
DIENOS AKTUALIJA

Dešinieji politikai 
nenori, kad VLIK-o 

pinnininkas
K.B obelis dalyvautų 
rinkimuose į Seimą

Kazys Bobelis, paskutinis 
VLIK-o pirmininkas, gali būti eli
minuotas iš kandidatų į Lietuvos 
Respublikos Seimą. Jis balotiruo- 
jasi Marijampolės vienmandatėje 
rinkimų apygardoje ir iškeltas kan
didatu Krikščionių demokratų są
jungos bei Jaunalietuvių jungtinia
me sąraše visą Lietuvą apimančio
je daugiamandatėje apygardoje.

Prieš dvi savaites Kazio Bobelio 
kandidatūra kartu su kitais daugiau 
kaip 1200 pretendentų į Seimą 
patvirtino Vyriausioji rinkimų 
komisija. Tačiau jo sprendimą už
protestavo Aukščiausiosios Tarybos 
krašto apsaugos ir vidaus reikalų 
komisija bei Sausio 13-osios brolija. 
Protestą jos motyvavo tuo, kad 
pažeistas Seimo rinkimų įstatymas, 
kuriame numatoma sąlyga, jog 
reikia, kad kandidatas būtų gyvenęs 
Lietuvoje 3 metus. Be to, tvirtinama, 
kad Kazys Bobelis neatsisakė JAV 
pilietybės, o turėti dvigubą Seimo 
deputatui draudžiama.

Vyriausioji rinkimų komisija 
paprašė kandidatą iškėlusias sąjun
gas pateikti dokumentus, kurie 
įrodytų, kad Kazio Bobelio kandi
datūra atitinka Seimo rinkimų įsta
tymo reikalavimus.

Lemiamas sprendimas turi būti 
padarytas ne vėliau kaip iki spalio 
10 dienos. Tuo tarpu Kazys Bobe
lis pradėjo aktyvią rinkiminę kam
paniją. Praėjusią savaitę mūsų 
korespondentui jo nepavyko pa
gauti - garbingas Amerikos lietu
vių išeivijos veikėjas daug laiko 
skiria rinkiminei kampanijai. Tą 
pavyko padaryti “Respublikai”. 
Kazys Bobelis, duodamas interviu 
pastebėjo, kad į rinkiminę kovą 
jam ir taip pavyko pralįsti tik per 
rakto skylutę. Jo nuomone, jei 
Lietuvos valdžia nebūtų dariusi 
(...) kliūčių, rinkimuose būtų daly
vavę daugiau lietuvių išeivių.

Į klausimą, kam užkliuvo jo 
kandidatūra, ponas Kazys Bobelis 
atsakė, kad pareiškimus prieš jį pa
rašė monsinjoras A. Svarinskas ir 
ponia J. Bieliauskienė, dėl ko, kaip 
sako buvęs VLIK pirmininkas,” aš 
buvau labai nustebintas”.

Monsinjorą A. Svarinską 
“Amerikoje priėmiau kaip bran
giausią svečią”, o dabar jis “net 
nepasikalbėjęs su manimi pareiš
kia neaiškų protestą”, - pasakojo 
K. Bobelis, darydamas prielaidą, 
kad “mes (išeiviai - ELR) buvome 
reikalingi tik anais laikais, kai po
litiniai kaliniai sėdėjo kalėjimuose, 
kai siuntėme siuntinius, kai rėkėme 
jų vardus visame pasaulyje, kad tik 
išliktų gyvi!”

K. Bobelis teigė, kad jį “tiesiog 
ištiko šokas”, nes ponia J. Bie
liauskienė iš jo dar vasarą prašė 
500 dolerių Sausio 13-osios broli
jos vėliavai. K. Bobelis tuos dole
rius atvežė, ir še tau atsilyginimas!

Buvęs VLIK’o pirmininkas su
abejojo ir Vytautu Landsbergiu, 
kuris, kaip jis sakė, negynė išeivi
jos lietuvių teisių. Jam tapo ypač 
skaudu, kad prieš jo dalyvavimą 
rinkimuose pasisakė ne komu
nistai, o Sąjūdžio koalicija.

Mauras savo padarė, mauras 
gali eiti?

Rimas Užpelkis

RUSUOS KARIAI IŠEINA IŠ LIETUVOS
Pagal Lietuvos-Rusijos susi

tarimą 1993 metais Respubliką turi 
palikti paskutinis rusų armijos 
kareivis. Dalis jų jau išėjo.

Netoli Kauno, Karmėlavoje 
pagal SSSR-JAV susitarimą dėl 
strateginės ginkluotės sunaikinimo 
buvo iškelta raketinė bazė. Lie
tuvai susitarus su Rusija dėl armi
jos išvedimo, visi kariškiai iš Kar
mėlavos karinio miestelio perdis
lokuoti į kitas vietas, o čia liko 
gyventi tik karininkų šeimos. Ži
noma, išvykdami rusų kariai ne
maža "turto" išsivežė, tačiau ir 
likusių vertybių būta ne už vieną 
šimtą milijonų rublių. Deja, jiems 
neatsirado šeimininkų...

Dabar bazės teritorija siaubin
gai niokojama, ieškant varinių 
kabelių išraustos tranšėjos, ardo
mos lubų ir sienų apdailos plokš
tės, plėšoma transformatorių va-

DĖMESIO: SOS KELYJE
BerĮynas_- Kaliningradas - Tilžė - Šiauliai -Ryga - Sankt-Peterburgas. . . Šį kelia, einantiperketiirias 

Europos valstybes, yra pasiryžusios “globoti” Lietuvos ir Vokietijos samariečių bendrijos kaitų su kolegomis iš 
Latvijos ir Sankt-Peterburgo. Ištikus kelyje nelaimei, nukentėjusiems vairuotojams ir keleiviams bus suteikta 
medicininė pagalba, pasirūpinta automobiliu saugumu.

“Mūsų uždavinys pasiekti tokį 
organizacinį lygį, kad per dešimt- 
penkiolika minučių galėtumėme 
atsidurti bet kurioje įvykio vieto
je”, - sako vienas šio projekto ini
ciatorių, Vokietijos samariečių 
bendrijos vadovų Vilhelmas Miu
leris. Jis šiomis dienomis lankėsi 
Lietuvoje, susitiko su Lietuvos sa
mariečių bendrijos vadovais.

Vokietijos samariečių bendrija, 
trečioji pagal dydį pagalbą žmogui 
teikianti organizacija po Raudo
nojo Kryžiaus ir Maltos ordino, 
puoselėja gražius planus, kaip pa
dėti neseniai atsikūrusiai Lietuvos 
samariečių bendrijai, veikusiai 
prieškario metais prie Karmelitų 
bažnyčios Kaune.

“Bene daugiausiai padaryta 
Kelmėje, - pastebi vienas sama
riečių bendrijos organizatorių ir 
puoselėtojų, Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos deputatas 
Antanas R-"as. - Ten turime gerus 
ryšius su r jlicija, gaisrinės tarny
ba, autoservisu; yra Greitosios 
pagalbos automobilis. Autoserviso

Bus teisiamas “Jedinstvos” įkūrėjas V. Ivanovas
Lietuvos Respublikoje pirmą 

kartą bus narinėjama byla, kurioje 
kaltinamajam inkriminuojamas 
antivalstybinių organizacijų kūri
mas ir dalyvavimas jose.

Tokių bylų nemažai buvo oku
puotoje Lietuvoje. Tada sovietiniai 
teismai teisė pokario rezistencijos 
dalyvius ir disidentus. Dabai’ kalti
nimas pateiktas 42 metų amžiaus 
vilniečiui Valerijui Ivanovui.

Valerijus Ivanovas buvo vienas 
iš 1989 metais susikūrusios “Jedin
stvos” (“Vienybė”) organizacijos 
vadovų. Jai priklausė Lietuvos, 
daugiausiais Vilniaus ir Klaipėdos

Rugsėjo 19 d. Romoje p as i - 
baigė per pastaruosius penkerius 
metus įšventintu Europos vyskupų 
susitikimas, kurį surengė Europos 
Vyskupu Konferencijų Taryba ir 
Vatikano Vyskupu Kongregacija.

Dalyvavo vyskupai iš Portu
galijos, Ispanijos, Prancūzijos, Ita
lijos, Belgijos, Anglijos, Vokieti-

K. Jūrelės (ELTA) nuotr.
Taip atrodo būvą gyvenamieji namai

rinės detalės ir elektros varikliai. O 
kol kas šio milijardinės vertės 

organizacija rūpinasi techninėmis 
priemonėmis, kad nuo kelių būtų 
nutempti nukentėję automobi
liai...”

Bendrija tikisi jau artimiausiu 
metu suorganizuoti gelbėjimo 
tarnybas išilgai svarbiausių Lie
tuvos kelių. Pirmiausia jos ims 
veikti magistralėse Vilnius Kaunas 
ir Tilžė-Joniškis.

Su pagalba keliuose siejasi ir 
kita samariečių veiklos kryptis. 
Vilniuje, Vidaus reikalų ministeri
jos ligoninėje, pradėti rengti kursai 
vairuotojams. Čia jie išmoks su
teikti pirmąją medicininę pagalbą 
nukentėjusiems.

Samariečiai daug rūpinasi se
neliais, invalidais, šiaip gyvenimo 
nuskriaustais žmonėmis. Skatinami 
ir kiti steigti prie parapijų, baž
nyčių senelių ir invalidų namus. 
Kolegų iš Vokietijos viešnagės 
Lietuvoje metu susitarta, kad jie 
teiks pagalbą, įrengiant senelių na
mus Jurbarke ir Kelmės rajone. 
Vokiečiai pažadėjo padėti apsi
rūpinti reikalinga įranga, lovomis 

gyventojai rusai, lenkai, bei sovietų 
armijos kariškiai. “Jedinstvo”, tu
rėjusi taip pat skyrius buvusiame 
Sniečkaus (dabar Visaginas) mieste 
ir Vilniaus krašte, organizavo mi
tingus prieš Lietuvos nepriklau
somybę, o ją paskelbus kvietė nesi
laikyti Lietuvos Respublikos kons
titucijos bei įstatymų. Jedinstvos 
nariai kolaboravo su nepriklauso
moje Lietuvoje vykusiomis SSRS 
represinėmis struktūromis.

“Jedinstvos” smogikai 1991 me
tų sausio 13-osios naktį kartu su so
vietų tankais ir desantininkų dali
niais puolė Vilniaus televizijos 

Europos vyskupų susitikimas
još, Čekijos, Slovakijos, Chorva
tuos, Austrijos, Rumunijos, Latvi
jos ir Rusijos.

Susitikimo dalyvius ketvirtadie
nį audiencijoje priėmė popiežius 
Jonas Paulius II. Kreipdamasis į 
vyskupus šv. Tėvas ragino naująją 
Europos evangelizaciją sieti su 
nuoseklia ir sisteminga katekizaci- 
ja, šiai veiklai tinkamai panaudoti 

karinio objekto nesaugo nei KAM 
kariškiai, nei policija.

ir inventoriumi.
Raseinių rajone steigiamas 

lietuviškas vaikų kaimas. Jo inicia
torė - gimtinėn sugrįžusi Erna 
Bodendorf. Po daugelio metų, 
praleistų Vokietijoje, ji susigrąžino 
Lietuvos Respublikos pilietybę, 
atsiėmė tėvų žemę ir nutarė jų 
atminimui pastatyti savotišką 
paminklą - įkurti Lietuvos našlai
čiams vaikų kaimą.

Manoma pastatyti septynetą ar 
dešimtį namų, kuriuose vaikai 
gyventų, prižiūrimi gerų, miela- 
širdingų žmonių, galbūt net antrųjų 
mamų. Vaikai lankytų mokyklą, 
čia pat vietoje galėtų įgyti ūki
ninkavimo įgūdžių. Prisidėti prie 
šio projekto įgyvendinimo taip pat 
ketina Vokietijos samariečiai.

Dar viena bendra akcija - 
“Parama jaunai Lietuvos ūkininko 
šeimai”. Viena tokių, didesnio ma
terialinio pagrindo neturinčiai 
šeimų, vokiečiai žada padėti pasi
statyti namus, apsirūpinti žemės 
ūkio technika.

Romualdas Cėsna

bokštą bei Lietuvos televiziją ir 
radiją, veržėsi į vyriausybės rūmus. 
Jiems vadovavo Valerijus Ivanovas.

Pernai rugpjūčio mėnesį Mask
voje žlugus pučui, “Jedinstvo” išsi
lakstė.

Valerijaus Ivanovo byloje ap
klausta 350 liudytojų. Jų parodymai 
sudaro beveik 40 tomų. Kai su byla 
susipažins advokatai ir kaltinama
sis, ji bus perduota Aukščiausiajam 
teismui.

Manoma, kad byla bus nagrinė
jama dar šiemet.

ELTA

jau greit pasirodysiantį naująjį 
Katalikų Bažnyčios Katekizmą.

Vyskupų susitikimas truko be
veik visą savaitę, jame praneši
mus skaitė ir savo vyskupiška pa
tirtimi dalijosi kardinolai Ratzin- 
geris, Decourtray, Hume’as ir Da- 
neels.

V AT R.

ĮVYKIAI 
LIETUVOJE

PERMETUS -
TRYS REFERENDUMAI

Galimas dalykas, spalio 25dieną 
kartu su Seimo rinkimais bus sureng
tas referendumas dėl Lietuvos Res
publikos Konstitucijos.

Šiemet pavasarį parengti du jos 
projektai, - Aukščiausiosios Tarybos 
konstitucinės komisijos ir Sąjūdžio 
grupės. Pirmąjame siūlomas parla
mentinės respublikos modelis, antra
jame akcentuojama prezidentinio val
dymo prioritetas. Bandymai juos su
jungti į vieną iki šiol rezultatų nedavė.

Dabar’ šio darbo ėmėsi dar viena 
derinimo gr upė. Ji tikslina ir redaguoja 
pagrindinius skyrius, kuriuose kalba
ma apie Seimą.

Prezidentą, vyriausybę, konsti
tucinį teismą ir kitas svarbiausias 
instrukcijas. Tikimasi, kad šį kartą 
kompromisas bus pasiektas.

Konstituciją priimti turės naujasis 
Semias, kuris į pirmąjį posėdį, mano
ma, susirinks lapkričio viduryje. Tuo 
tarpu Aukščiausiajai Tarybai, išrinktai 
1990 metų vasario-kovo mėnesiais, 
beliko dirbti kiek daugiau negu dvi sa
vaites. Per pustrečių metų ji priėmė 
daugiau kaip 3 tūkstančius aktų, tarp jų 
beveik 300 įstatymų. Tačiau pagrindi
niam - Lietuvos Respublikos Kons
titucijai - laiko neliko.

Spalio referendumas jau būtų tre
čias šiemet. Gegužes pabaigoje jis bu
vo surengtas dėl Prezidento instituci
jos, birželyje ■ dėl svetimos kariuo
menės išvedimo iš Lietuvos bei Lietu
vos žmonėms ir ūkiui padarytos žalos.

CENTAS JAU YRA

Per labai trumpą laiką pastatytoje 
valstybinėje ženklų įmonėje angliški 
presai nukalė krūvas 1,2 ir 5 nominalo 
vertės monetų. Įmonės valdybos pir
mininkas Viktoras Miltakis sako, kad 
per dvi savaites centų galima paga
minti tiek, kiek reikia Lietuvos pinigų 
rinkai.

Neoficialiais duomenimis - dar va
sarą į Vilnių atgabenta ir dalis litų. 
Juos spausdino JAV ir Didžiosios Bri
tanijos vertybinių popierių firmos. 
Spėjama, kad litai gali būti paleisti į 
apyvartą dar šiemet, bet ne aksčiau, 
negu bus sudaryta nauja vyriausybė po 
spalio 25 dieną įvyksiančių Seimo 
rinkimų.

Tuo tarpu sovietiniai rubliai nuo 
spalio 1 dienos Lietuvoje nustojo ėję. 
Juos pakeitė laikini pinigai - talonai.

NAFTĄ IR DUJAS 
RUSUA

VIS DĖLTO PARDUOS

Kitą savaitę Maskvoje turėtų susi
tikti Lietuvos ir Rusijos premjerai 
Aleksandras Abišala ir Jegoras Gai
daras. Susitikimo metu numatoma pa
sirašyti šalių ekonominio ir prekybinio 
bendradarbiavimo sutartis 1993 
metams.

Labiausiai rūpimos Lietuvai prekės 
yra Rusijos nafta ir dujos. Dėl jų tieki
mo praėjusią savaitę derėjosi Lietuvos 
ir Rusijos ekspertai.

Jie susitarė, kad Lietuva kitais me
tais pirks Rusijoje ne mažiau kaip 4 
milijardus kubinių metrų dujų. Tai vi
siškai patenkintų Lietuvos poreikius. 
Dėl kainų, galimas dalykas, dar bus 
deramasi, tačiau vargu, ar jos bus ge
rokai mažesnės kaip iki šiol už pa
saulines.

Dėl naftos kiekio kitiems metams 
dar bus tariamasi, bet manoma, kad jis 
liks toks, kaip ir šiemet “iki 6 milijonų 
tonų".
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PLB BŪSTINĖ VILNIUJE
Rugsėjo 15 d. Vilniuje duris atvėrė Pasaulio Lietuviu Bendruomenės 

(PLB) būstinė. Šis žingsnis padės PLB įgyvendinti vienu pagrindiniu jos 
tikslu - sujungti visus už Lietuvos ribų atsidūrusius lietuvius. Tai bus 
tiltas tarp Lietuvos lietuvių ir išeivijos lietuvių.

Sujungti išeivijos lietuvius buvo 
bandyta jau seniai. Pavyzdžiui, dr. 
Jono Šliūpo rūpesčiu 1885 metais 
JAV buvo įsteigtas Susivienijimas 
Visų Lietuvininkų Amerikoje, 1932 
m. Kaune buvo įsteigta Draugija 
Užsienio Lietuviams remti. 1935 m. 
tame pačiame mieste įvykęs pirma
sis Pasaulio lietuvių kongresas žengė 
dar vieną žingsnį, įkurdamas Pasau
lio Lietuvių Sąjungą. Lietuvoje įs
teigtų organizacijų darbą nutraukė 
Antrasis pasaulinis karas. 1946 m. 
kovo 3-4 d. Vokietijoje Havano 
mieste įvyko lietuvių tremtinių at
stovų suvažiavimas, kuriame buvo 
įkurta Lietuvių Tremtinių Bend
ruomenė. O 1949 m. birželio 14 d. 
VLIKas parengė ir paskelbė Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės sant
varkos laikinuosius nuostatus.

Šiandien PLB dirba visose lie
tuviško gyvenimo srityse. Ji vykdo 
PLB Seimo nutarimus, derina pa
saulio lietuvių švietimo, tautinės kul
tūros, socialinę, šalpinę, ekonominę 
bei politinę veiklą, bendradarbiauja 
su kitomis lietuvių institucijomis bei 
palaiko ryšius su įvairiomis tarp
tautinėmis organizacijomis. PLB 
valdyba leidžia mėnesinį žurnalą 
“Pasaulio lietuvis”, skirtą Bend
ruomenės minčiai ir gyvenimui 
ryškinti.

