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Lietuvoje su oficialiu trijų dienų vizitu lankėsi
Švedijos karalius Carlas XVI Gustavas ir karalienė Silvia

Spalio 15 dieną po pietų į Lie
tuvą su oficialiu vasltybiniu vizitu 
buvo atvykęs Švedijos karalius 
Carlas XVI Gustavas ir karalienė 
Silvia. Lietuvoje karališkoji šeima 
praleido tris dienas. Ją lydėjo Šve
dijos užsienio reikalų ministrė Mar- 
gareth af Ugglas ir grupė kitų val
stybės pareigūnų bei 50 Švedijos 
žurnalistų.

Po to, kai lėktuvas vidurdienį 
nusileido Vilniaus aerouoste, ka
rališkoji svita atvyko prie Aukš
čiausiosios Tarybos rūmų, kur ją 
pasitiko Vytautas Landsbergis. Po

DIENOS AKTUALIJA
Lietuva turės

Spalio 13 dieną tik po dviejų dienų 
trukusių debatų Lietuvos Aukščiau
sioji Taryba, 98 balsavus už, 2 prieš ir 
6 susilaikius, nusprendė teikti tautos 
referendumui patvirtinti naują Lietu
vos Konstituciją. Referendumas įvyks 
tą pačią dieną kaip ir Seimo rinkimai - 
spalio 25-ąją.

Kodėl Konstitucija Parlamente 
“praėjo” taip žaibiškai k kodėl sulinko 
absoliučią balsų daugumą?

Nuo pat nepriklausomybės atkūri
mo Lietuva gyveno pagal labai neto
bulą laikinąjį Pagrindinį įstatymą, 
paskubomis priimtą aną atmintiną ko
vo vakarą ir sudarytą iš sovietinės ir 
smetoninės Konstitucijos straipsnių. 
LPĮ ne kaitą per tuos 2,5 metų buvo 
taisytas, redaguotas ir visoms politi
nėms jėgoms tapęs nepatogiu ir 
neatitinkančiu laikmečio reikalavimų.

Per 2,5 metų Lietuvoje buvo pa
rašyta daug Konstitucijų. Savo varian
tus siūlė A. Brazausko LDDP (parla
mentinį), amerikiečių teisinirikai (pre
zidentinį), net keletą variantų parašė 
Sąjūdis (visi prezidentiniai), deputato 
K. Lapinsko vadovaujama AT komisi
ja (parlamentinį) ir Lietuvos liberalų 
sąjunga (prezidentinį), tačiau nė vienas 
nesurinkdavo reikiamos daugumos 
parlamente. Po ilgų ir karštų mūšių dėl 
Konstitucijos šių metų birželio mėnesį 
AT frakcijos paskyrė po vieną žmogų 
į Konstitucijos derinimo komisiją, ku
riai teko spręsti beveik neišprendžiamą 
uždavinį - sutaikyti “prezidentininkus” 
ir “parlamentiniiikus”.

Rezultatas nėra vykęs. Jis nepaten
kina iš esmės nė vienos politinės jėgos, 
tačiau yra svarbus ta prasme, kad visos 
AT politinės jėgos įvertino konsensu- 

trumpo pokalbio jo kabinete svečiai 
susitiko su Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo nariais.

Karališkoji šeima padėjo vai
nikus Antakalnio kapinėse, kur 
palaidoti žuvusieji už Lietuvos ne
priklausomybę, po to lankėsi Vil
niaus universitete. Ketvirtadienį 
Rotušės rūmuose Vytautas Lands
bergis surengė oficialius pietus 
Švedijos karališkosios šeimos na
riams.

Penktadienį Švedijos karalius ir 
karalienė lankėsi Trakuose ir Kaune 
bei Rumšiškių etnografiniame mu-

Konstituciją
mo reikšmę, t. y. jeigu buvo susitarta, 
būtina to susitarimo ir laikytis. Įkaitu
sioje Lietuvos politinėje atmosferoje 
tai sveikintinas ir naujas reiškinys.

Naujoji Lietuvos Konstitucija 
draus parduoti žemę užsieniečiams - 
šito atkakliai siekė Tautos pažangos 
frakcija, socialdemokratai, kuriems 
pavyko įveikti labiausiai dėl to ne
patenkintus liberalus. Liberalai taip pat 
siekė, kad nebūtų įvestas sėslumo cen
zas kandidatams į Seimą ir Prezidento 
postą - šitaip apkarpomas mūsų pilie
čių išeivijoje teisės. Deja nepavyko.

Naujoje Konstitucijoje tik nuo 18 
straipsnio tepradedama kalbėti apie 
žmogaus teises ir laisves. Viską užgo
žia valstybė, nors, pavyzdžiui, Vokieti
jos, Graikijos, Italijos ir kitų šalių kon
stitucijose tuoj po prambulės kalbama 
apie žmogaus teises ir laisves ir val
džios institucijos pagarbą joms.

Tą savo kalboje Parlamente pabrė
žė socialdemokratas V. Plečkaitis, pa
stebėjęs, kad “Konstitucijos projekto 
rengėjai joje iškėlė valstybės ir tautos 
prioritetą, o žmogaus teises nustūmė į 
paskutinę vietą”.

Kaip ten bebūtų, vieningos Kons
titucijos projektas yra, o galutinį žodį 
tars Lietuvos piliečiai. Bet ar spės jie 
perskaityti Konstitucijos projektą, 
jeigu net kai kurie deputatai nespėjo to 
padaryti?

Konstitucija bus priimta, jeigu ref
erendume jai pritars daugiau kaip pusė 
rinkėjų. Pagal Konstitucijos projektą 
Seimas per 10 dienų turi paskelbti 
Prezidento rinkimus, tačiau Seimas 
pusės balsų dauguma galės pakeisti šį 
tenniną, bet ne ilgiau kaip 4 mėnesius.

Rimas Užpelkis 

ziejuje.
Švedijos karalius gimė 1946 m. 

Karūnuotas 1973 m. rugsėjo 15 
dieną, kai jam tebuvo 27 metai. Tai 
buvo jauniausias Bernadotte’ų 
dinastijos atstovas soste. Berna- 
dotte’ai Švediją valdo nuo 1818 
metų. Jos pradininkas buvo pran
cūzų armijos seržantas Jeanas 
Baptiste Bernadotte’as, Napoleono 
kariuomenėje išsitarnavęs iki mar
šalo ir tapęs Švedijos karalium 
Carlu Johanu.

Karalienė Silvia yra vokiečio ir 
brazilės dukra Silvia Sommarleth,

VIZITAI, DERYBOS
Vilniuje lankėsi Europos tautinių bendrijų 

federacijos prezidentas

A. Abišala ir Europos tautinių bendrijų federacijos prezidentas Karlas 
Miterdorferis.

Vilnius, spalio 9 d. /Elta/. Lietuvos 
Respublikos įstatymai, tarp jų ir 
rinkimų įstatymas yra palankūs čia 
gyvenančioms tautinėms mažumoms, 
ir juos reikia laikyti pažangiais 
Europos mastu net ir tuo atveju, jeigu 
kai ką dar galima būtų patobulinti. 
Labai gerą įspūdį daro ir Lietuvos tau
tinių mažumų tarpusavio santykiai, 
kaip ir jų bendravimas su lietuviais.

Tokią nuomonę per susitikimą su 
ministru pirmininku Aleksandru 
Abišala pareiškė Europos tautinių ben
drijų federacijos prezidentas Karlas 
Miterdorferis. Susitikime taip pat daly
vavo Federacijos viceprezidentas 
Reginaldas Vospemikas, jos generali

gimusi 1943 m. Nuo 1980 m. Šve
dijos įstatymuose padaryta pataisa, 
pagal kurią sostą Švedijoje gali 
paveldėti ir vyriausias šeimos 
vaikas ne berniukas. Tad sosto įpė
dine tapo penkiolikmetė princesė 
Victoria.

Švedijos karališkosios šeimos 
vizitas - antrasis oficialus karalių 
vizitas į Lietuvą po nepriklauso
mybės atkūrimo. Kaip prisimenate, 
vasarą Lietuvoje lankėsi Danijos 
karalienė Margrett.

ELR
P. Lileikio nuotr.

Algirdo Sabaliausko nuotr. (ELTA) 

nis sekretorius Arminas Nikelsas ir 
Lietuvos tautybių departamento gene
ralinė direktorė Halina Kobeckatė, 
kurios kvietimu delegacija lankosi 
Lietuvoje.

Svečiai, prieš tai susitikę su rusų, 
lenkų ir kitų Lietuvos tautinių 
mažumų bei vietinės valdžios atsto
vais, Aukščiausiosios Tarybos depu
tatais, padėkojo už galimybę geriau 
pažinti Lietuvą ir suprasti jos vidaus 
problemas. Mes įsitikinome, akcenta
vo p. K. Miterdorferis, kad tautinių 
mažumų gyventojai čia jaučiasi gerai 
ir užtikrintai, kad Lietuvos vyriausybė 
nacionalinių santykių klausimams 
skiria didelį dėmesį.

ĮVYKIAI
LIETUVOJE

Į SEIMĄ 
BOLOTIRUOJASI 
1210 KANDIDATŲ

Vyriausioji rinkimų komisija 
patvirtino kandidatus, kurie įrašyti 
į Seimo rinkimų biuletenius 71 
vienmandatėje apygardoje ir 
įtraukti į politinių partijų, visuo
meninių politinių organizacijų ir 
judėjimų bei jų koalicijų sąrašus. 
Pagal šiuos sąrašus bus išrinkta dar 
70 Seimo narių.

Viso įregistruota 1210 kandi
datų.

Lietuvos Respublikos Seime 
nebus mažiausia dviejų iš dabarti
nių trijų Aukščiausiosios Tarybos 
Primininko pavaduotojų. Savo 
kandidtūrą atšaukė Bronius Kuz
mickas, kuris buvo įsiregistravęs 
Prienų rinkiminėje apygardoje. 
Priežasčių, dėl kurių atsisakė siekti 
Seimo deputato mandato, jis ne
nurodė.

Aukščiausiosios Tarybos Pirmi
ninko pavaduotojas Česlovas Stan
kevičius dar oficialios rinkimų 
kampanijos išvakarėse pareiškė ap
skritai nesibalotiruosiąs į Seimą. 
Jis pasakė jaučiąs moralinę kaltę 
dėl to, kad daugelį metų buvo ko
munistų partijos narys.

Tik Kazimieras Motieka baloti- 
ruojasi kandidatu į deputatus Va
rėnos - Eišiškių vienmandatinėje 
apygardoje ir yra antras Lietuvos 
Centro judėjimo rinkiminiame 
sąraše. Centro judėjimui, susi
kūrusiam tiktai šią vasarą, priklau
so dalis labai įtakingų dabartinės 
Aukščiausiosios Tarybos deputatų 
- Mečys Laurinkus, Romualdas 
Ozolas, Egidijus Bičkauskas, Eu
genijus Petrovas.

KAZYS BOBELIS
PASILIEKA KANDIDATU

Vyriausioji rinkimų komisija 
nepatenkino Aukščiausiosios Tary
bos krašto apsaugos ir vidaus rei
kalų komisijos pirmininko pava
duotojo monsinjoro Alfonso Sva
rinsko ir Sausio 13-osios brolijos 
pirmininkės Janinos Bieliauskienės 
protestų dėl Kazio Bobelio įregis
travimo kandidatu į Lietuvos Res
publikos Seimo deputatus.

Vyriausiojo Lietuvos išlaisvi
nimo komiteto paskutinį pirmi
ninką Kazį Bobelį į Seimą iškėlė 
Krikščionių demokratų sąjunga ir 
jaunalietuviai.

Protestas buvo motyvuojamas 
tuo, kad pažeistas Seimo rinkimų 
įstatymas, kur numatoma sąlyga, 
jog kandidatui reikalinga pragy
venti Lietuvoje 3 metai. Be to, 
buvo tvirtinama, kad Kazys Bo
belis neatsisakė JAV pilietybės, o 
turėti dvigubą - Seimo deputatui 
irgi draudžiama.

Kandidatą iškėlusios sąjungos 
sakė, kad šios sąlygos prieštarauja 
konstitucinėms normoms.

Vyriausioji rinkimų komisija, 
nepatenkinusi protesto, paliko Ka
zį Bobelį kandidatu į Seimo depu
tatus tiek Marijampolės vienman
datėje rinkimų apygardoje, tiek 
krikščionių demokratų ir jauna
lietuvių sąjungų susivienijimo są
raše.

Po komisijos posėdžio Kazys 
Bobelis pasakė ELTOS korespon
dentui, kad sutiko balotiruotis į 
Seimą grynai su idealistinėmis ten
dencijomis padėti Lietuvai atsis
tatyti. Norėčiau bendradarbiauti, 
pabrėžė jis, su visais Seimo na
riais.
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PAVENČIŲ
CUKRAUS
KALNAS

Pernai Pavenčių fabrikas 
(Šiaulių rajonas) supirko 187 
tonas cukrinių runkelių ir 
pagamino per 21 tūkstantį 
tonų cukraus. Šiais metais 
fabriko specialistai susitarė 
su žemės ūkio bendrovėmis 
ir ūkininkais, kad šie cuk
rinius augins 10 tūkstančių 
hektarų plote ir parduos fab
rikui. Derlius - geras. Run
keliai vežami į Šeduvos, Jo
niškio Viduklės ir Pavenčių 
supirkimo punktus. Per dieną 
gamybininkai priima po 4,5 
tūks-tančio tonų cukrinių ir 
iš naujojo derliaus pagamina 
po 220-240 tonų cukraus.

Blogėja situacija 
AIDS srityje

“Atėjo laikas, kai visos pas
kaitos, brošiūros, diskusijos jau 
nebeperteikia realaus vaizdo. Mes 
Lietuvoje nesuvokiame tikrojo 
mums gresiančio siaubo. Mes dar 
nelaidojame savo artimųjų - brolių, 
mylimųjų, kūdikių - mirusių nuo 
AIDS.

Labai reikėtų pamatyti šį spek
taklį. Ir jei, pažiūrėję jį, bent kelio
lika žmonių susimąstys, jau bus šis 
tas. . Taip “AIDS kronika” 
recenzuoja dviejų dalių spektaklį 
“Prieš amžinybę” (“Before 
Forever”).

Jį į Lietuvą atvežė šiuolaikinio 
šokio ir teatro trupė iš Filadelfijos 
“Dancteller”. Tai jaudinantis spek
taklis apie žmones, sergančius 
AIDS, apie meilę ir neapykantą. 
Vaidinimo tikslas - perspėti 
žmones, priminti jiems, kad AIDS 
egzistuoja, AIDS gali paliesti 
kiekvieną iš mūsų.

Šio spektaklio libretą parašė 
Robert Barnett. Siužeto pagrindą 
sudaro interviu su kenčiančiais nuo 
AIDS ir jų šeimos nariais. Mu
zikos autorius - Micki Rossi. 
Choreografė Trina Collins. Spek
taklį pamatys Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių, Panevėžio, Vilniaus 
žiūrovai.

Lietuvoje jau užregistruota 13 
susirgimų AIDS atvejų. Mažai val-

Kam vaidenasi Liaudies 
Seimas?

