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LIETUVOS ATEITIS
Birželio 29 d. Lietuvos Misija 

JT pranešė, jog JTO Vaikų Fondas 
(UNICEF) baigdamas birželio 15 
d. pradėtą tarybos sesiją priėmė 
rezoliuciją^praplėsti savo veiklą 
Baltijos valstybėse. Spjmsdijnamę 
tos organizacijos veiklą Baltijos 
valstybėse, jos paramą ir rekomen
dacijas, sudarytą pagal publikaci
jas Lietuvos periodinėje spaudoje.

Maždaug 8 milijonus gyventojų 
turinčios Baltijos šalys tapo tarp
tautinių finansų, labdaros ir kitų 
organizacijų rūpinimosi objektu. 
Nors pagrindiniai socialinės ir 
sveikatos apsaugos rodikliai 
Baltijos šalyse yra kai kuo panašūs 
į išsivysčiusių šalių rodiklius, to, 
deja, negalima pasakyti apie 
gyventojų pajamas, kurios labai 
menkos, o šių šalių ekonominė 
padėtis daugiau panaši į besivys
tančių šalių. Visose trijose šalyse 
apstu skurdo, nulemto ekonominio 
nuosmukio, jau peraugančio į va
dinamąjį kolapsą, t.y. ekonominį 
žlugimą. Suprantama, tai nereiškia, 
kad padėtis beviltiška, kad jos 
nepavyks ištaisyti. Bet daug kuo 
reikia labai rimtai rūpintis.

Lankydamiesi trijose Baltijos 
šalyse, UNICEF ekspertai pažy
mėjo, kad šis vizitas - didelio ir 
glaudaus bendradarbiavimo pra
džia, kad tolesnės paramos Baltijos 
šalims klausimus aptars organi
zacijos vykdomasis komitetas.

Lyginant kai kuriuos pagrin
dinius rodiklius, gyventojų per 
metus tenkanti visuminio naciona
linio produkto dalis, išreikšta dole
riais, atrodytų taip: Lietuva - 1800, 
Estija - 2100, Latvija - 2200.

1990 m. mitybos rodikliai, nors 
pasenę ir atspindintys 1990 metų 
padėtį, jau tuomet rodė, jog stinga 
mėsos, pieno produktų, mažokai 
suvartojama daržovių ir dar 
mažiau - vaisių, jau nekalbant apie 
citrusinius.

Tačiau k dabar aktualios tyrinė
tojų pastabos apie tai, jog gyven
tojų maiste labai stinga vitaminų A 
ir C, geležies turinčių produktų. 
Gal todėl daug išblyškusių vaikų ir 
moterų. Gyventojai, palyginti su 
Vokietijos ir Šiaurės šalių, yra 
žemesnio ūgio, blogiau fiziškai 
išsivystę.

Tačiau didžiausią susirūpinimą 
kelia apsirūpinimas energijos 
ištekliais. Jei Lietuva šiais 
ištekliais bent iš dalies apsirūpina, 
tai Latvija - daug blogiau, o Estijai 
belieka pasikliauti Šiaurės šalių, 
pirmiausia Suomijos, parama. Per 
anksti išjungus centrinį šildymą, 
daug Estijos vaikų persišaldė, slo
gavo, sirgo kvėpavimo takų 
uždegimais.

Stinga ne tik vaistų ir vakcinų, 
bet ir naujagimiams skirto maisto. 
Mat visa tai, kas anksčiau buvo 
gaunama iš Rusijos ir Rytų 
Europos, dabar tenka pirkti už va
liutą. Iš Vakarų gaunama humani
tarinė pagalba negali tenkinti visų 
poreikių. UNICEF organizacija 
savo ruožtu irgi stengiasi padėti 
Baltijos šalims, aprūpinant jas, 
pavyzdžiui, skiepais nuo tymų, kai 
kuriais pagrindiniais vaistais, nau
jagimių maistu.

Visose trijose šalyse bene opi
ausia problema, kaip daugiau 
padėti našlaičiams, suluošintiems 
ir protiškai atsilikusiems vaikams. 
Daugelis jų valstybės išlaikomi, 
gyvena specialiose įstaigose. 
Kuriami planai, kaip juos inte
gruoti į visuomenę, mokyti ir 
auklėti su normaliais vaikais.

Jaučiamas specialiai parengtų 
socialinių darbuotojų stygius. 

Buvusioje TSRS socialiniai dar
buotojai nebuvo rengiami. Todėl 
labai pasigendama specialistų, ga
linčių kompetetingai spręsti tokias 
problemas, kaip paauglių nusikal- 
tamumas, smurtas, alkoholizmas 
bei narkomanija ir 1.1. Pažymėtina, 
kad pereinant prie rinkos ekono
mikos ir konkurencijos, tokios 
problemos vis aštrėja. Negalima 
išsiversti be jas sprendžiančių pro
fesionalų.

Visų trijų šalių visuomenė 
sunerimusi dėl mažo gimstamumo, 
norėtų jį didinti. Bet geriems 
norams kelią pastoja sunki 
ekonominė padėtis, didėjantis 
abortų skaičius. Buvusioje TSRS 
šalyje jų daroma daugiausia 
pasaulyje.

1992 metais nepatenkintas šių 
šalių poreikis vaikų ir motinų 
pagrindiniams vaistams, vakci
noms ir kūdikių maistui vertina
mas maždaug 1,8 milijono dolerių, 
iš kurių 1,2 milijono tenka 
Lietuvai. Kad padėtis pagerėtų, 
1993 metais Baltijos šalims 
reikalinga maždaug 2 mln. dolerių 
pagalba.

1992 metais medicinos įrangos 
pasigendama 1,5 mln. dolerių 
sumai, iš kurios Lietuvai tenka 0,8 
milijono.

Preliminaraniais skaičiavimais 
socialiniams darbuotojams rengti 
reikalingos lėšos (10000 gyventojų 
turėtų aptarnauti 1 socialinis dar- 
buptojas) siekia 4,1 mln. dolerių. 
Iš to skaičiaus Lietuvai tenka 2 
milijonai. Iš nurodytos 4,1 mln. 
dolerių sumos maždaug pusės 
prireiks jau šiais ir 1993 metais.

Maždaug 1 mln. dolerių prireiks 
kūdikių mitybai gerinti, šeimos 
planavimui propaguoti, sveikatos 
apsaugos informacijai skleisti. 
Maždaug pusė nurodytos sumos 
tenka Lietuvai.

Reikia įkurti 3 mln. dolerių 
apimties Baltijos šalių gyventojų 
sveikatos fondą.

EKSPERTŲ NUOMONĖS SANTRAUKA

1992 m. liepos 2-28 d. 
“Bičiulystės” savaitraštyje buvo 
pateikta UNICEF pažyma, kurią 
žemiau spausdiname.

UNICEF - Jungtinių Tautų 
Organizacijos tarptautinis vaikų 
rėmimo fondas buvo įkurtas pagal 
JTO Generalinės Asdamblėjos 1946 
m. gruodžio 11d. rezoliuciją padėti 
Europos valstybių vaikams, 
nukentėjusiems per antrąjį pasaulinį 
karą. Nuo 1950 metų Fondas 
pradėjo rūpintis besivystančių šalių 
vaikų ir jaunimo materialiniu ir 
socialiniu gyvenimu.

Fondo lėšas sudaro šalių - Fondo 
dalyvių vyriausybių, JTO įstaigų, 
visų meninių organizacijų, privačių 
asmenų ir kiti laisvanoriški įnašai. 
1985 m. duomenimis Fondo pagalbą 
gavo 121 valstybės vaikai.

1965 metais UNICEF buvo 
apdovanotas Nobelio taikos premija. 
Fondo iniciatyva 1979 metai buvo 
paskelbti Tarptautiniais vaiko 
metais

Fondą tvarko valdyba, kurią 
sudaro šalių UNICEF narių atstovai. 
Valdyba posėdžiauja kartą per 
metus. UNICEF tautiniai komitetai 
yra daugiau kaip 30 pasaulio valsty
bių. UNICEF sekretoriato būstinė 
yra Niujorke, regioniniai skyriai 
Ženevoje, Nairobyje, Lagose, 
Alžyre, Pekine, Delyje, Beirute, 
Sidnėjuje, Tokijyje.

Liepos 25 - rugpjūčio 1 dienomis Lietuvių sodyboje įvyko skautų stovyk
la. Nuotraukoje LSS Europos rajono skautininkų židinys.