O kokius tikslus sieks įgyvendin
ti, kokia veikla užsiims PLB Vil
niaus būstinė, papasakojo jos va
dovas p. Petras Lukoševičius:

- Pagrindinis tikslas - apjungti 
visus pasaulio lietuvius. PLB turi 
savarankiškas kraštų bendruomenes, 
kurios kas 5 metai renkasi į Seimą. 
Toks susirinkimas įvyko peniai Či
kagoje, kur ir buvo nuspręsta ieškoti 
kontaktų su Lietuva, įkuriant čia 
PLB būstinę. Tai padėtų išlaikyti

Romos vyskupijos sinodo iškilmės
Spalio 3 dieną, Laterano šv. Jono 

bazilikoje, Romoje, popiežius Jonas 
Paulius II aukojo iškilmingas šv. 
Mįšias, kuriomis prasidėjo Romos 
vyskupijos sinodo baigiamosios iš
kilmės. Vyskupijos sinodas, kuriam 
parinkta tema “Romos krikščionių 
bendruomenės misija trečiojo tūks
tantmečio išvakarėse” buvo pradėtas 
1986 metais per sekmines.

Šv. Tėvo aukojamose Mišiose

Palikime viltį čia įeinantiems

Lietuvai pereinant iš vieno poli- 
tinio-socialinio būvio į kitą, ne 
viena valstybinė bei visuomeninė 
instancija patyrė tikrą sukrėtimą ar 
net žlugimą. Naujų vėjų atnešti 
rūpesčiai neaplenkė ir kūdikių na
mų, ypač specializuotų. Beje, į kū
dikių namus vaikų patenka vis ma
žiau, tačiau, kaip rašoma “Lietuvos 
ryte” 10 03 N. Jonušaitės straipsny
je “Palikime viltį čia įeinantiems” 
tai nėra geras simbolis.

“Tai neatspindi objektyvios 
padėties. Ojos nėatspinti todėl, kad 
daugelyje rajonų iširo globos ir 
rūpybos struktūros, o naujų 
nesukurta. Be reikalo džiūgaujame, 
kad mažėja šeimų, kurioms atimtos 
tėvystės teisės, nes paprasčiausiai to 
niekas nebedaro. Kūdikių namai 
gauna vaikų, sumuštų su mė
lynėmis ir kraujosrūvomis, utėlėtų, 
iššutusių, vien kauleliai ir oda. Štai 
tokia “gerėjančios” statistikos 
išvirkščioji pusė.” Visi nori “svei
ko, gražaus, genialaus vaiko”, tuo 
tarpu defektuotieji vaikai speciali
zuotuose kūdikių namuose lieka be 
vilčių. Didesnį dėmesį jiems skiria 
nebent užsieniečiai. Straipsnyje 
minimi kūdikių namų geradariai: 
“Sigmos” gamykla, Švedijos ūki
ninkų sąjunga, JAV “Mercy Lift” 
organizacija, Maltos ordinas, Britų 
lietuvių pagalbos fondas, JAV 
“Lietuvos vaikų globos” atstovai. 

lietuvybę. Mes skęstame nu
tautėjimo liūne. Todėl reikia stengtis 
visomis jėgomis tam atsispirti.

Būstinės tikslas - padėti Lietuvos 
žmonėms geriau pažinti išeivijos 
gyvenimą, darbą, siekius. Tai gali
ma būtų padaryti teikiant infonnaci- 
ją masinėmis informacijos prie
monėmis, informuojant Vyriausybę 
ir atitinkamas organizacijas, su
sitinkant su žmonėmis, panaudojant 
asmeninius kontaktus.

Ruošiamasi čia įkurti skaityklą, 
kur būtų visi užsienio lietuvių lei
džiami spaudiniai, kas padės aki
vaizdžiai patilti išeivijos gyvenimą.

Ilgus dešimtmečius vykę giminių 
ar pažįstamų asmeniniai kontaktai 
buvo nepakankami visapusiškam 
bendravimui. Todėl mes sieksime 
plėtoti kultūrinius mainus, keistis 
studentais ir pan.

PLB rūpestis - stebėti Lietuvos 
demokratėjimą ir padėti pažinti tik
rąją demokratiją. Išeivijai niekas 
nedavė teisės mokyti Lietuvos. Mes 
atėjom čia pažinti ir pasidalinti min
timis. Mes atėjome pasisemti iš Lie
tuvos jėgų išliekant lietuviais.

Būstinė kiek galėdama užsiims 
humanitarine pagalba, padės už
megzti asmeninio pobūdžio kontak
tus, surasti dingusius gimines, drau
gus, pažįstamus.

Didelių darbų nuveikti, reikš
mingos pagalbos teikti PLB negali - 
visi bendruomenės nariai dirba vien 
geranoriškais pagrindais, entuziaz
mo vedami, be vieno cento atlygio.

Ir jei PLB būstinei Vilniuje 
pavyks nutiesti tvirtą tiltą tarp viso 
pasaulio lietuvių, mums bus di
džiulis džiaugsmas ir atpildas už 
ilgametį nenuilstamą triūsą.

Kalbėjosi Marija Kazilionytė

dalyvavo visos Romos bažnyčios 
atstovai - kardinolai, vyskupai, para
pijų klebonai ir vikarai, kiti kunigai, 
diakonai, vienuoliai ir vienuolės, 
pasauliečiai, Romoje veikiančių 
aukštųjų katalikiškųjų mokyklų ir 
popiežių universitetų rektoriai ir 
dėstytojai, taip pat Italijos ir tarptau
tinių krikščioniškųjų organizacijų 
atstovai, iš viso apie 1.200 asmenų.

V AT R.

Naujoji emigracija ir 
senos išeivijos sugrįžimas

“Nėra pasaulyje valstybės ar 
tautos, kurios žmonės gyventų tik 
savame krašte. Gyventojų emigra
cija - natūralus reiškinys, kurio 
neišvengs ir Lietuva”. Taip prade
damas S. Vaitekūno straipsnis 
“Naujoji emigracija ir senos išei
vijos sugrįžimas” išspausdintas sa
vaitraštyje “Atgimimas” 10 05.

“Šiuo metu iš Lietuvos dažniau
siai išvyksta jauni, sveiki, išsilavinę 
žmonės, nebijantys ieškoti nau
jovių. Toks “protų” nutekėjimas 
Lietuvai nieko gero neduos, o mok
slui, medicinai, architektūrai gali 
būti net pragaištingas”. Iš naujųjų 
emigrantų ne kokia nauda ir užsie
niečiams. Rašoma apie jų nesuta
rimus su senbuviais - naujieji atvy
kėliai vengia dalyvauti lietuviškųjų 
parapijų, lietuvių namų veikloje. 
Antra vertus, daug problemų ir su 
reemigrantais. Atvykę į Tėvynę, jie 
randa tai, ko nesitikėjo - trukdoma 
imtis biznio, neleidžiama atgauti 
savo ar tėvų turto. “Gerai orga
nizuota išeivija yra labai reikalinga 
atspara jų tikrajai Tėvynei, ypač 
kritiniais laikotarpiais. Žinome, 
kiek daug lietuvių bendruomenės, 
ypač gyvenančios Vakaruose,

EUROPOS LIETUVIS

MAZUTAS NEMUNE

Rugsėjo 27 d., apie pirmą valandą nakties Baltarusijos Gardino srities 
Mosti medžio apdirbimo kombinato teritorijoje išlietas mazutas smarkiai 
užteršė Nemuną. Jo gelbėti Lietuvoje pasitelkti Aplinkos apsaugos depar
tamento, regioninės agentūros darbuotojai, Krašto apsaugos ministerijos 
pajėgos, vietos apylinkių gyventojai.

Nuotraukoje: Nemune ties Druskininkais ant plieninių lynų tvirtinami 
šiaudų briketai mazutui gaudyti.

A. Sabaliausko (ELTA) nuotr.

LIETUVA EUROPOS
KOLEKTYVINIO SAUGUMO 

SISTEMOJE
Audrius Butkevičius, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras, 

įsitikinęs, kad vienas svarbiausių Lietuvos nacionalinio saugumo poli
tikos aspektų - saugumo realizavimas, dalyvaujant Europos kolektyvinio 
saugumo įgyvendinimo procesuose.

“Mes gerai suprantame, kad sa
vo pajėgomis užtikrinti saugumo 
negalėsime, todėl siekiame įsi
jungti į Europos stabilumo ir pa
sitikėjimo zoną”, - sako jis.

Kaip liudijimą, kad Lietuvos 
integracija į Europos gynybos ir 
saugumo sistemą vyksta gana spar
čiai, jis nurodo (NATO karo laivų 
ir JAV atstovo prie NATO kalinio 
komiteto Williamo Deno Smitho) 
vizitą į Lietuvą. “Bendradarbiavi
mas su NATO padės veiksmingiau 
spręsti kai kurias svarbias proble
mas”, - pabrėžia Lietuvos Krašto 
apsaugos ministras.

Reikšmingu etapu, siekiant ben
dradarbiavimo tarptautiniuose 
Europos procesuose, susijusiuose 
su saugumo ir gynybos klausimais, 
atrodo, reikia laikyti ir Lietuvos 
krašto apsaugos ministro Audriaus 
Butkevičiaus ir Lenkijos Respub
likos Gynybos ministro Janušo 
Onyškevičiaus susitikimo Var
šuvoje. “Tiek Lietuva, tiek Lenkija 

prisidėjo siekiant atgauti Lietuvos 
valstybingumą ir XX a. pradžioje, ir 
dabar. Šiandien aukštos kvalifikaci
jos lietuviai specialistai padeda 
pertvarkyti Lietuvos ekonomiką, 
priartinti prie pasaulinių standartų 
teisę, kultūrą, švietimą”.

Rinkimai ir žaidimai

“Tiesa” 10 07 P. Lapeikio straip
snyje “Rinkiminėse komisijose - 
politiniai žaidimai?” informuoja 
apie įvykusį Vyriausiosios rinkimų 
komisijos posėdį.

“Daugiausia diskusijų sukėlė 
trijų Sausio 13-osios brolijos narių 
pareiškimas dėl Kazio Bobelio įre
gistravimo kandidatu į Seimo depu
tatus. Pareiškimo autoriai, taip pat 
kai kurių “Lietuvos aido” straipsnių 
autoriai mano, kad K. Bobelis ne
gali būti Lietuvos Seimo deputatas. 
Anot jų, K. Bobelis neišgyveno 
Lietuvoje trejų metų, neseniai įgijo 
Lietuvos pilietybę ir yra prisiekęs 
svetimos valstybės (JAV) įstaty
mams. Neaišku, ar atsižadėjo antros 
pilietybės. . .” Posėdyje buvo pa
reikšta, kad Rinkimų įstatymo rei
kalavimus vienodai pažeidžia visi 
kandidatai. “Nė vienas neturi trejų 
metų stažo, nes tiek metų dar ne
egzistuoja Pilietybės įstatymas, 

yra panašioje geopolitinėje struk
tūroje, todėl mes turime ir panašią 
grėsmių struktūrą. Gali būti, kad 
dar šiemet Lietuva ir Lenkija 
pasirašys dvišales sutartis dėl san
tykių saugumo ir pasitikėjimo bei 
dėl valstybinės sienos ir jos 
režimo”,- mano Audrius Butke
vičius.

Viešint Varšuvoje buvo aptartas 
ne tik dvišalis bendradarbiavimas, 
bet ir galimos bendradarbiavimo 
perspektyvos Baltijos jūrą su
pančių valstybių mastu. Išsi
rutuliojo mintis, kad tam tikra ben
dros pozicijos paieška galima ir su 
“Vyšegrado trikampio” (Lenkija, 
Čekija, Vengrija) valstybėmis. 
“Integracijos į Europą galimybės 
dar labiau išaugtų, jeigu būtų gali
ma kalbėti apie visų trijų Baltijos 
valstybių ir “Vyšegrado trikampio” 
■valstybių bendradarbiavimą”, - 
pasakė Lietuvos krašto apsaugos 
ministras.

Kalbėjosi R. Cėsna

daugelis davę svetimai valstybei 
(netgi okupacinei!) karinę prie
saiką, kai kurie neišgyveno trejų 
metų Lietuvoje, nes grįžo iš buvu
sios TSRS”

Triukšmingas posėdis buvo nu
trauktas. VRK pirmininkas V. Lit
vinas su apgailestavimu pareiškęs, 
kad dalyvaujama “politiniuose žai
dimuose”

Rinka ir konkurencija 
įžengė į teatrą

“Respublikoje” 10 06 V. Pet
kevičius informuoja apie Vilniaus 
akademinio dramos teatro direkto
riaus E. Lapinsko įsakymą atleisti iš 
darbo 33 (koks simbolinis skaičius! 
- Kristaus amžius) aktorius.

“Tai aiškus susidorojimas su 
žmonėmis, kurie pakėlė balsą prieš 
J. Vaitkaus savivaliavimą teatre ir 
kreipėsi į Lietuvos žiūrovus: “Aka
deminis Vilniaus teatras niekada 
netaps Jono Vaitkaus teatr u. Tai, ką 
daro šis režisierius, gali būti tik 
viena iš teatro krypčių, kurią mes 
nuoširdžiai palaikysime, jei nebus 
daroma kliūčių kitoms”.

Galima tik liūdnai palinguoti 
galvą ir ne vien todėl, kad bedar
bystė ištiko žinomus artistus, o 
todėl, kad visi Lietuvoj pasisako už 
rinką, tačiau kai bedarbystė paliečia 
kurį nors, konkrečiai, prieš rinką ir 
konkurenciją bumojama visu balsu.

Parengė V. Dimas
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ĮVYKIAI
LIETUVOJE

NAUJA GINKLŲ
KRAUTUVĖ KLAIPĖDOJE

Prekybos namai “Vita” Klai
pėdoje, “Pajūrio” buities rūmuose 
atvėrė ginklų parduotuvės duris. 
Smalsuolių ir pirkėjų netrūksta.

Nors ginklais prekiauja ir buvusi 
Medžioklės-žūklės parduotuvė, ir 
“Aušrinės” prekybos namai, tačiau 
“Vita” konkurentų nebijo. Antra ver
tus, didelio biznio, kai valstybės 
akcizas ginklams 25%, o parduotu
vės antkainis 15%, čia nepadarysi. 
Tai greičiau jau firmos solidumo ir 
prestižo reikalas. Tiesa, kol kas “Vi
tos” asortimentas menkas: dujiniai 
pistoletai, medžiokliniai peiliai, 
šaudmenys. Bet greitai tikimasi iš 
“Umarex” firmos partnerių gauti 
gerų medžioklinių šautuvų ir kara
binų, dujinių balionėlių.

Nauji šautuvai kainuoja 30-40 
tūkstančių. Tačiau, anot policijos 
Ginklų sektoriaus inspektoriaus 
Leonido Sokolovskio, šiemet išduo
ta 13 leidimų ginklui įsigyti savo 
ūkio apsaugai.

KUNIGO K. SENKAUS 
JUBILIEJUS

Mažojoje bazilikoje (prokated- 
roje) buvo atšvęstas iš Vokietijos 
atkeliavusio kunigo Kazimiero 
Senkaus kunigystės auksinis jubi
liejus. Antrojo pasaulinio karo me
tais į Vakarus nublokštas jaunas 
klierikas K. Senkus, gavęs kuni
gystės šventimus, netrukus apsig
ynė bažnytinės muzikos magistrą 
ir ilgai gyveno Štutgarte. Į laisvę 
atgavusią Tėvynę Jubiliatas atva
žiavo padėkoti Dievui už pašau
kimą.

5.000 NAUJOKŲ KRAŠTO 
APSAUGOJE

5.000 naujokų šį rudenį pa
pildys Lietuvos kariuomenės gre
tas. Jų šaukimą paskelbė vyriau
sybė. Tiems, kurie pagal įsitikini
mus negali imti į rankas ginklo, 
bus leista pasirinkti alternatyvią 
tarnybą. Ji paprastai atliekama 
ligoninėse bei dirbant įvairius 
pagalbinius darbus.

Naujokai tarnaus pasienio ap
saugos būriuose, lauko kariuome
nės brigadoje, vidaus reikalų mi
nisterijos pulke. Apie 100 šaukia
mųjų bus pirmieji Lietuvos karo 
jūreiviai.

Pirmasis naujokų šaukimas į 
atkurtos nepriklausomos Lietuvos 
krašto apsaugos dalinius vyko per
nai rudenį. Tada tarnybą pradėjo 
apie tūkstantį jaunuolių.

CHULIGANAI LIETUVOS 
PADANGĖSE

Buvusios sovietų armijos, dis
lokuotos Baltijos valtybėse ir 
Kaliningrado (Karaliaučiaus) srity
je, karo lėktuvai per pastaruosius 
penkis mėnesius net 1321 kartą 
pažeidė Lietuvos Respublikos oro 
erdvės panaudojimo taisykles. Tai 
užfiksavo Krašto apsaugos minin- 
sterijos aviacijos tarnybos daliniai. 
Aštoniolika jų skrydžių buvo 
sukėlę grėsmę civilinei aviacijai.

Lėktuvai ir sraigtasparniai 
sklaido išjungę atpažinimo sig
nalus ir radijo ryšį. Neretai jie 
iškrypsta iš nenustatyto maršruto ir 
įsibrauna i koridorius, kuriais 
skraido keleiviniai lėktuvai. 
Vasarą iš Rygos pusės atskridęs 
naikintuvas vos nesusidūrė su virš 
Palangos aerodromo tik ką pakilu
siu skristi į Vilnių lėktuvu.

Dažniausiai taisykles pažeidžia 
lėktuvai, pakilantys iš Šiaulių 
karinio aerodromo arba skrendan
tys į jį. Nesilaiko jų ir įgulos, 
skrendančios tranzitu per Lietuvos 
teritoriją į Kaliningrado srities 
aerodromus, taip pat iš šių - į 
Latviją, Baltarusiją bei Estiją.
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J. HAYDNO IR
F. SHUBERTO 

MUZIKOS FESTIVALIS

Vilniuje prasidėjo tarptautinis J. Haydno ir F. Shuberto 
muzikos festivalis. Skambiausiu jo akordu tapo pasaulinės 
retenybės, J. Haydno operos “Žvejės”, premjera Lietuvos 
operos ir baleto teatre, su J. Haydno operomis lietuvių pub
likos pažintis yra menka - Lietuvoje tėra skambėjusi vieniu - 
telė jo opera: tai 1984 m. Operos ir baleto teatro parengtas 
“Vaistininkas”.

Šio austrų meno genijų festi
valio sumanytoja, įkvėpėja ir orga
nizatorė yra vengrų-šveicarų diri
gentė Olga Geczy. Pamačiusi pas 
mus neblogų menininkų, muzikų, 
ji 1991 m. Ciuriche įsteigė Haydno 
- Shuberto festivalių Lietuvoje 
rėmėjų draugiją, sulaukė šveicarų, 
vengrų, austrų visuomenės bei 
menininkų pritarimo.