“Ar rinkimai į Lietuvos Seimą 
rūpi tik Lietuvos piliečiams?.. 
Vakarų šalys suinteresuotos, kad 
rinkimai būtų demokratiški, kad 
žmonės žinotų, ką ir kodėl renka... 
Vis dėlto naivu būtų manyti, kad 
kaimyninės šalys, ypač tos, kurių 
santykiai su Lietuva gana su
dėtingi, negeidžia, kad per rin
kimus į valdžią ateitų kuo palan
kesnės, paklusnesnės ar tiesiog 
joms artimos jėgos” - rašoma N. 
Rasimavičiaus straipsnyje “Rinki
mai.'' Į Lietuvos ar Liaudies 
Seimą?” “Lietuvos aide” 10.09.

Straipsnio autorius nurodo, kad 
priešiškumo Baltijos valstybėms 
neslepia Rusijos Vyriausybei opo
zicinės jėgos. Atėjus Lietuvoje į 
valdžią kairiesiems vėl bus gali
mas 1939 ir 40 metų variantas - ar
mija dar neišvesta, belieka laukti 
Liaudies seimo scenarijaus. Kai
rieji kalba apie Steigiamąjį Seimą - 
“jis įgalintų išvis atsisakyti iki šiol 
priimtų Kovo 11, Vasario 9, Bir
želio 14 aktų, konstitucinio akto 
dėl nesijungimo į postkomunis
tines Rytų sandraugas”. Diplo
matijos istorijoje pakanka pavyz
džių, kuomet priešiškos valstybei 
jėgos pasinaudoja savo tikslams 
opozicinėmis jėgomis, ekonomini
ais svertais, korumpuotų versli
ninkų pinigine parama, atskirų ly

Pavenčių cukrinių runkelių priėmimo punkte.

• RUSUOS IR LIETUVOS PREMJERŲ DERYBOS
Prekybos sutartys su Rusija pasirašytos, bet daug kas dar neaišku

Pirmadienį Maskvoje Lietuvos 
Respublikos premjeras Aleksand
ras Abišala ir einantis Rusijos vy
riausybės pirmininko pareigas 
Jegoras Gaidaras pasirašė dvišalę 
sutartį dėl prekybinio ir ekono
minio bendradarbiavimo 1993 
metais.

Sutartyje užfiksuoti tiktai svar
biausi bendradarbiavimo principai. 
Joje nėra numatyta konkretūs 
prekių tiekimo kiekiai bei kainos. 
Dėl jų pasiliko derėtis ekonominių 
žinybų vadovai.

Labiausiai Lietuvai rūpimos 
prekės Rusijoje yra dujos ir nafta. 
Dujų tiekimas pastaruoju metu 
buvo sumažėjęs beveik per pusę, o 
Mažeikių naftos įmonė negavo 
žaliavos nuo rugpjūčio pradžios.

stybei tai labai daug. Reikia už
kirsti ligai kelią, kol ji dar neįsisi
autėjo. JAV ambasados Lietuvoje 
administratorės Lauros Greulich 
nuomone, “svarbu, kad žmonės, 
ypač jauni, suprastų, kaip už
sikrečiama AIDS. Turi būti atvirai 
diskutuojama. Jei Lietuva su
gebėtų išvengti blogos Vakarų 
įtakos - narkotikų ir pan. - Tai 
tikrai galėtų apriboti ligos pli
timą”.

Vaida Jonynaitė

derių finansavimu. Toks pavojus 
yra šiuo metu iškilęs ir Lietuvai - 
nurodoma straipsnyje.

Kairieji ir Bažnyčia

“Lietuvos ryti" 10.14 apmoka
mame LDDP sk elbime “Politika ir 
Bažnyčia” aptariami LDDP ir 
Bažnyčios tarpusavio santykiai, 
pozicija, veiklos tendencija. “Lie
tuvoje žmonės - ne tik religingieji, 
bet ir daugelis netikinčiųjų - su 
pasitenkinimu priėmė tą istorinį 
faktą, kad Lietuvai atgavus laisvę 
ir nepriklausomybę, Katalikų Baž
nyčiai pasibaigė jai nepalankus pe
riodas ir kad ji demokratijos sąly
gomis nevaržomai gali atlikti savo 
vaidmenį...”

Savo ruožtu LDDP jau savo 
veiklos pradžioje yra priėmusi 
programinę nuostatą palaikyti 
Bažnyčios pastangas stiprinant vi
suomenės dorovingumą, ugdant 
dvasingumą. Straipsnyje gana pla
čiai apžvelgiamos praeities peri
petijos, liečiančios šias dvi jėgas. 
Nurodoma, kad dabar abi pusės 
turėtų žvelgti į pasaulį naujomis 
akimis. “LDDP, tapusi vakarie
tiško tipo parlamentine social
demokratine partija, prisiimdama 
savo dalį atsakomybės dėl Lietu
vos praeities, dabarties ir ateities, 

Derybose Jegoras Gaidaras Ru
sijos vyriausybės vardu pažadėjo 
šią savaitę atnaujinti naftos tie
kimą į Lietuvą. Antradienį du
jotiekio čiaupai jau buvo atsukti. 
Iki spalio pabaigos Mažeikiai gaus 
po 20 tūkstančių tonų naftos per 
parą. Šio kiekio visiškai pakanka 
įmonės technologiniam procesui.

Vicepremjeras Bronislovas Lu
bys Maskvoje ELTOS korespon
dentui sakė esąs beveik tikras, kad 
šiais metais Lietuvos poreikiai 
naftai ir dujoms bus patenkinti. Jis 
tikisi, kad kitais metais Lietuva 
galės pirkti iš Rusijos 4-5 milijar

ELTOS nuotr.

dalyvauja Seimo rinkimuose ne dėl 
savo valdžios, bet siekdama 
Nepriklausomos Lietuvos gyvy
bingumo bei jos klestėjimo, jos 
žmonių gerovės, piliečių teisių bei 
laisvių, socialinės saugos, darnios 
pilietinės visuomenės, tokios de
mokratinės valstybės, kuri būtų 
gerbiama pasaulio tautų bendrijo
je”. Bažnyčia susidurdama su 
augančių krikščioniškų grupių 
sektų aktyvumu taip pat neturėtų 
vadovautis atgyvenusiais metodais 
- admininstraciniais draudimais. Iš 
straipsnyje pateiktų II Vatikano 
susirinkimo dokumentų citatų 
matyti, kad Bažnyčios aukščiau
siųjų viršūnių pozicija yra tikrai 
demokratiška ir pažangi, tuo tarpu 
Lietuvoje reikėtų kovoti su tam 
tikru Bažnyčios sustingimu. Pri
menamas Jo Eminencijos kardino
lo Vincento Sladkevičiaus ir 
LDDP pirmininko Algirdo Bra
zausko savitarpio supratimas. Ši 
abipusė tolerancija - visų dorų Lie
tuvos žmonių interesas.

Tarėsi Baltijos saliu 
ministrai

Faktinė dabartinė Rusijos ener
gijos šaltinių blokada verčia Bal
tijos šalis kartu ieškoti išeičių iš 
šios sudėtingos ir sunkios padėties. 

dus kubinių metrų dujų ir apie 5-6 
milijonus tonų naftos. Lietuva 
neturėtų šalti, pasakė jis. Tačiau 
šiluma, jo nuomone, kainuos bran
gokai.

Vilniuje bei kituose Lietuvos 
miestuose butai kol kas nešildomi, 
nors temperatūra už jų langų nak
timis jau nukrito iki 3-5 laipsnių 
šalčio.

Premjeras Aleksandras Abišala 
tikisi, kad po jo derybų su Jegoru 
Gaidaru galima tikėtis palankesnių 
prekybos sąlygų. Tačiau kainos už 
dujas ir naftą, manoma, bus beveik 
artimos pasaulinėms.

“Tiesa” 10.10 skelbia ELTA infor
maciją apie Rygoje įvykusį Bal
tijos šalių energetikos ministrų ir 
specialistų susitikimą. Buvo priim
ti sprendimai dėl neatidėliotinų 
priemonių energetikoje, tarp jų dėl 
Klaipėdos ir Ventspilio terminalų 
panaudojimo naftos ir mazuto im
portui, dėl elektros energijos im
porto iš Rusijos, dėl Latvijos po
žeminės dujų saugyklos panaudoji
mo bendriems reikalams. Nutarta 
bendromis jėgomis tirti dujų tieki
mo iš Vakarų Europos galimybes, 
atominės energetikos plėtojimą.

Kristus -
Dievo sūnus ar politikas?

“Respublika” 10.15 paprastai 
savo simpatijas ir skiriantis kai
riesiems, 10.15 dienos leidinyje 
supažindina skaitytojus su tokia 
LDDP kandidato pažiūra: "... labai 
nemaloniai nuteikia kai kurių ku
nigų politikavimas... S v. Antano 
bažnyčioje (Kaune) klebonas be
veik visą pamokslą paskyrė artė
jantiems rinkimams, naudodamas 
posakius: “Nelojantį šunį nu
šauna”, “Kristus - geras politikas”. 
Pateikiamos kai kurios II Vatikano 
susirinkimo nutarimų citatos, iš 
kurių matyti, jog Bažnyčiai nede
rėtų pernelyg skrupulingai painio
tis žemiškose rietenose.

V. Dimas

ĮVYKIAI 
LIETUVOJE

PERKELIAMI 
VINCO KRĖVĖS

PALAIKAI

Penktadienį į Vilnių lėktuvu iš 
Filadelfijos bus atvežti lietuvių li
teratūros klasiko Vinco Krėvės 
(Mickevičiaus) palaikai.

Jie perkeliami vykdant rašytojo, 
mirusio 1954 metais Springfylde 
(JAV), valią.

Vinco Krėvės ir jo žmonos 
Onos Marijos Krėvienės palaikai 
praėjusią savaitę kremuoti Fi
ladelfijoje. Ta proga pagerbtas ra
šytojo atminimas. Iškilmėse daly
vavo Amerikos lietuvių rašytojų 
draugijos pirmininkas Paulius 
Jurkus, kunigas poetas Leonardas 
Andriekus, vilnietis literatūrologas 
Albertas Zalatorius.

Rašytojo ir jo žmonos palaikai 
bus pašarvoti Vilniaus universiteto 
šv. Jono bažnyčioje ir kitą dieną, 
šeštadienį, po iškilmingų mišių iš
lydėti į Merkinės bažnyčią.

Palaikai bus palaidoti Subar- 
tonių kapinėse ant kalvelės, kurio
je ilsisi Vinco Krėvės tėvai.

NATO AUKŠTOJO 
PAREIGŪNO VIEŠNAGĖ

LIETUVOJE

Lietuva kartu su kitomis 
Baltijos valstybėmis sėkmingai 
integruojasi į Europos kolek
tyvinio saugumo sistemą, pasakė 
antradienį į Vilnių atvykęs NATO 
karinio komiteto pirmininkas gene
rolas Vigleikas Eidė. Pusantros 
paros trukusios vieš-nagės metu jis 
susitiko su Lietuvos Respublikos 
vadovais, Krašto apsaugos minis
terijos pareigūnais.

Kovo mėnesį Lietuvoje taip pat 
su oficialiu vizitu lankėsi NATO 
generalinis sekretorius Manfredas 
Verneris. Tada Manfredas Ver
neris pažymėjo, kad jo vizitas yra 

i svarbus įtvirtinant Lietuvos ne
priklausomybę. NATO generalinis 

j sekretorius pasisakė už tai, kad iš 
Lietuvos būtų kuo greičiau išvesta 

i Rusijos kariuomenė.
Helsinkio pasitarime rugpjūčio 

mėnesį priimti sprendimai padėjo 
paspartinti šį procesą. Rugsėjo pra
džioje Maskvoje Vytautas Lands
bergis ir Borisas Jelcinas pasirašė 
susitarimą, kad Lietuvoje dis
lokuota Rusijos kariuomenė bus 
išvesta ne vėliau 1993 metų rug
pjūčio pabaigos.

Generolas Vigleikas Eidė taip 
pat sakė, kad svetimos kariuo
menės išvedimas iš Baltijos valsty
bių teritorijos padės pagerinti po
litinį klimatą Rytų Europos re
gione.

ELTA

“VILNIUS JAZZ-92”

Vilniuje įvyko penktasis tarp
tautinis avangardinio džiazo festi
valis “Vilnius jazz - 92”. Tai vien
as geriausių tokio pobūdžio festi
valių Europoje. Šįkart buvo atvykę 

i 14 atlikėjų ir kolektyvų iš Ang
lijos, Brazilijos, JAV, Japonijos, 
Korėjos, Olandijos, Rusijos, Švei- 

I carijos, Vokietijos. Džiugu, kad 
j ryškiausia šio festivalio žvaigžde 

buvo pripažintas lietuviško džiazo 
patriarchas Vladimiras Čekasinas, 
o Tomo Kutavičiaus pasirodymas 
scenoje, kaip pastebėjo “Lietuvos 

j rytas”, tapo tyliu perversmu Vil- 
! niaus džiazo mokykloje.

Klausytojus taip pat sužavėjo 
smuikininkas iš JAV Leray Jen- 

' kinsas, olandas saksofonistas Lu
cas Houtkampfas, dainininkė Ma- 

; rilia iš Brazilijos, šveicarų kolekty- 
į vas “Kieloor Entartet”.

Nepaisant sunkios ekonominės 
I Lietuvos padėties nuspręsta ki- 
j tąmet vėl rengti festivalį - “Vilnius 
I jazz - 93”.

Rima Jotaitė
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RADVILIŠKIO 
GIMTADIENIS

Spalio 10 dieną 425-ąsias įkū
rimo metines pažymėjo Rad
viliškio miestas. Į jubiliejines 
iškilmes suvažiavo tėviškėnai iš 
visų pasviečių, svečiai iš užsienio 
valstybių. Jubiliejiniuose renginiu
ose dalyvavo Lietuvos Respub
likos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Landsbergis.

Radviliškio bažnyčioje iš
kilmingai buvo pašventintas mies
to herbas ir vėliava. Po šventinės 
eisenos buvo atidengta Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Vytauto 
skulptūra, kurią iš ąžuolo išdrožė 
savanoris, žemės ūkio mašinų 
gamyklos darbininkas Edmundas 
Gaubas.

Po to Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas V. Landsbergis lan
kėsi Zoknių kariniame aerodrome, 
dalyvavo iškilmingame miesto 
minėjime.

Radviliškyje atidengta Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Vytauto 
skulptūra.

Algirdo Sabaliausko
(ELTA) nuotr.

LIGONINĖ BUVUSIOJE KGB SANATORIJOJE
Palangoje, netoli “Lino” poilsio namų jau dvylika'metu stūkso architektūriniu pažiūriu įdomus pastatų kom

pleksas, kurį sudaro du gyvenamieji korpusai, gydyklos ir maisto-kultūros blokas. Ne kartą iš tolo teko stebėti šį 
kompleksą, kurio gyvenamieji korpusai, tarsi bičių aviliai, stovi ant betoninių atramų, o kiti statiniai apjungti 
taip, kad čia gyvenantys turėtų patogias gydymosi ir poilsio sąlygas. Tačiau patekti j šį kompleksą, o ir jį 
fotografuoti nebuvo galima. Šis pastatų kompleksas, turėjęs “Palangos” sanatorijos vardą, priklausė SSSR KGB, 
ir ilsėjosi čia tik aukšto rango karininkai su šeimomis iš Liubiankos ir visos buvusios Sovietų Sąjungos.