DĖL RUSŲ GYVENTOJŲ TEISIŲ
Lietuvos Respublika, nuo 1990 

m. kovo 11d. nuosekliai atkur- 
dama 1940 m. SSSR aneksijos 
panaikintą nepriklausomą Lietuvos 
valstybingumą, siekė ir toliau sieks 
pilietinės visuomenės, kurioje 
žmogaus teises ir laisves garnatuo- 
ja Konstitucija, kiti įstatymai ir 
valstybės institucijų veikla. Gerai 
žinomi: tarptautinio pritarimo 
sulaukę Lietuvos Respublikos 
įstatymai dėl pilietybės ir tarptauti
nių mažumų teisių, Lietuvos 
Respublikos ir Rusijos Federacijos 
tarpvalstybinių santykių pagrindų 
sutartis, užtikrinę civiliams 
Lietuvos gyventojams, nepriklau
somai nuo jų tautybės ir kilmės 
galimybę pasirinkti pilietybę ir 
dalyvavimo valstybės bei visuo
menės gyvenime būdus. Todėl ste
bina Rusijos Federacijos AT 1992 
m. liepos 17 d. pareiškimas "Dėl 
žmogaus teisių Baltijos valsty-

Baltijos šalis ištiko precedento 
neturinti krizė, gręsianti netik ekono
miniu, bet socialiniu kolapsu, 
kelianti grėsmę labiausiai 
pažeidžiamų gyventojų grupių, 
motinų ir vaikų svaikatai. Tai ne tik 
ekonomikos, bet ir žmogaus krizė. 
Bet jos akivaizdoje negalima nuleisti 
rankų. Kiek ji apims žmonių, kaip 
juos paveiks, galiausiai priklauso, 
kaip operatyviai ir apgalvotai bus 
rūpinamasi žmonių sveikata ir mity
ba tiek pačių Baltijos šalių, tiek ir 
tarptautiniame lygmenyje. Labai 
svarbu yra nuolat tirti susidariusią 
padėtį, prognozuoti pasekmes ir 
daryti viską, kad būtų išvengta to, 
kas nepageidautina ir žalinga. Rytų 
Europos pavyzdys rodo, kad anksči
au ar vėliau sustos kai kurios 
įmonės, prasidės nedarbas. Jau dabar 
darytina viskas, kad išvengtume jos 
skaudžių pasekmių.

Vis mažiau gaminant ir kylant 
kainoms, mažėja šeimų realios 
pajamos. Skurdas greičiausiai pasi
beldžia į gausių šeimų, pensininkų ir 
invalidų duris. Tokios šeimos negali 
verstis be valstybės socialinės 
paramos. Ji teikiama, tačiau 
socialinės pagalbos skurstantiems 
mechanizmas tobulintinas ta prasme, 
kad didėjančios kainos neturėtų 
lenkti visokių socialinių išmokų ir 
kompensacijų.

(Nukelta į 2 psl.) 

bėse". Jame konstatuojamas, o 
vėliau skatinamas "tarpnacionalių 
santykių paaštrėjimas Baltijos val
stybėse, kuriose etninių ateivių iš 
Rusijos skaičius siekia du su puse 
milijono", skelbiami "žmogaus 
teisių pažeidimai Baltijos 
valstybėse" ir panašūs konkrečiai 
nepagrindžiami kaltinimai, visai 
pamirštant apie tą visokių teisių 
pažeidimą, koks yra neteisėtas 
Rusijos kariuomenės laikymas 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje be 
tų valstybių sutikimo.

Gali būti, jog minėti kaltinimai 
kaip tik ir yra skirti nukreipti tarp
tautinį dėmesį nuo Helsinkio kon
ferencijos dalyvių - valstybių 
vadovų pasitarime paskelbto vie
ningo raginimo: "skubiai, tvarkin
gai ir visiškai" išvesti Rusijos ka
riuomenę iš Baltijos valstybių.

Pareiškimo tezė, kad minėti 
gyventojai yra "netekę pilietybės", 
sietina su SSSR išnykimu, o juk ne 
Baltijos valstybės tai padarė. 
Pareiškime dar minimi Rusijos 
pasiūlymai papildyti tarpvalsty
bines sutartis konkretesniais 
dvišaliais susitarimais. Dvišaliai 
susitarimai tarp Rusijos ir Lietuvos 
yra daromi nuo pat 1992 m. liepos 
29 d. ligi šiandien, ir todėl 
priekaištas, neva Rusijos pastangos 
"liko nesuprastos", yra visiškai 
nepagrįstas.

Lietuvos Respublikos AT Prezi
diumas apgailestauja, kad Rusijos 
Federacijos AT priėmė tokį 
nekonkretų pareiškimą trijų 
Baltijos valstybių, taigi ir Lietuvos 
atžvilgiu.

Lietuvos Respublikos AT 
Prezidiumas mano, kad kitas 
Rusijos Federacijos AT 1992 m. 
liepos 17 d. dokumentas - nutari
mas "Dėl žmogaus teisių Estijoje" 
yra itin šiurkštaus didelės val
stybės spaudimo mažam kaimynui 
pavyzdys, be kita ko, prieštarau
jantis 1992 m. liepos 9 d. 
Helsinkio deklaracijos 23 para
grafui. Vargu, ar tokia dvasia pri
imtas nutarimas padės išspręsti 
bent vieną esamų problemų, 
atvirkščiai, gali jas paaštrinti ir 
sukurti naujų, todėl Lietuvos 
Respublikos AT Prezidiumas 
reiškia didelį susirūpinimą.

Vytautas Landsbergis
Lietuvos Respublikos

AT Pirmininkas

NUSIGRIEBIAME
NET UŽ ŠIA UDO

Kai Lietuvos vaikų fonde lankėsi 
Jungtinių Tautų tarptautinio vaikų 
fondo (UNICEF) misijos atstovai, 
buvo nusistebėta kai kurių mūsų 
organizacijų olimpine ramybe. “Jūs 
esate kolapso būsenoje, o norite pa
rodyti, kad pasirengę kopti į 
Everestą!” - taip kalbėjo specialistai 
iš Ženevos. Didelį susirūpinimą 
išreiškė ir Krikščioniškas vaikų fon
das (JAV). Fondo prezidentas, 
viešėjęs respublikoje, taip pat 
pasakė: “Jūs net nenujaučiate, kas 
jūsų laukia. Mums net ir Amerikoje 
neramu dėl jūsų, ypač dėl vaikų ir 
daugiavaikių šeimų!..”

Į Lietuvą iš daugelio pasaulio 
kraštų skuba labdaros siuntos, 
atvažiuoja specialistai, triūsia 
pasišventę žmonės, negailėdami nei 
savo laiko, nei sveikatos.

Tačiau, deja, mūsuose dirbama 
vangiai, nenoriai, raminant save ir 
kitus. Į labdaros organizacijas vis 
dar žiūrima kaip į kokius keis
tuolius, net trukdančius “rimtai 
dirbti”. Valstybinės struktūros 
nesupranta labdaros reikšmės, 
nesistengia rimtai remti fondo veik
los, o kartais net nustumia į šalį. 
Tragiškiausia, kad mes patys savo 
rankomis užsmaugiame... užsie
niečių iniciatyvą. Štai du labai 
iškalbingi pavyzdžiai...

Šių metų pradžioje Lietuvoje 
lankėsi Europos labdaringų fondų 
asociacijos prezidentas ponas 
Ričardsonas. Jis pasakė: “Jūs turite 
susivienyti, apsijungti ir įstoti į 
foūsų sąjungą. Tuomet gausite 
visokeriopą paramą. Mes jus 
išmokysime kaip laisvos rinkos 
sąlygomis reikia tapti labdaros pro
fesionalais...” Deja, gražiai priimta 
delegacija išvyko, o konsolidavi- 
mosi reikalai nepajudėjo!

Dar skaudesnis atvejis su 
UNICEF misija. Jos atstovai atvyko 
pakviesti mus į tarptautinę organi
zaciją, rekomendavo kuo skubiau 
įsteigti iniciatyvinę grupę ir parengti 
prielaidas Lietuvos nacionaliniam 
komitetui sudaryti... Durys į Europą 
ir Jungtinių Tautų tarptautinį vaikų 
rėmimo fondą atsidarė pačios. 
“Prašom, ponai...” Deja ir vėl niekas 
nepajudino net piršto, praėjo šeši 
mėnesiai, bet iniciatyvinės grupės 
nėra, niekas net nesistengia įsigilin
ti, ką gi siūlo ir ką apie mus galvoja 
tarptautinės organizacijos.

Lietuvos vaikų fondas per 
Krikščioniškąjį vaikų fondą (JAV) 
netiesioginiais keliais gavo 
UNICEF misijos labai vertingą 
medžiagą, kurios santrauką čia 
pateikiame. Tarptautinio fondo 
išvados labai liūdnos ir verčiančios 
suklusti! Lietuvos vaikai pavojuje! 
Šeimos pavojuje! Žmonių sveikata 
pavojuje! Trūksta vaistų, vitaminų 
dabar, o rytoj dar bus blogiau!.. 
Specialistai iš Ženevos paskaičiavo 
net kiek reikia lėšų suteikti mini
maliai pagalbai, teisiog teigte teigia, 
kiek mums priklausytų iš labdaringų 
organizacijų. . Bet, deja, su kuo 
kalbėti?.. Su kuo tartis?.. Kur 
nacionalinis komitetas?.. Kur 
Jungtinių Tautų fondo atrama?.. 
Viso šito kol kas nėra ir, turbūt, 
greitai nebus.

Žinoma, tai labai blogai. Atskiri 
fondai ir judėjimai daro savo darbą. 
Lietuvos vaikų fondas padėjo 
pagrindus naujai sistemai, pagal 
kurią pradėjome remti našlaičius ir 
vaikus, netekusius tėvų globos, o 
taip pat vaikus su negalėm bei 
našlių šeimas. Mes remiame vaikus 
ne apskritai, bet suteikiame 
konkrečią pagalbą konkrečiam 
vaikui, konkrečiai šeimai.