Operos premjerą drauge su p.

MARIJAMPOLĖS KRIKSCIONISKOS 
KULTŪROS CENTRAS

Per Vatikano Radjją perdu o tas k u nigp Kazimiero J. 
Ambraso pokalbis su Vilkaviškio vyskupijos kunigu 
Gracijum Sakalausku, jam lankantis Italijoje.

- Koks Jūsų, kaip Česlovo 
Sasnausko choro vadovo ir dirigen
to, atvykimo į Italiją tikslas?

- Visų pirma, atvykome kaip pili
grimai aplankyti Italijos, Romos - 
krikščionybės centro, žinoma, turė
jome ir koncertinių planų, jie buvo 
šiek tiek organizuoti, šiek tiek 
improvizuoti, kaip kiekvienoje turis
tinėje kelionėje. Juolab maldingoje 
kelionėje ne viską galima visada iš 
anksto numatyti. Džiaugiamės, kad 
be tų planuotų pagiedojimų ir pa- 
dainavimų Portofino mieste vykusia
me religinės muzikos festivalyje, kur 
giedojome Mišių liturgijoje, taip pat 
giedojome labai simpatiškoje šven
tovėje lietuviškos religinės muzikos 
koncertą. Taigi, be šitų planuotų 
dalykų, teko laimė ir garbė giedoti 
šv. Mišiose šv. Petro bazilikoje ir 
taip pat koncertuoti Panteone.

- Azijos ir kitų kraštų vyskupijose 
esama apaštalavimo centrų, kurie 
rūpinasi vaikų ir suaugusių katekiza- 
vimu, paauglių, jaunavedžių kata
likišku švietimu, pamaldų ir visos 
religinės veiklos organizavimu. Ką 
ketina veikti ir ką yra padaręs Jūsų 
vadinamasis “Marijampoliškas 
Krikščioniškasis Centras”, kurio 
užmojus ir visą sumanymą kai kas 
net nepatikliai vertina?

- Šis Centras, įkurtas J. E. vysku
po Juozo Žemaičio valia ir sumany
mu, neturi griežtai akcentuotos pas
toracinės krypties, griežtai akcentuo
tos ta prasme, kad Centro sudėtyje 
veikiančios institucijos iš pirmo žvil
gsnio su pastoraciniais dalykais gal 
neturėtų nieko bendro. Taip galėtume 
paminėti vargonų dirbtuvę, religinės 
kultūros muziejų, meno kūrinių 
restauravimo dirbtuvę, taip pat čia jau 
paminėtą Česlovo Sasnausko vardo 
chorą, vidurinę muzikos mokyklą. 
Taigi, Centras lyg ir neturėtų pas
toracinių krypčių, tačiau Centro 
sumanymas yra rechristinizuoti lietu
vių kultūrą. Visi žinome, kas ,liko iš 
mūsų nacionalinės kultūros per tuos 
penkiasdešimt metų. Tuo labiau tą 
pajutau kartu keliaudamas su mūsų 
grupe po Italiją. Žinoma, labai daug 
kas pasikeitė per tuos penkiasdešimt 
metų. Rechristinizuojant kultūrą gal 
mes sugrįšime į tą neutraliteto 
modelį, nuo kurio esame nuvyti, o 
kad nepatikli ir nepopuliari - 
nepatikliai vertina ir, gabbūt, nepo
puliarus tas Centras - todėl, kad šie 
modeliai nėra grynai tradiciniai - 
būtų galima taip sakyti. Be abejo, 
pirmasis ir pagrindinis Bažnyčios 
uždavinys šiomis dienomis - yra 
evangelizacija ir katekizacija, tačiau 
tam yra skirtingų būdų ir metodų. 
Jeigu buvo pasirinkta tokia kryptis 
eiti prie žmogaus nešant Dievo gėrį 

O. Geczy parengė menininkai iš 
Zalcburgo, Mozarteumo profeso
riai: režisierius Robert Pflanzl ir 
dailininkas Heinz Bruno Gallee.

Ar sudomins šiandien mūsų 
publiką 200 metų nevaidinta ope
ra? Juk J. Haydno muzikos užsa
kovams labai patiko operos veiks
mo branduolys: niekam nežinant 
princesė gyvena tarp žvejų, kol 
pagaliau sutinka tam pačiam luo

ir grožį per kultūrą ir meną, gal ir 
nepopuliaru, žinoma, bet labai 
džiaugiuosi, kad toks Centras atsira
do ir, kad J. E. tokį Centrą įkūrė ir 
laiko. Ką gali žinoti, gali praeiti gal 
penki, gal dešimt metų - pasirodys, 
kad šitas kelias nebuvo toks blogas.

- Matėme Jūsų chorą Romoje 
prie fontanų Navonos aikštėje, kur 
dailininkai rodo savo sugebėjimus 
prie molbertų, kur eksponuojami 
meniški ir ne itin profesionalūs 
paveikslai - užtat Jūs, įpratę prie var
gonų, bažnyčių tylos, pamaldžios 
aplinkos, koncertų salių pakilios 
nuotaikos - pradedat keliems, vien 
atsitiktiniams aikštės mėksotojams, 
ar iš užsienio užklydusiems keliau
ninkams koncertuoti. Kaip sekasi 
peržengti tą drovumo, lietuviško 
santūrumo slenkstį, kuris mūsų tau
tos žmoguje dar dažnai aukštas?

- Aš gal nesakyčiau, kad tai buvo 
koncertas griežtąja prasme. Aikštė 
yra aikštė. Aikštė turi savo atmosfe
rą. Kaip Jūs pastebėjote, ir dailinin
kai, ir muzikantai ten muzikuoja. 
Mes tai traktavome, kaip muzikavi
mą sau: gražioje, mieloje aplinkoje. 
Tuo labiau, kad ta Navonos aikštė 
yra žinoma visame pasaulyje - ne
sistengėme to daryti, nesistengėme 
parodyti koncertą, nesistengėme 
daryti programos - paprasčiausiai 
atsistojome ir sau padainavome.

- Tolimesnė Jūsų Krikščioniškojo 
Centro darbo kryptis, sunkumai ir 
ateities planai?

- Apie Kultūros Centro, jo institu
cijų sudėtį jau buvau užsiminęs mūsų 
pokalbio pradžioje. Planuojame 
struktūras vystyti iki tokio lygmens, 
kad jos būtų tikrai efektyvios. Dabai', 
žinoma, viskas dar tik pradžios stadi
joje.Daugumas pasauliečių nesupran
ta iki galo poreikio, galimybės, ir, 
kaip kas sako - garantijų angažuotis 
Bažnyčios tarnybon. Šio “Kultūros 
Centro” sudėtyje dirba vieni pasau
liečiai, kunigas - aš ten vienas, o su
rasti reikiamą kiekį profesionaliai ga
linčių dirbti pasauliečių yra nelengva.

Antra bėda yra ta, kad geras, per
spektyvus, katalikiškai nusiteikęs 
jaunimas bijosi provincijos. Jeigu 
toks Centras būtų Vilniuje arba Kau
ne - ten tų problemų būtų tikrai kur 
kas mažiau. Ne su vienu žmogumi 
pabendrauji, atrodo, ir tom idėjom 
užsidega, ir ryžto, ir entuziazmo pa
kankamai būtų, bet kai tik pra
dedame kalbėti, kad reikės atvažiuoti 
gyventi iš centro į Marijampolę, nors 
Marijampolė gal ir nėra toks užkam
pis, tas entuziazmas ir išblėsta. Mes, 
žinoma, turime finansinių sunkumų, 
bet gal čia - paskutinėj vietoj. Dievas 
padės. Tų sunkumų visi dabai' turi.

N.S.

mui priklausantį vyriškį.
Šioje premjeroje dalyvavo AT 

pirmininkas V. Landsbergis, kultū
ros ministras D.Kuolys. Po prem
jeros dirigentė Olga Geczy susitiko 
su rinktiniais svečiais.

Festivalio metu skambės ir dar 
trys dideli kūriniai: J. Haydno 
Nelsono mišios, oratorija “Metų 
laikai”, F. Shuberto mišios Es-dur. 
Likusi didžioji koncertų dalis bus

Lietuvos muzikai užsienyje
Šiuo metu užsienyje mokosi arba dirba 15 Lie tu vos 

muzikų.
Muzikologas Giedrius Gapšys. 

Mokosi Paryžiuje, Sorbonos univer
sitete.

Studentas Rolandas Muleika. 
Mokosi dirigavimo ir dirba Pary
žiuje, Muzikos akademijoje.

Asistentė Rita Žiedaitė. Mokosi 
stažuotėje Šveicarijoje, Ciiuicho aukš
toji muzikos akademija (klavesinas).

Pianistė Virginija Zdanytė sta
žuojasi Anglijoje, Londono aukšto- 
jojoje muzikos ir dramos mokykloje 
“Barbican”.

Asistentas (vargonininkas) Balys 
Vaitkus stažuojasi Vokietijoje, Liu
beko aukštojoje muzikos mokykloje.

Prof. Algis Gricius (smuikas), 
dirba pedagoginį darbą Suomijoje, 
Jyvaskylos konservatorijoje.

Vyr. asistentas - Rimantas Če- 
kuolis (smuikas) dirba pedagoginį 
darbą Suomijoje, Tamperės konser
vatorijoje.

Kompozitorius docentas Julius

B. Brechtas Mažajame teatre
Vilniaus Mažajame teatre - premjera. Tai dviejų daliiĘ vai

dinimas “Galilėjus” pagal B. Brechto pjesę “Galilėjaus 
gyvenimas”. Režisierius - R. Tuminas, dailininkas - V. 
Narbutas, kompozitorius - F. Latėnas, Galileo Galilėjaus 
vaidmenį atlieka aktorius S. Račkys, kitus vaidmenis A. 
Chadaravičius, E. Gabrėnaitė, R. Jakučionytė.

- Šis spektaklis, - sako režisierius 
R. Tuminas, - apie tai, kaip mes jau
čiamės gyvenime, kaip jį mylim ir 
nekerštaujam jam. Reikia suprasti, 
kad mirtis yra mūsų draugė, o ne 
prieštarauti jai ar apsimesti nepažįs
tant jos. Tai teikia ramybę ii' ilgaam
žiškumą.

B. Brechto vardas daugeliui aso
cijuojasi su publicistišku, netgi 
plakatišku teatru. R. Tuminas siūlo 
kitokią traktuotę - liūdnai lyrišką, 
žaismingą, kandžią, visuomeniškai 
aktualią. Scenoje pasitelkiama Ezo
po kalba, perteikiant dabarties gy

V. Kašubos paroda
Radvilų rūmuose Vilniuje atidaryta JAV lietuvio Vytauto 

Kašubos skulptūrų paroda. Tai ryškaus monumentalisto, sub
tilaus reljefo meistro sugrįžimas Tėvynėn. V. Kašubą žino
mas kaip vienas žymiausių lietu v jųs k ulp torių, at vėrusi ų 
naujų mūsų plastinio meno puslapi..

Kaip jį pristato menotyrininkė Ire
na Kostkevičiūtė, “jo kūrybos centre 
žmogaus figūra, atskleidžianti plačią 
semantinę žmogaus esmės analizę. 
Tai poetinio formos tyrumo portretai, 
metaforiški gyvybės pradą išreiš
kiantys torsai, tragiškos figūros erd
vėje, sudėtingos ir tobulos sandaros 
reljefų sienos. Skulptoriaus žmogus 
susiliečia su dieviškąja sfera, jis taip 
pat istorijos kūrėjas, teigiantis tautos 
ir valstybės idėją. Ypač giliai dai

skirta kamerinei muzikai. Šiame 
festivalyje greta mūsų atlikėjų 
dalyvaus ir viešnios profesorės 
Eva Andor iš Vengrijos, Ilse Von 
Alpenheim iš Austrijos, Aina 
Kalciema iš Latvijos, Tetas Jervis 
iš Estijos, Othell Liesman iš 
Vokietijos.

M.K.
ELTOS nuotraukoje - scena iš 

J. Haydno operos “Žvejė”

Andrejevas dirba pedagoginį darbą 
Ispanijoje, Vigo konservatorijoje.

Doc. Įminąs Kučinskas (vio
lončelė) dirba pedagoginį darbą 
Ispanijoje, Vigo konservatorijoje.

Pianistė doc. Mūza Rubackytė 
dirba koncertinį ir pedagoginį darbą 
Paryžiuje.

Dainininkas Gedvilas Lazauskas, 
smuikininkas Leonidas Binderis, 
smuikininkas Paulius Sondeckis 
mokosi Austrijoje, Zalcburgo “Mo- 
zarteum”.

Dainininkė Violeta Urmanavi- 
čiūtė stažuojasi Vokietijoje, Miun
cheno operoje.

Dainininkė Jolanta S tanely tė mo
kosi Italijoje, D. Nikelinio konserva
torijoje.

Studentė, busimoji smuikininkė 
Dalia Stulgytė mokosi Vokietijoje, 
Liubeko aukštoji muzikos mokykla.

ELR

venimo pokyčius.
Teatro kritikas E. Jansonas šį 

spektaklį pavadino karnavalu. “Ga
lilėjus” - būtent karnavalas, kai vi-s- 
kas apversta aukštyn kojomis, pliu
sas tampa minusu, rimta - juokinga, 
- rašo E. Jansonas “Respublikoje”. - 
Suprantu, tai gali šokiruoti mūsų 
padorią publiką ar eruditus-vertinto- 
jus. Nieko nepadarysi - mums, skai
čiusiems B. Brechtą, šią jo pjesę, net 
mačiusiems talentingąjį J. Liubi- 
movo spektaklį su Galilėjumi - V. 
Visockiu, teks “persiorientuoti”.

N.S.

lininkas svarsto žmogaus egzistenci
jos problemas, skaudžią XX a. indi
vido ir tautos likimo dramą.

Skulptoriaus kūryboje stipri pa
saulinio meno evoliucijos ii' šiuolai? 
kinio mąstymo jungtis. Klasikinio 
meno nuostatos patvirtintos transfor
mavimo ii' abstraktavimo principų. 
Dailininko žmogus nepraranda orga
niškumo ir paklūsta meninio sąlygiš
kumo poetikai.

Alma Jotaitė

BAHAI
TIKYBA 
LIETUVOJE

"Visi žmonės yra lapai ir vaisiai 
to paties medžio...” Abdu’L-Baha.

Šiais žodžiais norėčiau pradėti 
savo paskojimą apie Bahai tikybą 
ir šios tikybos propaguotoją Lie
tuvoje Mrs Helen Smith. Pasta
raisiais metais vis daugiau užsie- 
nyje gyvenančių lietuvių aplanko 
gimtąją žemę. Vieni atvažiuoja ir 
išvažiuoja, o kiti pasilieka čia vi
sam laikui, nepaisydami gana ne- 
legvų gyvenimo sąlygų. Mrs Smith 
pas mus atkeliavo iš netoli Didžio
sios Britanijos esančios Guerhsey 
salos. Lietuva - jos protėvių gim
tinė. Dabar Mrs Smith dirba Vil
niaus Pedagoginiame Universitete. 
Ji tvirtai pasiryžusi pasilikti čia ir 
gauti Lietuvos pilietybę. Moteris 
mano, kad čia yra jos vieta.

Didelę savo laisvalaikio dalį 
Helen Smith praleidžia lankydama 
naujuosius draugus ir bendrau
dama su išpažįstančiais Bahai ti
kėjimą žmonėmis.

Bahai tikėjimas tai Pranašo 
Baha’n’Clah’o pasekėjų religija. 
Prasidėjusi Irane, 1844 m. ji išsi
plėtė po visą pasaulį. Pagrindinė 
viso Baha’n’Clah’o mokslo ašis 
yra žmonijos vienybės principas. 
Pasaulio vienybė nebus jėga įvesta, 
bet išsivystys, taip mano Bahajai, 
palaipsniui. Tai įvyks tada, kai 
individualios tautos pripažins, kad 
žmonijos vienybė yra pagrindinis, 
dvasinis principas šiandien. Ba
hajai tiki, kad didžiosios pasaulio 
religijos yra kilusios iš Dievo. Jos 
visos buvo apreikštos žmonėmis 
įvairiose vietose ir įvairiais istori
jos laikotarpiais. Dievo Apsi
reiškimo pasirodymas žemėj yra 
toks retas įvykis žmonijos istorijo
je, kad mums yra žinomi tik kele
tas jų vardų: Krišna, Abraomas, 
Zoratusta, Mozė, Buddha, Jėzus 
Kristus, Mahometas, Babas ir 
Baha’n’Clah. Kiekvienas iš jų 
buvo naujos religijos kūrėjas ir 
pradėjo naują civilizaciją.

Bahajai pripažįsta ir gerbia visų 
dieviškai apsireiškusių pasaulio 
religijų steigėjus ir laiko pagarboj 
tų religijų šventuosius raštus. 
Baha’n’Clah moko, kad kasdieni
nis darbas yra lygus Dievo garbi
nimui. Žmogus nesutvertas tik dar
bui, bet darbas skirtas žmogui. 
Darbas turėtų būti tokios rūšies, 
kuris išaukštintų ir kilnintų žmogų, 
bet nežemintų ir nėnuvertintų jo. 
Žmogui darbas turėtų būti malonus 
užsiėmimas, kurį'jis atliktų su 
atsidėjimu. Jei darbais atliekamas 
siekiant pasitarnauti žmonijai, 
atnešti naudą, tada jis prilygsta 
Dievo garbinimui. Bahajai nori 
pakeisti dabartinį pasaulį į rožių 
sodą, kur nebūtų neapykantos, o 
vyrautų tik meilė. Lietuvoje yra 
virš dvidešimties Bahajų tikėjimo 
žmonių. Helen Smith sakė, kad jų 
yra visose trijose Baltijos vals
tybėse.

Bahajai neturi savo bažnyčių. 
Lietuvoje yra Vietinė Asamblėja iš 
9 žmonių, kuri rūpinasi likusiais. 
Aukštesnė valdžios pakopą yra 
Regioninė Asamblėja trims Bal
tijos šalims. Aukščiausia - Visuo
tiniai Teisingumo Rūmai - Izraely
je.

Po trejų metų Lietuvoje mrs 
Smith nuo mūsų moterų skiriasi 
nebent tik šypsena veide, ir energi
ja, optimizmu, kurio mums neretai 
pritrūksta. Si moteris niekada ne
turi laiko liūdėti, nes be daugybės 
draugų Lietuvoje, ji susirašinėja 
vos ne su visu pasauliu. Paklausta, 
kokios yra moters pareigos, Helen 
.Smith atsakė, kad pagrindinė 
pareiga išmokyti ir išauklėti 
vaikus. Ir aišku dirbti kartu su 
vyru. Moterį ir- vyrą ji palygino su 
paukščio sparnais,, kurie vienas be 
kito negali egzistuoti,

Lilija Tolkačiovaitė
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Pasivaikščiokime seniausiomis 
miesto gatvėmis. Nuo Aušros vartų 
pasukus link centro, pirmoji apsi
lankyti pakvies parduotuvė “Am
ber”. Čia gausybė gintaro dirbinių, 
kurie buvo eksponuoti Italijoje ir susi
laukė puikaus europiečių įvertinimo. 
Taip pat galėsite įsigyti odos dirbinių, 
paveikslų, juvelyrinių dirbinių iš 
aukso ar sidabro su gintaro detalėmis. 
“Amber” kompanijos prezidentas ir 
krautuvės savininkas Šarūnas Davai
nis - kandidatas į Seimo deputatus 
nuo Liberalų Santaros.

