iš Vokietijos dovanai gauti 4 
vilkšuniai, užuodžiantys narkotikus.

Lietuvos muitinės departamento 
direktorius V. Geržonas, žiūrėdamas 
į pilkšvai rusvų uniformų pilną salę, 
pasakė, kad prieš ketverius metus 
tuščioje vietoje pradėtas darbas ne
stovėjo vietoje, tobulėjo per klaidas, 
tačiau pripažino, jog mūsų muitinės 
dar nėra tokios, kokių reikia. Tai 
priklauso ne vien nuo tą darbą atlie
kančių žmonių sąžiningumo ir patir
ties, turimos technikos, bet ir nuo įs
tatymų. Yra rengiamas ir netrukus 
Seimui svarstyti bus pateiktas Muiti
nės kodeksas. V. Geržonas kreipėsi į 
salėje sėdėjusį Seimo pirmininką Č. 
Juršėną ir paprašė pasirūpinti, kad tas 
kodeksas būtų priimtas kuo greičiau, 
nes nuo to priklausys tolesnis šalies 
muitinių darbas, be to, teks keisti 
nemažai galiojančių įstatymų ir po
įstatyminių aktų.

Seimo pirmininkas Č. Juršėnas 
padėkojo visiems už "juodą kasdienį 
darbą, labai reikalingą Lietuvai“, ir 
atskirai - tiems, kurių nebėra. Jis ne
atmetė muitininkų vadovo priekaištų 
dėl Muitinės kodekso ir teisinių do
kumentų ilgo rengimo, nes iki šiol 
daug kur naudojamasi senais sovie

Kontrabandininkams bus sunkiau
Vilniuje Užsienio reikalų minis

terijoje pasirašytas Lietuvos ir Lenki
jos vyriausybių susitarimas dėl ben
dradarbiavimo ir tarpusavio pagalbos 
muitinių veikloje.

Dokumentą pasirašė Lietuvos 
muitinės departamento direktorius V. 
Geržonas ir Lenkijos vyriausiosios 
muitinės valdybos pirmininkas L 
Sekula. Pasak V. Geržono, šis susi
tarimas Lietuvos ir Lenkijos mui
tininkams leis dalintis informacija 
apie padarytus nusikaltimus, keistis 
ekspertais, sudaryti tarpžinybines 
sutartis ir kt. Susitarimas turėtų

Garantijos Danijos bankams
Vyriausybė garantavo dviems 

Danijos bankams, kad jų Lietuvai 
suteikiamos neprocentinės paskolos 
bus laiku grąžintos. Viena garantija 
suteikta Danijos Den Danskc bankui, 
kuris įmonei "Lietuvos dujos“ 10- 
čiai metų suteiks 1,2 mln. JAV dole
rių paskolą. Už šiuos pinigus bus 
perkama ir montuojama Marijampo

Danų žvalgyba
Vilniuje tris dienas vyko Lietu

vos ir Danijos ekonominės konsulta
cijos.

Danijos delegacijoje buvo užsie
nio reikalų, verslo ir pramonės, že
mės ūkio, statybos ministerijų bei 
įvairių tos šalies verslininkų, banki

tiniais dokumentais. Seimo pirminin
kas pajuokavo, kad daug kur užsie
nyje išgirsta labai gražiai tariamą 
Lazdijų muitinės pavadinimą, kai 
apie ją kalbama negražiai.

Muitininkų minėjime buvo praneš
ta, kad už drausmės pažeidimus per
nai atleista trečdaliu muitininkų dau
giau negu 1993 m., pasakyta, kad už
tiktas poste neblaivus pareigūnas 
iškart netenka darbo. Č. Juršėnas sa
kė, kad už vogimą, kyšius, girtavimą, 
piktnaudžiavimą muitininkai turi būti 
kuo griežčiau baudžiami. Visur turi 
būti įvedama griežta tvarka, ne tik 
muitinėse, bet ir pačiame Seime, nes 
ir ten - ne šventieji, pradedant pačiu 
Seimo pirmininku, - prisipažino Č. 
Juršėnas.

Šventės dalyvius pasveikino ir 
netikėta viešnia - Medininkuose žu
vusio muitininko S. Orlavičiaus mo
tina. Ji palinkėjo visiems šypsenos - 
palydint ir sutinkant visų tautų kelei
vius.

Muitininkus gerokai pajuokino 
Šalčininkų muitinės pamainos virši
ninkas A. M. Noreika. Jis pasakė, 
kad stovėdamas Eišiškių poste ant 
kelio nespėja skaityti milijono muitų 
režimą nustatančių, muitinės veiklą 
reguliuojančių įstatymų, nutarimų ir 
kitų popierių, ypač - juos taikyti, kai, 
pavyzdžiui, gruodžio 31 dieną gauni 
raštą, pagal kurį jau turi dirbti nuo 
sausio 1 dienos. Muitininko žodžiais, 
spaudoje jie nepagrįstai juodinami, 
vadinami "parazitais prie užkardų“, o 
tuo tarpu svarbiausi muitininko darbo 
įrankiai: kopėčios ir iešmas biralams 
badyti. Vien tik Šalčininkų rajone yra 
18 nedidelių keliukų į Baltarusiją, 
kuriais gali važiuoti kas tik nori, nes 
ten - jokių pasieniečių nei muitinin
kų. Tad ką čia kalbėti apie kontra
bandą? Modernios technikos įsigiji
mo problema Lietuvos muitinėms 
labai opi.

Baigdamas šventę muitininkų va
dovas V. Geržonas pajuokavo, kad 
visų Lietuvos laikraščių 7 pirmieji 
puslapiai rašo tik apie žudikus, niek
šus, prievartautojus, apgavikus, o tik 
aštuntame - apie geresnius žmones, 
bet kol skaitytojas iki jo "nusikasa“, 
pavargsta ir meta laikraštį. Muitinės 
departamento direktorius pareiškė, 
kad nuo spaudos jo įstaiga neturi ko 
slėpti ir pakvietė visus į svečius.

Vėliau ”EL“ pasinaudos tuo kvie
timu.

Ona Mickevičiūtė

padėti lengviau pervažiuoti Lietuvos- 
Lenkijos sieną. I. Sekula žurnalis
tams pasakojo, kad Lenkijos-Lietu
vos pasienyje dažniausiai pasitaiko 
tabako, alkoholio, automobilių kon
trabandos atvejų. Pasak jo, jeigu nau
jasis Lietuvos ir Lenkijos susitarimas 
ir nelikviduos kontrabandos, tai tikrai 
ją apsunkins. .

V. Geržonas priminė, kad Lietuva 
jau yra pasirašiusi sutartis dėl muiti
nių bendradarbiavimo su Suomija ir 
Švedija. Šiemet tikimasi jas pasira
šyti ir su kitomis kaimyninėmis val
stybėmis.

lės dujų paskirstymo stoties technolo
ginė įranga.

Kita garantija suteikta Danijos 
Unibank A/S, kuris Gargždų vals
tybinei naftos geologijos įmonei taip 
pat 10-čiai metų teikia 1,5 mln. JAV 
dolerių paskolą. Lėšos skirtos fi
nansuoti naftos telkinių plėtojimo 
pradinius darbus.

ninkų ir investuotojų organizacijų 
atstovai. Danai su lietuviais kole
gomis aiškinosi galimybę investuoti 
Lietuvoje, muitų sistemą, bendradar
biavimą elektrotechnikos ir teleko
munikacijų srityje bei verslo teisinės 
bazės vystymą.