(Nukelta į 2 psl.)
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PREZIDENTAS ANTANAS SMETONA SEPTYNIOS DIENOS
1944 m. sausio 9 d. JAV, 

Klivlcnde, medinio namelio rūsyje 
staiga kilo gaisras. Namo gyventojai 
i< apatinių aukštų spėjo išbėgti, bet 
liepsna greitai pasiekė trečiąjį, ku
ltame gyveno Smetona. Smetonienė 
išln’igo paskutinę minutę tik su cha
latu, o Smetona kiek užtruko ir to 
užteko, kad žūtų. Jo kūnas rastas vir
tuvėje - užsidengęs galvą kailiniais, 
matyt, gelbėjosi nuo troškinančių 
dūmų.

Atvykę į nelaimės vietą 
Klivlendo gaisrininkai nieko įtartino 
nei ado, tačiau išeivijos spaudoje 
pasipylė įtarimai, buvo nuomonių, 
jog Maskvai į karo pabaigą tapo itin 
nepatogu turėti du Lietuvos prezi
dentus, kad slaptieji sovietų agentai 
per name dirbusią tarnaitę specialiai 
sukėlė gaištą ir panašiai.

Labai gedėjo tautininkai ir jų 
spauda, ypač “Dirva”. Velionis buvo 
pašai volas sausio 13 d. šv. Jono ka
tedroje. Palaidotas Kalvarijos 
kapinėse, kiek vėliau jo palaikai 
perkelti į Norvudo (Knollwood) 
mauzoliejų, tikintis juos perkelti į 
Lietuvą, kai ji bus laisva.

Įprasta tokios knygos pabaigoje 
glaustai įvertinti asmens gyvenimą ir 
darbus. Tad šios tradicijos 
nepažeiskime, nors tai padaryti bus 
sunkiausia. Sunku ne dėl to, kad 
Antanas Smetona buvo kontra- 
versinė asmenybė, o daugiau dėl to, 
jog visi iki šiol rašę apie jį žmonės 
vertino ar kritikavo Smetoną siaurąja 
prasme. Tenka iš dalies sutikti su A. 
Merkeliu, kad Smetonos vertinimų 
kontoversiškumą lėmė vertintojų 
praktiškumas. Krikščionys demokra
tai, valstiečiai liaudininkai, social
demokratai smerkė Smetoną už jo 
autoritarinės diktatūros įvedimą po 
valstybės perversmo 1926 m., už 
išvykimą į užsienį 1940 m. vasarą, 
už Lietuvos Respublikos žlugimą; 
socialdemokratai - už darbininkų 
politinių laisvių ir organizacijų 
varžymą, valstietijos interesų 
nepaisymą ir turtingųjų protega
vimą, biurokratinę-politinę valdymo 
sistemą, besiremiančia kariuomene 
ir saugumu, dešiniąsias politines 
pažiūras, o komunistai - už jų 
persekiojimus, areštus ir adminis
tracines nuobaudas, kalėjimus, 
Vainių ir- Dimitravo stovyklas kitaip 
manantiems, kitaip įsivaizduo
jantiems Lietuvos politinę ir 
socialinę sistemą, santvarką.

Ir visi kaltino Smetoną pagrįstai - 
jis nebuvo demokratas.

Nors ir buvo siekta, tačiau sukurti 
Smetonos asmens kultą Lietuvoje 
nepavyko, jo ir negalėjo būti - per 
daug sudėtinga buvo daugumos 
krašto gyventojų padėtis, gilėjo 
socialinė diferencijacija, režimas 
nieko konkretaus nežadėjo darbi
ninkams, mažažemiams bei beže
miams valstiečiams, nedaug ką dėl 
jų ir padarė, tiesa, ne dėl to, kad 
paprasčiausiai 'o nenorėjo. Negar
bino aklai Smetonos ir inteligentija, 
nors Smetona neprievartavo 
inteligentų ir meno žmonių kurti tik 
rėžimo labui, tenkinti tik tautininkų 
ideologinius poreikius.

Panašiai kalba ir bent kiek bandę 
analizuoti Smetonos asmenį autoriai. 
Išeivijos atstovai daugiausia kaltina 
Smetoną, kad jo politika leido 
sunaikinti Lietuvos Respubliką, 
dalis jų teigia, jog Smetona turėjo 
parodyti ryžtingumo ir priešintis 
Tarybų Sąjungai įvedant jai papildo
mus neribotus Raudonosios armijos 
kontingentus 1940 m. birželio 15 d., 
kiti, labiau realistai, mano, jog 
Smetonos pasirinktas neutraliteto 
kelias sudėtingomis tarptautinėmis 
1939-1940 m. aplinkybėmis buvo 
pats teisingiausias. Jeigu Lietuva dar 
1939 m. Vilniaus atsiėmimo pretek
stu būtų įsivėlusi į karą ir nuėjusi su 
Vokietija, rašė 1970 m. buvęs krašto 
apsaugos ministras K. Musteikis, - 
šiuo metu apie Lietuvą niekas nieko 
negirdėtų, kaip negirdi apie Hitlerio 
Slovakiją, Volgos vokiečių ar 
Krymo totorių respublikas *104.

Antano Smetonos visuomeninė- 
kultūrinė veikla lietuvių tautiniame 

judėjime vaidino pažangų vaidmenį 
iki 1917 metų revoliucijų Rusijoje, 
po to jis tampa vienu iš konser
vatyviausių asmenų Lietuvos 
Taryboje, kurį laiką pasisakiusiu 
(tiesa, taktiniais sumetimais) net 
prieš vasario 16 d. akto formuluotę, 
neprikalusomos Lietuvos valstybės 
šalininku, pagrindusiu ir įdiegusiu 
Lietuvos Taryboje kardinalų posūkį 
lietuvių politinėje orientacijoje nuo 
Peterburgo-Maskvos į Berlyno, o 
vėliau - Londono ar apskritai 
Vakarų pusę.

Antanas Smetona kaip valstybės 
vadovas ir politikas buvo stiprios, 
diktatūrinės, vieno asmens valdžios 
šalininkas, siekęs realizuoti savo 
politines nuostatas po 1926 m. 
gruodžio 17 d. kalinio valstybės per
versmo.

Kaip valstybės vadovas, Antanas 
Smetona galutinai perorientavo 
Lietuvos kultūrinį, materialinį, 
ekonominį gyvenimą iš Rytų į 
Vakarus ir siekė savito Lietuvos 
gyvenimo, savo politinių tradicijų 
sukūrimo. Užsienio prekybai 
praradus imlią Rytų rinką, nedidelei 
valstybei teko brangiai mokėti už 
tai, o nepasiturintiems sluoksniams 
kęsti nemažus materialinius 
nepriteklius, kai Lietuvos bekonas ir 
sviestas atsimušdavo į Vokietijos ar 
Anglijos negatyvią poziciją importo 
iš Lietuvos atžvilgiu.

Ir vis dėl to kodėl ir dabar 
žmonės, paprasti žmonės įvairiomis 
progomis sako “prie Smetonos, 
Lietuvoje...”, “smetoniška tvarka”, 
"dirbau kaip prie Smetonos", " tad, 
Smetonos laikais...”? Šiuo požiūriu 
neatmestina ir išeivijos filosofo 
Vytauto Kavolio 1958 m. pabadyta 
susisteminti lietuvių tautinio 
sąmoningumo raida. Joje V. Kavolis 
išskiria, jo manymu, svarbiausius 
penkis laikotarpius:

1) Basanavičišką emocinę identi
fikaciją su savąja tauta;

2) Kudirkišką įsipareigojimą 
naudingam darbui jungtinėmis 
jėgomis;

3) Čiurlionišką individualumo 
ieškojimą ir įsipareigojimą kūrybai;

4) Smetonišką įsipareigojimą 
savo valstybei;

5) Šalkauskišką intelektualinį 
įsipareigojimą savo tautos ir jos 
siekių analizei.

V. Kavolis teigia, jog ketvirtojo 
laikotarpio simbolis yra Antanas 
Smetona, kuris vadovavo Lietuvos 
valstybiniam atgimimui, o vėliau ir 
įsivyravusiai reakcijai ir ilgiausiai - 
nepriklausomai Lietuvai. Todėl po
zityvusis šio laikotarpio įnašas yra 
valstybingumas ir pasitikėjimas sa
vimi kaip tauta, pajėgiančia save 
valdyti.

Antanas Smetona - pirmasis ir 
paskutinysis Lietuvos Respublikos 
prezidentas. Absurdiška būtų

Nesigriebiame net už šiaudo
(Atkelta iš 1 psl.)

Nors ekonominė įtampa ir 
didelė, tačiau atsiranda verslininkų, 
bendrovių, bankų, kurie ima globoti 
vaikus.

Visos labdaros organizacijos turi 
sudaryti socialinės saugos amor
tizuojančią sistemą - savotišką kil
imą, numegztą iš gerųjų iniciatyvos, 
labdaros ir meilės gijų. Tai vienin
telis kelias kompensuoti socialinio 
teisingumo trūkumus ir klaidas. Net 
tokioje turtingoje šalyje, kaip JAV, 
dirba per 200.000 labdaringų 
draugijų bei fondų!