Visai šalia duris atveria galerija 
“Arka”. Čia didelis keramikos pasi
rinkimas, paveikslų, odinės galanteri
jos, gintaro, vitražo kompozicijų, 
nedidelių skulptūrėlių iš pačių įvai
riausių medžiagų. O galerijoje vei
kiantis valiutos keitimo punktas su
mažins jums dalį rūpesčių.

Vokiečių gatvės pradžioje jus 
sutiks masyvus pastatas - Dailės sa
lonas. Jame siūlomas didelis paveik
slų pasirinkimas, gintaro, keramikos, 
lino, odos gaminiai.

Apėję šią parduotuvę iš kitos 
pusės, rasite dviaukštį Dizaino saloną. 
Stiklinės servetėlės, austi paveikslai, 
plastiko diržai, medžio skulptūros, 
peizažai iš metalo ir gintaro, juvely
riniai papuošalai iš dramblio kaulo, 
organinio stiklo, porceliano, odos, 
gintaro, keramikos. Antrajame aukšte 
galima ne tik pasigrožėti, bet ir įsigyti 
megztų drabužių, gaminių iš batikos, 
lino. O vaikučius nudžiuginsite juo
kingu megztu žaisliuku.

Iš čia ranka pasiekiama “Lango” 
galerija. Be nuolat veikiančių pa
rodų, yra ir prekybos saliukės, kur 
parduodami grakštūs porceliano ser
vizai (211.000 rb), alaus stalui skirti 
indai (25 USD), dirbtinio šilko rieti
mai, žalvario papuošalai, odos diržai, 
apyrankės, sagės, rankinės.

Vėl perkirtus Didžiąją gatve ne
sunkiai rasite “Verbos” saloną. Jame 
galite pirkti nuo viso baldų komplek

KAUNE ATVĖRĖ DURIS ŠV. PRANCIŠKAUS KSAVERO BAŽNYČIA
Kiekviena bažnyčia turi savo istori

ją, bet turbūt tokią erškėčiuotą permai
ningą išgyveno tik Kauno jėzuitų 
bažnyčia, kuri kartu su vienuolyhu ir 
gimnazija prieškariniais laikais buvo 
įsikūrusi keturkampyje - Katedra, 
Vytauto Didžiojo, Seminarijos ir Šv. 
Ksavero bažnyčia, buvusi paženklinta 
Rotušės aikštės 12-uoju numeriu...

Kaune jėzuitai apsigyveno prieš 350 
metų, kai Jėzuitų ordino provinciolas 
kun. Fabricijus atsiuntė 5 šios Draugijos 
narius: kun. Adomą Sabaliauską, kun. 
Jurgį Grunbergą ir tris brolius Kojela
vičius - Kazimierų, Petrų ir Albertą, iš 
kurių paskutinysis yra garsiosios 
Lietuvos istorijos, taip nesėkmingai 
kelis ar net keliolika metų sovietinio 
režimo metais užstrigusios'ir tik nese
niai lietuviškai išspausdintos istorijos 
autorius, apie kurį A. Šapokos istorijos 
apžvalginiame straipsnyje J. Jurginio 
net neužsiminta. Trys minėti broliai 
jėzuitams atidavė Kauno rinkoje buvu
sius savo namus. Miesto Storasta, 
anuomet buvęs Lietuvos kancleris 
Stanislovas Radvila, specialiu raštu 
pavedė Kauno miesto malonei jėzuitus, 

to iki mažytės gintarinės sagės. Var
giai kur nors dar rasite pintus iš 
vytelių baldus, juodąją keramiką, šil
ko paveikslus, miniatiūrinius koplyt
stulpius, kryželiu išsiuvinėtas verbas, 
iš šiaudų nupintas kraiteles, pypkes, 
puikius įrankius židiniui. Visa tai Sa
vičiaus gatvėje 10, “Verbos” salone.

Paėjėjus dar žemiau Bokšto gatvės 
pradžioje, užsukite į “Russian Gal
lery”. Čia pirkėjui siūlomas tradicinis 
rusų menas (matrioškos, išpaišyti 
mediniai šaukštai, indai, virduliai),

PASIIMKITE 
SU S A VIMI 
GINTARINĘ

AŠARĄ
Vargu, ar atrastumėte svečia 

iš užsienio, kuris, apsilankęs 
Lietuvoje, išvažiuodamas ne
norėtų įsigyti koki nors su
venyrą, prime-nanti jam šalį 
prie Baltijos jūros. JDažnaj nijęj 
lo niekučio neatsisako ir mūsų 
žmogus. Molinis ąsotis, šiau
dinė pintinėlė, tautiniais raštais 
išmarginta lovatiesė ar kukli 
lino servetėlė dažnas lietuvio 
buto atributas. Bet tam, kad 
nusipirktume t a u to dailės ga
minį, nebūtina skubėti į brangią 
valiutinę parduotuvę. Nedi
dukių krautuvėlių, siūlančių 
lietuviškus suvenyrus, prikars- 
tytas visas Vilniaus senamiestis.

taip pat modemus lietuviškas menas.
Jau pasiekus Pilies gatvę kieme 

priešais šv. Jono bažnyčią, būtinai 
apsilankykite “Sauluvos” parodoje- 
pardavime. Didžiulė salė kimšte 

kuriuos kauniečiai svetingai sutiko. Jie, 
neturėdami savos bažnyčios, Mišias 
pradėjo aukoti šv. Mikalojaus 
bažnyčioje. Kai jėzuitai įsigijo mūrinį 
pastatą, kuris lig šios dienos neretai vad
inamas Perkūno namais, pavertė jį 
koplyčia. 1655 į Lietuvą įsiveržę nišai 
sunaikino jėzuitų nuosavybę.

1666 m. jėzuitai pradeda statyti 
mūrinę bažnyčią, bet po dvejų metų 
gaisras surijo pastolius ir kolegijos 
trobesius. Kolegijos vyresniojo T. Pran
ciškaus Milvydo rūpesčiu XV111 a. 
antrojo dešimtmečio pabaigoje bažny
čia buvo pastatyta ii' 1722 pašventinta.

XVII a. viduryje jėzuitai atidarė 
keturklasę mokyklą, kuri netrukus 
turėjo visas gimnazijos klases, net savo 
orkestrų, teatrą.

į pranciškonų rankas pakliuvusią 
jėzuitų bažnyčios vidų 1812 m. sunaiki
no prancūzų armija. Po 12 metų nišų 
valdžia šią bažnyčią pavertė cerkve, o 
bažnyčiai priklausiusiose patalpose 
apgyvendino stačiatikių dvasininkus.

Po pusantro šimto metų pertraukos, 
1923 į Kauną sugrįžta jėzuitai, kuriems 
sugrąžinta nuosavybė. Kitąmet čia 

prikimšta visokiausių liaudies meist
rų gaminių. Tik čia jums pasiūlys 
margaspalvi verba, popieriaus karpi
ni, atviruk su džiovintomis gėlėmis, 
visokio dydžio rūpintojėliu, švil
pynei, drožinėta rankšluostinei, mar
gučiu, karvės rago taurei, tautiniu 
rūbu.

Na, o šv. Jono gatvėje jums 
galbūt pavyks surasti “Kuparo” gale
riją. Gigantiškoje salėje apstu mo
linukų, metalo dirbinių (žvakidžių, 
žarsteklių), lino rūbų, molio indų, 
pintinių, tautinių juostų, medžio 
drožinių.

Vilniaus 39 pasiteir aukite galerijos 
“Vartai”. Čia prekių nėra gausu, bet 
kiekvienas gaminys - kruopštaus, 
daug darbo pareikalavęs šedevras. 
Tai juvelyrės Mildos Gutauskienės 
pagaminti papuošalai iš sidabro, 
dramblio kaulo, melchioro, kvarco, 
gintaro, toparo, panato. Šių pa-puo- 
šalų kainos svyruoja nuo 83 iki 150 
USA dolerių. Galima pirkti ir, pa
vyzdžiui, 10.000 rb kainuojantį gin
tarų kolje. Arba sagę iš mamuto kau
lo ir sidabro - tik 200 USA dolerių.

Jei nuklysite iki Sereikiškių parko, 
apsilankykite pirmojoje privačioje 
galerijoje “Vilnius ir Dailė”. Trijuose 
nedidukuose paviljonuose eksponuo
jama lietuvių dailininkų tapyba, 
keramika, gintaro, odos, metalo 
papuošalai. Adresas: Barboros 
Radvilaitės 6.

Tautodailės gaminių jūs be vargo 
įsigysite “Andromedos” galerijoje 
(Ukmergės 12a), “Šiaurės Antenų” 
salone (Pylimo 8), “Dovanos” par
duotuvėje (Stiklių 14\1), suvenyrų 
krautuvėse Gedimino prospekte ar 
Žydų gatvelėje.

Pasiimkite su savimi mažytę da
lelę Lietuvos grožio. Ji padės jums 
mintimis sugrįžti į gintarinę šalį prie 
Baltijos jūros. Ir kvies vėl apsilankyti 
kunigaikščių Mindaugo ir Vytauto 
kurtoje valstybėje.

Marija Kazilionytė

pradedamos pamaldos, gimnazija buvo 
išplėsta ir suremontuota, o prie bažny
čios įsikūrė Lietu vos jėzuitų provincijos 
centras. Šioje Kauno jėzuitų bažnyčioje 
ir atvėrė duris šv. Pranciškaus Ksavero 
bažnyčia.

Kiek sunaikinta bažnytinio meno 
vertybių, įrengimų, baldų, kulto reik
menų, tiksliai nebesuskaičiuos net ir 
dabartiniai šios bažnyčios, vienuolyno 
ir gimnazijos atstatymo ir visų remontų 
sunkią naštą užsikrovę ant savo pečių 
jėzuitai, iš kurių labiausiai ir daugiausiai 
rūpesčio ir jėgų padėjęs kunigų semi
narijos ir kartu šios bažnyčios rektorius 
kun. Algis Baniulis. Būdamas profeso
riumi, viceprovinciolu ir dar- eidamas 
nemaža kitų pareigų, šis kunigas 
sugebėjo taip organizuoti darbus, gauti 
medžiagų, darbininkų ir spręsti daugelį 
šiomis dienomis, regis, neišsprendžia
mų uždavinių, kad, nepaisydamas savo 
sveikatos, dar sugebėjo vadovauti pir
majai Lietuvos jėzuitų gimnazijai ir 
rugpjūčio 30-ąją dieną su tikinčiaisiais 
atšventinti Kauno šv. Pranciškaus 
Ksavero bažnyčią.

VAT.R.

V. Kamantas:
“Mes pasiryžę padėti Lietuvai”

Klivlende įvyko Amerikos lietuvių bendruomenės tarybos 
metinė sesija. Apie ją su tarybos prezidiumo pirmininku 
Vytautu KAMANTŲ kalbėjosi ‘Amerikos balso” korespon
dentė.

- Kuo šita sesija skiriasi nuo 
prieš tai buvusių?

- Ši sesija parodė naujosios 
Krašto valdybos, kurioje daugumą 
sudaro Amerikoje gimusi karta, 
stiprų norą padėti Lietuvai - pasakė 
V. Kamantas. Pasak jo, buvo aiš
kiai pasisakyta, kad stipri ir sąmo
ninga išeivija reikalinga, kad galė
tų dar daugiau padėti Lietuvai ne 
tik dabar, bet ir ateityje.

- Kokios būtų svarbiausios 
rezoliucijos?

- Iš svarbiausių paminėsiu re
zoliuciją švietimo reikalams. Buvo 
labai gerai įvertintas Amerikos 
lietuvių bendruomenės ir Lietuvos 
kultūros ir švietimo ministerijos 
artimas bendradarbiavimas, nutarta 
išspausdinti Lietuvoje kai kuriuos 
vadovėlius, kuriuos būtų galima 
panaudoti čia, Amerikoje, ir aps
kritai išeivijoje. Nutarta, kad Kraš
to valdybos kultūros darbuotojai 
ruoštų bendrus jungtinius išeivijos 
ir Lietuvos menininkų kultūrinius 
renginius ir Lietuvoje, ir Ameri
koje. Taip pat buvo pasisakyta dėl 
Pasaulio, arba Amerikos archyvų 
pervežimo į Lietuvą. Vienas svar
bus prašymas Lietuvai: artėjant 
rinkimams Lietuvoje, JAV lietuvių 
bendruomenės taryba ragina Lietu
vos politines partijas, frakcijas bei 
politinius sanbūrius vienytis. Buvo 
taip pat priimtas nutarimas, kaip 
mes sakom - rezoliucija - anglų 
kalba ir pavesta Krašto valdybai

Išeivijos padangėje
Amerikoje stipendijas gavo ir 

šiuos mokslo metus praleis dvi pe
dagogės iš Lietuvos. Regina La- 
bėnienė semsis žinių Filadelfijos 
aklųjų mokykloje, Jonyno aklųjų ir 
trumparegių mokyklos mokytoja 
Dana Nemunytė tobulinsis Masa
čūsetso valstijoje Parkinso mokyk
loje. O Vilniaus universitete du fi
losofijos kursus baigęs Vytautas 
Adomaitis gavo stipendiją mokytis 
Kalifornijoje, Tomo Akviniečio 
koledže.

Baltic - info-92’

60 firmų iš 20 šalių dalyvauja 
Vilniuje prasidėjusioje parodoje 
“Baltic - info-92’. Joje eksponuoja
ma kompiuteriai, programinė įranga, 
radijo ir kosminio ryšio priemonės, 
kita moderni technika, tai didžiausia 
tokio pobūdžio paroda, kada nors 
vykusi Baltijos valstybėse.

Su kai kuriomis firmomis Lietuva 
planuoja sudaryti ilgalaikius kon
traktus. Pirmoji, tikriausiai, bus 
prancūzų ‘Bull”. Šią vasarą ji lai
mėjo tartautinį konkursą “Lietuva - 
2000”.

Konkurso tikslas - sukurti 
Lietuvos informacinės infrastruk
tūros kryptis artimiausiems keliems 
dešimtmečiams. Šioje pasaulio prak
tikoje analogų neturinčioje pro

perduoti Amerikos kongresui tą 
rezoliuciją, kuri pritaria Amerikos 
senatoriaus Berdo ir jo vadovau
jamos komisijos linijai, kad bet 
kokia parama Rusijai būtų aiškiai 
susieta su Rusijos kariuomenės ati
traukimu iš Lietuvos, Latvijos, 
Estijos.

Pagrindinis dalykas, arba svar
biausias, bent mano tokia nuomo
nė, šiuo metu buvo nutarta įsteigti 
ekonominių reikalų tarybą, kurios 
pagrindinis tikslas, darbas, bus 
padėti Lietuvai ekonominiais rei
kalais. Amerikos lietuvių bend
ruomenė, kaip anksčiau vienu pa
grindiniu tikslu laikė padėti Lie
tuvai atgauti laisvę ir nepriklau
somybę, dabar vienas iš pagrindi
nių tikslų - padėti jai atsistatyti, at
sikurti, ekonominiu atžvilgiu su
stiprėti, ypatingai jos gyventojams 
kaimuose, miestuose, miesteliuose.

- Sakykit, ar Amerikos lietuvių, 
aš sakysiu bendruomenės, nuo
taikos priklausys nuo to, kas 
laimės rinkimus?

- Mūsų bendruomenė aiškiai 
pasiryžusi padėti Lietuvos Respub
likai. Visi Lietuvos piliečiai turėtų 
dalyvauti rinkimuose ir kokią jie 
vyriausybę išrinks, nuo to priklau
sys, kaip ta vyriausybė žiūrės į 
išeiviją. Mes, kaip ir anksčiau, ne
svarbu, kokios buvo sąlygos, de
jom visas pastangas Lietuvai iš
laisvinti. Dabar mes dėsim visas 
pastangas Lietuvai atstatyti.

» ' * » r - ' • «r j -*

Nuo rugsėjo 8-osios Detroite, 
Pontiak meno galerijoje, vyksta 
šešių Mičigano valstijos dailininkų 
paroda, kurioje dalyvauja vidu
rinės kartos dailininkė Danguolė 
Jurgutienė. Amerikos Siaurės Va
karuose, Sietlo mieste, savo kū
rinių paroda surengė skulptorius iš 
Lietuvos Povilas Tamulionis. Či
kagoje iki mėnesio pabaigos veiks 
jaunos tapytojos Indrės Lukaitės 
darbų paroda, prasidėjusi rugsėjo 
11 dieną.

gramoje norima apjungti svarbiausių 
Lietuvos valstybės problemų spren
dimą. Tai - valstybės valdymo, fi
nansų h' biudžeto, bankų, mokesčių, 
švietimo, žemės reformos, socialinės 
apsaugos, ryšių ir informatikos 
plėtojimo bei kiti klausimai".

Naudingų kontraktų tikimasi su 
vokiečių firmomis. “Siemens”, 
“Bosch” ii" ypač norvegų “Telekom” 
lietuvoje įrengusia pirmąją telefono 
ryšio per kosminį palydovą sistemą.

Ekspozicija, surengta pripa
žinimo Vakaruose jau susilaukusia
me Lietuvos parodų centre, .veiks 
keturias dienas.

ELTOS nuotr. - vienas parodos 
momentų
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VAKARIETIŠKOS VAISTINĖS VILNIUJE -
LAZDYNUOSE IR 
SENAMIESTYJE

Vilniuje atsirado vaistiniu, kurio
se salima įsigyti, . . reikalingų vais
tų!Kasdienjų vis mažėjo įrmąžėjo, 
situacija darėsi kritiška, kai dėl me
dikamentų stygiaus, iškilo rimtas pa
vojus sunkiai sergančių žmonių gy
vybei. Ir štai - naujiena. Žinoma. 
brangi.

“Lietuvos ryto” dienraštyje pasi
rodė skelbimai, kad Lietuvoje vaistu 
jau nebetrūks. Tai garantuoja firmą 
“Svetur”. Tereikia kreiptis j “Lazdy
nų” vaistinę, ir gausite norimų vaistų 
ne tik už valiutą, bet ir už rublius.

Pasiekti šito nebuvo taip papras
ta, kaip gali atrodyti. Firmos “Sve- 
tur” savininkas dairėsi po vaistines, 
ir nors, anot jo, visur prekiaujama tik 
švęstu vandenėliu ir trim žuvelėmis, 
vaistinių vedėjos narsiai gynė socia
lizmą, prekiauti tikrais vaistais ne
norėjo, apšaukė “Svetur” savininką 
net mafijoziu, norinčiu viską nupirk
ti, kol jis nesutiko vaistinės vedėjos 
J. Keniausienės.