Viešai apie bendras Lietuvos ir 
užsienio kapitalo įmones kalbama 
skirtingai. Kartais skaičiai būna tie
siog pribloškiantys, atrodo, kad vos 
ne kas antra įmonė yra kapitalisto iš 
Amerikos ar Didžiosios Britanijos 
rankose. Tik iš arčiau pasižiūrėjęs, 
įsigilinęs, suvoki, kad užsienietis į 
Lietuvos pramonę yra investavęs 
viso labo tik savo vardą ar savo 
valstybės pavadinimą. Tai gana 
gudrus žingsnis, žinant kai kuriuos 
bendrų įmonių su užsieniu veiklos 
privalumus. Tačiau šį kartą pakalbė
kime apie kitką, tuo labiau kad ir 
dingčių tam yra.

Jau kuris laikas per televiziją, ra
diją ir spaudą reklamuojami keturių 
rūšių šokoladiniai saldainiai: Tiko, 
Ralis, Manija, Dar 2. Reklamuojami 
kur kas dažniau nei anksčiau būdavo 
reklamuojami užsieniuose garsūs 
Mars, Snickers, Twix, Bounty ar vi
sokių rūšių kramtomoji guma. Sal
dainiai su lazdynų, kokoso, žemės 
riešutų įdaru, švelnaus skonio, 
įvynioti į spalvingo piešinio popie
rėlius, su lietuvių, latvių, estų ir rusų 
kalbomis atspaudinta metrika neuž
siguli, nes kainuoja ne daugiau kaip 
vienas litas, priklausomai nuo par
duotuvės antkainio. Tuo tarpu viso
kių užsienietiškų panašios rūšies ir 
svorio skanėstų be pusantro lito 
neįpirksi, o ir nusipirkęs, nebūsi 
tikras, ar be kirvio įkąsi.

"Tiko“, "Ralis“, "Manija“, "Dar 
2“ saldainius gamina akcinė bend
rovė "Kraft Jackobs Suchard Lietu
va“, atsiradusi Kauno konditerijos 
fabriko vietoje. Verta priminti, jog 
fabrikui teko išgyventi gausybę per
mainų nuo 1921 metų, kai buvo 
įkurta akcinė bendrovė "Tilka“. 
1940 metais nacionalizacija, hit
lerinės okupacijos laikais valstybinis 
šokolado fabrikas pavadinamas 
"Ramunė“, 1950 metais "Ramunė“ 
pavirsta K. Požėlos konditerijos fab
riku, o bemaž po dvidešimties metų 
revoliucionieriaus vardo atsisakoma. 
Tai buvo didžiausia ir moderniausia 
konditerijos įmonė Lietuvoje. Čia 
dirbo per pusantro tūkstančio žmo
nių, kurie per metus pagamindavo 
apie 25 tūkstančius tonų skanėstų: 
šokolado, dražė, saldainių, marmela
do, zefyro, irisų, sausainių. Kaunie
čių saldainių skanaudavo ir Lenkijo
je, ir Vengrijoje, ir Vokietijos De
mokratinėje Respublikoje, žinoma, 
ir visoje plačiojoje Tarybų Sąjun
goje. Kitaip sakant, kauniečiai, kaip 
patys juokauja, eksporto reikalus 
išmano. Čia gana sėkmingai buvo 
atlaikyta Gorbačiovo laikų ekono
mikos blokada, išsaugoti cechuose 
dirbantys žmonės, išliko įrengimai,

"Naftos meistras“ iš Vokietijos
Vilniuje pristatyta Lietuvos gele

žinkelininkų Vokietijoje nusipirkta 
specialios paskirties mašina "Naftos 
meistras“, skirta užteršto vandens 
valymui nuo įvairių teršalų, ypač 
naftos ir jos produktų. Ji kainuoja 
800 tūkst. Vokietijos markių. Ham
burgo firma "Hoyer“ tam reikalui 
skyrė 500 tūkst. markių, likusią 
sumą sumokėjo patys "Lietuvos ge
ležinkeliai“. Mašina jau išbandyta 
Lietuvoje ir sėkmingai veikia. Kaip 
pastebėjo mašinos pristatymo cere
monijoje valstybinės įmonės "Lietu
vos geležinkeliai“ technikos direkto
rius A. Rudzikas, visame pasaulyje 
geležinkelių transportas ekologiŠ- 
kiausias. Lietuvos traukiniai kai ku
riais parametrais atsilieka nuo Va
karų Europos šalių geležinkelio 
transporto, bet jie žymiai, mažiau 
teršia aplinką negu autotransportas. 
Tačiau būna tokių ekologinių situa
cijų, kada nafta ir jos produktais už
teršiamas žemės paviršius ir vanduo. 
Už užterštą gruntą 1994 metais 
"Lietuvos geležinkeliai“ sumokėjo 
173 266 Lt baudą, ir dar pateikta 0,5

Užsienio kapitalas: 
išganymas ar bausmė

kuriais dar buvo galima naudotis, 
kad fabrikas neuždustų, kai Lietuvą 
visais įmanomais keliais užplūdo 
užsienietiški skanėstai. Priešingai, 
Kauno konditeriai, suprasdami, kad 
ilgainiui pasibaigs kelis dešimtme
čius laižytų saldainių laikai, ėmėsi 
kurti naujus verslo planus, ieškoti 
partnerių užsieniuose.

Kaip sakė spaudos konferencijoje 
prekybos direktorius Uloffas Mels- 
seris, kauniečių galimybės, sumany
mai, planai buvo ilgai ir nuodugniai 
svarstomi. Teko nemažai padirbėti 
ekonomistams, ekspertams, preky
bos agentams. "Kraft Jackobs Su
chard“ firmai kauniečiai labiausiai 
patrauklūs pasirodė savo lankstumu, 
nuovokumu, gebėjimu ieškoti išei
ties, esant iš tiesų sunkioms ekono
mikos sąlygoms. Tai, pasak pono 
Melsserio, ir lėmė, kodėl pasirinktas 
Kauno konditerijos fabrikas, o ne 
Vilniaus, Klaipėdos ar Šiaulių. Ta
čiau tai nereiškia, kad kauniečiai 
stengsis išmušti iš po kojų žemę mi
nėtoms įmonėms. Priešingai, einama 
ten, kur jaučiama esant erdvės pre
kybai. Ne šiaip sau ant mūsų gami
nių užrašai keturiomis kalbomis, 
sakė generalinis direktorius Gintaras 
Rimšelis. Gana sėkmingai mes pre
kiaujame savo gaminiais Baltarusi
joje, Kaliningrado srityje, Latvijoje 
ir Estijoje.