Nepavykus 1991 metų Maskvos 
pučui, buvusią saugumo sanatoriją 
“Palanga” su visu inventoriumi per
ėmė Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministerija ir čia įkūrė 
Palangos reabilitacijos ligoninę.

- Nors saugumiečiai šį kompleksą 
ir vadino sanatorija, bet statinys dau- - 
giau priminė poilsio namus negu 
gydymo įstaigą. Todėl perėmus pas
tatus Lietuvos respublikos Sveikatos 
apsaugos ministerijai dar teko ne
mažai padirbėti, kad kompleksas 
taptų reabilitacijos ligonine, "prisi
mena vyriausiasis gydytojas Virgi
nijus Biskys, --teko įrengti proce
dūrinius kabinetus, sutvarkyti inha- 
liatoriumą. Nemažai padirbėta pri
taikant patalpas fizinę negalią turin
tiems ligoniams. Parengėme priva
žiavimo takus, liftus, vonias. Esame 
nusipirkę įrangą invalidams, taip pat 
specialią medicininę aparatūrą 
reabilitacijai. Atlikę kapitalinį pa
talpų remontą ir įkūrę keturis reabili
tacijos skyrius jau praėjusių metų 
gruodžio 16 d. priėmėme ir pirmuo
sius ligonius.

- Nors mūsų kolektyvas darnus, 
bet šių darbų mes nebūtume galėję 
atlikti be gausaus būrio pagalbi
ninkų, - toliau pasakoja vyriausiasis 
gydytojas Virginijus Biskys. - Mums 
nemažai padėjo ir padeda Lietuvos 
invalidų draugijos pirmininkas ra
šytojas Jonas Mačiukevičius, pirma
sis jo pavaduotojas Albinas Jaku
bauskas, Klaipėdos bandomosios

EUROPOS LIETUVIS

laivų remonto įmonės direktorius 
Jonas Varnas, Palangos statybos val
dybos viršininkas Antanas Gulbinas. 
Nepamiršta mūsų ir Palangos miesto 
meras Rimantas Mikalkėnas. Visa
dos geru žodžiu minime Klaipėdos 
mėsos kombinato darbuotojus, kurie 
mūsų valgyklai teikia mėsą ir mėsos 
produktus, Pieno kombinatą iš kurio 
gauname pieno gaminius, Vydmantų 
daržininkus, Palangos duonos ke
pyklos darbuotojus be kurių darbo ii' 
rūpesčio mes neišgyventume nė 
vienos paros.

- O rūpintis turime kuo, - kiek 
palūkuriavęs sako vyriausiasis gydy
tojas. - Daįąr mūsų reabilitacijos 
ligoninėje vienu metu gali gydytis ir 
sau jėgų semtis net 210 ligonių. 
Besigydantys gyvena dviviečiuose ir 
labai mažas skaičius triviečiuose 
kambariuose. Turime 250 vietų kino 
salę, tiek pat vietų valgyklą ir puikiai 
įrengtą maisto paruošimo cechą, bi
liardinę, skaityklą-biblioteką, žiemos 
sodą. Svarbiausiai tai, kad esame 
autonominė gydymo įstaiga. Po vie
nu stogu visi patarnavimai ir pro
cedūros. Besigydantis mūsų pacien
tas dvi savaites gali išgyventi ne
išėjęs į gamtą. Užsispyrėlių netu
rime. Nuo mūsų Reabilitacijos ligo
ninės netoli puikus pušynas, gražus 
jūros paplūdimys, kurį po procedūrų 
taip mėgsta mūsų ligoniai, ir dar 
noriu pridurti, kad šiomis dienomis 
mes atidarėme dvasinio susikaupimo 
kampelį - koplytėlę, kurioje tikintieji 

gali pasimelsti. Patalpą puošia kre
tingiškio tautodailininko Aniceto 
Puškoriaus medžio skuptūros ir 
kryžius. Čia niekados netrūksta gė
lių. O pirmąsias šv. Mišias kop
lytėlėje atnašavo mūsų pacientas 
Antalieptės klebonas Algirdas Juo
zas Dauknys. Koplytėlės šventinimo 
iškilmėse dalyvavo Palangos ir 
Šventosios katalikų parapijų dva
siškiai.

- Sakykite, daktare, o koks dar
buotojų skaičius aptarnauja šią Jūsų 
vadovaujamą medicinos įstaigą?

- Šiek tiek daugiau negu čia besi
gydančių ligonių, iš viso 226 dar
buotojai, iš kurių 24 gydytojai, 54 
medicinos seserys. Turime psicho
logą, net tris gydomosios fizkultūros 
instruktorius. Dalį mūsų personalo 
sudaro ir anksčiau šiose patalpose 
dirbę žmonės. Jie gana geranoriškai 
įsijungė į naują kolektyvą. Nemo
kėję lietuvių kalbos ją pramoko. Kiti 
dar ir dabar- tebesimoko. Taigi, esa
me nemažas, bet darnus kolektyvas 
besirūpinantis žmonių sveikata ir 
visi plušame taip, kaip tos darbščios 
bitutės dideliame avily.

Kalbėjosi
Bernardas Aleknavičius (ELTA)

Autoriaus nuotraukoje: buvusi 
Sovietų Sąjungos saugumo komiteto 
sanatorija “Palanga”, dabar - Palan
gos reabilitacijos ligoninė, kurioje 
gydosi žmonės iš visos Lietuvos.

Pasaulio Lietuvių. Bendruomenės 
aštuntojo Seimo 

sveikinimai, nutarimai ir padėkos
1. Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės seimas sveikina:
seses ir brolius savo darbais 

atstatančius demokratiją Lietuvoje;
Lietuvos tikinčiųjų bendrijų va

dovus, keliančius tautos dvasingumą;
Lietuvos sportininkus pasaulinėje 

olimpiadoje Barselonoje ir linki 
laimėti aukso medalius.

2. PLB seimas įpareigoja kraštų 
Bendruomenių valdybas veikti sa
vo kraštų vyriausybes, kad jos dary
tų spaudimą Rusijai, reikalaudamos 
neatidėliotinai išvesti iš Lietuvos te
ritorijos rusų kariuomenę, kuri 
sudaro nuolatinę grėsmę ir Lietuvos 
piliečiams, ir kitoms Baltijos regi- 
jono valstybėms.

3. PLB seimas dėkoja Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiajai Tarybai 
už įstatymų pataisas, teikiančias są
lygas užsienyje gyvenantiems lietu
viams atstatyti Lietuvos Respublikos 
pilietybę, ir prašo ją suteikti svetur 
gimusiam lietuvių jaunimui gali
mybę įgyti Lietuvos Respublikos 
pilietybę neprarandant gyvenamojo 
krašto pilietybės.

4. PLB seimas įpareigoja PLB 
valdybą išstudijuoti galimybes teikti 
paramą buvusios Sovietų Sąjungos 
teritorijoje besikuriančiom Lietuvių 
Bendruomenėm, jas suporuojant su 
jau stipriai veikiančiomis Lietuvių 
bendruomenėmis.

5. PLB seimas įpareigoja visų 
kraštų Lietuvių Bendruomenių val
dybas ypatingu būdu paminėti 75-ją 
Lietuvos nepriklausomybės sukaktį 
1993 metais.

6. PLB seimas reiškia savo soli
darumą lietuviams Seinų-Punsko 
krašte, Gudijoje, Rusijos Federa
cijoje ir Karaliaučiaus srityje ir pave
da PLB valdybai kreiptis į jų gyve
namų kraštų vyriausybes, tarptauti
nes organizacijas, konfederacijas bei 
kitus forumus reikalaujant, kad lietu
viams būtų suteiktos tos pačios tei
sės kaip jos yra teikiamos tautinėms 
mažumoms Lietuvoje.

7. PLB seimas, įsitikinęs Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresų nauda ir 
reikalingumu ugdant lietuviško jau
nimo tautinį sąmoningumą, įpa
reigoja PLB valdybą, glaudžiai ben
dradarbiauti su Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjunga remti VIII Pasaulio 
lietuvių kongreso ruošimą Europoje.

8. PLB seimas įpareigoja PLB 
valdybą sudaryti PLB konstitucijos 
peržiūrėjimo komisiją, kuri artimiau
siu laiku pasiūlytu pakeitimus, at
spindinčius pasikeitusias sąlygas 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę.

9. PLB seimas įpareigoja PLB 
valdybą sudaryti Ekonominės pagal
bos Lietuvai komisiją, kuri kraštuose 
organizuotų analogiškas komisijas, 
kurios efektyviai rūpintųsi teikti savo 
kraštų ekonominę pagalbą Lietuvai.

10. PLB seimas pritaria Lietuvos 
vyriausybės skiriamai paramai lietu
vybės išlaikymui už Lietuvos ribų 
gyvenančiose Lietuvių Bendruome
nėse ir pareigoja PLB valdybą, kur 
įmanoma, remti Lietuvos pastangas.

11. PLB seimas ragina kraštų 
Bendruomenes organizuoti paramą 
Vilniaus senamiesčio atnaujinimo 
darbams ir ekologinėms proble
moms išspręsti.

12. PLB seimas pareiškia, kad 
lietuvių išeivija, jausdama Lietuvos 
gyventojų ir išeivių vieni kitų paži
nimo, supratimo ir nuolatinių ryšių 
stoką, mato reikalą Lietuvos parla
mente turėti bent vieną atstovą, 
užtikrintą Lietuvos Konstitucija. 
Atstovas būtų renkamas PLB seimo 
sesijose ar korespondenciniu būdu.

13. PLB seimas įpareigoja kraštų 
Bendruomenių valdybas, artimai 
bendradarbiaujant su PLB valdyba, 
rūpintis lituanistiniu švietimu ir tau
tiniu auklėjimu, steigti lituanistines 
mokyklas, tobulinti mokslo priemo
nes ir, Lietuvos Respublikos Kultū
ros ir švietimo ministerijai padedant, 
parūpinti lietuvių kalbos mokytojus.

14. PLB seimas įpareigoja PLB 
valdybą paruošti Lietuvių Bendruo
menės istoriją, su kuria turi būti 

supažindinami lituanistų mokyklų 
mokiniai.

15. PLB seimas visus ragina 
remti Vasario 16 gimnaziją Vokie
tijoje. Kraštų Bendruomenės įpa
reigojamos sudaryti palankias sąly
gas mokiniams, norintiems lankyti 
Vasario 16 gimnaziją.

16. PLB seimas dėkoja Lietuvos 
Respublikos kultūros ir švietimo 
ministrui Dariui Kuoliui už pažadėtą 
par amą lituanistinių mokyklų Tėvy
nės pažinimo programoms.

17. PLB seime per svarstybas 
apie kultūrą išryškėjo daug poreikių, 
kuriuos patenkinti reikia konkrečių 
planų, kad būtų ugdomas lietuvių 
išeivijoje kultūrinis kūrybingumas. 
PLB seimas įpareigoja PLB valdybą 
ir kraštų Bendruomenių valdybas:

a. skatinti savo praeities (“orai 
history”) paskleidimą ir įgyvendin
imą, suteikiant reikalingą finansinę 
pagalbą to projekto išvystymui;

b. neatidėliojant sudaryti kultū
rininkų, kultūrinių vienetų ir kul
tūrinių vertybių kartoteką;

c. konkretizuoti įvairių projektų 
(archeologinių, geografinių, kraš
totyros, istorijos, tautotyros ir kitų) 
išeivijos jaunimo tautinio sąmo
ningumo kėlimo planus su Lietuvos 
kultūros ir švietimo ministerija;

d. vystyti projektus su Lietuvos 
kultūriniais vienetais ar kultūrinėm 
įstaigom, tarpininkaujant Lietuvos 
kultūros ir švietimo ministerijai, 
kurie būtų naudingi išeivijos 
kultūros kokybės pakėlimui peda
goginiu ir informaciniu pagrindu;

e. numatyti ir paruošti vadovų 
lavinimo programas pagal kultūrinių 
vienetų ir organizacijų poreikius;

f. koordinuoti (PLB valdybai) 
didelių švenčių (dainų, tautinių 
šokių, kitų) organizavimą, kuriose 
dalyvauja ne vieno, o kelių kraštų 
vienetai;

g. rengti regijoninius festivalius ar 
kitokius kultūrinius pasirodymus, kad 
Bendruomenių mažesnės apylinkės 
būtų skatinamos dirbti ir tobulėti;

h. atrankos būdu padėti jau
nimui, vadovams ir mokytojams 
ilgiau pabūti Lietuvoje ir aktyviai 
įsijungti į tenykščių folklorinę, 
archeologinę, kultūrinę, visuo
meninę ir gamtos apsaugos veiklą;

i. skatinti išeiviją daugiau dė
mesio kreipti į kitus Lietuvos 
rajonus, kad ne vien tik Vilnius ir 
Kaunas susilauktų užsienio paramos.

PASAULIO IJETUVIŲ
BENDRUOMENĖS VALDYBA

Pirmininkas: Bronius Nainys, 
7Glenview Lane Lemont, IL 60439, 
USA, tel. (708) 257-8714; FAX 
(708) 257-9010. Vicepirmininkai: 
Rimas Česonis - ryšiams su vi
suomene, 8282 Fawnsbrook Drive 
Fishers, IN 46038, USA, tel. (317) 
578-3437; FAX (317) 578-3437. 
Kostas Dočkus - lėšoms, 1901 S. 
49th Court Cicero, IL 60650, tel. 
(708) 652^1410. Vacys Garbonkus - 
ekonominei bei profesinei pagalbai 
Lietuvai, 760 W 94th Street Burr 
Rige, 1L 60521, USA, tel. (708) 325- 
3799. Vytautas Kamantas - materi
alinei pagalbai Lietuvai, 1059 
Maplegrove Drive NW Grand 
Rapids, Ml 49504-3835, USA, tel. 
(616) 791-7333; FAX (616) 791- 
7888. dr. Petras Kisielius - humani
tarinei pagalbai Lietuvai, 1634 S. 
49th Avenue Cicero, IL 60650, 
USA, tel. (708)652-4159. Milda 
Lenkauskienė - švietimui, 3024 
Kersdale Road Pepper Pike, OH 
44124, USA, tel. (216) 831-1494. 
dr. Vitalija Vasaitienė - kultūrai, 
12740 S. 82nd Avenue Palos Park, 
IL 60464, USA, tel. (708) 448-5930. 
Sekretorė: Baniutė Kronienė, 6428 
Ridge Road Clarendon Hills, IL 
60514, USA, tel. (708) 968-0184. 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininkas: Paulius Mickus, 5938 
Veranda Drive Springfield, VA 
22152-0812, USA, tel. n. (703) 569- 
5370; d. (703) 695-9700; FAX (703) 
569-5370.
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Suderintas ir suredaguotas projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA
LIETUVIŲ TAUTA

- prieš daugelį amžių susikūrusi 
Lietuvos valstybę,

- jos teisinius pamatus grindus! 
Lietuvos Statutais ir Lietuvos Res
publikos Konstitucijomis,

- šimtmečius atkakliai gynusi savo 
laisvę ir nepriklausomybę,

- išsaugojusi savo dvasių, gimtąją 
kalbą, raštą ir papročius,

- įkūnydama prigimtinę žmogaus ir 
tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo 
tėvų ir protėvių žemėje - nepriklauso
moje Lietuvos valstybėje,

- puoselėdami Lietuvos žemėje 
tautinę santarvę,

- siekdama atviros, teisingos, 
darnios pilietinės visuomenės ir 
teisinės valstybės,

atgimusios Lietuvos valstybės 
piliečių valia

priima ir skelbia šią
KONsrmjcuĄ

I SKIRSNIS
LIETUVOS VALSTYBĖ

1 straipsnis
Lietuvos valstybė yra nepriklauso

ma demokratinė Respublika.
2 straipsnis
Lietuvos valstybę kuria Tauta.
Suverenitetas priklauso Tautai.
3 straipsnis
Niekas negali varžyti ar riboti tau

tos suvereniteto, savintis visai Tautai 
priklausančių suverenių galių.

Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę 
priešintis bet kam, kas prievarta kė
sinasi į Lietuvos valstybės nepriklau
somybę, teritorijos vientisumą, konsti
tucinę santvarką.

4 straipsnis
Aukščiausią suverenią galią Tauta 

vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai 
išrinktus savo atstovus.

5 straipsnis
Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo 

Seimas, Respublikos Prezidentas ir 
Vyriausybė, Teismas.

Valdžios galias riboja
Konstitucija. Valdžios įstaigos tar

nauja žmonėms.
6 straipsnis
Konstitucija yra vientisas ir tie-sio- 

giai taikomas aktas.
Kiekvienas savo teises gali ginti 

remdamasis Konstitucija.
7 straipsnis *
Negalioja joks įstatymas ar kitas 

aktas priešingas Konstitucijai.
Galioja tik paskelbti įstatymai.
Įstatymo nežinojimas neatleidžia 

nuo atsakomybės.
8 straipsnis
Valstybinės valdžios ar jos institu

cijos užgrobimas smurtu laikomi 
ankikonstituciniais veiksmais, yra 
neteisėti ir negalioja.

9 straipsnis
Svarbiausi Valstybės bei Tautos 

gyvenimo klausimai sprendžiami refe
rendumu.

Įstatymo nustatytais atvejais refer
endumą skelbia Seimas.

Referendumas taip pat skelbiamas, 
jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 300 
000 piliečių, turinčių rinkimų teisę.

Referendumo skelbimo ir vykdy
mo tvarką nustato įstatymas.

10 straipsnis
Lietuvos valstybės teritorija yra 

vientisa ir nedalijama į jokius vals
tybinius darinius.

Valstybės sienos gali būti keiči
amos tik Lietuvos Respublikos tarp
tautine sutartimi, kai ją ratifikuoja 4/5 
visų Seimo narių.

11 straipsnis
Lietuvos valstybės teritorijos 

administracinius vienetus ir jų ribas 
nustato įstatymas.

12 straipsnis
Lietuvos Respublikos pilietybė 

įgyjama gimstant ir kitais įstatymo 
nustatytais pagrindais.

Išskyrus įstatymo numatytus atsid
ūrus atvejus, niekas negali būti kartu 

Lietuvos Respublikos ir kitos val
stybės pilietis.

Pilietybės įgijimo ir netekimo 

tvarką nustato įstatymas.
13 strapsnis
Lietuvos valstybė globoja savo 

piliečius užsienyje.
Draudžiama išduoti Lietuvos 

Respublikos pilietį kitai valstybei, 
jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinė 
sutartis nenustato kitaip.

14 straipsnis
Valstybinė kalba - lietuvių kalba.
15 straipsnis
Valstybės vėliavos spalvos - gel

tona, žalia, raudona.
Valstybės herbas - baltas Vytis 

raudoname lauke.
Valstybės herbą, vėliavą ir jų nau

dojimą nustato įstatymai.
16 straipsnis
Valstybės himnas - Vinco 

Kudirkos “Tautiška giesmė”.
17 straipsnis
Lietuvos valstybės sostinė yra 

Vilniaus miestas - ilgaamžė istorinė 
Lietuvos sostinė.

n SKIRSNIS
ŽMOGUS IR 
VALSTYBĖ

18 straipsnis
Žmogaus teisės ir laisvės yra 

prigimtinės.
19 straipsnis
Žmogaus teisę į gyvybę saugo 

įstatymas.
2D straipsnis
Žmogaus laisvė neliečiama.
Niekas negali būti savavališkai 

sulaikytas ar laikomas suimtas. Nie
kam neturi būti atimta laisvė kitaip, 
kaip tokiais pagrindais ir pagal tokias 
procedūras, kokias yra nustatęs įstaty
mas. Nusikaltimo vietoje sulaikytas 
asmuo per 48 va-landas turi būti pris
tatytas į teismą, kur sulaikytajam daly
vaujant sprendžiamas sulaikymo pa
grįstumas. Jeigu teismas nepriima 
nutarimo asmenį suimti, sulaikytasis 
tuojau pat paleidžiamas.

21 straipsnis
Žmogaus asmuo neliečiamas.
Žmogaus orumą gina įstatymas.
Draudžiama žmogų kankinti, ža

loti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo 
elgtis, taip pat nustatyti tokias baus
mes.

Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo 
sutikimo, negali būti atliekami mok
sliniai ar medicinos bandymai.

22 straipsnis
Žmogaus privatus gyvenimas 

neliečiamas.
Asmens susirašinėjimas, pokalbiai 

telefonu, telegrafo pranešimai ir kitoks 
susižinojimas neliečiami.

Informacija apie privatų asmens 
gyvenimą gali būti renkama tik 
motyvuoti teismo sprendimu ir tik 
pagal įstatymą.

Įstatymas ir teismas saugo, kad 
niekas nepatirtų savavališko ar netei
sėto kišimosi į jo asmeninį ir šei
myninį gyvenimą, kėsinimosi į jo 
garbę ir orumą.

23 straipsnis
Nuosavybė neliečiama.
Nuosavybės teises saugo įstatymai.
Nuosavybė gali būti paimama tik 

įstatymo nustatyta tvarka visuomenės 
poreikiams ir teisingai atlyginama.

24 straipsnis
Žmogaus būstas neliečiamas.
Be gyventojo sutikimo įeiti į būstą 

neleidžiama kitaip, kaip tik teismo 
sprendimu arba įstatymo nustatyta 
tvarka tada, kai reikia garantuoti 
viešąją tvarką, sulaikyti nusikaltėlį, 
gelbėti žmogaus gyvybę, sveikatą ar 
turtą.

25 straipsnis
Žmogus turi teisę turėti savo 

įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.
Žmogui neturi būti kliudoma 

ieškoti, gauti ii- skleisti informaciją bei 
idėjas.

Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir 
skleisti informaciją, negali būti riboja
ma kitaip, kai tik įstatymu, jei tai 
būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, 
garbei ir orumui, privačiam gyveni
mui, dorovei ar ginti konstitucinei 

santvarkai.
Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti 

informaciją nesuderinama su nusi
kalstamais veiksmais - tautinės, 
rasinės, religinės ar socialinės neapy
kantos, prievartos bei diskriminacijos 
kurstymu, šmeižtu ir- dezinformacija.

Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta 
tvarka gauti valstybės įstaigų turimą 
informaciją apie jį.

26 straipsnis
Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė 

yra nevaržoma.
Kiekvienas žmogus turi teisę lais

vai pasirinkti bet kurią religiją arba ti
kėjimą ir vienas ar su kitais, privačiai 
ar viešai ją išpažinti, atlikinėti religines 
apeigas, praktikuoti tikėjimą ir mokyti 
jo.

Niekas negali kito asmens versti 
nei būti verčiamas pasirinkti ar išpa
žinti kurią nors religiją arba tikėjimą.

Žmogaus laisvė išpažinti ir skleisti 
religiją arba tikėjimą negali būti apri
bota kitaip, kaip tik įstatymu ir tik 
tada, kai būtina garantuoti visuo
menės saugumą, viešąją tvarką, žmo
nių sveikatą ir dorovę, taip pat kitas 
asmens pagrindines teises ir laisves. 
Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi 
vaikų ir globotinių religiniu ir do
roviniu auklėjimu pagal savo įsitikin
imus.

27 straipsnis
Žmogaus įsitikinimais, praktikuo

jama religija ar tikėjimu negali būti 
pateisinamas nusikaltimas ar įstatymų 
nevykdymas.

28 straipsnis
Įgyvendindamas savo teises ir nau

dodamasis savo laisvėmis, žmogus 
privalo laikytis Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos ir įsta-tymų, nevaržyti 
kitų žmonių teisių ir laisvių.

29 straipsnis
Įstatymui, teismui ir kitoms vai 

stybės institucijoms ar pareigūnam: 
visi asmenys lygūs.

Žmogaus teisių negalima varžyti ir 
tiekti jam privilegijų dėl jo lyties, 
rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socia
linės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar 
pažiūrų pagrindu.

30 straipsnis
Asmuo, kurio konstitucinės teisės 

ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę 
kreiptis į teismą.

Asmeniui padarytos materialinės ir 
moralinės žalos atlyginimą nustato 
įstatymas.

31 straipsnis
Asmuo laikomas nekaltu, kol jo 

kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta 
tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teis
mo nuosprendžiu.

Asmuo, kaltinamas padaręs nusi
kaltimą, turi teisę, kad jo bylą viešai ir 
teisingai išnagrinėtų nepriklausomas ir 
bešališkas teismas.

Draudžiama versti duoti parody
mus prieš save, savo šeimos narius ar 
artimus giminaičius.

Bausmė gali būti skiriama ar taiko
ma tik remiantis įstatymu.

Niekas negali būti baudžiamas už 
tą patį nusikaltimą antr ą kartą.

Asmeniui, kuris įtariamas padaręs 
nusikaltimą, arba kaltinamajam nuo jo 
sulaikymo arba pirmosios apklausos 
momento garantuojama teisė į gynybą, 
taip pat ir turėti advokatą.

32 straipsnis
Pilietis, gali laisvai kilnotis ir 

pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvoje, 
gali laisvai išvykti iš Lietuvos.

Šios teisės negali būti varžomos ki
taip kaip tik įstatymu ir jeigu tai būtina 
valstybės saugumui, žmonių sveikatai 
apsaugoti, taip pat vykdant teisin
gumą.

Negalima drausti piliečiui grįžti į 
Lietuvą.

Kiekvienas lietuvis gali apsigyventi 
Lietuvoje.

33 straipsnis
Piliečiai turi teisę dalyvauti valdant 

savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per de
mokratiškai išrinktus atstovus, taip pat 
teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lie
tuvos Respublikos valstybinę tarnybą.

Piliečiams laiduojama teisė kri
tikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų 

darbą, apskųsti jų sprendimus. Drau
džiama persekioti už kritiką.

Piliečiams laiduojama peticijos 
teisė, kurios įgyvendinimo tvarką nus
tato įstatymas.

34 straipsnis
Piliečiai, kuriems rinkimų dieną 

yra sukakę 18 metų, turi rinkimų teisę.
Teisę būti išrinktam nustato Lie

tuvos Respublikos Konstitucija ir 
rinkimų įstatymai.

Rinkimuose nedalyvauja piliečiai, 
kurie tesimo pripažinti neveiksniais.

35 straipsnis
Piliečiams laiduojama teisė laisvai 

vienytis į bendrijas, politines partijas ar 
asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra 
priešingi Konstitucijai ir įstatymams.

Niekas negali būti verčiamas prik
lausyti kokiai nors bendrijai, politinei 
partijai ar asociacijai.

Politinių partijų, kitų politinių orga
nizacijų steigiamą ir veiklą reglamen
tuoja įstatymas.

36 straipsnis
Negalima drausti ar trukdyti pilieči

ams rinktis be ginklo į taikius susi
rinkimus.

Ši teisė negali būti ribojama kitaip, 
kaip tik įstatymu ir tik tada, kai reikia 
apsaugoti valstybės ar visuomenės 
saugumą, viešąją tvarką, žmonių 
sveikatą ar dorovę arba kitų asmenų 
teises ir laisves.

37 straipsnis
Piliečiai, priklausantys tautinėms 

bendrijoms, turi teisę puoselėti savo 
kalbą, kultūrą, ir papročius.

III SKIRSNIS
VISUOMENĖ IR 

VALSTYBĖ
38 straipsnis
Šeima yra visuomenės ir valstybės 

pagrindas.
Valstybė saugo ir globoja šeimą, 

motinystę, tėvystę ir vaikystę.
Santuoka sudaroma laisvu vyro ir 

moters sutarimu.
Valstybė registruoja santuoką, gi

mimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir 
bažnytinę santuokos registraciją.

Sutuoktinių teisės šeimoje lygios.
Tėvų teisė ir pareiga - auklėti savo 

vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais 
piliečiais, iki pilnametystės juos 
išlaikyti.

Vaikų pareiga - gerbti tėvus, glo
boti juos senatvėje ir tausoti jų pali
kimą.

39 straipsnis
Valstybė globoja šeimas, augi

nančias ir auklėjančias vaikus na
muose, įstatymo nustatyta tvarka teikia 
joms paramą.

Dirbančioms motinoms įstatymas 
numato mokamas atostogas iki gim
dymo ir po jo, palankias darbo sąlygas 
ir kitas lengvatas.

Nepilnamečius vaikus gina įstaty
mas.

40 straipsnis
Valstybinės ir savivaldybių mo

kymo ir auklėjimo įstaigos yra pa
saulietinės. Jose tėvų pageidavimu 
mokoma tikybos.

Įstatymo nustatyta tvarka gali būti 
steigiamos nevalstybinės mokymo bei 
auklėjimo įstaigos.

Aukštosioms mokykloms suteikia
ma autonomija.

Valstybė prižiūri mokymo ir 
auklėjimo įstaigų veiiklą.

41 straipsnis
Asmenims iki 16 metų mokslas 

privalomas.
Mokymas valstybinėse ir savi

valdybių bendrojo lavinimo, pro
fesinėse bei aukštesniosiose mokyk
lose yra nemokamas.

Aukštasis mokslas prieinamas vi
siems pagal kiekvieno žmogaus suge
bėjimus. Gerai besimokantiems pilie
čiams valstybinėse aukštosiose mo 
kyklose Laiduojamas nemokamas mok
slas.

42 straipsnis
Kultūra, mokslas ir tyrinėjimai bei 

dėstymas yra laisvi.
Valstybė remia kultūrą ir mokslą, 

rūpinasi Lietuvos istorijos, meno ir 
kitų kultūros paminklų bei vertybių 
apsauga.

Dvasinius ir materialinius autoriaus 
interesus, susijusius su mokslo, tech
nikos, kultūros ir meno kūryba, saugo 
ir gina įstatymas.

43 straipsnis
Valstybė pripažįsta tradicines 

Lietuvoje bažnyčias bei religines orga
nizacijas, o kitas bažnyčias ir religines 
organizacijas - jeigu jos turi atramą 
visuomenėje ir jų mokymas bei apei
gos neprieštarauja įstatymui ir dorai.