“Pradžia buvo sunki - kol vaistinė 
“pabėgo” iš Valstybinės respublikinės 
vaistų tiekimo įmonės “Farmacija” 
globos” - pasakoja J. Keniausienė. 
Vaistininkės dirbo be dotacijų, pačios 
ieškojo tiekėjų, sukosi kaip įmany
damos. Bet po truputį atsistojo ant 
kojų ir šią vasarą jau galėjo pa
sidžiaugti pusės milijono rublių pelnu. 
Pagalbos ranką ištiesė firma “Svetur”. 
Iš pradžių pabandė prekiauti smulkia 
produkcija - sanitarijos-higienos prie
monėmis. Po to perėjo prie vaistų. 
Dabar vaistinė gali įvykdyti beveik 
visus klientų užsakymus, jei vaistų 
neturi, 10 dienų laikotarpiu jie bus 
atsiųsti iš Vokietijos. Prekybos ii' tieki
mo laisvę dabar dar riboja pinigai. 
Todėl visų pirma yra užsakomi

Bendra Lietu vos-Kanados įmonė

Raseinių rajone pirmuosius hektarus suarė bendros Lietuvos ir 
Kanados įmonės "Raseiniai agra" mechanizatoriai. Tik prieš porą mė
nesių įregistruota įmonė atgabeno Vokietijoje surinktus traktorius, kitus 
padargus, nupirko sėklos sėjai, trąšų. Kanadiečiai jau stato remonto bazę, 
ofisą ir žada viską užbaigti dar šiais metais.

K. Jūrelės (ELTA) nuotr. - Raseinių rajono laukuose "Raseiniai agra" 
technika

Suomių firmos benzino kolonėlė

Vilniuje, Lazdynuose, baigiama įrengti pirma pagal Vakarų standartus 
degalinė. Ją sumontavo suomių firmos "Litofinservis" specialistai. Auto
mobilius jau galima prisipilti degalų, nors įrengimai dar bandomi. Čia pat 
veikia kioskas, kur galima įsigyti smulkių atsarginių profilaktikos prie
monių.

V. Čiulevičiaus (ELTA) nuotr. - operatorius Artūras Jasulevičius ir 
degalinės vadovas Rimgaudas Steikūnas (dešinėje) naujoje degalinėje.

P. R. Rinkevičienės vaistinėje. J. Martyno nuotr.

gyvybiškai svarbūs vaistai. Bet pa
mažu tikimasi išplėsti veiklą.

Problemų apsčiai turi ir bendros 
Lietu vos-Vokietijos firmos “R.R.W. 
Medical Trade UAB” vaistinė, tačiau 
direktorė R. Rinkevičienė apie jas 
nekalbėjo. Ši vaistinė Didžiojoje 
gatvėje mūsų akiai neįprasta. Vaka
rietiškas interjeras, mandagus aptar
navimas, pilnutėlės lentynos ne tik 
vaistų bei ir kosmetikos. “Daugiausia 
tai gydomoji kosmetika, - aiškina fir
mos direktorė. - Štai šampūnas plau
kams nuo pleiskanų, skatinantis 
augimą, stiprinantis, kremas, maži
nantis prakaitavimą, šalinantis raukš
les, specialus muilas jautriai odai. . .” 
Tereikia žmogui užsukti čia, išsakyti 
savo problemą, o kvalifikuotos vais
tinės provizorės jau pasistengs jums 
pasiūlyti įvairiausius medikamentus. 
Jei reikalingo vaisto tuo metu vais
tinėje nėra, jį galima užsakyti ir 
atsisiųsdinti iš Vokietijos (apmokė
jimas išankstinis, tačiau be papildomo 
antkainio). Dažnai bandoma surasti 
konkretaus vaisto pakaitalą. Jei reikia, 
provizorės pagal katalogą suras mums 
įprasto vaisto užsienietišką atitikmenį.

Mokėti šioje vaistinėje reikia va

liuta. Tačiau ne visada kainos yra 
tokios baisios, kokios gali pasirodyti 
iš pirmo žvilgsnio. Štai, pavyzdžiui, 
populiarusis aspirinas “Bayer” origi
nalas su vitaminu C kainuoja 6,3 
DM, CT asprinas - 3,10 DM. Mūsų 
vaistinėse parduodamas pagal licen
ciją JAV pagamintas šis vaistas kai
nuoja virš 500 rb. Gydomasis šam
pūnas parduodamas po 3-6 DM, na, 
o Vilniaus parduotuvėse apstu im
portinio šampūno, kartais kainuojan
čio 700-1000 rb. (viena markė yra 
apie 165 rb). Šioje vaistinėje galima 
įsigyti ir stomatologinių medžiagų.

Kai kam šios vaistinės karnos gali 
būti neįkandamos. Tačiau kas ge
riau: visai neturėti vaistų ar turėti, 
bet labai brangių?

Todėl turbūt reiktų tiktai sveikinti 
pirmąsias kregždes mūsų farmacijos 
padangėje. Pirmiesiems -visada sun
ku. Tačiau, kaip pastebėjo ponia R. 
Rinkevičienė, pagal specialybę ne 
vaistininkė, o jauna filosofijos dak
tarė, visi tik dejuoja, bet niekas 
nieko nedaro. O padaryti galima. Tik 
reikia pradėti.

Marija Kazilionytė

Lietuvos muitinės 
sunkumai

Plečiantis ryšiams su Vakarų 
Europos valstybėmis, vis labiau 
įtemptas ir Lietuvos muitininkų dar
bas. Iš Pabaltijo praneša “Vokiečių 
bangos” korespondentas Robertas 
Ostrovskis.

Per pirmąjį pusmetį Lietuvos 
muitinių departamentas į valstybės 
biudžetą pervedė daugiau nei 80 
milijonų rublių ir apie 200 tūks
tančių markių, sulaikyta nedekla
ruotų prekių už 304 mln rb. Beje, šie 
skaičiai atspindi tos įtemptos situaci
jos, kuri jau seniai susidariusi pasie
nio kontrolės ir praleidimo punktuo
se. Kalti čia anaiptol ne departamen
to darbuotojai ar vis labiau įžūlėjan- 
tys kontrabandininkai. Gana dažnai 
konfliktai kyla todėl, kad žmonės 
tiesiog neinformuoti apie muitinių 
taisyklių pasikėlimus. Pavyzdžiui, 
vykstantys į užsienį pirkti automobi
lio nežino, jog yra pasikeitusi trans
porto priemonių įvežimo ir išvežimo 
tvarka.

Bet dažniausiai Lietuvos muitinės 
darbuotojams tenka susidurti su są
moningais įstatymų pažeidėjais. Ne 
paslaptis, kad šimtai tūkstančiai bu
vusios SSSR vakarinių regionų gy
ventojų apsėsti komercinių kelionių į 
Lenkiją bumo. Jų keliskart daugiau 
nei tai galima padaryti legaliu būdu. 
Jau įprastu tapo agresyvus autobusų 
keleivių elgesys, kai tikrinamas jų 
bagažas. O tikrinti tikrai yra ką. Tik 
viename autobuse, vykusiame į Len
kiją, muitininkai aptiko daugiau nei 
tūkstantį butelių degtinės, šimtus 
kilogramų spalvotojo metalo ir gau
sybę elektros prietaisų. Stengdamiesi 
įvesti bent minimalią tvarką, Krašto 
apsaugos ministerija bei Muitinių 
departamentas buvo priversti suda
ryti turistinių autobusų per Lazdijų 
postą kalendorinį grafiką.

Suprantama, situacija iš esmės 
pasikeis tik tada, kada be Lazdijų 
pradės veikti ir kiti kontrolės ir pra
leidimo punktai. Juk šiandien Laz
dijų punktas tėra vienintelis Pabaltijo 
valstybių sausumos kelias į Vakarų 
Europą.

"Vokiečių banga”

DĖL RINKIMU I SEIMĄ
Grupės ekonomistų, pramonininkų, 

verslininkų, valstiečių pozicija
Lietuvoje vyrauja diletantiškas 

požiūris į rinkos ekonomiką. Jos vilio
jančio rezultato, sąlygojančio pasiturintį 
gyvenimą, propagavimas nepaisant 
neišvengiamo paties ūkininkavimo pro
ceso ryšio su netrikdoma ekonomiškai 
aktyvių piliečių veikla, tautinių vertybių 
priešpriešinimas objektyviems ekono
mikos dėsniams formuoja visuomenėje 
iškreiptą laisvos rinkos sampratą.

Artėja Seimo rinkimai. Vienas svar
biausių būsimų parlamentarų uždavi
nių, sąlygojančių Lietuvos sugebėjimą 
tapti visapusiškai turtinga vakarietiška 
Europos dalimi, yra optimalių prielaidų 
laisvos rinkos formavimuisi ir funkcio
navimui sudarymas. Šūkis “geriausia 
politika - tai ekonomika” tampa Lietu
vos politinio gyvenimo aktualija. Kvali
fikuotas šios problemos sprendimas tie
siogiai susijęs su ekonomiškai aktyvios 
visuomenės dalies - pramonininkų, ver
slininkų, valstiečių - konkrečių interesų 
atspindėjimu įstatymuose bei kituose 
teisiniuose dokumentuose. Dabartiniu 
metu pagausėję įvairių organizacijų 
pareiškimai dėl ketinimo atlikti tokią 
funkciją busimajame Seime yra svei
kintinas reiškinys, liudijantis ekono
minio realizmo ir pragmatizmo svarbos 
suvokimą politinėje praktikoje. Tačiau 
reikia konstatuoti, kad šie pareiškimai 
dažniausiai yra deklaratyvaus pobūdžio 
neturint nieko bendro su realiomis gali
mybėmis atstovauti interesams.

Vakar ų visuomenių patirtis rodo, 
kad sėkmingam tokių klausimų spren
dimui būtinas konstruktyvus ryšys tarp 
įvairių valdžios institucijų bei kas
dienėje veikloje su šiomis problemomis 
susiduriančių ekonomiškai aktyvios 
visuomenės dalies atstovu. Toks ryšys 
leidžia ne tik formuoti optimalią eko
nomikos politiką, bet ir išvengti galimų 
socialinių neramumų, sąlygojamų ob
jektyvių ekonominių sunkumų ir bū
tinų, tačiau nepopuliarių priemonių 
šiems sunkumams įveikti. Siekdami 
formuoti intereso atstovavimo mecha
nizmą ir kasdienius žmonių poreikius 
atitinkančią rinkos ekonomikos politi
ką, suprasdami, kad skaudžiausia vi
suomenės rykštę - bedarbystę bei 
socialinių garantijų katastrofišką ma
žėjimą gali įveikti tik darbdavių gausa, 
suvokdami, kad jokia ekonominė refor
ma ar ekonominė pažanga negalima be 
konstruktyvaus ryšio tarp rinkos ūkio ir 
valdžios struktūrų, mes - grupė ekono
mistų bei pramonės, verslo, valstiečių 
atstovų - įkuriame Ekrrnominių Interesų 
Tarybą (EIT). Taryba įkuriama prie 
Liberalų Santaros (LS), kurią suda
rančių politinių jėgų teisinės ir eko
nominės programos atitinka vakarietiš
kos ekonomikos formavimąsi bei funk
cionavimą sąlygojančias priemones. 
Pagrindinis EIT tikslas - Liberalų Santa
ros ekonomikos programų įgyvendini
mas bendromis politikų, ekonomistų ir 
ekonomikos liberalizavimu suinteresuo
tų verslo atstovų pastangomis. Ekono
minių Interesų Taryba - nepolitinė struk
tūra, suteikianti galimybę veikti vaka
rietiškos ekonomikos formavimuisi suin
teresuotiems asmenims. EIT savo idėjas 
ir veiklą grįš šiomis nuostatomis:

- įstatymų leidėjų ir ekonomiškai 
aktyvios visuomenės dalies atstovų 
glaudus bendradarbiavimas ruošiant 
rinkos ūkio funkcionavimą skatinančių 
dokumentų projektus, yra tokių įsta
tymų kokybė, jų laikymąsi ir gerbimą 
sąlygojantis verksnys;

- tiesioginis biznio ir valdžios inte
resų suliejimas yra valdžios korupcijos 
priežastis, lemianti iškreipto rinkos ūkio 
- “bananinės ekonomikos” - modelio 
formavimąsi ir pasmerkianti visuomenę 

EKONOMINIŲ INTERESŲ TARYBOS PRIE LIBERALŲ SANTAROS 
INICIATYVINĖ GRUPĖ;

Elena Leontjeva - Laisvos rinkos instituto viceprezidentė; Juozas Kabašinskas - 
Laisvos rinkos instituto finansų ekspertas; Rolandas Ramašauskas - Kauno ver
slininkų asociacijos prezidentas; Adelė Karaliūnaitė - Šakių krašto verslininkų 
sąjungos prezidentė; Vytautas Mirkė - Šiaulių krašto verslininkų sąjungos preziden
tas; Rimas Garelis - Palangos verslininkų sąjungos prezidentas; Albertas Dreseris - 
Marijampolės krašto verslininkų sąjungos prezidentas; Zenonas Didžgalvis - 
Kretingos verslininkų asociacijos pirmininkas; Boleslovas Rinkevičius - Kėdainių 
verslininkų klubo prezidentas; Rimantas Tėvelis - judėjimo dirbantiems remti koor
dinacinės tarybos pirmininkas; EHgijus Seričenka - verslininkų biržos prezidentas, 
koncerno EBSW prezidentas; Simas Rimulis Petrikis - Kauno krašto pramonininkų 
asociacijos prezidentas; Šarūnas Davainis - bendros Lietuvos-Italijos firmos 
AMBRA prezidentas; Kazimieras Razmus - finnos RĖK generalinis direktorius; 
Vidas Dabužinskas - firmos SAUGA viceprezidentas; Ginutis Vencius - firmos 
EDO direktoriaus pavaduotojas; Alvydas Bėčius - firmos BITAS direktorius; 
Egidijus Rimantas Petrauskas - valstybinės Kėdainių chemijos gamyklos direkto
rius; Julius Ramanauskas - Lietuvos-Olandijos žemės ūkio kooperacijos projekto 
atstovas nuo Lietuvos; Prutenis Janulis - Žemės ūkio akademijos docentas, pašarų 
gamybos laboratorijos vedėjas; Antanas Šleževičius - Šiaulių rajono žemės ūkio 
bendovės pirmininkas; Vaclovas Mišeikis - Šilutės rajono ūkininkas; Vitalijus 
Dasevičius - Lietūkio banko valdytojo pavaduotojas.

ilgam ekonominiam kultūriniam atsi
likimui;

- ūkio perėjimas į rinkos santykius 
vyksta ir vyks tik per privačias iniciaty
vas;

- ūkio rekonstrukciją vykdanti pri
vati iniciatyva gali visiškai atsiskleisti ir 
duoti maksimalią naudą visuomenei tik 
veikdama stabilioje ir numatomoje 
ūkinėje aplinkoje;

- nusakant valdžios ir ūkio bei jame 
veikiančių subjektų santykį, svarbiau
sias valdžios uždavinys yra maksima
liai palankios ir prognozuojamos ūkinės 
aplinkos formavimas bei palaikymas;

- valdžiai būdinga nesilailkyti jos 
pačios suformuluotų taisyklių, todėl 
būtina jai pačiai įvardinti ir tinkamai 
įvertinti tokius atvejus. Tik taip gali 
atsirasti pasitikėjimas valdžia;

- valdžia ūkio subjektų atžvilgiu, 
pirma, skatina privačią iniciatyvą, antra, 
derina šią iniciatyvą su bendraisiais vi
suomenės interesais. Toks valdžios ir 
ūkio subjektų santykius reglamentuo
jantis įstatymas galėtų vadintis Pri
vačios Iniciatyvos bei Privačios Veiklos 
Garantijų Įstatymu;

- kalbant apie Lietuvos ūkio plėto
jimą, svarstant integracijos į Europos 
ekonomines struktūras problemas, iš
kyla ūkio vystymosi prioritetų klausi
mai, kuriuos galima spręsti tik pa- 
sitelltiant verslo atstovus;

- Lietuvos stambiojoje gamyboje 
vidinė konkurencija negalina. Kon- 
kurencnę aplinką šioje sferoje gali ga
rantuoti tik Lietuvos ūkio atvirumas.

Parlamentarizmu grindžiama politi
ka suteikia galimybę kiekvienai poli
tinei struktūrai ir su ja susijusiomis eko
nominėmis grupėmis įgyvendinti savo 
priešrinkiminius pažadus tiek, kiek gau
siai ta struktūra yra atstovaujama Par
lamente (Seime). Šiuo atveju EIT 
siekių įgyvendinimas didžia dalimi 
priklauso nuo Liberalų Santaros sėkmės 
būsimuose Seimo rinkimuose, nuo 
įtakos, kurią ši koalicija galės daryti, 
formuojant naująją vyriausybę ir 
leidžiant įstatymus. Būtina pabrėžti, kad 
realų pavojų ekonominių problemų pro- 
fesionaliam sprendimui kelia daugybė 
prieš rinkimus įsikūrusių politinių judė
jimų dažniausiai grindžiančių savo pro
gramines nuostatas abstrakčiomis, prieš
taravimų pilnomis patriotizmo ar centriz
mo, laisvės ar tautos pažangos idėjomis 
bei vienokio ar kitokio verslo rėmimo 
teiginiais. Suprasdami, kad tik diskusijų 
metu galima atskirti ekonomikos klau
simuose “pelnus nuo grūdų”, profesiona
lumą nuo pigaus populizmo, EIT atsto
vai aktyviai dalyvaus priešrinkiminiuose 
renginiuose, siekdami konstruktyvaus ir 
viešo dialogo su ekonominėmis gru
pėmis, atstovaujančiomis kitoms poli
tinėms organizacijoms.

Kiekvienas žmogus yra unikalus 
savo vertybių skalės atžvilgiu. Klai
dinga manyti, kad asmenis, turinčius 
vienodus profesinius, verslo interesus, 
sieja tos pačios politinės-ekonominės 
pažiūros. Šiuo atveju alternatyvias eko
nomines nuostatas turinčių ir su kitomis 
politinėmis jėgomis susijusių ekonomi
nių grupių formavimasis būtų normalus 
reiškinys, liudijantis apie visuomenės, 
jos politinės praktikos vakarietiškumą; 
kuo daugiau konstruktyviai argumen
tuotų, viena kitai oponuojančių idėjų, 
tuo mažesnė tikimybė suklysti pasi
renkant geriausią. Tai vienintelis būdas 
paversti rinkimines batalijas piliečio, vi
suomenės, valstybės pažangą sąlygo
jančiu veiksniu, o ne partinių rietenų, 
malonių pažadų skambių žodžių vienų 
neužtarnauto turtėjimo, kitų nepelnyto 
elgetėjimo procesu.
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Kai 1944 metų spalio mėnesį 
paskutinieji palikome Lietuvą, 
Raudonoji armija užplūdo Lietuvą 
ne kaip išvaduotoja, bet kaip 
nugalėtoja, jos tikslas buvo nu
bausti už neištikimybę. Visais ke
liais, visais būdais, visi žmonės, 
kurie tik galėjo, paliko savo ar
timuosius, mylimuosius, darbą, 
turtą, viską ką turėjo, ir bėgo į tam
sią nežinią, kuo toliau nuo tos 
baisios grėsmės, nes žinojo, kad 
pasilikusieji taps kankiniais.