Kol buvo kuriama nauja firmos 
struktūra, prekybos tinklas, kol buvo 
svarstoma, ką ir kiek gaminti, žmo
nės mokėsi ir dirbo. Pirmaisiais ben
dro darbo metais buvo pagaminta 
šiek tiek daugiau nei šeši tūkstančiai 
tonų skanėstų. Keturis kartus ma
žiau nei buvo įprasta planinės eko
nomikos laikais. Tačiau skirtumas 
tarp šių ir anų laikų yra tas, kad 
dabar kauniečiai gamina saldainius 
vartotojui, o ne sandėliui. Beje, ir 
konditerijos gaminių asortimentas 
šiandien perpus mažesnis. Pernai 
fabrikas jau įsibėgėjo ir pagamino 
10 200 tonų skanėstų. Nesumažėjo 
ir čia dirbančių žmonių, o uždarbiai 
nuo 200 litų pakilo iki 800-900 litų 
per mėnesį. Kai tūkstantis darbinin
kų abiem rankom pasisako už savo 
akcinę bendrovę, galėtume tik pasi
džiaugti arba paspėlioti, kodėl kitai 
įmonei užsienio kapitalas nieko doro 
nedavė.

Elektrotechnikos koncernas "Sie
mens AG“ nė kiek nenusileidžia 
garsiajai "Phillippe Morris“ bend
rovei, kurios padalinys yra jau apra
šytoji "Kraft Jacobs Suchard“. Ir 
galimybės atrodytų panašios, tačiau 
"Siemens AG“ filialo Lietuvoje dar
bininkai jaučiasi nepagrįstai paže
minti ir paniekinti. Pirmiausia jiems 

milijono litų baudų. Nors įmonė turi 
finansinių problemų, vis dėlto nuta
rė nusipirkti mašiną, kuri padės 
spręsti ekologines problemas. Lietu
vos geležinkelininkai pirmieji Bal
tijos šalyse įsigijo tokią galingą van
dens valymo mašiną ant ratų.

Mašinos pristatyme dalyvavo ne 
tik Lietuvos susisiekimo ir aplinkos 
apsaugos ministerijų bei kitų įstaigų 

pagal darbo sąlygas nepakeliama 
nustatytoji norma. Per pamainą prie 
konvejerio stovinti (kėdes nauji šei
mininkai išnešė) darbininkė turėtų 
surinkti 250 elektros pavarų, kurios 
naudojamos "Volkswagen“ ir "Re
nault“ automobiliuose, ir uždirbtų 
maždaug po litą už kiekvieną pava
rą. Sunku pasakyti, ar vokiškas kon
vejeris per greitas, ar lietuvės darbi
ninkės per lėtos, bet normos nė vie
na neįvykdo. Kodėl? Ir tas blogai, ir 
tas negerai. Net streikuoti mėgino, 
bet nelabai ką tu, žmogau, pagąsdin
si, kai į tą konvejerį kaip į kokį išga
nymą su viltimi žiūri šimtas mote
riškių ar vyriškių. Tuo tarpu genera
linis direktorius Maksas Fuchsch- 
vanzas stebisi: net turkės normą 
įvykdo 130 procentų, o čia juk lietu
vės, darbščiausios iš darbščiausių, 
Taip bent buvo Šnekama, kai kūrė 
filialą "Baltijos automobilių techni
ka“. Dabar moteriškutės tik niurna, 
ir tiek, nors iš pradžių bemaž visos 
įsivaizdavo, jog pinigai tiesiog kon
vejeriu plauks, tik spėk šluoti j 
sterblę. Bet kapitalistas moka tik už 
darbą, ne už kiurksojimą darbo 
vietoje.

Galbūt panašių abejonių nekiltų, 
jei užsienio kapitalo investicijos 
būtų suteikiamos kaip tos šalies 
Vyriausybės garantas. Tuomet ir ap
sišaukėlių būtų mažiau, ir nauda bū
tų didesnė. Sausio pirmosios duo
menimis Lietuvoje buvo įregistruota 
per 139 tūkstančius įmonių, iš kurių 
tik 4,5 tūkstančio bendros įmonės. 
Tačiau koks tų įmonių įstatinis kapi
talas, sunku pasakyti, nes registruo
jant bendrą įmonę, registruojami 
vienos ir kitos šalies įsipareigojimai, 
o ne kapitaliniai įdėjimai.

Gal kiek suaktyvės šis procesas 
po Clevelande vykusios konferenci
jos, kurioje dalyvavo ir lietuvių de
legacija. Jungtinių Amerikos Valsti
jų vyriausybė suteiks garantą 340 
mln. dolerių investicijoms Rytų 
Europoje.

Kovo pradžioje į Lietuvą ir kitas 
Baltijos valstybes atvyks JAV ver
slininkų ekspertai, kurie susipažins 
su mūsų projektais. Amerikiečiai 
linkę skatinti privatų verslą, plėtoti 
energetiką, telekomunikacijas, leng
vąją pramonę, kurti naujas darbo 
vietas. Kitaip sakant, pirmiausia ga
myba, paskui prekyba. Tuo tarpu iki 
šiol bendrosios įmonės dažniausiai 
tik prekiavo. Kaip rašyta praėjusia
me ”EL“ ir minėta šiame numeryje, 
Lietuvos ministras pirmininkas su 
solidžia delegacija šią savaitę ragino 
investuoti Lietuvoje Britanijos ver
slininkus.

Salomėja Čičiškina

pareigūnai, valstybinės įmonės "Lie
tuvos geležinkeliai“ vadovai ir dar
buotojai, bet ir jų kolegos iš Latvi
jos, mašiną pagaminusios "Heli- 
mers“ ir ją nupirkti padėjusios 
"Hoyer GmbH“ firmų atstovai, Vo
kietijos ambasadoriaus Lietuvoje 
atstovas daktaras N. Walter.

Aleksandras Januška
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Ar dailininkas gali pasirinkti šalį, 
kurioje gyvens ir kurs?

Atkelta iš 1 psl.

dalyvauti Lietuvoje rengiamoje pa
rodoje. Pasendinau save trejais me
tais, prisistačiau, jog esu baigęs 
dailės akademiją Estijoje ir daly
vavau. Bet kai viskas išaiškėjo, 
pasakė, jog manęs nereikia. Ne
reikia tai nereikia, tuomet ir išvykau 
į Vakarus,“ - pasakoja Ričardas.

Su žmona Agne, kuri tuo metu 
laukėsi vaiko, 1990-aisiais dviviečiu 
velomobiliu Ričardas išvažiavo į 
Vokietiją. Ten jie buvo kilnojami iš 
vieno “lagerio“, kaip sako Ričardas, į 
kitą. Kai pradėjo sėsliau gyventi, Ri
čardas greitai įsiliejo į kūrybinį šalies 
gyvenimą. Pirmąją parodą suruošė 
kavinėje, kurią rekomendavo vieti
niai dailininkai. Kita įvyko banke, 
ten buvo nupirktas ir pirmasis darbas 
- nedidelė pastelė už 350 markių. 
Tuomet prasidėjo kitas gyvenimas, 
užsimezgė ryšiai su privačiais pir
kėjais, buvo suorganizuota dar viena 
paroda galerijoje. Ričardui ekono
miniai klausimai praktiškai buvo iš
spręsti, nors oficialiai jis, kaip pabė
gėlis, neturėjo teisės pardavinėti savo 
paveikslų - tai buvo vadinama sava
vališka darbine veikla.