Valstybės pripažintos bažnyčios 
bei kitos religinės organizacijos turi 
juridinio asmens teises.

Bažnyčios bei religinės organizaci
jos laisvai skelbia savo mokslą, atlieka 
savo apeigas, turi maldos namus, lab
daros įstaigas ir mokyklas dvasi
ninkams rengti.

Bažnyčios bei religinės organizaci
jos laisvai tvarkosi pagal savus ka
nonus ir statutus.

Bažnyčių bei kitų religinių organi
zacijų būklė valstybėje nustatoma susi
tarimu arba įstatymu.

Bažnyčių bei religinių organizacijų 
mokslo skelbimas, kita tikybinė veik
la, taip pat maldos namai negali būti 
naudojami tam, kas prieštarauja Kons
titucijai ir įstatymams.

Lietuvoje nėra valstybinės religijos.
44 straipsnis
Masinės informacijos cenzūra 

draudžiama.
Valstybė, politinės partijos, politi

nės ir visuomeninės organizacijos, ki
tos institucijos ar asmenys negali mo
nopolizuoti masinės informacijos 
priemonių.

45 straipsnis
Piliečių tautinės bendrijos savo 

tautinės kultūros reikalus, švietimą, 
labdarą, savitarpio pagalbą tvarko 
savarankiškai.

Tautinėms bendrijoms valstybė 
teikia paramą.

IV SKIRSNIS
TAUTOS ŪKIS IR 

DARBAS
46 straipsnis
Lietuvos ūkis grindžiamas pri

vačios nuosavybės teise, asmens ūki
nės veiklos laisve ir iniciatyva.

Valstybė remia visuomenei nau
dingas ūkines pastangas ir iniciatyvą.

Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą 
taip, kad ji tarnautų bendrai tautos 
gerovei.

Įstatymas draudžia monopolizuoti 
gamybą ir rinką, saugo sąžinigos 
konkurencijos laisvę.

Valstybė gina vartotojo interesus.
47 straipsnis
Žemė, vidaus vandenys, miškai, 

parkai nuosavybės teise gali pri
klausyti tik Lietuvos Respublikos 
piliečiams ir valstybei.

Žeinės sklypai nuosavybės teise 
įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis 
gali priklausyti užsienio valstybei - jos 
diplomatinėms ir konsulinėms 
įstaigoms įkurti.

Lietuvos Respublikai išimtine nuo
savybės teise priklauso: žemės gelmės, 
taip pat valstybinės reikšmės vidaus 
vandenys, miškai, parkai, keliai, istori
jos, archeologijos ir kultūros objektai.

Lietuvos Respublikai priklauso 
išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teri
torijos, jos kontinentinį šelfą bei 
ekonominę zoną Baltijos jūroje.

48 straipsnis
Kiekvienas žmogus gali laisvai 

pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę 
turėti tinkamas, saugias ir sveikas 
darbo sąlygas, gauti teisingą apmokė
jimą už dabą ir socialinę apsaugą 
nedarbo atveju.

Užsieniečių darbą Lietuvos Res
publikoje reguliuoja įstatymas.

Priverčiamasis darbas draudžia
mas.

Priverčiamuoju darbu nelaikoma 
tarnyba kariuomenėje ar ją pakei
čianti alternatyvioji tarnyba, taip pat 
piliečių darbas karo, stichinės nelai-
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mės, epidemijos ir kitais ypatingais 
atvejais.

Priverčiamuoju darbu nelaikomas 
ir įstatymo reguliuojamas teismo 
nuteistųjų darbas.

49 .straipsnis
Kiekvienas dirbantis žmogus turi 

teisę turėti poilsį ir laisvalaikį, taip pat 
kasmetines mokamas atostogas.

Darbo laiko trukmę apibrėžia 
įstatymas.

50 straipsnis
Profesinės sąjungos kuriasi laisvai 

ir veikia savarankiškai. Jos gina dar
buotojų profesines, ekonomines bei 
socialines teises bei interesus.

Visos profesinės sąjungos turi 
lygias teises.

51 straipsnis
Darbuotojai, gindami savo eko

nominius ir socialinius interesus, turi 
teisę streikuoti.

Šios teisės apribojimus, įgyvendini
mo sąlygas ii' tvaiką nustato įstatymas.

52 straipsnis
Valstybė laiduoja piliečių teisę 

gauti senatvės ir invalidumo pensijas, 
socialinę paramą nedarbo, ligos, 
našlystės, maitintojo netekimo ir kitais 
įstatymų numatytais atvejais.

53 straipsnis
Valstybė rūpinasi žmonių sveikata 

ir laiduoja medicinos pagalbą bei 
paslaugas žmogui susirgus. Įstatymas 
nustato piliečiams nemokamos medi
cinos pagalbos valstybinėse gydymo 
įstaigose, teikimo tvarką.

Valstybė skatina visuomenės kūno 
kultūrų ir remia sportą.

Valstybė ir kiekvienas asmuo pri
valo saugoti aplinką nuo kenksmingų 
poveikių.

54 straipsnis
Valstybė rūpinasi natūralios 

gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augali
jos, atskirų gamtos objektų ir ypač 
vertingų vietovių apsauga, prižiūri, 
kad su saiku būtų naudojami, taip pat 
atkuriami ir gausinami gamtos 
ištekliai.

Įstatymu draudžiama niokoti žemę, 
jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir 
orą, daryti radiacinį poveikį aplinkai 
bei skurdinti augaliją ir gyvūniją.

IV SKIRSNIS
SEIMAS

55 straipsnis
Seimą sudaro Tautos atstovai - 141 

Seimo narys, kurie renkami ketver- 
iems metams remiantis visuotine, 
lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu 
balsavimu.

Seimas laikomas išrinktu, kai yra 
išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo 
narių.

Seimo narių rinkimų tvaiką nustato 
įstatymas.

56 straipsnis
Seimo nariu gali būti renkamas 

Lietuvos Respublikos pilietis, kuris 
nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu 
užsienio valstybei ir rinkimų dieną yra 
ne jaunesnis kaip 25 metų bei nuolat 
gyvena Lietuvoje. Seimo nariais 
negali būti renkami asmenys, nebaigę 
atlikti bausmės pagal teismo paskirtą 
nuosprendį, taip pat asmenys, teismo 
pripažinti neveiksniais.

57 straipsnis
Eiliniai Seimo rinkimai rengiami 

ne anksčiau kaip prieš du mėnesius ir 
ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pasi
baigiant Seimo narių įgaliojimams.

58 straipsnis
Pirmalaikiai Seimo rinkimai gali 

būti rengiami Seimo nutarimu, priimtu 
ne mažiau kaip 3/5 visų Seimo narių 
balsų dauguma.

Pirmalaikius Seimo rinkimus gali 
paskelbti ir Respublikos Prezidentas:

1) jeigu Seimas per 30 dienų nuo 
pateikimo nepriėmė sprendimo dėl 
naujos Vyriausybės programos arba 
nuo Vyriausybės programos primojo 
pateikimo per 60 dienų du kartus iš 
eilės nepritarė Vyriausybės programai;

2) Vyriausybės siūlymu, jeigu 
Seimas pareiškia tiesioginį nepa
sitikėjimą Vyriausybe.

Respublikos Prezidentas negali 
skelbti pirmalaikių Seimo rinkimų, 

jeigu iki Respublikos Prezidento 
kadencijos pabaigos liko mažiau kaip 
6 mėnesiai, taip pat jeigu po pinnalai- 
kių Seimo rinkimų nepraėjo 6 mėne
siai.

Seimo nutarime ar Respublikos 
Prezidento akte dėl pinnalaikių Seimo 
rinkimų nurodoma naujo Seimo 
rinkimų diena. Naujo Seimo rinkimai 
turi būti surengti ne vėliau kaip per 3 
mėnesius nuo sprendimo dėl pirmalai
kių rinkimų priėmimo.

59 straipsnis
Seimo narių įgaliojimų laikas 

pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, 
kurią naujai išrinktas Seimas susirenka 
į pirmąjį posėdį. Nuo šio posėdžio 
pradžios baigiasi anksčiau išrinktų 
Seimo narių įgaliojimų laikas.

Išrinktas Seimo narys visas Tautos 
atstovo teises įgyja tik po to, kai Seime 
jis prisiekia būti ištikimas Lietuvos 
Respublikai.

Seimo narys, įstatymo nustatyta 
tvarka neprisiekęs arba prisiekęs lygti
nai, netenka Seimo nario mandato. Dėl 
to Seimas priima nutarimą.

Pareigas eidami Seimo nariai va
dovaujasi Lietuvos Respublikos Kons
titucija, valstybės interesais, savo 
sąžine ir negali būti varžomi jokių 
mandatų.

60 straipsnis
Seimo nario pareigos, išskyrus jo 

pareigas Seime, nesuderinamos su 
jokiomis kitomis pareigomis valsty
binėse įstaigose ir organizacijose, taip 
pat su darbu verslo, komercijos bei- 
kitose privačiose įstaigose ar įmonėse. 
Savo įgaliojimų laikui Seimo narys 
atleidžiamas nuo pareigos atlikti krašto 
apsaugos tarnybą.

Seimo narys gali būti skiriamas tik 
Ministre Pirmininku ar- ministre.

Seimo nario darbas, taip pat išlai
dos, susijusios su jo parlamente veikla, 
atlyginamos iš valstybės biudžeto. 
Seimo narys negali gauti jokio kito 
atlyginimo, išskyrus atlyginimą už 
kūrybinę veiklą.

Seimo nario pareigas, teises ir 
veiklos garantijas nustato įstatymas.

61 straipsnis
Seimo narys turi teisę pateikti pak

lausimą Ministrui Pirmininkui, minis
trams, kitų valstybės institucijų, kurias 
sudaro arba išrenka Seimas, va
dovams. Šie privalo atsakyti žodžiu ar 
raštu Seimo sesijoje Seimo nustatyta 
tvarka.

Sesijos metu ne mažesnė kaip 1/5 
Seimo narių grupė gali pateikti inter
peliaciją Ministrui Pirmininkui ar mi
nistrui.

Seimas, apsvarstęs Ministro Pi
rmininko ar ministro atsakymą į inter- 
pelieciją, gali nutarti, jog atsakymas 
esąs nepatenkinamas, ir pusės visų 
Seimo narių balsų dauguma pareikšti 
nepasitikėjimą Ministru Pirmininku ar 
ministro.

Balsavimo tvarką nustato įstaty
mas.

62 straipsnis
Seimo nario asmuo neliečiamas.
Seimo narys be Seimo sutikimo 

negali būti traukiamas baudžiamojon 
atsakomybėn, suimamas, ar kitaip 
suvaržoma jo laisvė.

Seimo narys už balsavimus ir 
kalbas Seime negali būti persekioja
mas. Tačiau už asmens įžeidimą ar 
šmeižtą jis gali būti traukiamas 
atsakomybėn bendrąja tvarka.

63 straipsnis
Seimo nario įgaliojimai nutrūksta 

. kai:
1) pasibaigia įgaliojimų laikas 

arba susirenka į pirmąjį posėdį pir
malaikiuose rinkimuose išrinktasis 
Seimas;

2) jis miršta;
3) atsistatydina;
4) teismas pripažįsta jį ne veiksniu;
5) Seimas panaikina jo mandatą 

apkaltos proceso tvarka;
6) rinkimai pripažįstami negalio

jančiais arba šiurkščiai pažeidžiamas 
rinkimų įstatymas;

7) pereina dirbti arba neatsisako 
darbo, nesuderinamo su seimo nario 
pareigomis;

8) netenka Lietuvos Respublikos 
pilietybės.

64 straipsnis
Seimas kasmet renkasi į dvi 

eilines - pavasario ir rudens - sesi
jas. Pavasario sesija prasideda 
kovo 10 dieną ir baigiasi birželio 
30 dieną. Rudens sesija prasideda 
rugsėjo 10 dieną ir baigiasi 
gruodžio 23 dieną. Seimas gali 
nutarti sesiją pratęsti.

Neeilines sesijas šaukia Seimo 
Pirmininkas ne mažiau kaip treč
dalio visų Seimo narių siūlymu, o 
Konstitucijos numatytais atvejais 
- Respublikos Prezidentas.

65 straipsnis
Naujai išrinktą Seimą susirinkti 

į pirmąjį posėdį, kuris turi įvykti 
ne vėliau kaip per 15 dienų po 
Seimo išrinkimo, kviečia Respub
likos Prezidentas. Jeigu Respub
likos Prezidentas nekviečia Seimo 
susirinkti, Seimo nariai renkasi 
patys kitą dieną pasibaigus 15 
dienų terminui.

66 straipsnis
Seimo posėdžiams vadovauja 

Seimo Pirmininkas arba jo pava
duotojas.

Pirmąjį po rinkimų Seimo 
posėdį pradeda vyriausias pagal 
amžių Seimo narys.

67 straipsnis
Seimas:
1) svarsto ir priima Konstitu

cijos pataisas;
2) leidžia įstatymus;
3) priima nutarimus dėl refe

rendumų;
4) skiria Lietuvos Respublikos 

Prezidento rinkimus;
5) steigia įstatymo numatytas 

valstybės insitucijas bei skiria ir 
atleidžia jų vadovus;

6) pritaria ar nepritaria Res
publikos Prezidento teikiamai Mi
nistro Pirmininko kandidatūrai;

7) svarsto Ministro Pirmininko 
pateiktą Vyriausybės programą ir 
sprendžia, ar jai pritarti;

8) Vyriausybės siūlymu stei
gia ir panaikina Lietuvos Respub
likos ministerijas;

9) prižiūri Vyriausybės veiklą, 
gali reikšti nepasitikėjimą Mi
nistru Pirmininku ar ministru;

10) skiria Konstitucinio Teis
mo teisėjus, Aukščiausiojo Teis
mo teisėjus bei šių teismų pirmi
ninkus;

11) skiria ir atleidžia Valsty
bės kontrolierių, Lietuvos banko 
valdybos pirmininką;

12) skiria savivaldybių tarybų 
rinkimus;

13) sudaro Vyriausąją rinkimų 
komisiją ir keičia jos sudėtį;

14) tvirtina valstybės biudžetą 
ir prižiūri kaip jis vykdomas

15) nustato valstybinius mo
kesčius ir kitus privalomus mo
kėjimus;

16) ratifikuoja ir denonsuoja 
Lietuvos Respublikos tarptautines 
sutartis, svarsto kitus užsienio 
politikos klausimus;

17) nustato Respublikos admi
nistracinį suskirstymą;

18) steigia Lietuvos Respub
likos valstybinius apdovanojimus;

19) leidžia amnestijos aktus;
20) įveda tiesioginį valdymą, 

karo ir nepaprastąją padėtį, skelbia 
mobilizaciją ir priimą sprendimą 
panaudoti ginkluotąsias pajėgas.

68 straipsnis
Įstatymų leidybos iniciatyvos 

teisė Seime priklauso Seimo na
riams, Respublikos Prezidentui ir 
Vyriausybei.

Įstatymų leidybos iniciatyvos 
teisę turi taip pat Lietuvos Res
publikos piliečiai. 50 tūkstančių 
piliečių, turinčių rinkimų teisę, 
gali teikti Seimui įstatymo projek
tą, ir jį Seimas privalo svarstyti.