Labai gerai atsimenu tą skaudų 
ir liūdną momentą, kai traukinys 
pravažiavo Tilžės tiltą, Lietuva 
paliko anapus Nemuno, pasijutome 
lyg iš degančio namo išbėgę. 
Sėdėjome vienoje kupė su dr. Jono 
Šliūpo šeima. Daktaras buvo vie
nintelis žmogus tarp mūsų, žinojęs 
pasaulį, ir ne pirmą kartą bėgęs iš 
savo brangiosios Tėvynės. Jis 
ramino mus, sakydamas: “Būkite 
ištikimi Tėvynei, ir Tėvynė iš 
pelenų atgims. Prisiekime patys 
sau, prisiminę psalmės žodžius 
“Tegul mano dešinioji ranka nu- 
džiūsta, jeigu aš kada savo Tėvynę 
užmirštu”.

Ir štai dabai’, po keturiasdešimt 
aštuonerių metų, aš grįžtu į savo 
laisvą Tėvynę Lietuvą. Sunku 
atpažinti, kad tai ta pati Lietuva, 
kurią palikome. Kad ir sunkioje 
priespaudoje būdama, Lietuva ne- 
sunyko, bet progresavo. Ji paliko 
toli savo pavergėją. Lietuva šviesi, 
Lietuva graži, Lietuva turtinga. 
Kas visa tai padarė? Negi pa
vergėjas, negi vergas? Atsakymas į 
šį klausimą gali būti tik vienas - 
gabi tauta, norinti gyventi, kovo
janti už savo, laisvę ir pergalę.

Įėjus į privačius namus, tenka 
stebėtis gražiais baldais, indais, 
bibliotekomis, šviesa, kuri dvelkia 
namuose, tvarka, kuri parodo tau
tos charakterį. Bet visi, kaip tai
syklė, dejuoja dėl sunkaus pra
gyvenimo, nors maisto užtenka ir 
eilių prie maisto parduotuvių 
nematyti. Dejuoja ne tiek iš reika
lo, kiek iš įpročio, mat įpratę 
matyti amerikoną, kanadietį ar aus
tralą, turtingai pasirodantį savo 
tvirta valiuta, tie kraštai tampa jų 
svajonėmis. Jiems atrodo, kad ten 
visi žmonės laimingi, o pinigų turi 
daugiau kaip proto.

Jaunimas vaikosi madų, turi 
didelių ambicijų atrodyti mo
derniškai. Kauno senamiestis gra
žiai sutvarkytas, baigiamos remon
tuoti bažnyčios. Tik iš Australijos 
atvažiavęs gali pamatyti, kokios 
gražios Lietuvos bažnyčios, ypač 
Vilniuje. Vilniaus senamiestyje dar 
tik maža dalis suremontuota, jau 
organizuotas komitetas rūpinasi 
atnaujinimu, verbuoja mecenatus, 
žinoma, iš užsienio. Vilniaus Ar
kikatedra suremontuota, atrodo 
kaip nauja. Buvau sekmadienį 
mišiose, sumos metu, žmonių 
nedaug. Labai iškilmingai atrodo 
šv. Kazimiero bažnyčia, kurioje 
komunistai buvo įrengę ateistinį 
muziejų. Ši bažnyčia pasižymi 
geriausia visame pasaulyje akusti
ka. Patyręs, kad sekmadienį tuoj 
po pamaldų vyks bažnytinės mu
zikos koncertas, kuriame dalyvaus 
ir iš Amerikos atvykusi rašytoja 
Alė Rūta su savo kūriniais, didelės 
kompanijos lydimas nuvykau į 
pamaldas ir koncertą. Deja, čia irgi 
žmonių nebuvo nė pusės, kiek 
tikėjomės.

Didysis stebuklas ne bažny
čiose, didysis stebuklas, mano 
manymu, vyksta Kryžių kalne, prie 
Šiaulių. Gal neperdėsiu pasakęs, 
kad ten yra milijonas kryžių, 
kryželių, rožančių, medalikėlių, 
stovylėlių, atvežtų labai iš toli, iš 
Šiaurės Amerikos, iš Pietų Ame
rikos, Kanados, Australijos, iš viso 
pasaulio.Ten pastačiau kryžių savo 
šeimos vardu ir aš, solidarizuo- 
damsis su tais, kurie šaukiasi 
Dievo pagalbos, teisingumo ir 
taikos. Bažnyčių Lietuvoje gal 

' turime per daug, jos pustuštės, o 
Dievo namai yra vieni - po atviru 
dangum, ir jie visiems prieinami. 
Taigi ir kyla klausimas ar ne per 
stropūs esame, naujas bažnyčias 

statydami, ar ne per daug trokš
tame tos garbės? Pinigas šiais 
sunkiais laikais labiau reikalingas 
ne tam, kaip greičiau patekti į 
dangų, bet kaip ištverti šią že
miškąją kelionę. Šiandien baž
nyčiomis naudojasi nedidelė dalis 
maldininkų, didesnioji meldžiasi 
gamtoje, po aukšta dangaus padan
ge, dar kiti susiranda patogią vietą 
savo intymiame kampelyje. Ar tai 
negerai? Gerai! Taigi mokėkime 
taupyti pinigus gyvybiškai svar
biems reikalams. To kaip tik ne
matyti Lietuvoje. Girdėjau, kad 
Valdžia iš savo iždo bažnyčių 
remontams paskyrė net vienuolika 
milijonų rublių. Visai nepateisina
mas ir naujų bažnyčių statymas. 
Kaip tik turėjau progos aplankyti 
statomą didelę mūrinę bažnyčią 
Nemakščiuose ir pasikalbėti su 
klebonu, parapijiečiais. Bažnyčia 
didelė, galės talpinti 800 žmonių, 
bus specialus rūsys mecenatams, 
geradariams ir šventiems žmo-

NUOMONĖS

LIETUVA IŠ TOLI
IR ARTI

Politinis susiskaldymas, “priešų” ieškojimas, visų 50 
metų okupacijos kultūros ir ekonomikos pasiekimų 
absoliutus neigimas, kalbos apie būsimus, bet vis neį
vyksiančius “perversmus”, kuriais drabstosi aukščiausi 
valstybės pareigūnai, Lietuvoje tapo įprastos, ir čia 
gyvenantys piliečiai nebesistebi. Kaip šitai atrodo 
užsienio lietuviams? Pateikiame Australijoje leidžia
mame laikraštyje “Mūsų pastogė” išspausdintą daktaro 
Aleksandro Mauragio straipsnį (kiek sutrumpintą) šia 
skaudžia mūsų visuomenės tema. Dr. A. Mauragis 
išsako nuomonę, kuriai Lietuvoje atsirastų daug nepri
tariančių. O kaip manote jūs, “Europos lietuvio” skaity
tojai? Laukiame jūsų laiškų, atsiliepimų.

nėms laidoti, ilgiems amžiams iš
saugoti atmintį apie juos. Kle
bonas dejuoja, kad pinigų trūksta, 
statyba vyksta, pamatai ir sienos 
išmūryti, trūksta stogo ir vidaus 
įrengimų. Parapijiečiai kritiškai 
nusiteikę - per maža parapija, kad 
galėtų tokią bažnyčią pasistatyti. 
Pagal senus, 1938 metų, statis
tinius duomenis Nemakščiai turėjo 
1000 gyventojų, dabar čia gyvena 
kiek daugiau, be to, jie turi dar 
visai neblogą seną bažnytėlę.

Važiuojant per Lietuvą, gana 
gražiai atrodo tie dideli žemės 
ūkiai, vadinami kolchozais. Matosi 
dideli laukai apsėti javais, ganosi 
didelės gyvulių bandos, didžiuliai 
ūkiniai pastatai. Visa tai gana 
patrauklūs vaizdai. Nuskurusios 
trobelės ar nuskurusio ūkelio nie
kur nematai. Kaip žinia, Valdžia 
jau pirmomis laisvės dienomis 
nutarė kolchozus panaikinti, žemę 
privatizuoti, ir tokiu sprendimu tų 
kolchozų pirmininkams suteikė 
galimybę nesąžiningai pasielgti su 
kolchozų nuosavybe - žemės ūkio 
padargais, maisto ir sėjos atsar
gomis, o gal ir finansinėmis atas
kaitomis ir gyvulių skaičiumi. Žo
džiu, buvo periodas, per kurį kol
chozai ištuštėjo.

Tokiu valdžios neapdairumu 
kaltinamas V. Landsbergis. Lietu
vos žemės ūkis sugriautas rimtai 
nepagalvojus, ką reikės toliau 
daryti. Žemės reforma nėra leng
vas ir paprastas dalykas, o vieną 
kartą pagadintas, atneš tautai di
delės žalos. Be to, visur įsigalėjęs 
kyšininkavimas, taip vadinamas 
“blatas”. Toji demoralizacija yra 
tapusi tautine liga. Niekuo negali 
pasitikėti nei padaryti, nedavęs 
kyšio.

Ko mums labiausiai reikia? 
Mums reikia ieškoti aukso vidurio 
tarp socializmo ir krikščionybės - 
kas skiria šias dvi politines grupes, 
reikia pašalinti, o kas jungia - rei
kia eiti iš vieno, kad pašalinus es
minės reikšmės turinčius savo 
priešus. Krikščionybei socializmas

EUROPOS LIETUVIS

nėra priešas, ir krikščionybė so
cializmui neturėtų būti priešu, nes 
abi jos stovi ant to paties ekonomi
nio, socialinio ir dorovinio pagrin
do. Tai įmanoma suderinti, jei iš
moksime elgtis kultūringai ir to
leruosime kitų sąžinės ir tikėjimo 
laisvę. Tai yra kiekvieno kultū
ringo veiksnio idealas. Deja, šian
dien Lietuvoje devizas kitas - nie
ko neužmiršti ir niekam neatleisti.

AKIS UŽ AKĮ, 
DANTIS UŽ DANTĮ

Prieš šešiasdešimt metų buvau 
Vytauto Didžiojo universiteto stu
dentas, mokiausi teisės fakultete. 
Čia mums profesorius aiškino, kad 
geriau yra dešimtį kaltų išteisinti 
nei vieną nekaltą nubausti. Šian
dien mes turime kitokią praktiką - 
už vieną kaltą teismai baudžia ne 
tik 10 ar 100 nekaltų, bet tiek, kiek 
jo sąžinė leidžia. Taigi šiandien 

mes jau pralenkėme ir Senojo Įsta
tymo normas. Naujoji epocha pra
sidėjo Niurnbergo karo nusikal-. 
tėlių teismo procesu, ji tebesitęsia, 
jos niekas negali sustabdyti, ka
dangi nusikaltimas nusikaltimą 
gimdo. Ar ne taip yra Palestinoje, 
Airijoje, Irake, Jugoslavijoje, Gru
zijoje, Armėnijoje, visur ten,, kur 
griebiamasi keršto, kur už vieną 
kaltą žudo šimtus. Šitokioje si
tuacijoje, kaip mes šiandien esame, 
tobulumo nenorėkime ir nelau
kime. Tas pirmasis laisvės entuzi
azmas, kurį patyrėme pirmaisiais 
laišvės atgavimo metais, Lietuvoje 
jau kaip ir išnykęs. Ne Tėvynės 
meilė, ne broliškas visų džiaugs
mas skatina dirbti visų labui, bet 
karjerizmas, neapykanta, kerštas, 
intrigos ir karjerizmas parlamente, 
spaudoje kelia nerimą, ardo vie
nybę. Kaip galime iškentėti pa
darytą skriaudą - šaukia deputatai, 
prisidengę didvyrių skraiste. Plat
formos bendram darbui neberan
dama ir jos negali būti, kai tokia 
dvasia gyvename. Iš tiesų esame 
ypatingose sąlygose: vieni iš trem
ties sugrįžę, kiti sveikatos netekę, 
duonos stokoja, su kitais tenka 
dirbti, su tais, kurie tave persekio
jo, išdavė tavo tėvus, brolius, o gal 
ir tave patį kankino. Kaip galima 
visa tai iškentėti ir suderinti be 
skriaudos Tėvynei?

Sovietams okupavus kraštą, visi 
buvome kalti tuo, kad esame lietu
viai, kiekvienas tapome “liaudies 
priešu”, buože. Kiekvienas galėjo 
būti ne tik šantažuojamas, bet ir 
likviduojamas. Tokioje situacijoje 
atsidūrus, žmogaus moralė gali 
būti prilyginama skęstančio laivo 
keleivių moralei, kai jie bando 
išsigelbėti ant sudužusio laivo 
skeveldros. Stipresnysis gali nu
stumti silpnesnį, jei jis mato, kad 
skeveldra dviejų neišlaikys. Šiuo 
atveju nebus nei žmogžudystės, nei 
moralinio nusikaltimo, kadangi 
stipresnis saugojo savo aukščiausią 
vertybę.- savo gyvybę. Sovietams 
vykdant genocidą, nesvarbu buvo, 

ką jie nužudys, Petrą ar Joną, svar
bu jiems buvo tik išžudyti supla
nuotą procentą žmonių. Tokiu bū
du visa tauta tapo kankiniais: h’ tie, 
kurie priešinosi okupacijai, ir tie, 
kurie baimės vedami nuėjo tarnauti 
budeliui. Kas gali žinoti, kiek ir 
kas nuėjo iš baimės, kad išsaugotų 
savo gyvybę, o eventualiai ir tau
tos gyvybę, o kas tapo žiauriu savo 
tautos išdaviku. Šiandien, žiūrint į 
išlikusią Lietuvą, galime drąsiai 
pasakyti, kad daug buvo tokių, 
kurie savo širdimi ir darbais liko 
ištikimi savo tautai. Tai liudija 
palikimas, kurį visi matome.

Taigi ir norėčiau patarti Lie
tuvos deputatams, ir ypač spaudai, 
mažiau dėmesio kreipti į tuos 
reikšmės jau nustojusius faktus, 
keliančius nesantaiką, skatinančius 
kerštą. Daugiau dėmesio sukaupki
te ateičiai, kadangi ateitis dar ilgai 
bus sunki, kerštui ir neapykantai 
nepalikite vietos. Mokėkime kaltes 
kitiems atleisti. Šiuo atveju vi
siems verta prisiminti Kristaus žo
džius: “Mylėkite savo priešus ir 
melskitės už savo persekiotojus, 
kad būtume savo dangiškojo Tėvo 
vaikai: jis juk leidžia savo saulei 
tekėti blogiesiems, siunčia lietų ant 
teisiųjų ir neteisiųjų”. (Mt. 5,44- 
45).

Ką šie žodžiai reiškia mums? 
Jie reiškia daug. Jei mes norėsime 
teisiuosius atskirti nuo neteisiųjų, 
geruosius nuo blogųjų, kiek jų 
buvo per tuos penkiasdešimt metų, 
tas mums atims daugybę laiko ir 
kaštuos daug pinigų. Kažin ar 
beturėsime laiko daryti ką nors 
geresnio, rietenose ir paskęsime. 
Tuo tarpu, jei užmiršime, kas buvo 
bloga ir gyvensime teisieji ir ne
teisieji po viena saule, rasime būdą 
savo tautą iškelti į pirmąją eilę 
tautų tarpe. Užuot knisęsi po kitų 
nuodėmes ir nusikaltimus, sta
tykime pamatus ateičiai mora
linėje, kultūrinėje, socialinėje plot
mėje, nepalikdami visa tai atsitikti
numui, ir, kaip sako žemaičiai, im
kime bulių už ragų.

Mums užtenka to vieno fakto, 
kad Lietuva laisva su sostine Vil
niumi, kad Lietuva padidėjo ir teri
torija, ir žmonių skaičiumi, kad 
Lietuvos miestai Vilnius, Kaunas, 
Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir 
daug kitų neatpažįstamai išaugo, 
kad Lietuvos keliai gali lygintis su 
geriausiais keliais pasaulyje, o 
daugelis jų pakelėse apsodinti 
žalių medžių alėjomis, gojeliais ir 
žaliuojančiais miškais. Daugelis 
žmonių gyvena geruose namuose, 
pilnuose gražių baldų, indų, kny
gų. Žmonės Lietuvoje visapusiškai 
apsišvietę, gerai ir švariai apsiren
gę, didelė jų dalis aukštuosius 
mokslus baigusi.

Šios dienos akimis žvelgiant į 
skaudžią prąeitį, ar galime savo 
sąžine ir įstatymais kaltinti tuos 
brolius, kurie tos paraduojančios 
baimės veikiami ir saugomidami 
savo gyvybę, ne didvyriais tapo, o 
tik kankiniais. Mūsų teismų skirta 
bausmė anų laikų agentams būtų 
suprasta kaip kerštas. Tuo, žinoma, 
nieko nepasiektume. Todėl gal ge
riau liaukimės ieškoję keršto, 
gaišinę tam laiką, eikvoję lėšas ir 
gadinę gerus žmonių tarpusavio 
santykius.

O kiek daug kritikos susilaukė 
prezidentas Antanas Smetona, kad 
pabėgo ginklo nepakėlęs, kiek 
daug žmonių buvo apkaltinti kone 
išdavyste, kaip pavyzdžiui genero
las Vitkauskas, V. Krėvė-Mic
kevičius, Meškauskas-Germanas ir 
daugelis kitų. Daugelis iš jų kiek 
galėdami ir sugebėdami stengėsi 
padėti į žvėries nasrus patekusiai 
tautai. Kas gali būti jų teisėjais, 
kas žino tas aplinkybes ir sąlygas, 
kurios privertė juos bendradarbiau
ti su priešu? Tik vienas Dievas tai 
gali nuspręsti be klaidos ir be 
keršto, o mums, eiliniams kriti
kams, tenka pamiršti bloga ir 
ieškoti būdų, kaip gyventi kartu su 
visais. Darbo begalės, raukime 
sutartinai iš savo tautos visas 
piktžoles, nes tik taip darydami 
susilauksime gražios ateities.
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SPORTAS
Šarūno baras 

Vilniuje
Jau kuris laikas Vilniaus centre, 

netoli "Žalgirio" stadiono veikia 
jaukus 2 aukštų viešbutis ir baras, 
kurie priklauso Šarūno Marčiulio
nio NBA krepšinio mokyklai. Bare 
yra visų NBA žvaigždžių marš
kinėliai, bateliai su jų autografais. 
Viešbutis atitinka pasaulinius stan
dartus.

ELTOS auotr.