“Pabėgėlio statuso nenorėjau - juk 
pagal demokratiškos Europos princi
pus turiu teisę pasirinkti gyvenamąją 
vietą, galiu pats save išlaikyti, nerei
kia man pašalpų. Bet vokiečiai ne
mėgsta, kai pabėgėliai dirba kažką 
daugiau nei “juodus“ darbus. Ką jau 
čia kalbėti apie tai, jog kažkoks 
pabėgėlis nori gyventi iš savo kūry
bos“, sako Ričardas. Tai turbūt ir bu
vo pagrindinė jo klaida, kuri užtraukė 
Vokietijos biurokratų nemalonę. Jis 
norėjo būti kažkuo daugiau nei pabė
gėliu, nenorėjo tenkintis minimumu, 
teikiamu Vokietijos valdžios, - no
rėjo tapyti. Pabėgėlio statusas ilgai

Vokietija
Vasario 16-osios gimnazijos renginiai

”EL“ nuolat rašo apie Vasario 
16-osios gimnazijos Hiutenfelde (Vo
kietija) gyvenimą. Neseniai gavome 
pluoštą žinių apie kai kuriuos svar
besnius, bet ’’Europos lietuvyje“ ne
atspindėtus, įvykius mokykloje pra
ėjusių metų pabaigoje.

Ateitininkų surengtas talentų va
karas lapkričio 12 d. - tradicinis Va
sario 16-osios gimnazijoje. Jis ne tik 
sutraukė visus gimnazistus ir daugu
ma darbuotojų, bet ir nemažai Hiu- 
tenfeldo lietuvių. Todėl bendrabučio 
salė, kurioje telpa per šimtą žmonių, 
buvo pilna.

Programai vadovavo dvyliktoke 
Dalia Jokubaitytė ir abiturientas Ka
zimieras Kuzminskas, vaidindami 
senukus, susitikusius 2056-aisiais ir 
prisimenančius gimnazijos laikus. Jų 
pasakojimus pailiustravo Artūro Vin- 
kevičiaus su draugais paruošti video
įrašai apie nuotykius gimnazijoj. O 
pačioje programoje dalyvavo dau
giau nei pusė gimnazistų. Buvo daug 
vaidinta, dainuota ir šokta. Kai kurie 
vaidinimų siužetai buvo parinkti iš 
Lietuvos istorijos. Gimnazijos roko 
grupės pagrojo savo naujausius kūri
nius. Scenoje taip pat buvo būsimos 
gimnazistės ir pabaigoje mokytojai, 
kurių pasirodymo mokiniai labiausiai 
laukė, nes tada dažniausia pavaizduo
jamos įdomesnės mokinių gyvenimo 
akimirkos. Visa programa tęsėsi pus
trečios valandos.

Geriausi pasirodymai buvo premi
juojami. Vertinimo komisijai buvo 
labai sunku atskirti pačius geriausius, 
nes beveik visi pasirodymai buvo la
bai įdomūs ir geri. Pirmą vietą gavo 
tiyliktokės, sukūlusios ir pašokusios 
kankanų šokį. Antra vieta paskirta 
jauniausioms gimnazistėms. Trečią 
vietą gavo 8 berniukai, suvaidinę ar- 
gentinietišką Raudonkepuraitę. Ket
virtą vietą laimėjo Rytis Medžius, at
likęs klounišką pantomimą. Nusipie- 
šęs veidą ant nugaros atsigulė ant sta

negalioja - Lietuvai tapus nepriklau
soma, vadinamieji pabėgėliai drąsiai 
galėjo (ir privalėjo, pagal Vokietijos 
įstatymus) grįžti į tėvynę. Kadangi 
Ričardas tuo metu jau studijavo 
Frankfurto dailės akademijoje, be to, 
seniai nebegyveno iš pašalpos, nes 
turėjo darbą vienoje baldus gaminan
čioje firmoje, kurioje buvo labai ver
tinamas, jis išsirūpino laikiną doku
mentą, su kuriuo buvo leidžiama 
gyventi Vokietijoje. ’Tai reiškia, jog 
vokiečiai tave pakenčia“, paaiškino 
Ričardas. Beje, kai jis pradėjo dirbti 
staliumi, vietiniai biurokratai visaip 
trukdė, bandė uždrausti dirbti pabė
gėliui, ir tik sukėlus triukšmą per 
laikraščius, televiziją Ričardui buvo 
leista dirbti. Anot jo, Vokietijos biu
rokratai pyko be priežasties, labiau
siai dėl to, jog kažkoks atvykėlis jų 
šalyje bandė parodyti, kaip gerai jis 
moka dirbti. Tas atvykėlis ne tik 
gerai dirbo staliumi, bet ir per pa
žįstamą restauratorę sužinojęs apie 
garsiąją “Stadelschule“, ėmė ir įsto
jo į ją. Kai tos akademijos profesoriai 
pamatė Ričardo darbus, jie sakė: 
“Neblogai, bet tai devynioliktas am
žius, o mūsų pakraipa moderni. Pa
bandyk pasimokyti prie akademijos 
įsteigtoje dailės mokykloje (į ją pri
imama be jokių egzaminų) jei paju
sime, jog tave tiesiog “pjauna“ mū
siškės idėjos ir jos atsispindi tavo 
darbuose, tuomet galėsi ruoštis egza
minams“. Tiesa, tuomet jie buvo ma
tę tik trečdalį lietuvio dailininko 
darbų, o kai pamatė visus, tuojau pat 
liepė ruoštis egzaminams.

Tai, jog trejus metus Ričardas ne
tuščiai praleido Vokietijos dailės 
akademijoje, įrodo ir profesorių, stu
dentų nerimas, kai gabus lietuvis stu
dentas buvo deportuotas iš Vokieti
jos. Ne tik akademija, bet ir Vokie
tijos kultūros ministerija ėmėsi žygių 

lo, užvertė kojas, o rankomis - tai at
rėmė “veidą“, tai paišeliu papaišy- 
davo arba parašydavo į knygutę, tai 
pirštu pagrasydavo, meistriškai pri
taikydamas “galvos“ judesius atitin
kamiems rankų veiksmams. Penkta 
vieta paskirta dainininkei Ramintai 
Moore. Visi laimėtojai gavo gražias 
premijas, o visi programoj dalyvavu
sieji buvo pavaišinti limonadu.

Antrasis didelis tradicinis rengi
nys buvo Šimtadienis (lapkričio 26 
d.). Jame dalyvavo visi vyresnių kla
sių mokiniai, mokytojai, auklėtojai ir 
šiaip darbuotojai bei nemažai buvu
sių abiturientų, dalis abiturientų tėvų. 
Bendrabučio salė taip pat buvo per
pildyta. Visos klasės dalyvavo prog
ramoje. Vienoliktokai ir 13-tos b 
klasės mokiniai (pietų amerikiečiai) 
padainavo, o šventės šeimininkai - 
tryliktokai, rodydami ekrane įvairiau
sių nubraižytų dinozaurų skaidres, 
juos apibūdino taip, kad kiekvienas 
galėjo suprasti, jog čia nelabai pagar
biai kalbama apie jų draugus dvy
liktokus. O šie atsilygino, paskelbda
mi tryliktokų paslapčių. Pagal tradi
ciją perdavus mokyklos raktą dvylik
tokams, abiturientai visus pakvietė 
vaišintis prie įvairiausių skanumynų 
bufeto, o po to pasišokti iki pat vidur
nakčio.