O mūsuose? Deja, ir vėl, deja!.. 
Pabandykite gauti Vilniuje ar Kaune 
kambarėlį susikrauti labdaros vais
tus, pabandykite rasti ir išsinuomoti 
nors nedidelį kampelį labdaros veik
lai, jūs turėsite praeiti visus 
biurokratinius Dantės pragaro ratus, 
pasijusti daug kartų įžeistas ir 
pažemintas...

Taigi, apmąstymai nėra linksmi. 
Tragiškoje situacijoje mes net nesi
griebiame už mums tiesiamos 
pagalbos rankos, o paniekinamai 
galvojame, kad tai tik... šiaudas, ir 
skęstame į dugną!

Įsiskaitykime ką apie mus rašo 
kiti. Jie, turbūt, mato aiškiau ir 

priskirti jam visus nepriklausomos 
valstybės susidarymo nuopelnus 
arba kaltinti jį pačios valstybės 
žlugimu. Kaip politinis veikėjas, jis 
rodė nemaža įžvalgumo ir sugebė
jimų, laviruodamas tarp opozicinių 
jėgų krašte ir kaimyninių valstybių 
interesų užsienio politikoje.

Lietuvos valstybės atkūrimas XX 
amžiaus pradžioje nebuvo vien tik 
lietuvių tautos ar lietuvių politinių 
partijų aktyvios veiklos nuopelnas ir 
išdava. Lietuvos valstybė galėjo 
atsikurti tik dėl to, jog 
kurioziškiausioje Pirmojo pasaulinio 
karo baigties situacijoje nusilpo ir, 
revoliucijų sukrėstos, mirties agoni
joje sukniubo dvi grobuoniškos val
stybės - Vokietijos ir Rusijos imperi
jos. Dar svarbiau, įvyko Didžioji 
Spalio socialistinė revoliucija, kilo 
revoliuciniai veiksmai Vokietijoje, 
revoliucionizavosi jos Rytų armija. 
Jokiu kitu alternatyviniu variantu 
nepriklausomybės Lietuva negalėjo 
pasiekti - tik autonomiją. Tačiau tai 
jokiu būdu nemenkina Lietuvos 
politikų, inteligentų, darbininkų ir 
valstiečių kūrybinės veiklos atku
riant ir stiprinant Lietuvos valstybę.

Lietuvos Respublikos žlugimas 
taip pat buvo nelemtas kaimyninių 
kraštų naujos kokybinės kon
frontacijos fazės - Antanas Smetona 
negalėjo rasti bendro kelio nė su 
viena iš šių jėgų ir lietuvio valstiečio 
sunkiai išaugintas standus grūdas 
buvo ūmiai sutrintas tarp dviejų gru
biai nutašytų istorijos girnapusių.

Esame negausi tauta nedidelėje 
teritorijoje, o politiką lemia ir daro 
didžiosios ir stipriosios. Mažos tau
tos, kaip jau įprasta, dažniausiai 
lieka tik istoriniame fone kaip ir visi 
jų vadovai. Tačiau ir mažųjų valsty
bių vadovai, jų gyvenimas ir veikla 
toms mažosioms yra įdomūs ir 
savaip reikšmingi. Kad ir kokie jie 
bebūtų. Nes jie joms yra istorinės 
asmenybės. ...

Filosofinį apibendrinimą, Smeto
nos politinės veiklos reikšmę 
dabarčiai, abstrahuotą mažytėje 
erdvėje, ar- tik nebus geriausiai įpras
minęs A.J. Greimas tokiu pasakymu: 
“O kam iš viso Lietuvoje buvo 
reikalingas Antanas Smetona? - 
Tam, kad visi, dar net iki šiol, galėtų 
jį neigti, ir kad jisai, savo pastovu
mu, galėtų teigti Lietuvos nepriklau
somybę.” *105

* 1CU Musteikis K. Min. kn. - P.51.
*105 Greimas A J. Antanas Smetona ir kas toli

au, Literatūra ir menas, 1989 m. kovo 18 d.

A. Eidintas. Antanas Smetona - 
politinės biografijos bruožai. Išleido 
“Minties” leidykla, 1990. 2600 
Vilnius, Z. Sierakausko 15. Mokslo 
populiarinimo leidinys. Tiražas 
75000 egz. Kaina 3 rub. 30 kap.

objektyviau. Tad ir patys imkimės 
darbo! Nors ir pavėluotai!

Juozas Nekrošius
Lietuvos vaikų fondo pirmininkas 

“Tiesa”, 1992.V11.29.

Ekspertų nuomonės santrauka 
(Atkelta iš 1 psl.)

UNICEF ekspertų nuomone, 
Baltijos šalims reikalinga visoke
riopa internacionalinė pasaulio ben
drijos parama. Šiais ir kitais metais 
jos turėtų būti suteikta maždaug už 
418 milijonų dolerių. Pažymėtina, 
kad apskaičiuojant šią sumą atsižvel
gta tik į geresnį kūdikių ir vaikų iki 3 
metų amžiaus maitinimą ir nepaisyta 
visų žmonių aprūpinimo geresniu ir 
švaresniu maistu.

Teikti veįksmingą paramą 
įmanoma tik sutelktomis Tarptau
tinio valiutos fondo, Pasaulio banko 
ir Europos vystymo ir rekonstrukci
jos banko jėgomis ir lėšomis. Kai 
kas šioje srityje jau daroma, bet dar 
daugiau darbų laukia ateityje. 
Suprantama, gelbėtis iš krizės - pir
miausia pačių Baltijos šalių reikalas. 
Bet niekas nepaneigs, kaip svarbu 
tiesti žmogui pagalbos ranką, į kurią 
įsikibęs jis gali ištverti sunkiausias 
kritiškas akimirkas. O vėliau atsiras 
jėgų ir pačiam kapanotis iš akivaro...

Lietuvos laikraščiai praėjusią 
savaitę daug dėmesio skyrė 
sportui - sugrįžusiems iš olimpia
dos nugalėtojams. Naujo čia 
nieko nepasakysime, įdomu gal 
tik kai kurios detalės apie 
krepšininkus. “Lietuvos aide" (08 
12) rašoma, kad mūsų 
sportininkams labai didelį įspūdį 
padarė V. Landsbergio vizitas į jų 
rūbinę po pergalės prieš NVS. 
Sugiedotas Lietuvos himnas, 
šampano šūviai... Iš to 
džiaugsmo apsilaistė visi, taip pat 
“ir prezidentą aplaistėm" - 
pasakoja A. Karnišovas. Šio 
šventiško triumfo neatlaikė 
didžiausias Lietuvos milžinas A. 
Sabonis: “Buvau išgėręs iš to 
džiaugsmo” - taip savo nedaly
vavimą medalių įteikimo cere
monijoje paaiškino žurnalistams 
(“Respublika" 08 12). Bet ne 
mažiau už lietuvius džiaugėsi ir 
latviai. Jie turėjo dėl ko trokšti 
NVS pralošimo. Mat NVS rink
tinėje žaidė ir du latvijos žaidėjai - 
I. Migliniekas ir G. Vėtra, Latvijos 
TOK prezidento pavadinti 
išdavikais ("Respublika” 08 12). 
Jie mat nematę perspektyvų 
ginant Latvijos garbę (per silpna 
komanda). “Respublika" savo 
straipsnį taip ir pavadino: 
“Lietuviai išgelbėjo Latvijos 
sporto garbę". O NVS komandai 
šios liūdnos jai rungtynės su 
Lietuva dėl olimpinės bronzos 
buvo apskritai paskutinės - 
pažymina “Lietuvos aide”. "Mes 
išsiskirstome kas sau” - pasakė 
vienas jų žaidėjų. Lietuvai ši per
galė, galima sakyti, giliai sim
bolinė...

Lietuvos demokratinės darbo 
partijos pirmininko pirmojo 
pavaduotojo Gedimino Kirkilo 
nuomone Lietuvai dabar atsiveria 
du keliai: “Pirmasis - siekti mo
dernizuoti ekonomiką, pirmiausia 
pramonę, tikintis didelių užsienio 
investicijų. Antrasis - sumažinti 
gamybą, visiškai atsiverti 
Vakarams, tapti turizmo, poilsio 
industrijos šalimi, kurioje daugu
ma gyventojų dirbs aptarnavimo 
sferoje” - rašoma “Tiesoje" (08 
12). Pirmu atveju tektų gerinti 
santykius su Rytais, orientuotis į 
žaliavų bazę ir rinką. Antra - pir
miausia reikalinga sava valiuta ir 
geri įstatymai - nurodo G. 
Kirkilas.