Klaipėdietis - 
teakwondo 

pasaulio vicečempionas
Rugsėjo viduryje Pchenjane 

(Šiaurės Korėja) įvyko VIII pasaulio 
taekwondo pasaulio čempionatas. 
Taip 66 šabų atstovų buvo ir lietuvių 
rinktinė, kurią sudarė klaipėdiečiai. 
Vienas iš jų, Mindaugas Jablonskis, 
tapo vicečempionu.

Į Šiaurės Korėją dalyvauti čem
pionate buvo išvykę Mindaugas 
Jablonskis, Artūras Urbutis, Airidas 
Karpavičius, Giedrius Stanelis, 
Dimitrijus Divinčiukovas ir instruk
toriai Artūras Žalys su Ričardu 
Krisiūnu. Prieš pat čempionatą ten 
įvykusiame kongrese Lietuva buvo 
priimta nauja nare į Tarptautinę 
taekwondo federaciją (ITF).

Mindaugas Jablonskis kovojo 
sunkiausio svorio kategorijoje. Jis 
laimėjo prieš švedą, austrą, uzbeką, 
amerikietį ir pralaimėjo tik finalinę 
kovą prieš lenką - Europos čempio
ną. Į finalinę kovą jis išėjo pailsėjęs 
tik penketą minučių. G. Stanelis ir 
A. Karpavičius pralaimėjo ketvirfi- 
nalyje, taigi buvo per žingsnį nuo 
medalių.

Komandų įskaitoje mūsų spor
tininkai atsidūrė stipriausių dešim
tuke, įveikę sitprius Didžiosios Bri
tanijos atletus.

Klaipėdiečiai, dalyvavę čempio
nate, gavo kvietimų į svarbius tur
nyrus ir tikisi juose dalyvauti. Ši 
mėnesį kviečiami į Ispaniją įsigyti 
licenzijų teisėjauti Europos čempio
natuose. Gruodžio mėnesį pakviesti į 
taekwondo profesionalų klubų lygos 
turnyrą Sankt Peterburge, kur prizinį 
fondą sudarys maždaug 10 tūks
tančių dolerių. Jaunių rinktinė pa
kviesta į Italiją, Lietuvos rinktinė 
kitų metų gegužy - į Europos čem
pionatą Olandijoje.

Futbolininkų uždarbiai
Lietuvos rinktinės vartininkas 

Voldemaras Martinkėnas, saugan
tis Kijevo “Dinamo” vartus, gavo 
dešimties tūkstančių JAV dolerių 
honorarą po to, kai Kijevo klubas 
pateko į kitą UEFA taurės turnyro 
etapą, palikęs “už borto” Vienos 
“Rapidą”.

Pralaimėjo ir Kauno 
"Atletas"

Europos šalių krepšinio taurių 
laimėtojų turnyre dalyvavęs Kauno 
"Atletas" taip pat iškrito po pirmų 
varžybų. Jį dukart 94:87 ir 98:95 
įveikė Izraelio "Hapoelis". 
Kauniečiai dėl lėšų stygiaus abi 
rungtynes sutiko žaisti Izraelyje. 
Tačiau pralaimėta ne beviltiškai, 
tad Lietuvos krepšiniui "Atletas" 
gėdos nepadarė.

6
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LENKUOS SPAUDA 
APIE

A. ABIŠALOS VIZITĄ 
VARŠUVOJE

“Mažais žingsniais pirmyn” - 
tokia antrašte pasirodė vyriausybini
ame “Rzeczpospolitos” dienraštyje 
straipsnis, skirtas Lietuvos Respub
likos ministro pirmininko A. Abi
šalos vizitui Lenkijoje. Su Lietuvos 
Respublikos delegacijos oficialiu 
vizitu Lenkijoje buvo siejama daug 
vilčių, laukiant, kad įvyks lūžis lietu
vių-lenkų santykiuose.

Kol kas komentarai, skirti šiam 
vizitui, yra gana atsargūs, - rašo 
“Rzeczpospolita”. Pats premjeras A. 
Abišala pabrėžė, kad apie įvykusius 
pirmadienį Varšuvoje susitikimo 
efektus bus galima kalbėti po trijų 
mėnesių. Kol kas premjeras oficialių 
susitikimų metu nejautė šaltuko, o 
atvirkščiai, - rašo “Rzeczpospolitos” 
dienraštyje Maja Narbut, kaip ir gali
ma buvo tikėtis, daugiausiai dėmesio 
pokalbiuose buvo skiriama tautinių 
mažumų problemoms.

“Pasirašyta keletas sutarčių. Susi
tarta įsteigti bendrą kultūros paveldo 
komisiją. Vizitas buvo labiau vykęs, 
nei tai atrodo klausantis žurnalistų”, 
- pasakė Lietuvos Respublikos pre
mjeras. “Rzeczpospolitos” žurnalis
tės nuomone, Lietuvos premjerą, 
labiau įpratusį prie mandagių kon- 
vencialių klausimų, šiek tiek nuste
bino spaudos konferencija. Jos metu 
iškilo ir tam tikiu nuomonių skirtu
mai. Taip kitko, dėl Armija Krajova 
veiklos Lietuvoje, kuri, cituoja laik
raštis premjero pasisakymą, kovojo 
taip pat su Lietuvos tautiniu išsilais
vinimo judėjimu ir ne visada elgėsi 
garbingai. Taip pat, tęsia dienraštis, 
spaudos konferencijos metu prem
jeras A. Abišala pareiškė, kad netie
sa, jog Lietuva atsisako Želigovskio 
akcijos įvertinimo būsimame Lie
tuvos - Lenkijos traktate. Lietuva 
nori kuo greičiau tokį traktatą pa
sirašyti, - baigia straipsnį dienraštis. 
Panašia intonacija vertinamas Lie
tuvos delegacijos vizitas Lenkijos 
dienraštyje “Žyde Warszawy”. Čia 
tik daugiau yra informacijos apie 
spaudos konferencijos metu dažnai 
liečiamą temą - tautinių mažumų 
problemas abiejose šalyse. Laikraštis 
cituoja premjero A. Abišalos pasi
sakymą, jog Lietuva lenkų tautinės 
mažumos atžvilgiu laikosi tarptauti
nių europinių standartų. O lietuvių 
tautinės mažumos padėtis Lenkijoje 
nėra gera. Trūksta Lenkijos švietimo 
valdžios pagalbos lietuviškoms mo
kykloms, lietuviai neturi savi atstovų 
vietinėse ir centrinėse administraci
jos valdžiose, lietuviai turi problemų 
su savo vaidų ir pavardžių naudojimu 
originalia versija, cituoja premjero A. 
Abišalos žodžius laikraščio kores
pondentas. Lietuvos premjeras vengia 
atsakyti į žurnalistų klausimus, kokia 
bus ruošiamo Lietuvos - Lenkijos 
traktato preambulė.

Lenkijos užsienio reikalų minist
ras K. Skubiszewskis pareiškė, kad 
Lenkija jau beveik baigia paruošti 
traktato projektą ir ši lenkų pusės 
versija bus abiejų valstybių tolimes
nių darbų pagrindas, - rašo “Žycie 
Warszawy”.

Artimas Centro bei Krikščionių 
tautininkų partijai dienraštis “blowy 
Swiat” Lietuvos delegacijos vizitą 
apibendrina antrašte “Lūžis neįvy
ko”. Žurnalistas rašo, kad nors buvo 
pasirašytos kelios ekonominės sutar
tys, bet ne jos buvo svarbiausios. 
Svarbiausia buvo lenkų tautinės 
mažumos padėties įvertinimas, bet, 
deja, abiejų šalių nuomonės šia tema 
ir toliau pasiliko skirtingos, - rašo 
laikraštis. Daugiausiai dėmesio tam 
klausimui buvo skiriama premjero 
A. Abišalos susitikimo metu su Sei
mo maršalka V. Kšanovskiu bei Se
nato vicemaršalka A. Gž’iškoveku. 
Atsisakant ir toliau įregistruoti lenkų 
universitetą Vilniuje, rašo laikraštis, 
Gžiškovekas siūlė įsteigti Vilniaus 
universitete Polonistikos katedrą. Sis 
vizitas nė kiek nepriartino tarpvals
tybinės sutarties pasirašymo, - teigia 
dienraštis.

“Lais voji Europa ”

Serbija ieško naujų priešų 
Vojevodinoje

Bosnijoje tęsiasi artilerijos susišaudymai. Sarajevas apšaudomas ne tik 
iš JTO “žydrųjų šalmu” “kontroliuojamų” serbų ginklų, bet ir iš pabūklų 
bei minosvaidžių, apie kuriuos Jungtinių Tautų kariai dažnai neturi jokio 
supratimo. Puldama taikius gyventojus Serbija dažnai naudoja raketas, 
napalmo bombas ir kasetines bombas, kurios uždraustos tarptautinėmis 
konvencijomis. Kaip parodė tyrimas, italų lėktuvas su humanitarine 
pagalba buvo numuštas “žemė - oras” klasės raketa. Tokių raketų turi tik 
Jugoslavijos federalinė armija.

Kaip praneša albanų laikraštis 
“Bujku”, serbus iš sugriautų Bos
nijos ir Chorvatuos kaimų perkelia į 
Kosovą. Siekdama pakeisti “etninę 
proporciją”, Belgrado valdžia ketina 
į Kosovą perkelti 140 tūkst. serbų. 
Trys tūkstančiai jau rado čia prieg
lobstį.

Kaip žinoma, 1990 m. Belgradas 
likvidavo ne tik Kosovo albanų, bet 
ir Vojevodinos vengrų autonomiją 
Serbijos šiaurėje. Ten gyvena 500 
tūkst. vengrų. Čia taip pat pastebima 
reiškinių, kuriuos galima būtų pri
skirti “etniniam valymui”. Vengrų 
jaunuoliai dar prieš represijų pradžią 
buvo masiškai mobilizuojami į serbų 
armiją ir mažai kam iš jos tepavyko 
pabėgti.

Vojevodinos demokratiniai sluok
sniai reikalauja atnaujinti provincijos 
autonomiją, dėl ko Belgradas labai 
sunerimo. Serbijos Liaudies partijos 
pirmininkas Milanas Paroškis, kuris 
laikomas vienu iš ryškiausių serbų 
nacionalistų lyderių, pareiškė, kad 
Vojevodinoje iškilo rimta grėsmė 
serbų nacijai. Jo nuomome, vengrai 
čia gali “sukelti karą”.

“Andrašo Agoštono (Vojevodi
nos vengrų demokratinės sąjungos 
lyderis - red.) tvirtinimai, kad veng
rai neturi ginklų ir kad jiems nėra už 
ką kovoti, neišlaiko kritikos. Jie gal 
ii- nekovos, tačiau yra kam už juos 
pradėti karą. Tai bus Vengrija”, -

Jis matė karste visus 
Politbiuro narius

Maskvietis Georgijus Kovalenka gyvenime matęs nemažai. Šiandien 
jis yra kandidatas j Ginis rekordų knygą. Tokių žmonių, kaip 45 metų G. 
Kovalenka, nebuvo ir dabar jau aišku, kad nebebus. Jis vienintelis savo 
rankomis palaidojo keturis SSSR kompartijos generalinius sekretorius, 
daugiau kaip dvidešimt CK Politbiuro narių, dešimtis ministrų ir daug 
kitų sovietinių garsenybių.

Georgijus yra ekstraklasės duob
kasys. Nuo gimimo maskvietis. 
Armijoje tarnavo šiaurėje, Kolymo- 
je, kurį laiką ten dirbo ir gyveno, 
vedė, grįžo į Maskvą kiek vėliau. Į 
kapines pateko atsitiktinai. “Ieškojau 
darbo, reikėjo išmaitinti šeimą, ėjau 
pro Novodevičės kapines, pamačiau 
skelbimą: “Reikia staliaus". Priėmė. 
Dirbti ilgai čia neplanavo, tačiau at
sitiko visai kitaip. Kapinėse jis jau 
dilba 23 metus.

“Mūsų šalyje taip jau įprasta, kad 
jei dirbi kapinėse, tai esi girtuoklis, 
liumpenas iš “dugno” - sako Geor
gijus Kovalenka.

Jis nepanašus į liumpeną. Aukš
tas, įdegęs, veide holivudiška šyp
sena daro jį panašiu į aktorių arba 
sportininką, o ne žmogų, kapinėse 
kasantį duobes.

Pirmąjį Georgijus laidojo buvusį 
raudonąjį kazoką, maršalą Budionyj. 
“Aplink generolų minia, CK bosai, 
darėsi nejauku”, - pasakoja Geor
gijus. Už gerą palaidojimą gavo net 
premiją, o paskui jau ėjo kaip iš 
pypkės. Taip 10 tūkstančių jo palai
dotų žmonių buvo keturi gensekai - 
Nikita Chriščiovas, Leonidas Brež
nevas, Jurijus Andropovas ir Kons
tantinas Černenka, premjerministrai 
A. Kosyginas ir V. Tichonovas, gy
nybos ministrai A. Grečka ir D. Us
tinovas, užsienio reikalų ministras 
A. Gromyka.

Stalino bendražygiai V. Molo
tovas, L. Kaganovičius ir N. Bul
ganinas gerbė Georgijų ir vadino 
pagarbiai pagal rusišką tradiciją - 
vardu ir tėvavardžiu. Uždirbdavo šis 
duobkasys po 70 rb. per valandą.

Prieš keletą metų, kai Georgijus 
Kovalenka jau buvo vienų kapinių 
direktorius, pas jį atėjo du “iš KGB”. 

pasakoja M. Paroškis.
Jo nuomone, Agoštono pabrė

žiamas vengrų silpnumas, neapgin- 
tumas, yra ne kas kita, kaip dema
gogija.

Šitokių serbų pareiškimų negali
ma praleisti negirdom, nes, kaip pa
rodė įvykiai kitose buvusiose Jugo
slavijos respublikose, priešo įvaiz
džio sukūrimu prasidėdavo visi sėk
mingos Belgrado agresijos scenari
jai.

Ir dabar vis dažniau serbų spau
doje išsakoma mintis, kad Vojevo
dinos serbams iškilo tokia pat grės
mė, kaip ir jų broliams Kosove. Pro
pagandinė kampanija jau duoda 
rezultatų. Vis daugiau vengrų ir kitų 
tautų atstovų išvyksta iš Vojevodi
nos. Federalinės armijos aviacija vis 
dažniau pasirodo Vojevodinos dan
guje. Ji dažnai pažeidžia Vengrijos 
oro erdvę. Vengrijos vyriausybė ne 
kartą kreipėsi dėl to į tarptautines 
organizacijas, kad atsiųstų stebėtojų 
prie jos pietinių sienų. Tai planuoja
ma padaryti.

Nors Jugoslavija formaliai izo
liuota, t. y. išmesta iš Jungtinių Tau
tų, realiai agresorius tebedaro savo. 
Tai primena Nacijų Lygą prieš Ant
rąjį pasaulinį karą: ir tada agresoriui 
buvo nuolaidžiaujama, raminant sa
vo ii- kitų tautų sąžinę. Istorija karto
jasi?

Romas Kviliūnas

Saugumiečiai paprašė be triukšmo 
palaidoti užsienietį, ką tik atvežtą iš 
Kubos. Į klausimą kas jis toks, Geor
gijui buvo atsakyta, kad tai Ramonas 
Lopesas, “gerbtinas draugas ir So
vietų Sąjungos didvyris”. Laidotu
vėse dalyvavo tik saugumiečiai, tyli
ai, be kalbų prie karsto. Vakare prie 
kapo atėjo ispanas, atsaliutavo ir 
pranešė, kad čia palaidotas Ramonas 
Merkaderas, nužudęs Levą Trockį, 
buvusį Lenino ir Stalino varžovą 
bolševikų partijoje.

Tačiau oficialiai paminkle buvo 
iškalta Lopeso pavardė.

Kiek vėliau vėl ateina saugu
miečiai ir sako: “Ruošk kapą!” Lai
dos kažkokį Fiodorą Martenecą. Li
kus iki laidotuvių pusvalandžiui į 
kapines prigužėjo užsienio kores
pondentų ir klausia, ar čia laidos 
Kimą Filbį. Aš nieko nesuprantu. 
Klausiu saugumiečių, ką laidos? 
“Įsakymo laidoti Fiodorą Martenecą 
niekas neatšaukė!” Ir iki šiol šis nišų 
šnipas guli po svetima pavarde.

Kartą atvažiavo ilgametis bol
ševikų ideologas M. Suslovas ir pa
prašė išrinkti kapo vietą jo žmonai. 
Rinkosi ilgai ir priekabiai, vietą 
paėmė ten, kur žmonės vandenį 
semia. G. Kovalenka paklausė tiesto 
atstovą, kada kasim? “O tu ką, 
nežinai, kad M. Suslovo žmona dar 
nemirusi?” “Kaip?” “Ot taip!”. Taip 
atsitiko, kad draugė Suslova mirė tik 
po mėnesio.

Kodėl Georgijus Kovalenka tiek 
metų dirba kapinėse? Patinka, susi
gyveno jis su kapinėm ir mirusiais. 
Draugai jį vadina “liūdesio meistru“, 
o jis save vadina savo darbo profe
sionalu.

Rimas Vainius

Rusų kariuomenė išvedama iš Vilniaus

Rusija pradėjo vykdyti rugsėjo 8 d. pasirašytą susitarimą su Lietuva 
dėl savo armijos išvedimo. Iš Vilniaus pradėta išvedinėti 107-oji divizija, 
dislokuota Šiaurės miestelyje. Kaip žinoma, iš čia 1991 m. sausio 13 d. 
buvo puolamas TV bokštas ir Lietuvos televizija.

ETOS nuotr. - rusų tankai Kirtimų stotyje laukia, kol bus pakrauti ant 
platformų.

Kardinolas J. Ratzingeris 
apie moralės principus 

Bosnijos karo akivaizdoje
Karo veiksmai buvusioje Jugo

slavijoje kelia ne tik naujas geo
politines problemas persitvarkančiai 
Europai, bet ir sunkius klausimus 
krikščioniškajai sąžinei. Šiuo metu 
plačiai švaistoma, ai' morališkai leisti
na trečiosioms šalims karine jėga 
kištis į buvusios Jugoslavijos respub
likų konfliktus.

Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijos atstovų susi
tikime Vatikano delegatas oficialiai 
pareikalavo stiprinti karinę ginklų 
embargo kontrolę tiek jūros, tiek 
sausumos keliuose. Kardinolas Jo- 
zephas Ratzingeris, duodamas inter
viu Vatikano radijui, pritarė tokios 
kontrolės įvedimui, tačiau pažymėjo, 
jog, jei dėl jos turėtų nukentėti civiliai 
gyventojai, kontrolės klausimą tektų 

KELIONĖS JURA Į KLAIPĖDĄ
Keltas iš Mukrano (Vokietijoje) veža automobilius ir keleivius į 

Klaipėdą kas antrą dieną apie 10 vai. ryto (birželio mėnesį 
neporinėmis dienomis). Bendrovės telefono numeris: 038392-45221

Iš Neustadt (esančio netoli Lūbeck) taip pat galima plaukti laivu į 
Klaipėdą. Priima automobilius. Bendrovės Baltic Shipping Lūbeck 
telefono numeris: 0451-803208.