Trečias ir didžiausias gimnazijos 
renginys buvo Kalėdų eglutė (gruo
džio 16 d.), prieš pat mokiniams išsi- 
skirstant Kalėdų atostogoms. Joje da
lyvavo mokiniai, mokytojai, kiti gim
nazijos ir bendrabučio darbuotojai 
bei dalis tėvų. Iš viso buvo arti 200 
žmonių. Šventės pirmoje dalyje paro
dyta muzikinė programa, kuriai va
dovavo muzikos mokytojas Arvydas 
Paltinas. Ji vyko pilies salėje. Per 20 
gimnazistų čia parodė, ką jie per ke
letą mėnesių gimnazijoje naujo išmo
ko. Grojo jaunesnių ir vyresnių mo
kinių orkestrai, dainavo dainų būrelio 
nariai, ne vienas atskirai skambino 

padėti lietuviui. Jo žmona neseniai 
skambino ir sakė, jog vilčių teigiamai 
išspręsti Ričardo grįžimo klausimą 
yra. Galbūt tam pagelbės dailininko 
statusas, kuris, kaip sakė Ričardas, 
leidžia gyventi bet kurioje šalyje kiek 
tik nori. Šį statusą galima įgyti 
pateikus profesorių ir dailininkų ati
tinkamus raštus. O Kultūros minister
ijos ir Vokietijos dailės akademijos 
raštai, prašantys Ričardui leisti tęsti 
studijas, jau surinkti.

Ričardo nuomone, vienintelis as
muo, su kuriuo Vokietijos valdžia 
leidžiasi į derybas, tai advokatas. Ki
tus asmenis ji bando apmulkinti. “Bet 
juk aš - ne nusikaltėlis, kad samdy
čiausi advokatą“, teigia Ričardas.

Kalbėjosi Erika Umbrasaitė

Lietuvis Frankfurte: 
ligonis ar aktorius?

“Europos lietuvis“ jau rašė apie 
Frankfurto tardymo kalėjime teismo 
laukiantį klaipėdiškį Sigitą J.

Frankfurto kriminalinė policija 
viešai buvo pranešusi, kad teismas 
įvyks už kelių mėnesių, kurie jau pra
ėjo. Frankfurto prokuratūra, kuri su
formuluoja kaltinimą ir pateikia teis
mui svarstyti, pranešė, kad prokuro
ras Moellers, tiriantis Sigito J. bylą, 
turi sunkumų, nes jo išvados skiriasi 
nuo Sigito J. parodymų kriminalinei 
policijai.

Kaip paaiškėjo, klaipėdiškis dar 
laikomas Frankfurto tardymo kalėji
me, bet jį norima pasiųsti artimiausiu 
laiku į psichiatrinę ligoninę. Ten spe
cialistai turi ištirti, ar jis ligonis, ar 
aktorius...

Ar įvyks teismas, ar Sigitas J. bus 
gydomas, paaiškės, kaip Frankfurto 
prokuratūra praneša, tik po keturių 
mėnesių.

Romas Šileris

pianinu, grojo gitara ir vargonėliais. 
Programą paįvairino būsimos gim
nazistės - prie gimnazijos augančios 
4 lietuvaitės pradžios mokyklos mo
kinės skambino pianinu, ir buvęs 
mokinys muzikos studentas Vytautas 
Lemkė atliko rimtą koncertą pianinu.

Po vieną valandą trukusios prog
ramos visi surinko pilies salėje kūčių 
vakarienei. Čia šventiškai nuteikė 
Edmundo Jankūno paruošta ir 5 vy
resnių mokinių deklamuojama eilė
raščių pynė. Fone girdėjosi kalėdinė 
muzika ir pabaigoje - varpų skambe
sys, kurio metu buvo uždegtos žva
kutės ant eglutės bei ant stalų. Kape
lionui kun. Gediminui Tamošiūnui 
visus pasveikinus ir perskaičius išei
vijos lietuvių vyskupo Pauliaus Bal
takio ganytojišką laišką, visi sugie
dojo giesmę “Tyli naktis“. Po to 
evangelikų kun. Tamara Šmitienė, 
buvusi šios gimnazijos mokinė, visus 
pasveikinimus ir sukalbėjo maldą. Po 
giesmės “Didis džiaugsmas“ kalbėjo 
gimnazijos direktorius Andrius Šmi
tas. Jis trumpai apžvelgė praėjusius 
metus, prisiminė neseniai amžinybėn 
iškeliavusius gimnazijos mokytojus 
kun. Fr. Skėrį ir R. Staufenberger, 
padėkojo visiems gimnazijos gera
dariams, mokytojams bei mokiniams 
palinkėjo gražių atostogų. įspūdin
giausia kūčių vakarienės dalis vis 
būna kalėdaičių laužymas, kuris 
užtruko 15 minučių ir visus suartino. 
Pavalgius kūčias atsirado Kalėdų se
nis, dosniai apdovanojęs visus mo
kinius ir šiaip atėjusius vaikus.

Apie devintą valandą vakaro mo
kiniai išsiskirstė atostogų. Daugelis 
išvažiavo į namus pas tėvus. Dienos 
metu apžiūrėdavo miestus, o nak
timis traukinyje važiuodami miego
davo. Kartais padarydavo pertrauką 
gimnazijoj, o keletą dienų prisiglau
dė Šv. Kazimiero kolegijoj Romoje. 
Kiti išvyko pas draugus arba gimines 
į Lietuvą. A.Š.

Sportas
Lietuvos bokso 

karalius

Štutgarte įvykusioje ceremonijoje 
buvo įteikti 36 “Fair play“ apdovano
jimai. Vieną iš jų gavo Lietuvos 
bokso karalius - Algirdas Šocikas.

A. Šocikas gimė 1928 m. gegužės
28 d. Pirmasis jo treneris buvo L. Mi
siūnas. Nuo 1946 m. iki 1956 m., kai 
sportininkas nutarė atsisveikinti su 
profesionaliu boksu, A. Šocikas ringe 
kovojo 128 kartus, iš kurių net 118 
kartų laimėjo. Tarptautinėse varžy
bose dalyvavo 32 kartus, šventė 30 
pergalių. 1953 m. Varšuvoje ir 1955 
m. Berlyne geriausias Lietuvos bok
sininkas tapo Europos čempionu. 
Nuo 1950 m. iki 1956 m. A. Šocikas 
buvo nenugalimas buvusioje Sovietų 
sąjungoje. Per šventinę ceremoniją 
Štutgarto operos teatre Lietuvos 
bokso karalius buvo apdovanotas 
“Fair play“ garbės diplomu. Jį taip 
pat gavo dar 18 laureatų iš 14 šalių.

Eltos korespondentui pirmasis 
Lietuvos “Fair play“ laureatas pasa
kė: ’Tiesiog man pasisekė, nes Lie
tuvoje yra daug sportininkų be 
manęs, kurie galėjo būti apdovanoti 
šiuo diplomu, tačiau labai netikėta ir 
malonu, kad pasirinko manęs. Tai, 
kad manęs neužmiršta, mane yra 
svarbu“.