69 straipsnis
Įstatymai Seime priimami lai

kantis įstatymo nustatytos pro
cedūros.

Įstatymai laikomi priimtais, 
jeidu už juos balsavo dauguma 
Seimo narių, dalyvaujančių posė
dyje.

Lietuvos Respublikos konsti

tuciniai įstatymai priimami, jeigu 
už juos balsuoja daugiau kaip 
pusė visų Seimo narių, o keičiami 
ne mažesne kaip 3/5 visų Seimo 
narių balsų dauguma. Konstituci
nių įstatymų sąrašą 3/5 Seimo 
narių balsų dauguma nustato 
Seimas.

Lietuvos Respublikos įstatymų 
nuostatos gali būti priimamos ir 
referendumu.

70 straipsnis
Seimo priimti įstatymai įsi

galioja po to, kai juos pasirašo ir 
oficialiai paskelbia Lietuvos Res
publikos Prezidentas, jeigu patys 
įstatymai nenustato vėlesnės 
įsigaliojimo dienos.

Kitus Seimo priimtus aktus ir 
Seimo statutą pasirašo Seimo 
Pirmininkas. Šie aktai įsigalioja 
kitą dieną po jų paskelbimo, jeigu 
pačiais aktais nenustatoma kita 
įsigaliojimo tvarka.

71 straipsnis
Respublikos Prezidentas Seimo 

priimtą įstatymą ne vėliau kaip 
per dešimt dienų po įteikimo arba 
pasirašo ir oficialiai paskelbia, 
arba motyvuotai grąžina Seimui 
pakartotinai svarstyti.

Jeigu nurodytu laiku Seimo 
priimto įstatymo Respublikos 
Prezidentas negrąžina ir nepasi
rašo, toks įstatymas įsigalioja po 
to, kai jį pasirašo ir oficialiai 
paskelbia Seimo Pirmininkas.

Referendumu priimtą įstatymį 
ar kitą aktą ne vėliau kaip per 5 
dienas privalo pasirašyti ir ofi
cialiai paskelbti Respublikos 
Prezidentas.

Jeigu nurodytu laiku tokio įsta
tymo Respublikos Prezidentas 
nepasirašo ir nepaskelbia, įstaty
mas įsigalioja po to, kai jį pasi
rašo ir oficialiai paskelbia Seimo 
Pirmininkas.

72 straipsnis
Respublikos Prezidento grą

žintą įstatymą Seimas gali iš 
naujo svarstyti ir priimti.

Pakartotinai Seimo apsvarsty
tas įstatymas laikomas priimtu, 
jeigu buvo priimtos Respublikos 
Prezidento teikiamos pataisos ir 
papildymai arba jeigu už įstatymą 
balsavo daugiau kaip 1/2, o už 
konstitucinį įstatymą - ne mažiau 
kaip 3/5 visų Seimo narių.

Tokius įstatymus Respublikos 
Prezidentas privalo ne vėliau kaip 
per tris dienas pasirašyti ir nedel
siant oficialiai paskelbti.

73 straipsnis
Piliečių skundus dėl valstybės 

ir savivaldybių pareigūnų (iš
skyrus teisėjus) piktnaudžiavimo 
ar biurokratizmo tiria Seimo kon
trolieriai. Jie turi teisę siūlyti teis
mui kaltus pareigūnus atleisti iš 
užimamų pareigų.

Seimo kontrolierių įgaliojimus 
nustato įstatymas.

Prireikus Seimas steigia ir kitas 
kontrolės institucijas. Jų sistemą 
ir įgaliojimus nustato įstatymas.

74 straipsnis
Respublikos Prezidentą, Kons

titucinio Teismo pirmininką ir tei
sėjus, Aukščiausiojo Teismo pir
mininką ir teisėjus, Apeliacinio 
teismo pirmininką ir teisėjus, 
Seimo narius, šiurkščiai pažeidu
sius Konstituciją arba sulau
žiusius priesaiką, taip pat pa
aiškėjus, jog padarytas nusikalti
mas, Seimas 3/5 visų narių balsų 
dauguma gali pašalinti iš už
imamų pareigų ar panaikinti Sei
mo nario mandatą. Tai atliekama 
apkaltos proceso tvarka, kurią 
nustato Seimo statutas.

75 straipsnis
Seimo skirti ir rinkti parei

gūnai, išskyrus Konstitucijos 74 
straipsnyje nurodytus asmenis, 
atleidžiami iš pareigų, kai Seimas 
visų Seimo narių balsų dauguma 
pareiškia jais nepasitikėjimą.

76 straipsnis
Seimo struktūrą ir darbo tvarką 

nustato Seimo statutas. Seimo 
statutas turi įstatymo galią.

VI SKIRSNIS
RESPUBLIKOS 
PREZIDENTAS

77 straipsnis
Respublikos Prezidentas yra 

valstybės vadovas.
Jis atstovauja Lietuvos valsty

bei ir daro visa, kas jam pavesta 
Konstitucijos ir įstatymų.

78 straipsnis
Respublikos Prezidentu gali 

būti renkamas Lietuvos pilietis 
pagal kilmę, ne mažiau kaip trejus 
pastaruosius metus gyvenęs Lie
tuvoje, jeigu jam iki rinkimų 
dienos yra suėję ne mažiau kaip 
keturiasdešimt metų ir jeigu jis 
gali būti renkamas Seimo nariu.

Respublikos Prezidentą renka 
Lietuvos Respublikos piliečiai 
penkeriems metams remdamiesi 
visuotine, lygia ir tiesiogine 
rinkimų teise, slaptu balsavimu.

Tas pats asmuo Respublikos 
Prezidentu gali būti renkamas ne 
daugiau kaip du kartus iš eilės.

79 straipsnis
Kandidatu į Respublikos Pre

zidentus įregistruojamas Lietuvos 
Respublikos pilietis, atitinkantis 
78 straipsnio pirmosios dalies 
sąlygas ir surinkęs ne mažiau kaip 
20 tūkstančių rinkėjų parašų.

Kandidatų į Respublikos Prezi
dento vietą skaičius neribojamas.

80 straipsnis
Respublikos Prezidento eiliniai 

rinkimai vykdomi paskutinį sek
madienį likus dviem mėnesiams 
iki Respublikos Prezidento kaden
cijos pabaigos.

81 straipsnis
Išrinktu laikomas tas kandi

datas į Respublikos Prezidento 
vietą, kuris pirmą kartą balsuojant 
ir dalyvaujan ne mažiau kaip pu
sei visų rinkėjų, gavo daugiau 
kaip pusę visų rinkimuose dalyva
vusių rinkėjų balsų. Jeigu rinki
muose dalyvavo mažiau kaip pusė 
visų rinkėjų, išrinktu laikomas tas 
kandidatas, kuris gavo daugiausia, 
bet nė mažiau kaip 1/3 visų rinkė
jų balsų.

Jeigu pirmajame balsavimo ra
te nė vienas kandidatas nesurenka 
reikalingos balsų daugumos, po 
dviejų savaičių rengiamas pakar
totinis balsavimas dėl dviejų kan
didatų, gavusių daugiausia balsų. 
Išrinktu laikomas kandidatas, 
surinkęs daugiau balsų.

Jeigu pirmajame rate dalyvavo ne 
daugiau kaip du kandidatai ir nė vie
nas negavo reikiamo balsų skaičiaus, 
rengiami pakartotiniai rinkimai.

82 straipsnis
Išrinktas Prezidentas savo parei

gas pradeda eiti rytojaus dieną pasi
baigus Respublikos Prezidento ka
dencijai po to, kai Vilniuje, daly
vaujant Tautos atstovams - Seimo 
nariams, prisiekia Tautai būti išti
kimas Lietuvos Respublikai ir 
Konstitucijai, sąžiningai eiti savo 
pareigas ir būti visiems lygiai tei
singas.

Prisiekia ir perrinktas Respub
likos Prezidentas. Respublikos 
Prezidento priesaikos aktą pasirašo 
jis pats ir Konstitucinio Teismo 
pirmininkas, o jo nesant - vienas iš 
Konstitucinio Teismo teisėjų.

83 straipsnis
Respublikos Prezidentas negali 

būti Seimo nariu, negali užimti 
jokių kitų pareigų ir gauti kitokio 
atlyginimo, išskyrus Respublikos 
Prezidentui nustatytą atlyginimą ir 
atlyginimą už kūrybinę veiklą.

Asmuo, išrinktas Respublikos 
Prezidentu, turi sustabdyti savo 
veiklą politinėse partijose, visuo
meniniuose politiniuose judėjimuo
se ir kitose politinėse organizacijose 
iki naujos Respublikos Prezidento 
rinkimų kampanijos pradžios.

Konstitucijos tęsinys bus 
spausdimanas sekančiame 
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- Pavasarį Parlamento posėdyje 
deputatė Z. Sličytė premjerą informa
vo, kad yra surinkta Jus kompromi
tuojanti medžiaga. Kaip ruošiatės į tai 
reaguoti?

- Pirmiausiai norėčiau pasižiūrėti, 
kokia ta medžiaga. Dvejus metus 
dirbdamas svarbiausiu valstybės gy
nybos organizatoriumi, tiek sužinojau 
apie save ir kitus, jog žodžiai “kom
promituojanti medžiaga” dažnai tik 
šypseną sukelia.

Antra vertus, deputatei Z. Sličytei 
pateikiau viešą paklausimą, kad pa
aiškintų, ką turėjo galvoje, kalbėdama 
apie kompromituojančią medžia-gą 
(atsakymas iki šiol negautas - R.S.)

- Pastaruoju metu buvo daug 
kalbama apie netvarką krašto apsau
gos sistemoje - už 7 mln. rb. pirktą ir 
nenaudojamą pontoninį tiltą; apie 
rastą 12 mln. rb. trūkumą pik. Itn. C. 
Jezersko vadovaujamoje “Geležinio 
vilko” brigadoje. Ką apie tai galėtų 
pasakyti ministras A. Butkevičius?

- Pontoninį tiltą pirkome kartu su 
Kauno savivaldybe. Jis būtų naudoja
mas dažniau ne karinėms, o civili
nėms reikmėms, jeigu sutriktų Ne
muną ar Nerį kertančių tiltų funkcio
navimas. Turėti vieną pontoninį tiltą 
valstybėj yra būtina, tuo labiau, kai 
galima jį pirkti už rublius ir labai pi
giai. Jūs minėjote 7 mln. rb. Šiandien 
viena mašina (jų yra 14), kainuoja po 
1 mln. rb. Be to, yra 2 kateriai. Patys 
pontonai yra sumontuoti ant KRAZ 
mašinų. Tiltas jau atgabentas į Lie
tuvą. Dalis saugoma prie Vilniaus, 
dalis - prie Kauno, specialioje tilto 
eksplotaciją garantuojančioje dalyje. 
Tiltas bus naudojamas renkant bal
tarusių išpiltą mazutą Nemune.

Turiu tyrimo Č. Jezersko briga
doje išvadas. Tyrimą atliko Valsty
bės kontrolės departamentas. Apie 12 
mln. rb. trūkumą girdėti neteko. Jeigu 
taip būtų atsitikę, kontrolieriai būtų 
kreipęsi į prokuratūrą. Galiu pažadėti, 
kad bet kuriam nesąžiningam krašto

Rusijos santykiai su Baltijos vals
tybėmis klostosi ne taip sklandžiai, 
kaip būtų galima tikėtis, turint galvo
je, kokį vaidmenį suvaidino Rusijos 
politikai sprendžiant Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos suvereniteto klausimą.

Tai galima paaiškinti ne tiek ob
jektyviomis, kiek subjektyviomis 
priežastimis. Visose trijose respubli
kose į valdžią atėjo pragmatikai, 
kurių poelgius lemia siekinys daryti 
tik tai, kas naudinga jiems patiems 
arba jų valstybėms, visiškai nesirū
pinant, kaip jų politika paveiks kai
mynus, kaip jie atrodys kitų šalių 
akyse. Todėl, norėdama normalizuoti 
santykius, Rusija turėtų elgtis taip, 
kad Pabaltijo politikams būtų nepa
ranku pyktis su Rusija.

ARMIJOS IŠVEDIMO 
PROBLEMA

Rusijos armija Baltijos kraštuose 
nekelia pavojaus šių šalių saugumui ir 
nepriklausomybei. Armija nesikiša į 
šių valstybių vidaus reikalus, o kariai 
didžiausią laiko dalį praleidžia karei
vinėse (daugybės Lietuvos oro erdvės 
pažeidimų, kitų negatyvių veiksmų 
autorius nenori prisiimti - ELR).

Akcentuodami kariuomenės išve
dimo klausimą, Baltijos šalių lyderiai 
vadovaujasi trimis svarbiausiais mo
tyvais. Tai - noras sužaisti nacionaliz
mu ir taip sutvirtinti savo valdžios po
zicijas; noras neatlyginamai gauti ar
mijos statinius ir ginklų arsenalus; 
toms šalims, kurios gali suteikti eko
nominę pagalbą, nuolat primenama, 
kad Baltijos valstybės yra nukentėjusi 
pusė.

EKONOMINIAI SVERTAI
Jei Baltijos valstybės iš tiesų pasi

rinko “pragmatizmo bet kokia kaina” 
kelią, dera išsiaiškinti, kuriai pusei to
kie pragmatiški interesai yra iš tiesų 
naudingesni. Šių šalių politikai kalba, 
jog Rusija prie Pabaltijo pririšo čia ga
minamos komplektavimo detalės Ru
sijos įmonėms, o lietuviai dar prideda, 
jog nuo jų priklauso tranzito į Kalinin
grado sritį galimybė. Specialistų nuo
mone, Rusija jau artimiausiu metu gali 
nebūti priklausoma nuo komplektavi
mo detalių iš Pabaltijo - įdomu, kas tada 
jas pirks? O kur dar' strateginiu požiūriu 
irki vaizdi Pabaltijo priklausomybė nuo 

apsaugos sistemos darbuotojui jokio 
nuolaidžiavimo nebus. Krašto apsau
gos ministerijos kariniai padaliniai 
kūrėsi neramiu metu, nuolat tekdavo 
keisti dislokacijos vietas, nebuvo rei
kiamos normatyvinės bazės.

- Ketvirtajam Lietuvos premjerui 
pristačius naujo ministrų kabineto 
sąrašą, nepasitenkinimas dėl Jūsų 
buvo kilęs Sąjūdžio deputatų gretose.

- Mano pagrindinis uždavinys - ne
leisti to padaryti nė vienai politinei gru
puotei. Natūralu, kad man saugant po
litinę nekaltybę, nepasitenkinimas kyla.

- Dėdamas ant svarstyklių ketu
rias Lietuvos Vyriausybes: K.

Krašto apsaugos sistema 
kūrėsi sunkiu metu

Krašto apsaugoje šiandien tarnaują keli tūkstančiai karių, vien nau
joku pa£aukta_^O(k_Nę_yįsp_r- jie gražiai atstovauja Lietuvos ka
riuomenę. Kareiviu sukeltos muš-tynės Palangoje, išgėrimai, kivirčai 
su publika tapo kasdieniškais mūsų armijos reiškiniais. Apie šias ir 
kitas problemas “E. L.” kalbėjosi su Krašto apsaugos ministru
Audriumi BUTKEVIČIUMI.