“Respublika" (08 08) straip
snyje “Valstybės iždo parazitai”, 
kaip jai įprasta, apžvelgia buvu
sios G. Vagnoriaus vyriausybės 
pasiekimus. Nurodoma, kad jie 
ištiesų nemaži - ministrams, jų 
pavaduotojams, įvairaus rango 
valdininkams - milžiniškos premi
jos, geriausi butai prestižiniuose 
Vilniaus rajonuose, žemės skly
pai, automobiliai. Visa tai iš eilinių 
rinkėjų, mokesčių mokėtojų 
“trečius metus nenusišluostančių
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patriotinio džiaugsmo ašarų” 
kišenės. ‘Tiesa" (08 08) skelbia 
Lietuvos Respublikos AT rezoliu
ciją, pasirašytą V. Landsbergio. 
Joje nurodomas būtinumas 
taupyti (griežtai taupyti!) val
stybės lėšas, pateikiamos 
konkrečios rekomendacijos: 
mažinti Vyriausybės institucijų 
užimamų patalpų plotą ir kapita
linį jų remontą. Šią žinutę 'Tiesa" 
pavadino “Gelbėjimo ratas žlun
gančiai ekonomikai”. Grįžtant prie 
“Respublikos” publikacijos, reikia 
pažymėti, kad iš vienos pusės tai 
kvepia šiek tiek bolševikiškai - 
mužikas žiūri, kad ponas ne per 
daug gautų... Iš kitos pusės - 
aiškus krikščioniškos dvasios sty
gius taip išliaupsintoje katalikiš
koje Lietuvoje. Mus slegia ne tiek 
50-metis bolševikų laikotarpis, 
kiek tikrai lietuviškos valstybės 
nebuvimas ištisus viduramžius. 
Kai kurie optimistai skelbia, kad 
Lietuva Vakarus pavys per 5-20 
metų. O kiek laiko reikės įdėti į 
mūsų galvas tą prieš šimtmečius 
Vakaruose ugdytą riteriškojo kil
numo mentalitetą. Lietuva 
gręžiasi į savo “garbingą 
senovę”, kai ji narsiai gynė savo 
ir Rusijos žemes nuo "laukinių 
riterių ordų" - kaip skelbė Stalino 
laikų vadovėliai. Gal mums išties 
tapti tais garbingais pagonimis ir 
nauja ypatinga šviesa pritrenkti 
Vakarus pagal O. Milašiaus 
pranašystę? Čia jau nuo ekono
minių klausimų pasukta prie 
kultūrinių, etinių. Bet šio straip
snio autorius nemano, kad pa
starieji išplauktų iš pirmųjų. Pirma 
sąmonė, paskui materija. 
“Respublikos" minėtoje publikaci
joje reiškiamas įtarimas, kad 
mūsų valdžia mus laiko kvailiais. 
Norėtųsi pridurti - nors tauta 
guodžiama Danijos-Svedijos per
spektyvomis, kad tik nesulauk
tume trečiojo pasaulio “pagoniš
kų" tautų likimo, kur klesti mafija 
ir korupcija. Čia Lietuvai taip pat 
du keliai... Ir jie nulemti ne vien 
ekonomikos.

‘Tiesa” (08 13) spausdina 
interviu su ekspremjere, AT dep
utate K. Prunskiene. Straipsnyje 
yra įdomi detalė, iliustruojanti, 
kaip tampama Lietuvos priešu. 
Taigi ponia K. Prunskienė prisi
mena, kaip po sausio įvykių, jai 
būnant Bonoje, spaudos konfe
rencijoje, jos užklausė, kam ati
duotų pirmenybę: “ar tam, kad 
TSRS pirmiau pripažintų Lietuvą, 
ar Vakarų valstybės”. Eksprem- 
jerė atsakė, kad “jei TSRS mus 
pripažintų, tai Vakarai jau nebe
turėtų jokių problemų". Na, o 
Lietuvą žinia jau pasiekė (TASS- 
o kanalais...) esą K. Prunskienė 
atiduoda pirmenybę TSRS, o ne 
Vakarams... Tokia jos pozicija 
buvo pripažinta priešinga 
Aukščiausiajai Tarybai. Taip K. 
Prunskienė tapo tautos priešu, - 
rašoma straipsnyje. Be abejo, iš 
tiesų ne vien šis epizodas padarė 
ją, sakykim, svetimą Lietuvos val
stybei. Dabar ji kaltinama ben
dradarbiavimu su KGB, turinti net 
slapyvardį - “Šatrija". Eilinis teis
mo posėdis rugsėjo mėnesį. 
Priminsime, kad teismo posėdžio 
laukia ir deputatas V. Beriozovas. 
“Lietuvos aide” (07 31) buvo 
rašoma, kad kai kurių KGB dar
buotojų liudijimu “Šatrija" buvo 
“ypatingai vertinama ir globoja
ma". Bet prisiminus jos nuopel
nus kuriant Sąjūdį, siekiant 
Lietuvos nepriklausomybės, 
sunku patikėti, kad žmogus 
pjautų šaką, ant kurios sėdi.

Vidmantas Dimas
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ŽMONĖS IR ĮVYKIAI JTO FAO AMBASADORIUS

LSS Europos rajono 43-oji stovykla "Baltijos kelias". Viršuje: bendra 
skautų, skaučių ir svečių nuotrauka; apačioje: skaučių "Neringos" pas- 
tovyklė. Nuotraukos: VI. Gedminto ir T. Philpott

Rugpjūčio 9 d. Lietuvių Sv. Kazimiero bažnyčioje pamaldose iš Lietuvos 
dalyvavo J. Žilinskaitė, J. Raudytė, L. Zajauskas, A. Vasiulytė, O. Ingė, 
D. Sadeikienė, M. Valiūninė, S. Markūnas, dr. D. Pūras, A. Lukšas, L 
Vedrickaitė. Nuotraukoje kun. A. Hoffman su jaunais svečiais iš Lietuvos 
parapijos menėje.

DOVANOS IR PARAMA 
ARTIMIESIEMS LIETUVOJE!

VAISTAI - pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje 
gaminamus vaistus. (Jei žinomas vaistų pavadinimas - 
receptai nereikalingi).

MAISTAS - Siuntinys Nr. 10. Praktiškas ir įvairus: 
konservuota mėsa (6 dėžutės), 1 sv. margarino, 1 stik
linė tirpstančios kavos, 2 sv. pupelių kavos, 4 sv. 
cukraus, 2 sv. sūrio, 1 dėž. saldaus pieno, 2 dėž. 
šprotų, 1 dėž. saldainių, 2 lit valgomos alyvos, 4 sv. 
geros rūšies dešros, 1 butelis alkoholinio gėrimo - £70.

RŪBAI - vietoje rūbų, avalinės ir medžiagų mes pa
tariame tam tikslui paskirti dolerių sumą, o tai bus prak
tiškiau ir naudingiau, nes gavėjas galės dovanas pats 
pasirinkti. Mes pinigus pervedame greitai ir taupiai.

Mes parduodame OLYMPIA IP OPTIMA (portable) 
rašomas mašinėles su lietuvišku šriftu.

Mes sudarome testamentus, pervedame palikimus į 
Lietuvą arba kitus kraštus pageidaujama valiuta ir 
atliekame finansines ir bankines operacijas.

Mes taip pat patariame ir atidarome "Offshore" 
indėlių sąskaitas įvairia valiuta, tarpininkaujame vakarų 
bendrovių, investment trusts, unit trusts akcijų įsigijime 
ir kitų vertybių dokumentų sudaryme.

BALTIC STORES & CO. (Z. Juras & V. Juras)
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Tel.: 081-460 2592 Fax:081-318 7643.

Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumas Algirdą žemaitį 
paskyrė ambasadoriumi prie JTO 
žemė ūkio ir maisto organizacijos. 
Algirdas Žemaitis 1968 metais 
pradėjo dubti FAQ komercijos sri
tyje, vėliau perėjo į organizacinį 
darbą ir buvo atsakingas už FAQ 
projektus įvairiuose kraštuose. Tris 
metus buvo ambasadorius Sudane. 
Su žemaite žmona užaugino 2 sūnus 
ir tris dukteris. Spausdiname dalį jo 
kalbos apie FAQ paskirtį ir tikslus.

Jungtinių Tautų Maisto ir Žemės 
Ūkio Organizacija (Food and 
Agriculture Organisation of the 
United Nations - sutrumpintai - 
FAO) yra autonominė organizacija 
Jungtinių Tautų sistemoje. Ji buvo 
įsteigta 1945 m. spalio mėn. 16 d. ir 
šiuo metu jai priklauso 160 valsty
bių, kurios įsipareigojusios pakelti 
savo kraštų gyventojų mitybų bei 
pragyvenimo lygį, patobulinti gamy
bą bei visų maisto ir žemės ūkio pro
duktų paskirstymą ir pagerinti 
žemdirbių gyvenimo būklę.

FAO centras yra Romoje nuo 
1951 metų, kur darbuojasi apie 1200 
įvairių sričių specialistų ir 2000 
pagalbinio personalo, o ekonominiai 
besivystančiose šalyse apie 1600 
specialistų ir 1700 pagalbinio per
sonalo. FAO 1990-91 metų 
biudžetas buvo apie 570 mil. dol. 
Šešios valstybės yra atsakingos už 
beveik 66% šio biudžeto: Jungtinės 
Amerikos Valstijos, Japonija, 
Vokietija, Prancūzija, Anglija ir 
Italija. Apie 55% šio biudžeto lėšų 
išleidžiama tarnautojų algoms, o 
kitos lėšos skiriamos rengimui spe
cializuotų suvažiavimų, leidiniams ir 
kitiems techniniams dalykams.