Čiuožėjų nesėkmės 
Dortmunde

Vokietijos Dortmundo mieste pra
sidėjo Europos dailiojo čiuožimo 
čempionatas." Jame dalyvauja ir Lie
tuvos sportininkai.

Vyrų varžybose dalyvauja 35 
čiuožėjai iš 27 šalių, moterų - 37 iš 
27 šalių, porų varžybose dalyvaus 18 
porų iš 11 šalių, šokius ant ledo atliks
29 poros iš 20 šalių.

Gaila, bet tik prasidėjusiose vyrų 
čiuožimo varžybose lietuvis V. Jurai- 
tis, B grupėje užėmęs paskutinę 13 

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

kose nuo 1995 m. vasario 3 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio 
valiutų santykius:

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.

Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt.

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 6.3272 Latvijos latai 7.3529
100 Armėnijos dramų 0.9843 1000 Lenkijos zlotų 1.6359
Australijos doleriai 3.0374 Moldovos lėjos 0.9174
Austrijos šilingai 0.3741 Norvegijos kronos 0.6008
100 Azerbaidžano manatų 0.0956 Olandijos guldenai 2.3490
1000 Baltarusijos rublių 0.3445 Prancūzijos frankai 0.7594
Belgijos frankai 0.1279 100 Rusijos rublių 0.0981
Čekijos kronos 0.1450 SDR 5.8735
Danijos kronos 0.6675 Singapūro doleriai 2.7554
ECU 4.9734 Suomijos markės 0.8488
Estijos kronos 0.3283 Švedijos kronos 0.5365
100 Ispanijos pesetų 3.0313 Šveicarijos frankai 3.1128
100 Italijos lirų 0.2489 10000 Ukrainos karbovancų 0.2755
100 Japonijos jenų 4.0235 Uzbekijos sumai 0.1600
Kanados doleriai 2.8446 100 Vengrijos forintai 3.5345
Kirgizijos somai 
100 Kazachijos tengių

0.3704
6.9991

Vokietijos markės 2.6322

vietą, į pagrindines varžybas nepate
ko. Beje, pernai metais Kopenhagoje 
vykusiame Europos dailiojo čiuoži
mo čempionate V. Juraitis kvalifika
cinėje grupėje taip pat buvo paskuti
nis. Mūsų tautietė L Zenkevičiūtė 
taip pat iškrito iš varžybų, atrankos 
metu užėmusi 14, paskutiniąją vietą. 
Gal ledo šokių pora Margarita Dro- 
biazgo ir Povilas Vanagas pasirodys 
geriau.

’’Snickers“ rems mūsų 
krepšinį

Vilniuje, “Šarūno“ viešbutyje pa
sirašyta Lietuvos krepšinio federaci
jos ir firmos “Masters foods“ sutartis. 
Pagal ją firma, gaminanti saldainius 
"Snickers“, "Mars“, “Bounty“, pada
žus “Uncle Bens“, maistą šunims 
"Pedigree Pal“ ir katėms "Whiskas, 
įsipareigoja remti Lietuvos krepšinį 
iki 1996 m. vasaros. Daugiausia dė
mesio bus skiriama vaikams ir jauni
mui. “Snickers" tieks sporto invento
rių ir savo produkciją. Taip pat nu
matytas ir metimų konkursas visiems 
norintiems. Konkurse galės dalyvauti 
tie, kas nusipirks penkis “Snickers“ 
saldainius ir išsiųs jų popierėlius bei 
užpildytą kuponą į “Snickers“ atsto
vų būstinę. Konkurso finalas - ge
gužės 7 d. Pagrindinis prizas - 4 die
nų kelionė į JAV žiūrėti NBA rung
tynių.

Dvi žalgiriečių pergalės ir 
lemtingas pralaimėjimas

Sausio 29 d. Maskvoje prasidėjo 
III “Sandraugos“ futbolo turnyras. 
Lietuvai jame atstovauja šalies čem
pionato pirmojo rato nugalėjotas 
Vilniaus ”Žalgiris-EBSW“. Pirmo
siose rungtynėse lietuviai 1:0 nuga
lėjo Baku “Nefči“ iš Azerbaidžano. 
Pergalę lėmusį įvartį 50 minutę vil
niečiams pelnė saugas D. Vencevi- 
čius. Antrose rungtynėse “Žalgiris- 
EBSW“ žaidė su Dušanbės “Sitora“. 
Žalgiriečiai laimėjo didžiuliu skirtu
mu 6:0. Trečiosiose rungtynėse lietu
viai 1:4 pralaimėjo Maskvos “Sparta
kui“. ”Žalgiris-EBSW“ savo grupėje 
užėmė antrąją vietą ir į pusfinalį 
nepateko.

Sėkmingai startuoja 
Suomijoje

Šveicarijoje, Ženevoje, rekordi
niais plaukimais Europos čempiona
to metus pradėję lietuviai plauki
kai sėkmingai rungtyniauja ir Ęspo 
mieste Suomijoje. Olimpietis N. 
Beiga 50 m krūtine įveikė per 29,09 
sek. ir užėmė antrąją vietą.

M. Špokas 100 m nugara finalinį 
plaukimą baigė per 55,23 sek. ir 
užėmė III vietą. Antrankos plaukime 
M. Špokas net 2,25 sek. pagerino 
savo paties Ženevoje pasiektą Lietu
vos rekordą. Dar vieną mūsų šalies 
rekordą jis pagerino 50 m nugara 
atrankos plaukime.

7
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LONDONE
LIETUVOS

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS

Vasario 18 dieną, šeštadienį,
18.30 vai. įvyks Lietuvos Nepriklau
somybės 77-ųjų metinių minėjimo 
koncertas. Jis bus Bishopsgate insti
tute, 230 Bishopsgate London EC2.

Programoje dalyvaus:
Eglė Janulevičiūtė - fortepijonas;
Rusnė Mataitytė - smuikas (ji grojo 

su Londono simfoniniu orkestru);
Petras Vyšniauskas - saksofonas 

(svečias iš Lietuvos).
Rengėja - DBLS centro valdyba - 

kviečia visus londoniečius ir jo apy
linkių lietuvius apsilankyti šiame 
koncerte.

ŠVENTINĖS PAMALDOS
Vasario 19 dieną, sekmadienį, 11 

valandą Londono lietuvių Švento 
Kazimiero šventovėje 21 The Ovai, 
London E2 bus švenčiama Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė.

Londoniečiai kviečiami iš anksto 
šią datą rezervuoti, kad galėtų daly
vauti pamaldose.

PATAISOS
Šių metų ”EL“ Nr. 4 išspaus

dintame pasakojime apie Bronės 
Sirbintaitės-Daunorienės gyven
imą praleisti jos gimimo metai (ji 
gimė Rygoje 1906 m. balandžio 
13 d.). Be to, jos vyrą Bronių 
bolševikai suėmė 1941 metų 
sausio mėnesį, o ne birželio.

Atsiprašome autorę ir skaityto
jus už netikslumus.

ELR

PAMALDOS
Bradforde - vasario 5 d., 12.30 

vai.
Mansfielde - vasario 5 d., 14.30 

vai., Šv.Pilype, 3 Chesterfield Rd. 
South.