Prunskienės, A. Šimėno, G. Vag
noriaus ir A. Abišalos, kuriai iš jų 
atiduodate prioritetą ir kodėl?

- A. Abišalos Vyriausybė yra pati 
derlingiausia, konstruktyviausia ir 
galbūt pati tragiškiausia. A. Abišalos 
asmenyje aš matau žmogų, galintį de
rinti politinius tikslus su adminis
tracinėmis funkcijomis. Dabartinis 
ministras pirmininkas gali suformuoti, 
suvokti ir aptarti valdymo aspektus. 
Pirmą kartą, dirbdamas Vyriausybėje, 
esu tikrai laimingas, kadangi su prem
jeru randu bendrą šneką ir matau aiškų 
problemų sprendimą.

- Ar ministras A. Butkevičius 
prisimena galimybę atsistatydinti?

- Buvusiam ministrui pirmininkui 
G. Vagnoriui ir Parlamento vadovui

Rusijos energijos šaltinių?

TERITORINĖS PRETENZIJOS
Dar' įdomesnė situacija klostosi, 

aiškinantis teritorines pretenzijas. Iki 
1940 metų Lietuva turėjo mažesnę 
teritoriją, o Latvija ir Estija - dides
nes. Jeigu norima atkurti teisingą 
pirmykštę padėtį, tai Estija ir Latvija 
turėtų atgauti prarastas teritorijas, o 
Lietuva - atiduoti įgytas žemes. 
Tačiau lietuviai nemano, jog privalo 
tai daryti. Jie remiasi 1991 m. liepos 
29 d. Rusijos ir Lietuvos susitarimu 
bendradarbiauti plėtojant Kalinin
grado srities ekonomiką, socialinę ir 
kultūrinę sritis. Pirmasis Susitarimo 
straipsnis skelbia, jog šalys pripažįsta 
esamų sienų neliečiamumą, todėl 
Baltijos šalys mano, kad mes patys 
savo nona atsisakėme pretenzijų įže

Rusijos diplomatas apie 
santykius su Baltijos šalimis

Lietuvos santykiai su Rusija nėra patys geriausi. Mūšy politikai 
ryžtingai siekė buvusios Sovietų armijos išvedimo padarytos žalos per 
okupaciją atlyginimo, o kartu ir norėjo normalizuoti prekybos santyk
ius. Savo ketinimų turi ir Rusijos Federacija. Kaip tos problemos ano
do iš rusų varpinės. Išskirdami temas, perpasakojame Rusijos 
Federacijos užsienio reikalų ministerijos Teisės departamento pirmojo 
sekretoriaus, teisės mokslų kandidato, derybų su Lietuvos Respublika 
dėl kariuomenės išvedimo delegacijos nario straipsnį iš žurnalo 
‘‘Diplomatičeskij vestnik”.

tuvai, o latviams ir estams privalome 
grąžinti dideles teritorijas. Tačiau 
kiekvienas teisininkas supranta: kai 
Rusija pripažįsta esamos sienos nelie
čiamumą, tai reiškia, kad ji neketina 
ją keisti jėga, tačiau anaiptol neat
sisako savo teisių ir galimybių keisti 
sienas abiems pusėms susitarus. Iš 
pinno žvilgsnio atrodytų, kad tai nėra 
politiškai aktualu - juk Lietuva ne
siruošia savo noru atiduoti Vilniaus, 
Klaipėdos ar pietvakarių rajonų, o 
Rusija nesiruošia jėga jų prisijungti. 
Tačiau tai yra rimtas politikos sver
tas. Jei Rusija, nesvarbu kokiame 
kontekste ir kokia forma, o geriau 
būtų oficialiu raštu, pareikš, jog turi 
teisių į tam tikras Lietuvos teritorijas, 
tai minėtose teritorijose smarkiai pak- 

V. Landsbergiui ne kartą esu sakęs, 
kad užtektų vieno jų pasakymo, ir' aš 
atsistatydinsiu. Nesiruošiu įsitvėręs 
laikytis ministro kėdės. Žinoma, no
riu padaryti, ką esu pradėjęs. Norisi 
sukurti patikimus valdžios kontrolės 
mechanizmus pradėtai kurti gynybos 
sistemai. Tai būtina sąlyga, norint 
integruotis ne tik į Vakarų Europos 
gynybos sistemą, bet ir įeiti į bendrus 
Europos namus. Tačiau jeigu yra 
žmogus, galintis šį darbą padaryti 
geriau, esu pasiruošęs užleisti jam 
savo vietą. Per dvejus metus princi
pinių nesutarimų ar ginčų atvejais ne 
kartą klausiau savo viršininkų, ar jau 

reikia atsistatydinti. Tačiau iki šiol 
rasdavome sutarimą. Naująjį mi
nistrą pirmininką A. Abišalą ir gi in
formavau, kad neturiu jokių įsipa
reigojimų niekam, išskyrus žmonės, 
su kuriais pradėjau darbą ir kurie 
manimi pasitikėjo. Jie žino, kad esu 
ne karinė, o politinė figūra. A. Abi
šala taip pat žino, kad padaręs ma
žiausią užuominą, išgirs apie mano 
pasitraukimą.

- Kodėl rinkimuose į Seimą pats 
nutarėte save iškelti ir kodėl nebe 
Garliavoje, o Anykščiuose?

- Labiausia politikoje vertinu ga
limybę laisvai, principingai apsi
spręsti, elgtis pagal savo pažiūras. 
Todėl nenoriu įsipareigojimų nie
kam kitam, kaip tik mane rinkusiems 

istų investicijų klimatas. Užsienio 
investitoriai nelinkę dėti lėšas į 
ginčytinas teritorijas, nes tai susiję su 
didesne rizika. Pareikšti apie savo 
teises, nekeliant šio klausimo į aukš
tesnį, negu paprasta diplomatinė nota, 
lygį, būtų naudinga bet kuriuo atveju. 
Istorija teikia daug pavyzdžių, kai 
tarptautinė padėtis radikaliai pakisda
vo, ir tada pareiškime ar sutartyje 
užfiksuoti, atrodytų, nereikšmingi 
žodžiai įgaudavo didžiausią reikšmę 
sprendžiant ir teritorines problemas. 
Sprendžiant teritorijų sureguliavimo 
klausimą galima imtis tokių diploma
tinių žingsnių. Pirmiausia - išplėtoti 
idėją, kad reikia vadovautis susik
losčiusia objektyvia situacija, užfik
suota Rusijos AT 1991 10 02 ir 1992 
03 11 sprendimuose. Senaties termi
nas leidžia akcentuoti abejonę, ar šios 

trys šalys iš tiesų juridiškai yra 
ikikarinių Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybių tąsa. Antra, jei Rusija keltų 
savo teisių Lietuvoje klausimą, 
tuomet teritorines problemas su 
Latvija ir Estija reikėtų pateikti kitu 
aspektu - pareikšti, kad Pabaltijo 
pasienio problemą Rusija traktuoja 
kaip vieningą ii' gali ją svarstyti tik su 
visomis trimis šalimis bendrai.

KALININGRADO SRITIS
Į Kaliningrado sritį Rusija krovi

nius gabena per Lietuvą. Tačiau grasi
nimai užkirsti susisiekimą yra vėzdas, 
kurio pakelti Lietuva nepajėgtų. Jei 
Vikrius suabejotų Rusijos galimybe 
susisiekti su Kaliningradu, tuo pačiu 
būtų suabejota ir Susitarimų dėl Ka

žmonėms. Noriu turėti galimybę ben
drauti su visais, geriausia galinčiais 
apginti Lietuvos interesus.

Ankstesnė mano rinkiminė apy
garda Kauno rajone buvo padalyta į 
tris dalis. Taigi vistiek būtų nauji 
žmonės.

- Rudėtų Parlamentui (dabar jau 
naujajam Seimui) turėtų būti pateikta 
tvirtinti nacionalinio saugumo kon
cepcija. Kas kuria Lietuvos gynybos 
koncepciją ir kokia ji bus.?

- Lietuvos saugumo problematika 
išdėstyta trijuose dokumentuose - 
nacionalinio saugumo koncepcijoje, 
krašto gynybos koncepcijoje, gyny
bos doktrinoje. Nacionalinio saugu
mo koncepciją ruošėme drauge su 
psichologais ir sociologais. Krašto 
gynybos koncepciją ruošė ministeri
jos specialistai ir pagalbininkai iš ana
pus. Trečiasis rengiamas krašto ap
saugos ministerijos štabe.

- Ar po Seimo rinkimų norė
tumėte likti naujoje Vyriausybėje?

- Per pastaruosius metus patyriau, 
ką reiškia dirbti ne su bendramin
čiais, o klaidingus politinius interesus 
kuriančiais žmonėmis. Dėl politinių 
intrigų sprendimus daryti buvo be
veik neįmanoma. Tik dabar, likus ke
lioms savaitėms iki rinkimų, atrodo, 
vėl galima dirbti kolegialiai. Saky
čiau, “bobų vasara” prasidėjo... Todėl 
bet kokiose valstybinėse struktūrose 
sutiksiu dirbti tik tada, kai bus garan
tuota diskusijos, kolektyvinių spren
dimų teisė, kai be atsakomybės teisės 
bus suteikta ir teisė klysti.

- Kuo Butkevičiaus-žmogaus aki
mis pasikeitė. Butkevičius-politikas?

- Kuo toliau, tuo labiau tampu to
lerantiškesnis. Pagaliau žinau ne tik 
tai, ką noriu padaryti, bet ir kaip įgy
vendinti sumanymus. Galų gale su
vokiau, kad nebuvimas aktyvioje 
politikoje taippat yra politika.

Kalbėjosi
Ramunė Sakalauskaitė

liningrado srities, taigi ii' sienų nelieči
amumu. Todėl Rusija Lietuvos sienų 
neliečiamumą turi sieti su Kaliningra
do aprūpinimo per Lietuvą klausimu.

ŽALOS ATLYGINIMAS
Ši problema taip pat nevienapras

mė - Baltijos šalys reikalauja, kad 
Rusija atsilygintų už tą žalą, kurią per 
50 metų padarė jų teritorijose esanti 
kariuomenė. Žinoma, politiškai nepa
ranku teisinti prieškarinį Pabaltijo 
klausimo sprendimą. Tačiau svarstant 
kompensacijų klausimą, dera vartoti 
teisines sąvokas, o šiuo konkrečiu at
veju tezę, jog atsakomybės be kaltės 
nebūna. Lietuviai kaip Rusijos kaltės 
įrodymą nurodo Rusijos ii' Lietuvos 
1991 liepos 29 d. Sutarties pream
bulę, kurioje reiškiamas įsitikinimas, 
jog Sovietų Sąjungai pašalinus 
Lietuvos suverenitetą pažeidžiančias 
1940 metų aneksijos priežastis, atsi
rastų papildomos pasitikėjimo sąly
gos. Tačiau ir sutarties tekstą, ir pre
ambulę galima traktuoti įvairiai. 
Preambulė uždeda daugiau moralinio 
pobūdžio pareigą. Antra vertus, pagal 
tarptautinę teisę aneksija gali būti ir 
teisėta. Taigi Rusija pirmiausia turi 
pati oficialiai išaiškinti, kaip ji šioje 
sutartyje aiškina aneksijos sąvoką.

Šiuo klausimu atkreiptinas dėme
sys ir į nevienaprasmes aplinkybes. 
Pirma, pabaltijiečiai dar 1939 metais, 
be jokio ryšio su slaptaisiais protoko
lais, bijodami vokiečių užpuolimo, 
sutiko dėl tarybinės kariuomenės bu
vimo jų teritorijoje. Visa tai patvirtina 
archyvinė medžiaga (čia autorius 
neteisus. Sovietinė armija buvo įvesta 
grasinant SSSR pasiimti Vilnių ir' jo 
kraštą - ELR). Antra, sprendimus įsi
jungti į SSRS atitinkamuose parla
mentuose priėmė vis dėlto ne rusai, o 
patys pabaltijiečiai, ir aš nesu tikras, 
kad kitos valstybės gąsdinimai panau
doti jėgą būtų įtikinę tautą pasielgti 
taip, kaip buvo pasielgta. Trečia, nei 
vietinė armija, nei gyventojai ne tik 
nesipriešino atėjusiai armijai, bet 
daug kur ją sutiko su gėlėmis. Ket
virta, tuo metu gąsdinimo panaudoti 
jėgą tarptautinė teisė nelaikė netei
sėta. Taigi, jei Rusija pati gera valia 
nepripažins savo atsakomybės už ka
riuomenės buvimą Baltijos valstybė
se, tai to niekuomet nepripažins joks

Sportais

“Profbasket” pirmenybės 
pradėtos nesėkmingai

Nesėkmingai “Profbasket” pir
menybes pradėjo abi Lietuvos ko
mandos. Lygoje, kurioje žaidžia 7 
buvusio Sovietų Sąjungos čempio
nato komandos iš Lietuvos (2), Es
tijos (1), Rusijos (2), Ukrainos (1) ir 
Baltarusijos (1), Kauno “Atletas” po 
pralaimėjimo Sankt Peterburge ne
sėkmingai žaidė ir Kauno sporto 
halėje. Pralaimėta Samaros “Fortū
nai” 70:76. Antrose rungtynėse kau
niečiams pavyko atsirevanšuoti 
104:72. “Atletui” taškus pelnė R. 
Vaišvila (21), Ž. Gailiušis (18), K. 
Kemzūra - 17. Centro puolėjas 208 
cm ūgio T. Usanovas įmetė 11 taš
kų, o 210 cm ūgio G. Stulga - 9 tšk.

Kauno “Žalgiris” savo aikštėje 
pralaimėjo Minsko RTI 66:87. 
Rezultatyviausias buvo G. Einikis - 
23 taškai ir A. Visockas - 8 taškai.

Tailandas sveikina 
lietuvius

Pasibaigus Barselonos olimpia
dai, Tailando sostinės milijoninio 
tiražo dienraštis “Bankok Post” labai 
ilgame straipsnyje “A Lithuania first 
in history” labai gražiais ir šiltais 
žodžiais aprašo Lietuvos krepšinio 
laimėjimus, žaidėjų ir trenerių pa
sisakymus, V. Landsbergio apsi
lankymą ir sveikinimą krepšinin
kams, amerikiečio trenerio Nelsono 
įspūdingą pareiškimą, kad jo ži
niomis, po pralaimėjimo pirmą kartą 
rusams, keli žmonės Lietuvoje nu
mirė, tad antrą kartą jau būtinai tu
rėjome laimėti. Kartu išspausdinta 
nuotrauka, kur Lietuvos krepšinio 
rinktinė išmeta į orą savo trenerį V. 
Garastą.

tarptautinis teismas.
Rusija pati turėtų kalbėti apie 

kompensacijas, kurių gali reikalauti 
už paliekamą turtą. Rusijai niekada 
nevėlu pareikšti, jog ji rezervuoja sau 
teisę ginčyti trijų šakų teises į šį turtą 
ir kelti savo pretenzijas. Niekas 
Rusijos už tokį žingsnį nepasmerktų, 
o Pabaltijui, kaip buvo minėta, tai 
sudarytų rimtų keblumų.