Kaip vadovaujantis maisto ir 
žemės ūkio tarptautinis organas, 
FAO reiškiasi visose žemės ūkio 
vystymosi plotmėse ir turi keturis 
pagrindinius uždavinius: a) rinkti, 
analizuoti ir platinti žemės ūkį 
liečiančias žinias; b) patarti vy
riausybėms dėl žemės ūkio krypčių 
nustatymo ir planavimo; c) sudaryti 
vyriausybėms forumą nuomonių 
apie maistą ir žemės ūkį liečiančių 
problemų pasikeitimui; d) vyriausy
bių ir finansus teikiančių organi
zacijų vardu duoti patarimų bei 
pagalbą žemės ūkio bendruomenei.

FAO yra didžiausia Jungtinių 
Tautų organizacija ir visai nepriklau
soma nuo Jungtinių Tautų politinės 
organizacijos New Yorke. 
“Jungtinės Tautos” FAO pavadi
nime reiškia, jog ji apjungia beveik 
visas pasaulio valstybes.

Vyriausias FAO organas yra 
“Konferencija”, susidedanti iš visų 
jai priklausančių valstybių atstovų, 
kuri susirenka kas dveji metai 
peržvelgti maisto ir žemės ūkio 
pasaulinę padėtį bei organizacijos 
atliktą darbą ir patvirtinti kitų dviejų 
metų darbo programą bei biudžetą. 
Šitose Konferencijose FAO nariai 
yra paprastai atstovaujami žemės 
ūkio ministrų.

1991 m. lapkričio mėn. Lietuvos 
Respublika tapo Žemės ūkio ir mais
to organizacijos (FAO) narė. 
Būdama jos nare Lietuva gauna ir 
naudojasi tarptautiniais teisiniais 
aktais, reguliuojančiais įvairius 
žemės ūkio, maisto pramonės, 
miškininkystės, žuvininkystės veik
los aspektus (iki šiol Lietuvoje buvo 
naudojamasi buvusios TSRS doku
mentais), pavyzdžiui, nustatant 
maisto produktų kokybę, dabar ga
lime naudotis maisto produktų 
kokybės standartais, paruoštais spe
cialios tarptautinės komisijos - 
Codex Alimentarius Commission.

Taip pat per FAO Lietuva daly
vauja įvairių tarptautinių programų 
darbe.

1992 metų pradžioje mūsų spe
cialistai buvo pakviesti dalyvauti 
(apmokant jų išlaidas) šiose konfer
encijose: tarptautinėje mitybos 
klausimais; žemės ūkio reforma 
Centrinės ir Rytų Europos šalyse; 
kiaulininkystės šakos vystymosi ten
dencijos pasaulyje; socialinės prob
lemos kaimo vietovėse ir jų sprendi

mo keliai.
Per FAO Lietuva 12 Lietuvos 

bibliotekų nemokamai gauna visas 
FAO specialistų paruoštas knygas; 
sprendžiant Lietuvos ūkio problemas 
sulaukia užsienio ekspertų pagalbos. 
FAO taip pat finansuja Lietuvos 
ekspertų keliones į užsienio 
pažangias valstybes pagilinti savo

LIETUVOS MUZIKAI VOKIETIJOJE
Įdomią koncertinę kelionę po 

Vokietiją šią karštą vasarą turėjo 
Lietuvos muzikantai. Į Šlezvig- 
Holšteino muzikos festivalį juos 
pakvietė garsus pianistas, o dabar ir 
dirigentas, didelis Lietuvos draugas - 
Justus Franz. Šį muziką gerai pažįsta 
Lietuvoje. Nepamirštami įspūdžiai 
klausantis jo atliekamų Mocarto 
koncertų fortepijonui su orkestru, 
kaip visada subtiliai diriguojant pro
fesoriui Sauliui Sondeckiui. Justus 
Franz koncertavo Lietuvoje tomis 
lemiamomis mūsų tautai dienomis, 
kai buvo sprendžiamas nepriklau
somybės likimas. Taip išreiškė savo 
paramą lietuvių tautos siekiams. 
Gastrolių Vokietijoje išvakarėse 
Vilniaus sporto rūmuose įvykusiame 
koncerte, Aukščiausios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Landsbergis 
apdovanojo maestro Justų Franzą už 
veiklą remiant Lietuvos nepriklau
somybę sausio 13-osios medaliu. O 
sekančią dieną gausi Lietuvos meni
nių kolektyvų delegacija išvyko į 
Vokietiją. Tai - Lietuvos Nacionali
nis Filharmonijos simfoninis 
orkestras (meno vadovas Juozas 
Domarkas), kamerinis orkestras 
(meno vadovas Saulius Sondeckis), 
Kauno Valstybinis choras (meno 
vadovas Penas Bingelis), prie kurio 
šioje kelionėje prisijungė Lietuvos , 
Radijo ir Televizijos kamerinis ! 
choras. Bendruose koncertuose taip 
pat dalyvavo Latvijos Radijo ir 
Televizijos choras (meno vadovas 
Juris Kliavinš) ir Talino berniukų 
choras (meno vadovas Veno Laul).

O koncertų buvo nemažai. Išpildė 
Liuneburge ir Giustrove V.A. 
Mocarto Requiem, Flensburge, 
Kielyje, Hamburge, Drezdene, Ber
lyne - Karlo Orfo Kantatą “Cannina 
Burana”. O orkestrai dar grojo ir 
lietuviškos muzikos programas.

Kasdien kelionė, nauji miestai, 
nauji įspūdžiai. Bene labiausiai 
įsiminė koncertas Berlyne. Gal, kad 
buvo pirmas, o gal dėl to, kad tokio 
publikos reagavimo dar nebuvome 
regėję. Švilpimas, aplodismentai, 
šūksniai susiliejo į kurtinantį 
triukšmą, kurį pas mus pažįsta tik 
rok muzikantai. Maestro Justus 
Franzas buvo verčiamas bisuoti bene 
keturis kartus, o publika vis šaukė 
“zugabe”. Nuostabu, bet pasirodo ir 
klasikinė muzika gali sutraukti 
dešimtis tūkstančių žiūrovų ir taip 
stipriai juos paveikti.

Įsimintinas koncertas įvyko 
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žinias ir susipažinti su vėliausiais 
darbo žemės ūkio metodais.

FAO aš atstovauju mūsų šalies 
interesus įvairių tarptautinių 
komisijų darbe ir informuoju 
atatinkamas Lietuvos žinybas apie 
šių komisijų darbą. Taip pat 
palaikau nuolatinius ryšius su kitais 
ambasadoriais prie FAO. VAT.R.

Hamburge. Jame susitikome su ten 
gyvenančiais lietuviais, kurie 
pagerbė dirigentą, užrišdami jam 
tautinę juostą. Visų įspūdžių 
neišpasakosi, bet malonu pažymėti, 
kad prieš kiekvieną koncertą mae
stro J. Franzas pristatydavo orkestrą 
ir chorą, pasakydavo, iš kur mes 
atvykę, o po koncerto visada rasda
vo šiltų žodžių atlikėjams.

Mūsų Tėvynės grįžimui į 
Europos tautas, tokia kultūrinė misi
ja, be abejo, labai reikšminga. Bet 
viskas turi pradžią ir pabaigą. 
Baigėsi ir mūsų gastrolės: kolektyvai 
išvyko į Lietuvą, o Klaipėdos kon
servatorijos dėstytoja Zita 
Kariniauskienė, Klaipėdos muziki
nio teatro chormeisteris Vladimiras 
Konstantinovas ir šių eilučių auto
rius pasukome į Štutgartą. Turėjome 
pakvietimus į J.S. Bacho akademijos 
vasaros kursus. Į juos suvažiuoja 
muzikantai iš viso pasaulio. 
Dirigentai, dainininkai, pūtikai ir t.t. 
Svarbiausia asmenybe čia, be abejo, 
kursų meninis vadovas Helmutas 
Rylingas. Tai jis sutraukia čia tiek 
įvairaus amžiaus muzikantų. Be 
mūsų į Štutgartą atvyko Kauno 
“Varpelio” berniukų choro vadovas 
Ksaveras Plančiūnas. Tarėmės su 
J.S. Bacho akademijos vadovais ir, 
atrodo, gan sėkmingai, dėl gal
imybės surengti J.S. Bacho 
akademijos seminar ą Vilniuje.

Atskirai reikėtų papasakoti apie 
kunigą Kazimierą Senkų, kuris 
priglaudė mus savo namuose. 
Kunigo veikla Lietuvai yra neįkai
nuojama, o jo darbštumas tiesiog 
stebina. Kunigas K. Senkus baigia 
rinkti medžiagą lietuviškam gies
mynui, beje į tą darbą tuoj buvo 
įtrauktas mėgstantis komponuoti 
mūsų kolega Vladimiras Konstanti
novas. Grįžtančiai prie Dievo 
Lietuvai toks leidinys nepaprastai 
svarbus ir reikalingas. Lietuviški 
laikraščiai, labdaringos siuntos į 
Lietuvą, pagalba atvykstantiems 
mokytis iš Lietuvos, tokie yra nesi
baigiantys, Lietuvos ambasadoriaus 
Štutgarte kunigo K. Senkaus darbai. 
Lauksime Jo atvykstant į Lietuvą, 
bandysime taikanti Jo darbuose, nors 
taip stengsimės atsidėkoti už tą 
šilumą ir jaukumą, kurį patyrėme Jo 
namuose Štutgarte.