Nottinghame - vasario 5 d., 
11.15 vai., Židinyje.

Birminghame - vasario 11 d.,
14.30 vai., Sv.Onoje, 96 Bradford St.

Eccles - vasario 12 d., 12.15 vai.
Nottinghame - vasario 12 d., 

11.15 vai., Židinyje.

METINIS SUSIRINKIMAS 
SODYBOJE

DBLS Sodybos skyriaus metinis 
susirinkimas įvyks 1995 m. vasario 
11 d., šeštadienį, Headley Park, 
Picketts Hill, Hants. Susirinkimas 
prasidės 15 vai. 30 min.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

SODYBOJE
Vasario 11 d., 19 vai., Sodyboje 

prasidės Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimas.

Po iškilmių skambės gyva muzi
ka, veiks bufetas.

Dėl papildomos informacijos ir 
bilietų kreiptis į Veroniką Jurienę 
telefonu 0420 47 2810.

Visų tautybių žmonės malo
niai kviečiami į šventę!
Sporto ir socialinio klubo kroniką

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ 
VAKARAS

1995 metų vasario 25 dieną,
19.30 vai. bus tradicinis Užgavėnių 
blynų vakaras. Jis įvyks klubo pa
talpose 345A Victoria Park Road, 
London E9.

Klubo vadovybė kviečia visus 
apsilankyti.

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE
Mūsų nuolatinis ir didžiulis rėmė

jas William Meek, gyvenantis Jersey 
saloje, sulaukė 92 metų amžiaus. Ta 
proga artimieji surengė jo gimta
dienio pobūvį. William Meek prašė, 
kad dovanos jam nebūtų teikiamos; 
jis pageidavo, kad tokių ketinimų tu
rėję sveikintojai aukotų Britų-lietuvių 
pagalbos fondui vaikams Lietuvoje. 
Jis sakė: "Tai mano mėgiamiausia 
labdaros organizacija“. Pobūvio da
lyviai paaukojo 194 svarus, kurie 
skirti minėtam fondui. Po gimtadie
nio W. Meek išvyko aplankyti savo 
giminių Naujojoje Zelandijoje.

Be to, dar gautos šios aukos:
10 svarų - Vladas Andriulis, 

Argile.
5 svarus - P. Žukas, Maidenhead.
300 svarų - gauta iš asmenų, kurie 

aukojo per ’’Charties Aid Fundation“.
Fondo vadovybė nuoširdžiai dė

kinga savo rėmėjams už visas aukas, 
kad ir kokios jos būtų.

Naujas aukas siųsti: British- 
Lithuanian Relief Rund for 
Children in Lithuania, 21 the Oval, 
London E2 9DT.

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

NOTTINGHAME
VASARIO 16-OSIOS 

MINĖJIMAS
Š. m. vasario 25 d. DBLS Nottin- 

ghamo skyriaus valdyba rengia Lie
tuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
77 metų paminėjimo sukaktį.

Minėjimas įvyks Latvių klubo pa
talpose: 1A Standhill Road, Nottin
gham (kampe Carlton Road ir Stand
hill Road). Pradžia 6.30 vai. (18 vai.).

Paskaitą skaitys visuomenininkas 
Juozas Maslauskas.'

Meninėje dalyje pasirodys pagar
sėjęs, jau seniai Nottinghamą visur 
reprezentuojantis ’’Gintaro“ choras.

Pasivaišinsime Moterų draugijos 
paruoštais užkandžiais ir kavute. 
Veiks turtinga loterija.

įėjimas - aukos pagal išgales.
Valdyba mielai kviečia visus apsi

lankyti, susitikti draugus, pasilinks
minti, padainuoti ir lietuviškai pra
leisti mums taip brangų vakarą.

Kitą dieną 11.15 vai. ryto visi 
kviečiami dalyvauti Sielovados Židi
nyje DBLS vietos skyriaus aukoja
mose mišiose už Lietuvą.

DBLS Nottinghamo 
skyriaus valdyba

DERBY
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS
Š. m. vasario 26 d., sekmadienį, 

DBLS Derby skyrius rengia Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimą.

Jis įvyks ukrainiečių klubo patal
pose: 27 Chamwood Str. Derby, 2 
vai. p. p.

Programoje oficialioji dalis su 
DBLS Centro valdybos pirmininko J. 
Alkio paskaita.

Vėliaus bus meninė dalis. Joje pa
sirodys meninės pajėgos iš Nottin
ghamo.

Po minėjimo susirinkusieji bus 
pavaišinti kavute bei sausainiais. 
Veiks įvairi ir turtinga loterija.

Visus vietos bei apylinkės, taip 
pat ir iš toliau tautiečius bei svečius 
maloniai kviečiame į minėjimą gau
siai apsilankyti, kur visi kartu atšvę- 
sime mūsų brangią tautinę šventę, 
pasigrožėsime lietuvišku menu bei 
pasidalysime įspūdžiais.

DBLS Derby skyrius

BRADFORDE
VASARIO 16-OSIOS IR 

KOVO 11-OSIOS 
MINĖJIMAS

1995 m. vasario 19 d., sekmadie
nį, 3.30 vai. p. p. ’’Vyties“ klubo sa
lėje DBLS Bradfordo skyrius ir lietu
vių klubas ’’Vytis“ rengia Vasario 
16-Kovo 11d. minėjimą.

Paskaitą skaitys A. Bučys. Bus 
meninė dalis.

Kviečiame vietinius ir apylinkės 
lietuvius gausiai dalyvauti.

DBLS Bradfordo skyrius ir 
lietuvių klubas "Vytis“ 

MANČESTERYJE
RAMOVĖS SUSIRINKIMAS

Sausio 21 d. LKV S-gos ’’Ramo
vės“ Mančesterio skyrius surengė 
ML Soc. klube metinį narių susirin
kimą. Jame valdyba ir revizijos ko
misija padarė pranešimus, išnagri

DBLS METINIS SUVAŽLA VJMAS

1995 m. DBLS ir Lietuvių Namų Bendrovės 
suvažiavimas įvyks balandžio 22-23 dienomis 
Londone.

Suvažiavimo dienotvarkė bus pranešta vėliau.

ELI

nėjo skyriaus reikalus, išrinko val
dybą 1995 m.

Susirinkimą atidarė ramovėnų 
skyriaus pirmininkas V. Bernatavi
čius. Jis pasveikino susirinkusius, pa
dėkojo už atėjimą į susirinkimą ir 
paprašė visų tylos minute pagerbti 
mirusius skyriaus narius.

Susirinkime pirmininkavo A. Po- 
dvoiskis, sekretoriavo J. Šablevičius. 
Paskutinio susirinkimo protokolą 
perskaitė K. Pažėra. Su DBLS centro 
valdybos raštais supažindino sekreto
rius H. Vaineikis, su iždo būkle iždi
ninkas A. Vigelskas. Revizijos ko
misijos aktą perskaitė S. Lauruvėnas.