Šios bendrovės atstovė Laurinavičienė Klaipėdoje padeda turis
tams nemokantiems lietuvių kalbos. Jos biuro telefono numeris 
Klaipėdoje: 40498.

Iš Kiel (Vokietijoje) kiekvieną antradienį išplaukia “Mercuri-I” 
laivas į Klaipėdą. Priima automobilius ir autobusus. Iš Klaipėdos 
grįžta į Kiel kiekvieną ketvirtadienį. Kainos: vienam asmeniui į abu 
galus nuo £407 iki £593 (priklausant nuo kabinos), keliems 
asmenims vienoje kabinoje - pigiau. Automobilis - £111.

Daugiau informacijų galima gauti: Gunnel Travel Service Ltd., 
Hayling Cottage, Stratford St. Mary, Cochester, Essex, CO7 6JW, 
Gt. Britain. Tel.; 0206 322352.

DOVANOS IR PARAMA
ARTIMIESIEMS LIETUVOJEI

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 stiklinė 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.

RUBAI - vietoje rūbų, avalinės ir medžiagų mes patariame tam 
tikslui paskirti dolerių sumą, o tai bus praktiškiau ir naudingiau, nes 
gavėjas galės dovanas pats pasirinkti. Mes pinigus pervedame 
greitai ir taupiai.

Mes parduodame OL YMPIA IR 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.

dar kartą apsvarstyti. Kardinolas J. 
Ratzingeris priminė, kaip sunku ben
drus moralės principus bei evangeli
jos žodžius saugiai ir patikimai pri
taikyti konkretiems atvejams. Visada 
leistina ginti tai, kas humaniška 
nehumaniškumo akivaizdoje. Karinis 
kišimasis, - pasakė kardinolas J. 
Ratzinger, - vis dėlto atrodo labai 
problemiškas. Norėčiau įspėti dėl 
vadinamosios intervecijos teorijos. 
Ką drįsčiau rekomenduoti - tai 
humanitarinės pagalbos ir jos trans
porto apsaugą ir gynimą, jei būtina - 
net ir ginklu. Priemonės, kurių gali 
tekti griebtis turi būti ribotos ir 
apibrėžtos - kalbėjo Vatikano radijui 
kardinolas J. Ratzingeris.

VATR.
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DBLS 
TARYBOS 

SUVAŽIAVIMAS
Šių metų DBLS 

Tarybos bendras suvažia
vimas įvyks 1992 m. 
spalio 17 d., šeštadienį, 13 
vai. Ukrainiečių Klube, 
Merridale Street West, 
Wolverhampton.

Kviečiami visi Tarybai 
priklausančių organi
zacijų, vienetų ir DBLS 
skyrių atstovai.

Dr. Antanas Nesavas, 
Lietuvos Ambasados 
Patarėjas, maloniai sutiko 
suvažiavime dalyvauti ir 
tarti įžanginį žodį.

Po suvažiavimo daly
viams 18 vai. bus suruošta 
vakarienė.

Pagrindinė suvažiavi
mo tema: Išeivijos tikslai 
ir ateitis, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę.

Norintys suvažiavimui 
pasiūlyti rezoliucijų pro
jektus prašomi iš anksto 
pranešti Tarybos pirmi
ninkui: K. Baublys, 7 
Somerfield Road, London 
N4 2JN. Tel.: 071 359 
3141.

PAMALDOS
Nottinghame - spalio 18 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Derbyje - spalio 18 d., 14 vai.,

Bridge Gate.
Nottinghame - spalio 25 d., 11.15 

vai., Židinyje.

ŠKOTIJOJE
LIETUVIŲ PARAMA 

BERNIUKUI iŠ PANEVĖŽIO
Kunigas J. Andriušius gavo laišką 

iš ponios t. Kinniar Aberdeen, kuri 
prašo aukų vienam jaunuoliui iš 
Lietuvos. K. Aberdeen buvo Pane
vėžyje ir sutiko 10 metų jaunuolį, 
kuriam yra reikalinga operacija. Jo 
viena koja yra trumpesnė iš pri
gimties, ir tokios operacijos kol kas 
Lietuvoje neįmanoma padalyti.

Ponia Kinniar ėmėsi žygių. Ope
raciją sutiko padaryti Sheffieldo 
vaikų ligoninėje. Pradžiai reikalinga 
nemaža 1000 svarų suma.

Škotijos lietuviai po pamaldų 
Glazgove surinko 103.00 svarus. O. 
Puodžiūvienė aukojo 20.00 svarų Mr. 
X. 20.00 Škotijos lietuvių klube per 
tautos švetės minėjimą surinkta 
104.00 svarai. Nottinghamo daini
ninkės aukojo 30.00 svarų. Škotijos 
lietuvių klubas - 223.00 svarus. Tokiu 
būdu Škotijos lietuvių bendruomenė 
jau surinko 500.00 svarų, kurie per
siųsti į K. Aberdeen sąskaitą.

Jeigu kas norėtų prisidėti aukomis 
dėl šio jaunuolio, prašome siųsti pini
gus šiuo adresu:

Škotijos Lietuvių Klubas, 79A, 
Calder Rd, Mossend, Lanarkshire, 
Scotland.

Spalio 22 d. Martynas atvyksta į 
Angliją, kur bus globojamas vietinio 
kunigo. Martynas atvyksta kartu su 
mama, nes jo tėvelis pernai žuvo 
automobilio avarijoje. Būkime 
dosnūs ii' prisidėkime aukomis.

J. Bliūdžius

RUGSĖJO 8-JI
Škotijos skyriaus valdyba surengė 

Rugsėjo 8-tos minėjimą, rugsėjo 13 
d. minėjimas prasidėjo pamaldomis 
už Lietuvą šv. Šeimos Bažnyčioje 
Mossend.

Šv. Mišias atnašavo kunigas J. 
Andriušius. Skaitymus skaitė P. Ge- 
čionis ir J. Bliūdžius. Šv. Mišiose gra
žiai giedojo šv. Cecilijos choras. Ku
nigas J. Andriušius pasakė trumpą tai 
dienai skirią pamokslą. Po pamaldų vi
si rinkosi į klubo patalpas bendram pa- 
sivaišinimui k tos dienos programai. 
Gražus būrys lietuvių prisirinko į klu
bo patalpas po pasivaišinimo. Kuni
gas J. Andriušius skaitė paskaitą, ir tuo 
pačiu pasidalijo įspūdžiais iš apsilan
kymo Lietuvoje, kur jam teko matyti 
kardinolą V. Sladkevičių. Po paskaitos 
skyriaus pirmininkas J. Bliūdžius pa
dėkojo už paskaitą ir maloniai pasvei
kino gausiai susirinkusius tautiečius.

Į minėjimą buvo atvykusios dai
nininkės iš Nottinghamo. Pirmoje da
lyje jos padainavo 5 tautines dainas, 
kurios dalyvių buvo maloniai sutik
tos, po trumpos pertraukos visa treju
kė su tautiniais rūbais padainavo dar 
5 dainas. Buvo surengta loterija. Ne 
vienam teko laimėti vertingą dovaną. 
Po koncerto minėjimo dalyviai šne
kučiavosi ir dalijosi tos dienos įvy
kiais. Būtina padėkoti poniai V. 
Gasperienei ir jos kolegėms už 
atvykimą į Škotiją su lietuviškomis 
dainomis. Ačiū ir visiems apsi- 
lankusiems tautos šventės minėjime, 
bei klubo šeimi-ninkėms už vaišes.

ELR

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

VOKIETIJOJE
MIRĖ ALBERTAS LIPŠYS
Albertas Lipšys buvo gimęs 

1928 m. birželio mėn. 15 d. Lau- 
malių kaime, Kretingos apskrityje, 
mirė 1992 m. rugpjūčio mėn. 14 d. 
Mainze Vokietijoje.

Velionis buvo giliai religingas ir 
susipratęs evangelikas. Jis ne tik 
skaitė, bet finansiškai rėmė lietuvių 
evangelikų liuteronų spaudą 
išeivijoje.

Tėvai Anė ir Ansas Lipšiai 
buvo ūkininkai. 1941 m. visa 
šeima emigravo į Vokietiją.

Paskutiniuosius 18 metų velio
nis gyveno Mainze. Palaidotas 
1992 m. rugpjūčio 21 d. Heides- 
heimo kapinėse. Laidojimo apeigas 
atliko kunigas Fr. Skėrys iš 
Mannheimo. Be artimųjų laido
tuvėse dalyvavo kaimynai ir lietu
vių bendr uomenės nariai. Art kapo 
sudėta daug vainikų ir gėlių. 
Laidotuvėse dalyvavo apie 40 
žmonių. Visi dalyviai Armino 
Lipšio ir Bertos Tumaitienės 
(Lipšytė) šeimos buvo pakviesti į 
svetainę paragauti kavos su pyragu 
ir kitais užkandžiais. Šermenyse 
trumpą žodį tarė kunigas Martynas 
Klumbys iš Bensheiriro.

Ligos išvargintas bei gyvenimo 
kelionėje iškentėjęs likimo skaus
mus ir didelius vargus, ilsėkis 
mielas Albertai, Viešpaties ramy
bėje svetimoje žemėje savo my
limos tėviškės nebepamatęs. Tebū
na Tau lengva svetimoji, nors ir 
negimtoji žemelė Vakarų Vokie
tijoje. Tave visuomet pagarbiai mi
nėsime.

Albertas Lipšys paliko liūdin
čius sūnų Rolandą Lipšį, brolį 
Arminą Lipšį su šeima Hūtten- 
felde, sesutę Bertą Tumaitienę, 
(Lipšytę) su šeima Mainze ir kitas 
gimines Vokietijoje ir Lietuvoje. 
Visiems reiškiu gilią užuojautą ir 
kartu liūdžiu su jais, netekęs 
ištikimo tėvynainio. Mirusiam, 
Viešpatie, suteik ramybę, kuri 
viršija žmogaus išmanymą.

Nė vienas mūsų negyvena sau 
pačiam ir nė vienas nemiršta sau 
pačiam. Nes jei gyvename, gyve
name Viešpačiui, ir jei mirštame 
- mes mirštame Viešpačiui. Taigi 
ar gyvename, ar mirštame - mes 
esame Viešpaties. Tam juk 
Kristus numirė ir pasidarė gyvas, 
kad jis būtų ir mirusiųjų ir gyvųjų 
Viešpats.

(Romiečiams 14, nuo 7 ligi 9, 
skirsnelio).

Kunigas Fr. Skėrys

Už dolerius ar angliškus 
svarus pirksiu Vilniuje, gražioje 
vietoje ar senamiestyje trijų- 
keturių kambarių butą.

Turi būti su visais patogu
mais. Pageidaujama keturių- 
šešių butų name.

Kreiptis laišku:
P.O. Box 2715, 2015 Vil

nius, LITHUANIA

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

Jungtinėse 
Tautose 

Ženevoje
JTO Žmogaus Teisių konferen

cijoje, vykusioje rugpjūčio mėn., 
Rusijos Federacijos delegacija 
išreiškė nepasitenkinimą dėl Bal
tijos kraštų politikos rusų atžvilgiu. 
Baltijos kraštams atstovavęs N. 
Prielaida atsakydamas į tai priminė 
svarbų faktą, jog dauguma rusų 
šiuose kraštuose tai žmonės, “pa
keitę” lietuvius, latvius, estus, de
portuotus į Sibirą. Šį faktą visada 
reikia turėti galvoje, kalbant apie 
rusų statusą šiuose kraštuose. Beje, 
pabrėžė N. Prielaida, 75% rusų 
gyvenančių Lietuvoje, balsavo už 
jos nepriklausomybę. Tai suteikia 
bent jau Lietuvai teisę vykdyti 
politiką, tame tarpe ir nacionalinę, 
savo nuožiūra ir reikalauti be
sąlygiško rusų kariuomenės išve
dimo.

Į N. Prielaidos pasisakymą rea
gavęs S. Berezny pabrėžė, jog 
sprendžiant šią problemą negali
ma ignoruoti istorinių aplinkybių, 
pavyzdžiui to, kad Baltijos šalys 
50 metų priklausė Sovietų Sąjun
gai, ir dauguma Pabaltijo rusų 
manė gyveną Rusijos teritorijoje 
bei nematė reikalo mokytis kalbėti 
vietine kalba, kas dabar ir sukelia 
jiems aibę problemų. S. Berezny 
taip pat pasiūlė atskirti vieną nuo 
kitos rusų padėties Baltijos kraš
tuose ir kariuomenės išvedimo 
problemas. Jam antrino S. Čer- 
nyčenko, pastebėjęs, jog rusų kari
uomenės buvimas Baltijos kraš
tuose - tai sovietinės okupacijos 
liekana, o ne pačios Rusijos poli
tikos padarinys. Pastarajame pa
sisakyme galima atsekti mintį, jog 
150.000 rusų kareivių, esančių 
Baltijos kraštuose, kelia tam tikras 
saugumo problemas, tačiau Rusija 
su tuo lyg ir neturi nieko bendro.

Šią informaciją “Europos lietu
viui” maloniai pateikė p. N. 
Prielaida, neseniai paskirtas ofi
cialiu Lietuvos atstovu JTO 
Ženevoje.

NOTTINGHAMO
MOTERŲ DRAUGIJA

spalio 31 d. 18 vai. 
Latvių klube, 

1A Standhill Rd.
Carlton Hill. Nottingham, 

ruošia

RUDENS BALIŲ
Bus Šilti ir Šalti užkandžiai, 

veiks turtinga loterija.

Kviečiame tautiečius 
apsilankyti.

Užsirašyti paskambinus 
iki spalio 24 d.

tel. 505686 arba 609375.

Moterų draugijos valdyba

LIETUVOS AMBASADA 
.LONDONE

17 ESSEX VILLAS 
LONDON W8 7BP

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

Britų piliečiams vizos nerei
kalingos. Turintiems Travel 
Document arba Certificate of 
Identity vizos išduodamos; pir
madieniais ir penktadieniais 
nuo 9 iki 12 vai., trečia-dieniais 
nuo 15 18 vai

PASAULYJE
Tarpusavio karai Afrikoje eina 

į pabaigą
Tuo metu, kada tarpusavio karai 

Jugoslavijoje ir buvusioje Sovietų 
Sąjungoje intensyvėja, Afrikos konti
nentas pradeda rimti. Dvi valstybės, 
kurios labai daug nukentėjo nuo pilie
tinių kar ų - Angola ii' Mozambikas, at
rodo, priartėjo prie susitaikymo tarp 
vyriausybės ir sukilėlių. Angoloje jau 
anksčiau buvo pasiekta taika tarp 
marksistinės vyrausybės, kuriai vado
vauja prezidentas dos Santosas ir 
UNITA sukilėlių, kuriuos remia Ame
rika. Unitą vadas J. Savimbi padrąsi
no, kad jeigu jis nebus per rinkimus 
išrinktas į prezidentus, pilietinis karas 
bus tęsiamas toliau, nes, jo nuomone, 
vyriausybė manipuliavo rinkimų 
rezultatais.

Po 16 metų trukusio žiauraus pi
lietinio karo, kuriame žuvo virš vieno 
milijono žmonių, priešai susitaikė ir 
Mozambike. Derybos tarp vyriau
sybės ir- sukilėlių įsigalios tik po mė
nesio, kai ją aprobuos parlamentas. 
Gyventojai tikisi, kad dabar-galės gauti 
paramą iš užsienio, kam iki šiol trukdė 
pilietinis karas.

Gorbačiovui uždrausta 
išvažiuoti

M. Gorbačiovas buvo pakviestas 
liudininku į konstitucinį teismą, ku
riame faktiškai yra teisiama komunistų 
partija. M. Gorbačiovas laiko tą teismą 
komedija ir atsisako joje dalyvauti. 
Todėl teismas uždraudė išvykti jam iš 
šalies, kas privertė jį atidėti savo vizi
tus į P. Korėją, Italiją ir P. Ameriką. 
Viena proga M. Gorbačiovas buvo 
paklaustas, ar jis žadąs grįžti į politiką. 
Į tai jis kiek neaiškiai atsakė, kad gal 
būt pasiskelbs kandidatu į Rusijos 
prezidentus, kada ateis eilė perrinkti 
Jelciną. Abejojama jo pasisekimu per 
rinkimus, kadangi M. Gorbačiovo 
prestižas yra kur kas didesnis užsieny
je negu šalies viduje.

Čekoslovakija nenori skirtis
Čekijos premjeras Vaclavas Klau

sas ir Slovakijos premjeras Vladimiras 
Mečiaras buvo susitarę po Naujų Metų 
padalyti Čekoslovakiją į dvi nepriklau
somas valstybes. Bet štai dar tebe
egzistuojantis federalinis parlamentas 
nubalsavo ir po Naujų Metų palikti 
“Čekijos-Slovakijos Sąjungą”, kurioje 
Sąjungos vyriausybė turėtų teisę 
spręsti kai kuriuos bendrus reikalus, 
paliekant savivaldą atskiroms vals
tybėms. Tarpusavio ginčai tęsiasi, o tai 
gali privesti prie referendumo dėl 
Čekoslovakijos ateities.

Partijų konferencijos
Prieš pradedant naują parlamento 

sesiją rudeniop Britanijoje politinės 
partijos šaukia savo metines konferen
cijas. Šiame krašte tik trys partijos yra 
veiksmingos, neskaitant tautinių Škoti
jos ir Velso partijų. Liberalų-demo- 
kratų partija, kuriai vadovauja Paddy 
Ashdown, jau seniau surengė savo 
konferenciją. Gana sėkmingą konfe
renciją turėjo Leiboristų partija, ypač 
turint galvoje, Ltd ji ką tik pralaimėjo 
rinkimus, po ko atsistatydino partijos 
vadovas Kinnockas. Naujas leiboristų 
vadovas Johnas Smithas gerai užsire
komendavo, ir partijos prestižas išau
go.

Kitokia nuotaika vyko Konser
vatorių partijos konferencija po svaro 
nuvertinimo ir dar' pablogėjusios eko
nominės krašto padėties. Premjeras 
John Major ir finansų ministras Nor
manas Lamontas buvo kaltinami už 
pažadų netęsėjimą, nes jiedu tik ką 
prieš svaro nuvertinimą ir išėjimą iš 
ERM tvirtino, kad to nedarys. Maast
richt© sutartis irgi buvo puęlama, bet, 
kaip ii' visuomet, konsevatoriai buvo 
drausmingi ir užbaigė konferenciją 
ovacijomis savo vadovams, linkėdamr 
jiems valdyti kraštą dar' kitus 13 metų.

Gruzija kariauja su Rusija
Nepaisant buvusių gerų santykių 

tarp Gruzijos valstybės tarybos 
pirmininko Eduardo Ševardnadzės ir 
Boriso Jelcino, santykiai tarp tų 
dviejų valstybių yra labai pablogėję, 
ir net NVS vadovybė nemato 
išeities, nes Abchazija siekis atsiskir
ti nuo Gruzijos ir jos kovą remis 
Rusijos kariuomenė.
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