Alfonsas Vildžiūnas,
Lietuvos Radijo ir Televizijos 

Kamerinio choro meno vadovas
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Lietuvių
KADA-KAS-KUR?
Rugsėjo 5 d. - Sąskrydis 

Nottinghame, Ukrainiečių klube, 
31 Bentinck Road, Nottingham

Spalio 2-4 d.d. - Lietuvių 
kultūros instituto mokslinė konfe
rencija ir suvažiavimas Romuvoje, 
Vokietijoje

Lapkričio 20-22 dd. -Vokietijos 
LB darbuotojų suvažiavimas 
Romuvoje.

AUKOS SPAUDAI
S. Lipinski - 5.00 sv.
J. Gudynas - 5.00 sv.
A. Pračkauskas - 3.50 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

LONDONE
tautos Šventės

MINĖJIMAS
Londono Šv. Kazimiero parapi

ja Tautos šventą švęs sekmadienį, 
rugsėjo 6 d., 11 vai. pamaldomis.

Prieš mišias bus eisena su 
Švenčiausiuoju.

Londono ir apylinkių lietuviai 
kviečiami šiose pamaldose daly
vauti.

BR1TŲ-L1ETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 
LIETUVOS VAIKAMS

Šio mėnesio pabaigoje 
automašina išvežamos siuntos 
vaikams į Lietuvą.

Aukas siųskite: 21 The Ovai, 
London E2 9DT.

PAIEŠKOJIMAS
Prašo atsiliepti Vytautą Lazdinį 

(g. 1939) ir Lionę Lazdinytę (g. 
1938), tėvas Danielius, Švenčionių 
apskrityje. Jų ieško giminės 
Lietuvoje.

Rašyti: S.Lipinski, 7 Fairlawn 
Ave., London W4 5EF

CAN YOU HELP?
I am a young Director trying 

to take a young dance company 
of students to Kaunas, Lithuania, 
for the Forth International Dance 
Festival. We have raised 
£2000.00 through trust funds and 
the British Council. We are still 
desperately short - can you help - 
no donation is too small. Please 
send donations to:

London Contemporary Dance 
School, Norman Douglas, 206A 
Burgess Road, London E6 2BS

PAMALDOS
Manchesteryje - rugpjūčio 30 d., 

12.30 val.
Nottinghame - rugpjūčio 30 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Bradforde - rugsėjo 6 d., 12.30 

val.
Nottinghame - rugsėjo 6 d., 11.15 

vai., Židinyje. - Tautos-Šiluvos 
Marijos šventės proga už Lietuvą

Nottinghame - rugsėjo 13 d.,
11.15 vai.., Židinyje.

Eccles - rugsėjo 13 d., 12.15 vai.
Nottinghame - rugsėjo 20 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Derbyje - rugsėjo 20 d., 11.15

vai., Bridge Gate.
Nottinghame - rugsėjo 27 d., 

11.15 vai. Židinyje.

K ronika
MANCHESTERYJE

RUGSĖJO 8 MINĖJIMAS
DBLS-gos Mančesterio sky

riaus valdyba rugsėjo 12 d., 
šeštadienį, 18 vai., ML klube 
ruošia rugsėjo 8-sios minėjimą.

Programoje paskaita ir meninė 
dalis.

Skyriaus valdyba

BRADFORDE
BALTIEClŲ ŠOKIAI

Baltiečių komitetas, liepos 4 d. 
surengė latviu, estų ir lietuvių 
tradicinį koncertą su šokiais latvių 
salėje. Ta proga, pirmą kartą 
Bradforde Vyties klube ir koncerte 
apsilankė Lietuvos ambasados 
patarėjas dr. A. Nesavas su DBLS- 
gos pirmininku J. Alkiu. Koncerto 
rengėjai dr. A. Nesavą priėmė kaip 
garbės svečią.

Tenka apgailestauti, kad šį kaitą 
lietuviai koncerto programos 
atlikime nedalyvavo, nors buvo 
dėtos pastangos pasikviesti 
pasižymėjusią šokėjų grupę 
“Lietuva’' iš Londono. Vis dėlto, 
keliolika lietuvių vakare dalyvavo.

PAMALDOS KATEDROJE
Atsistatančių Europos tautų 

komitetas, liepos 12 d., suorgani
zavo kaip ir atsisveikinimo ben
dras pamaldas katedroje, kurias 
daugel metų iš eilės joje rengdavo 
Pavergtų tautų komitetas.

Kun. A. Putcė skaitė maldą prie 
sienoje pritvirtintos pavergtų tautų 
lentos. Pamoksle ypatingai 
paminėta komiteto veikla ir 
prašyta Dievo šviesios ateities 
buvusioms pavergtoms tautoms.

Komiteto pirmininkas G. 
Tamson tarė padėkos žodį katedros 
vadovybei.

Komitetas numato savo veiklą 
baigti.

EKSKURSIJA Į PAJŪRĮ
Tradicinė ekskursija į 

Bridlingtoną surengta liepos 18d.. 
Nežiūrint, kad Vyties klubo valdy
ba sumoka iš klubo lėšų už auto
busą ir dar kiekvienam vykstan
čiam duoda kaip ir dovaną- 
kišenpinigių po 5 sv., keleivių 
pritrūko, buvo tuščių vietų. Oras 
irgi nelabai džiuginantis, Saulutė 
tik porą valandų pro debesį 
šyptelėjo. Manyta, kad tas šypsnis 
brangiai kainavo.

KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Pusmetiniame Vyties klubo 
susirinkime, liepos 26 d., iš klubo 
pirmininko V. Gurevičiaus 
pranešimo paaiškėjo, jog klubo 
veikla per pusmetį buvo gyva ir 
plati ir buhalterio finansinės 
apyskaitos platesnių diskusijų 
nesukėlė. Be to nemaža narių kaip 
tik išvykę aplankyti Lietuvą ir 
susirinkime negalėjo dalyvauti. 
Pasivaišinta užkandžiais su kavute.

SKELBKITĖS 
LONDONE LEIDŽIAMAME 
•EUROPOS LIETUVYJE"

vykstantiems į užsienį "EL" pataria gerai apsidrausti, kad išvengus ligos ar kitos 
nelaimės atveju susidanusių išlaidų ir Imki geros bei atmintinos kelionės!

SKAUTŲ IR SKAUČIŲ STOVYKLA
LSS Europos rajono 43-ji 

stovykla "Baltijos Kelias" įvyko 
š.m. liepos 25 - rugpjūčio Id.d. 
Lietuvių sodyboje. Dalyvavo 70 
stovyklautojų. Vadovybę sudarė:

J. Alkis - viršininkas, V. 
O'Brien - pavaduotojas, Tomas 
Dundzila - komendantas, Audra 
Gedmintaitė ir VI. Gedmintas - 
programos vadovai.

Stovykla buvo padalinta į 5 pa- 
stovykles: skautų "Geležinio Vil
ko” - vadovai Jonas Žilinskas ir 
Povilas Markevičius, skaučių 
"Neringos" - vadovė Ivona Julius- 
Jotantaitė, vyr. židiniečių "Birutės 
Kalno" - vadovė Gajutė Valterytė- 
O'Brien, šeimų "Mažosios Lietu
vos" - vadovė Elena Augaitytė ir 
Alma Traškaitė, ir štabo pas- 
tovyklė "Atžilinas" - vadovas 
Vincas O'Brien. Maitinimu 
rūpinosi Kristina Markevičiūtė- 
Harmes ir Brigita Bedulskytė- 
Bishop. Joms talkino vyresnieji 
vadovai ir vadovės. Dvasinę globą 
teikė kun. Aleksandras Geryba. 
Ypač malonu buvo turėti svečią iš 
Vokietijos kun. Aleksandrą 
Hofmaną. Jo atnašautos vakarinės 
mišios sodybos sodelyje paliko 
didelį įspūdį visiems.

Stovykla praėjo geroje nuo
taikoje. Graži Sodybos gamta ir 
puikus oras leido pravesti labai 
įdomią ir kruopščiai paruoštą pro
gramą, kurios pagrindinis tikslas 
buvo arčiau susipažinti su lietuvių 
tauta, jos istorija, geografija ir 
papročiais, atliekant uždavinius 
mišrių skilčių sistemoje, praktiškų 
skautiškų užsiėmimų eigoje. Be to 
buvo pravesta įdomių ir jaunimui 
naudingų žygių, išvykų ir sporto 
žaidimų. Buvo atlikta daug 
praktiškų pionierijos darbų, apie 
tai liudijo pastovyklių vartai, 
įvairūs įrengimai ir papuošimai.

Ypatingą pasisekimą turėjo 
jaunučių (4-7 m.) pastovyklė 
“Mažoji Lietuva”, kur mažieji 
drauge su savo tėvais stovyklavo 
pagal jiems pritaikytą programą 
skautiškų tradicijų dvasioje.