Iš valdybos pranešimų matėsi, kad 
skyrius per metus atliko visus įsipa
reigojimus: kartu su klubu surengė 
Naujųjų metų sutikimą, organizavo 
Dariaus ir Girėno, Vietinės rinktinės 
ir Kariuomenės šventės minėjimus. 
Su organizacijomis bendradarbiavi
mas ir sugyvenimas buvo geras. Na
rių yra 37. Jų būta daugiau kaip 100, 
daugelis mirė, kiti išsikėlė gyventi 
kitur. Finansinė skyriaus iždo būklė 
patenkinama.

Šiems metams valdyba išrinkta iš 
trijų asmenų: pirmininkas - V. Berna
tavičius, sekretorius - H. Vaineikis, 
iždininkas - A. Vigelskas. Revizija: 
S. Lauruvėnas (pirm.), A. Podvoiskis 
ir V. Motuzą.

Iškelta veiklos sumanymų, apie jų 
įgyvendinimą palikta spręsti valdybai.

Susirinkimą baigė skyriaus pirmi
ninkas V. Bernatavičius. Sugiedotas 
Lietuvos himnas.

Naujai valdybai linkime sėkmės.
A. P-kis

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Vasario 18 d. DBLS Mančesterio 

skyrius lietuvių klube rengia Vasario 
16 ir Kovo 11d. minėjimą. Paskaitą 
skaitys H. Vaineikis. Bus meninė 
dalis.

Kviečiame gausiai dalyvauti. 
DBLS Mančesterio skyriaus valdyba

DBLS SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Vasario 25 d., šeštadienį, 5 vai. 
vakare punktualiai DBLS Mančeste
rio skyriaus valdyba šaukia metinį 
narių susirinkimą, kuriame valdyba ir 
revizijos komisija padarys praneši
mus, bus renkama valdyba 1995 me
tams, nagrinėjami skyriaus reikalai ir 
renkamas atstovas į DBL Sąjungos 
suvažiavimą Londone.

Tuoj po susirinkimo prasidės Už
gavėnių vakaras.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Skyriaus valdyba

BIRMINGHAME
METINIS SUSIRINKIMAS

Kovo 11 dieną 11 valandą 30 
min. šaukiamas DBLS Birminghamo 
skyriaus susirinkimas. Jis įvyks p. S. 
Starkos name, 48 Willows Rd. Mo
sely. Bus renkamas atstovas į DBLS 
metinį suvažiavimą Londone, taip 
pat aptarti skyriaus reikalai.

DBLS skyriaus narių pageidavi
mu, kviečiame į susirinkimą DBLS 
centro valdybos pirmininką. Būsime 
labai dėkingi, jei jis priims mūsų 
kvietimą.

Narių dalyvavimas būtinas.
DBLS Birminghamo

skyriaus valdyba

PASAULYJE
Biznieriai raginami 

prisiminti humanizmą
Čikagos arkivyskupas kardinolas 

Joseph Bernardin, susitikdamas su 
vietiniais biznio pasaulio žmonėmis, 
iškėlė skaudžią problemą: Amerikos 
ligoninėse ekonominis aspektas vis 
labiau nugali žmogiškąjį, nors pasta
rasis turėtų būti visos sveikatos ap- 
saugos sistemos pagrindas. Kardino
lo Bernardin žodžiais tariant, ligoni
nėse rūpestis žmogaus sveikata ir 
pagarba ligonio žmogiškajam oru
mui turėtų būti svarbiau už tikslą 
pasipelnyti. Susidariusi padėtis rim
tai gresia ligonių, nesiekiančių pel
no, tolesniam gyvavimui, nors tos li
goninės, kardinolo nuomone, yra 
amerikietiškos sveikatos apsaugos 
sistemos širdis.

Krikščionybės 
vienijantis pašaukimas

Romoje, La Sapienza universitete 
įvyko susitikimas tema "Kataliku 
vaidmuo Italijos kultūroje ir visuo
menėje“. Kardinolas Tonini savo pa 
sisakyme pabrėžė, kad vyksta pasau
lio vienijimosi procesas, kuriame 
tirpsta fanatiškas nacionalizmas ir vis 
labiau įsitvirtina bendro tautų likimo 
suvokimas. Šioje padėtyje krikščio 
nybė atgauna savo tikrąjį, vienijantį 
pašaukimą.

Britanijos Raudonojo 
Kryžiaus sukaktis

Londone prasidėjo Britanijos 
Raudonojo Kryžiaus organizacijos 
125 metų sukakties minėjimas. Pri- 
ėmimai, specialūs leidiniai, lėšų rin 
kimo kampanijos visus šiuos metus 
primins ne tik garbingą Britanijos 
Raudonojo Kryžiaus praeitį, bet it 
dės pagrindą tolesniam organizacijos 
gyvavimui. Pagal dienraštį "Times“, 
tikroji organizacijos įkūrimo dieni 
yra liepos 22-oji. Kaip tik tą dieni 
1870 metais pulkininkas Robert 
Lloyd Lincey parašė laišką "Times’ 
laikraščiui, kur aprašė prancūzų- 
prūsų karo baisumus ir siūlė įkurti 
britaniškąją asociaciją, turinčią prisi
dėti prie Tarptautinio Raudonoje 
Kryžiaus Komiteto pirmtakės - kare 
ligonių ir sužeistųjų slaugymo aso 
ciacijos - veiklos. Dabartiniu mete 
savanorių, dirbančių Anglijos Raudo 
nojo Kryžiaus naudai, vis mažėja. 
Per dešimt paskutiniųjų metų jų skai 
čius nuo beveik 200 tūkstančių su
mažėjo iki 90 tūkstančių, t. y. 55%.

Žiauru ir baisu
Belgijos televizijos žiūrovai vieni 

vakarą su siaubu stebėjo olandų tele 
vizijos dokumentinį filmą kiek sno 
bišku pavadinimu: "Pareikalauto! 
mirties kronika“. Žinoma, kilo žiūro 
vų reakcija - daugiausiai protesto pa 
reiškimai, nes filmas buvo rodomai 
beveik pusantros valandos, labiausia 
žiūrimu televizijos laiku, vakare. Be 
protestuota buvo ne dėl paties filme 
parodymo, kiek dėl televizijos išpro 
vokuotų debatų prieš filmą ir, žino 
ma, po jo pasirodymo. Nesunku su 
prasti, kad kalbama apie eutanazįjl 
t.y. pareikalautą mirtį.

Televizijoje parodyto dokumeB 
tinio filmo siužetas - paprastas i 
tragiškas. Vyriškis, jau pradėjęs sept 
intą dešimtį, buvęs nedidelio nestoro 
no Amsterdame savininkas, turintis 
pamaldžią ir mylinčią žmoną, bei 
bevaikis, prieš metus sužino, joj 
serga baisia liga: aštria miopatijos 
forma, t. y. nenumaldomai progre 
suojančia nervų ir raumenų sistemos 
liga. Malonus gydytojas maloniai p» 
aiškina, jog liga nepagydoma ir ui 
kelių savaičių žmogaus laukia mirti1 
baisiuose skausmuose. Žmogų 
nelieka jokių abejonių: jam eutanaš 
ja atrodo geriausias būdas iškeliaut 
iš šio pasaulio.

Šį dokumentinį filmą daugeli 
Belgijos televizijos žiūrovų įvertini 
taip: žiauru ir baisu.

Vatikano radijo lietuviškų laid 5 
redakcijos žinia
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