Stovyklautojus sveikino raštu 
vyr. skautininkas Gediminas 
Deveikis, vyr. skautininke Birutė 
Banaitienė, v.s. Juozas 
Maslauskas, LSS Vilniaus Krašto 
stovykla “Sartai 92”, Ramiojo

BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄSKRYDIS IR

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
RUGSĖJO 5 d. 18.30 vai.

UKRAINIEČIŲ KLUBE, BENTINCK ROAD, 
NOTTINGHAME

♦

Dalyvaus Lietuvos Ambasados Patarėjas dr. A. Nesavas
♦

Meninėje programoje:
"Gintaro" choras 

Virginija Zdanytė - fortepijonu 
Darius Zičkus - trombonu

Gros lietuvių kapela iš Coventry, veiks turtinga loterija

LIETUVOS AMBASADA 
LONDONE

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8 7BP

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

Britų piliečiams vizos nereikalin
gos. Turintiems Travel Document 
arba Certificate of Identity vizos 
išduodamos; pirmadieniais ir penk
tadieniais nuo 9 iki 12 vai., trečia
dieniais nuo 15 18 vai.

Vandenyno (JAV) raj. stovykla 
“Rambynas”, Čikagos “Stelmužės” 
stovykla, kun. S. Matulis 
“Šaltinio” vardu, S.B. 
Vaitkevičius, P.B. Varkala, E. ir R. 
Šovai, B. ir G. Zinkai, J. Bliudžius 
Škotijos liet, vardu, H. Vaineikis, 
J. Černius, ir Br. Puodžiūnienė 
savo skyrių vardu.

Stovyklos uždarymo metu 
žodžiu sveikino Lietuvos 
Ambasados Londone patarėjas dr. 
Antanas Nesavas, Lietuvių Namų 
Bendrovės pirmininkas V. O'Brien 
ir DBLS pinnn. Juozas Alkis.

Stovyklos proga buvo apdova
noti Pažangumo garbės žymeniu 
Juozas Žilinskas, Mykolas 
Liudvigas ir Elena Augaitytė, 
Vėliavos žymeniu - Zita Žilins
kaitė. Į paskautininko laipsnį buvo ‘ 
pakeltas Matas Julius-Jotautas, į 
paskautininkės - Ivona Julius- 
Jotautaitė.

Baigiant stovyklą Rajono Vadas 
J. Alkis dėkojo DBLS skyriams ir 
visiems rėmėjams už aukas ir 
paramą stovyklai ir bendrai už 
pagalbą skautiškai veiklai D. 
Britanijoje kas tęsėsi nuo pat 1947 
m. Reiškė padėką Sodybos 
vedėjams Heidi ir Vaidotui 
Banaičiams už globą ir paramą 
stovyklos metu.

Ši 43-ji "Baltijos Kelio" stovyk
la buvo ypatinga tuo, kad ji buvo 
pirmoji Lietuvai atgavus laisvę, ji 
buvo stipri savo skautiška progra
ma, susiklausymu ir drausmingu
mu. Stovykla buvo užbaigta su vil
timi, kad sekančioji - jubiliejinė 
įvyks Lietuvoje.

J.A.

AUKOS STOVYKLAI
10.00 sv. - G. ir B. Zinkai; 

30.00 sv. - P.B. Varkala, 50.00 sv. 
- Nottinghamo lietuviai per V. 
Motvilaitę, 30.00 sv. - DBLS 
Sodybos skyrius, 50.00 sv. - Dr. K: 
Valteris, 10.00 sv. - Br. 
Kvietkauskai ir V. Kavaliauskas, 
50.00 sv. - Daina, v.s. J: 
Traškienės atminimui, 30.00 sv. - 
G. Cornish.

“Budėkime” žurnalui - 10.00 
sv. - VI. Gedmintas.

Visiems nuoširdžiai dėkojame.

v.s. J. Alkis, Rajono vadas

LONDONAS - 
VILNIUS

Nuo 1992 m. rugsėjo 3 d. 
prasidėjo tiesioginis 

SAVAITINIS 
susisiekimas lėktuvu 
Londonas -Vilnius 

ir atgal.

Pirmadieniais iš Gatwick 
aeoruosto skrydis TE 451 

iš Londono vyksta į Vilnių 
15.40 vai.

Šeštadieniais iš Heathrow 
aerouosto skrydis TE453 

iš Londono vyksta į Vilnių
16.15 vai.

Dėl bilietų kreiptis: 
Gunnel Travel Service Ltd., 

Tel.: 0206 322352

PASAULYJE
Sąjungininkai ir priešai

Persijos įlankos kare Vakarų 
sąjungininkai kovojo prieš Iraką, 
prieš Saddam Hussein karines 
pajėgas ir režimą. Labai greitai ir 
efektyviai jie laimėjo prieš Irako ka
riuomenę, bet Saddam Hussein 
režimo nenugalėjo. Jis dar ir toliau 
valdo Iraką, nesiskaito su JTO 
rezoliucijomis, jos siunčiamais 
inspektoriais ir pykina JAV ir kitų 
valstybių vadus. Nežiūrint JAV ka
rinių pastiprinimų Kuwait ir abiejų 
armijų manevrų Irako pasienyje, 
Saddam Hussein vėl reiškia teri
torines pretenzijas į Kuwait, kaip 
Irakui pri-klausančią provinciją. 
Tokie išsišokimai sunkina JAV 
prezidento padėtį, kuris bus per
renkamas šį rudenį, ir kurio popu
liarumas, rinkėjų akyse, yra 
sumažėjęs.

Dabar vykstančiame Balkanų 
kare padėtis yra kitokia; Saddam 
Hussein remia Bosniją-Hercegoviną, 
nes Serbijos kariuomenė žudo ten 
gyvenančius musulmonus. Gali 
iškilti tokia padėtis, kurioje dėl 
taikos Bosnija-Hercegovinoje prie 
derybų stalo susitiks priešingos 
Vakarų ir Irako delegacijos.

Nori ginklų, o ne duonos
JTO Saugumo taryba priėmė 

naują rezoliuciją, kuri garantuoja 
humanitarinių reikmenų pristatymą 
serbų kariuomenės apsuptiesiems 
gyventojams, net jeigu tam atlikti 
reikėtų panaudoti JTO sargybinių 
dalinių kal inę jėgą.

Bosnija-Hercegovina yra puola
ma iš dviejų pusių, Serbija puola iš 
rytų ir yra pasiryžusi Bosniją- 
Hercegoviną įjungti į Didžiosios 
Serbijos valstybę, o Chorvatija nau
dojasi vykstančio karo suirute ir 
pasisavina pasienyje esančias sritis. 
Visiems yra žinoma, kad Bosnija- 
Hercogovina viena prieš prieš daug 
galingesnę serbų kariuomenę neatsi
laikys, nebent jai į pagalbą ateitų 
Islamo kraštai. Tada, žinoma, iki šiol 
buvęs vietinio pobūdžio karas 
Balkanuose išsiplėstų. Todėl 
Bosnijos-Hercegovinos gyventojai iš 
Vakarų prašo ne vien tik maisto, 
medikamentų, bet ir ginklų, kad jie 
patys galėtų apsiginti.

Pagal JTO rezoliuciją ginklų pri
statymas Serbijai yra uždraustas, bet 
Serbija, kaip skelbia Vakarų įtakinga 
periodinė spauda, per Rumuniją juos 
gauna iš Rusijos, kuri, pasirodo, už 
valiutą parduoda ginklus visiems.

Susišaudymai Afganistane
Partizanams pašalinus buvusios 

Sovietų Sąjungos remiamą vy
riausybę ir sostinėje Kabul sudarius 
koalicinę vyriausybę buvo tikimasi, 
kad pagaliau į karų nualintą kraštą 
ateis taika. Deja, tos viltys 
neišsipildė. Hekmatyar vadovaujama 
partizanų grupė su vyriausybe 
nesusitarė ir pasiryžo kovą tęsti tol, 
kol bus patenkinti jo reikalavimai, 
kad iš sostinės apsaugos būtų išmesti 
Uzbekų daliniai ir kad trijų mėnesių 
laikotarpyje būtų pravesti rinkimai. 
Atrodo, kad iki šiol susitarti 
nepavyko ir neseniai įvykusiame 
susirėmime, per vieną savaitgalį, 
žuvo ar buvo sužeistų daugiau kaip 
1000 žmonių.

Armėnija kreipiasi į JTO
Nesutarimai dėl teritorijos tarp 

dviejų buvusių Sovietų Sąjungos 
respublikų, Armėnijos ir 
Azerbaidžano, ne tik kad nesibaigia, 
bet didėja. Armėnija vėl prašė pagal
bos, bet šį kailą ne vien iš draugiškų 
NVS respublikų, bet ir JTO, kad ją 
apgintų nuo Azerbaidžano, kurio 
kariuomenė užpuolė ir pasigrobė 
armėnų apgyventoje Kalnų 
Karabach srityje dalį teritorijos. 
Kaip ir Jugoslavijoje ir čia, manoma, 
didelį vaidmenį vaidina religija: 
armėnai yra krikščionys, o azer
baidžaniečiai - musulmonai, kuriuos 
remia Turkija.
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