TAUTINĖS MAŽUMOS
Visiškai be reikalo Rusijos diplo

matija neakcentuoja žmogaus teisių 
Baltijos valstybėse klausimo, ypač ru
sakalbių ir kariškių teisių. Mūsų diplo
matijos aktyvumas šioje srityje gali ge
rokai pakenkti Baltijos šalių reputacijai 
ir sudaužyti nukentė-jusiųjų įvaizdį bei 
realiai apginti kariškius ir kitus Rusijos 
piliečius. Šią problemą kitos šalys tik
riausiai sies su ekonominės pagalbos 
Baltijai tiekimu, o tai vers susimąstyti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos politikus. 
(Rusija tą daro ir gana brutaliai, ypač 
pastaruoju metu - ELR).

Egzistuoja ir kitos rimtos proble
mos, liečiančios Baltijos šalių intere
sus. Verta paminėti Lietuvoje įvykusį 
referendumą dėl kariuomenės išvedi
mo. Ar juo buvo siekta gerų santykių? 
Lietuvos politikos strategai gerai 
supranta, jog referendumas - yra ne tik 
Rusijos politinis šantažas, bet ir jėgos ( 
nors ir nekarinės) panaudojimas. 
Tačiau tai suteikia Rusijai bent jau 
moralinę teisę atsakomiesiems veiks
mams, kurių, manau, nepasmerks tos 
šalys, kurių lėktuvai tuo metu artės, 
pavyzdžiui, link Libijos ar' bako.

Jeigu armija bus išvesta, liks tūrio 
kompensavimo problema. Jei kom
pensuotume turtą, liks teritorijų klau
simas. Net jei atiduotume dalį Sankt 
Peterburgo ir Pskovo sričių, tuomet 
turbūt iškiltų Baltijos jūros užterštu
mo problema ir t.t. Ar ne geriau vis 
dėlto būtų aiškiai pareikšti, kad bet 
kokios pastangos vaizduoti Rusiją 
kaip priešą sukeltų atsakomuosius 
veiksmus, kurie būtų tikrai žalingi 
pačioms Baltijos valstybėms?

Man atrodo, kad būtent tokiu 
paradoksaliu būdu tegalima šiandien 
pagerinti Rusijos ir Baltijos valstybių 
santykius.

V. Trofimovas
“Diplomatičeskij vestnik”, Nr. 3-14
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Ewropi@tiškos nuotrupos
R. KUKLINSKIS - 

Šnipas ar kovotojas 
PRIES KOMUNIZMĄ?

Rugsėjo mėnesį Ričardo Kuklins- 
kio pavardę buvo galima rasti beveik 
visuose Lenkijos laikraščiuose, nors 
tik prieš keletą mėnesių jis lenkams 
buvo beveik visiškai nepažįstamas 
žmogus. Dabai- vieni ji priima net į 
savo partiją, kiti atstumia, nenorė
dami apie Ričardą Kuklinskį net 
kalbėti. Tačiau nė vienas politikas ar 
eilinis žmogus jo asmeniškai nepa
žįsta, nežinoma jo gyvenimo vieta ir 
iš viso, kaip jis atrodo. Prieš 10 metų 
R. Kuklinskiui buvo padaryta chri- 
rurginė operacija, pakeitusi jo veido 
išvaizdą. Taip pat jis jau daugelį 
metų gyvena “kažkur” Vakaruose 
svetima pavaldė.

Kiek daugiau žinių apie lenko 
gyvenimą suteikė JAV spauda. Pa
sirodo, kad Lenkijos generalinio šta
bo pulkininkas R. Kuklinskis jau 
1970 m. buvo svarbiausiu ČIA šnipu 
Varšuvos pakto valstybėse. Rašoma, 
kad lenkas amerikiečiams perdavė 
daugiau kaip 35 tūkst. psl. slaptų do
kumentų. 1980 m. amerikiečiams 
pavyko jį iš Lenkijos “išgabenti”, 
davus naują pavardę ir padarius 
plastinę veido operaciją. Savo gim
tajame krašte R. Kuklinskis buvo 
nuteistas mirties bausme,vėliau pa
keista 25 metų kalėjimu.

Bet dabai-, žlugus Sovietų Sąjun
gai ir generolo V. Jeruzelskio reži
mui, ar ši 25 metų bausmė tebetaiko- 
ma taip pat R. Kuklinskiui? Spren
džiant iš spaudos puslapių ir aukš
tųjų visuomenės sluoksnių pasi
sakymų k nuotaikų, niekas nenori R. 
Kuklinskio byloje “teptis” rankų. 
Net ir kairiųjų liberalų sparno mi
nistrė pirmininkė Hanna Suchocka 
vengia kalbėti bylos atnaujinimo 
reikalais.

Priešingai elgiasi tautinės ir kon
servatyvios grupuotės, reikalauda
mos “valymo” valstybiniame apa
rate, tikriau kalbant dekomunizaci- 
jos. Ypač atkreipiamas dėmesys į 
kariuomenę, kurios generolai ir 
aukštoji karininkija priklausė JDP 
partijai, yra išmokslinta buvusioje

Apie Kolumbo gyvenimo pradžią 
težinoma nedaug. Jis gimęs Genujoje, 
taigi būtų italas, bet jo gimimo data 
nėra žinoma. Nėra taip pat žinoma, 
kada jis pasidarė jūreiviu. Apie 1476 
metus jis plaukė į Angliją, bet užpuo
lus piratams, jo laivas prisiglaudė 
Lisabonoje, Portugalijoje. Vėliau 
Kolumbas ten ir apsigyveno, 1478 
metais vedė ir po dviejų metų susi
laukė sūnaus. Jūreiviu būdamas jis 
plaukiojo ties Europos ir Afrikos 
vakarų pakrantėmis. Kalbant apie 
Kolumbą ir tą amžių reikia atsiminti, 
kad tais laikais europiečiai prisiklau
sydavo visokiausių istorijų apie Indiją 
ir Tolimuosius Rytus ir dėl pelningos 
prekybos priekoniais ii- kitokiais eg
zotiškais produktais jie labai norėjo 
surasti jūros kelią į tas tolimas ir gun
dančias šalis. Studijuodamas tuometi
nius žemėlapius ii- tikėdamas, kad Že
mė yra rutulio fonuos, Kolumbas įsi
tikino, kad plaukiant į vakarus ir api
plaukus Žemės rutulį, Indiją būtų ga
lima pasiekti iš Rytų pusės. Tokiai 
tolimai kelionei padaryti reikėjo laivų 
ir pinigų. Kolumbas savo kelionės 
planą 1482 metais pateikė Portugali
jos karaliui Jonui H, bet planas buvo 
atmestas. Apie 1484 metus Kolum
bas persikėlė į Ispaniją, kurioje, susi
pažinęs su keliais žymiais ispanų di
dikais ii- jų remiamas, 1486 metais sa
vo planą pateikė karalienei Izabelei 
Katalikei. Tuo metu ispanai kariavo 
su Afrikos maurais, jų valstybei trūko 
lėšų k todėl jo planas buvo atmestas dar 
kaitą. Tačiau Kolumbas vilties nenusto
jo ir, ispanams išvalius mainus, iš savo 
žemės, jis buvo Ispanijos karaliaus ir 
karalienės priimtas. Šie 1492 metais 
balandžio 17 d. pažadėjo finansuoti jo 
ekspediciją. Kolumbas buvo paskirtas 
visų jo atrastų žemių vicekaralium, jam 
buvo suteiktas paveldimas didiko titulas 
ir pažadėta dešimtadalį visų atrastų 

Sovietų Sąjungoje. Panaši padėtis 
teismuose: šiandieniniai teisėjai, 
priklausę komunistų partijai ir dabar 
eina tas pačias pareigas. Tačiau atsi
rado labai stipri grupuotė iš buvusio 
ministro pirmininko Jano Olševskio, 
buvusio vidaus reikalų ministro An
tano Macierevičiaus ir buvusio kraš
to apsaugos ministro Jano Paryso, 
reikalaujanti valstybės ir karinio 
aparato “valymo”. Manding, visi 
trys dar neparodė “meilių akių” R. 
Kuklinskio reikale. “Šnipas palieka 
šnipu” - pasakė vienas koalicijos at
stovas, kadangi R. K. pasielgė nepo- 
litiškai svarbu, kad tuo metu Lenki
jos karinės jėgos buvo valdomos 
Maskvos štabo, prižiūrimos KGB. 
Taigi, atrodo, kad tie argumentai ne
vaidina jokios rolės. R. Kuklinskis 
šiuo metu negali grįžti į savo IV Tė
vynę, kadangi jis bus greičiausia 
suimtas. Bet lenkas mobilizavo visą 
JAV spaudą. Vašingtonas palaiko 
lenko pusę, kadangi labai keistai at
rodo, kai komunizmo priešas ir to
liau persekiojamas į demokratiją, 
žengiančioje valstybėje.

VOKIEČIŲ ŽURNALISTAS 
APIE PABALTIJĮ

Mano artimiausio miesto “Mann- 
heimer Morgen” dienraščio redakci
ja į Pabaltijo kraštus pasiuntė spe
cialų savo bendradarbį Horstą Die- 
terį Schiele, kuris dviejose laidose 
aprašė savo įspūdžius. Deja, vokietis 
aplankė lik Latviją ir Estiją, įjungda
mas kiek žinių ir iš Lietuvos bei pa
skirdamas dvi nuotraukas: Lenino 
nuverstą stovyklą bei laipteliais ap
klijuotą lentą Vilniuje su butų pa
ieškom ar namų reikmenų parda
vimu.

Kodėl jis aplenkė Lietuvą, sunku 
pasakyti. Mano nuomone, jis tai pa
darė sąmoningai, kadangi Latvijos ir 
Estijos vokiečiai turėjo stiprią ir įta
kingą inteligentiją (pvz., Latvijos 
užsienio reikalų ministras Munters 
buvo vokiečių kilmės - K. B.), daug 
mokslininkų, kurie persikėlę į Vo- , 
kietiją, įsiliejo į Vokietijos intelek
tualų sluoksnį. Be to, Latvijos ir Es
tijos sostinės yra įsteigtos vokiečių, 

brangiųjų metalų.
Penktadienį, 1492 m. rugpjūčio 3 

dieną iš mažo Ispanijos uosto Palos 
de la Frontera, Kolumbas išplaukė į 
Atlanto vandenyną. Jis turėjo Uis lai
vus - 200 tonų “Santa Marija” su 40 
vyrų įgula ir su pačiu Kolumbu 55-60 
tonų “Pinta” su 26 vyrais ir 60 tonų

KOLUMBO 
KELIONĖ 
l NAUJĄJĮ 
PASAULĮ

Prieš 500 metų 1492 m. spalio 
12-ąją, auštant Kristupas Kolum
bas, išlipdamas ant nežinomos 
žemės, atrado Naująii Pasaulį - 
Ameriką. Iš tikro, tada jis terado 
tik iki tol nežinomą salą, kurią 
pavadino San Salvadoru ir kuri 
šiandien yra žinoma kaip Vat- 
lingo sala Bahamų salyne.

“Nina” su 24 vyrų įgula. Pakeliui jam 
dar reikėjo sustoti Kanarų salose vie
no laivo sulūžusiam vairui pataisyti. 
Kelionė per Atlantą prasidėjo 1492 m. 
rugsėjo 6-ąją, bet po mėnesio laiko 
laivų įgulos pradėjo kelti maištus, ir 
nežinia kaip ta kelionė būtų pasibai
gus, jei ne spalio 12-oji. Antrą valandą 
ryto “Pinta” iššovė iš patran-kos. Tai 
reiškė, kad įgula pamatė žemę. Ko
lumbas išlipo į salą, nepriklausančią 
Amerikos žemynui. Vėliau buvo 
atiasta Kuba ir Haitis, bet Kolumbas 
galvojo, kad Haičio sala yra Japonija. 
Grįžęs į Ispaniją 1493 m. kovo 15 d. 
jis buvo Barselonoje karaliaus šeimos 
ir miestiečių labai iškilmingai sutiktas.

Kristupas Kolumbas į Ameriką 

visuomet pažymint, kad tai Hanos 
miestai, nešę į šiaurės Europą vo
kišką kultūrą.

Tuo tarpu Lietuvos vokiečiai 
daugiausia buvo amatininkai, žem- j 
dilbiai ar smulkūs prekybininkai I 
(keli stambūs - Klaipėdos krašte), j 
įsilieję į mūsų kasdieninį gyvenimą. 
Lietuvos vokiečiai neturėjo stipraus I 
užnugario, stiprios inteligentijos. ’ 
Tad vokiškas “Balten” žodis yra tai
komas tik Latvijos ir Estijos vokie
čiams.

Ką rašo vokietis?
Trys Pabaltijo valtybės yra Euro

pos vargo namai. Vakarų pasaulis 
skiria milijardus NVS, o tik keletą 
milijonų Pabaltijo vakaruose. Tačiau į 
jie turi drąsą ir viltį. Jų gyvenimas j 
yra labai liūdnas, vargingas, niekas į 
jiems nepadeda. Dar daug laiko I 
praeis, kol lietuviai, latviai ir estai 
stipriai atsistos ant kojų. Tačiau jie 
tai pasieks savom jėgom. Vokietis 
matė Rygos turgavietėse maisto pro
duktų, tačiau jų kainos labai aukštos, 
kai kurios siekia savaitės ar mėnesio 
atlyginimą.

Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje iš
liko baimė, kad Maskvoje gali įvykti 
sukilimas, tad kelių valandų laiko
tarpyje padėtis gali žaibiškai pasi
keisti. Šiose valstybėse tebėra ka
riuomenė, kuri nenori apleisti šių 
svarbių kalinių objektų. Ir partiečiai 
yra tikri, kad Vakarai nepajudins net 
piršto. Kaip Antrojo pasaulinio karo 
pasekmė tos valstybės pateko į Mas
kvos rankas. Prasidėjo stipri rusi
fikacija. Ir Šiandien dar nežinomas 
tikslus rusų skaičius. Latvijoje rusų 
yra daugiau kaip 35%. Užsienyje 
šaukiama, kad ši mažuma yra latvių 
ir estų diskriminuojama. O kas gi 
ateityje? Juk negalima iškelti ar 
tiesiog iš namų išvaryti 50 metų 
Latvijoje ir Estijoje gyvenusių rusų į 
jų protėvių žemę. Tai būtų naciona
listinis deglas, kurį galima būtų labai 
lengvai uždegti.

Du vokiečio rašiniai parašyti ob
jektyviai. Tačiau jis turėjo atsiminti 
ir nepamiršti buvusios. Rytų Vokie
tijos, kurioje namai yra lygiai taip 
pat apleisti kaip ir Vilniuje, Rygoje 
ar Taline, o bedarbių skaičius siekia 
15%, nežiūrint Vakarų milijardinių 
markių paramos.

Kazys Baronas

plaukė dar tris kartus. Atrado Jamai
kos, Trinidado salas ir per trečiąją ke
lionę 1498 m. rugsėjo 1 d. išvydo 
Pietų Amerikos žemyno krantą. Ko
lumbo nelaimei, naujų Ispanijos ko
lonijų sostinėje Santo Domingo (da
bar Ciudado Trujillo, Dominikos 
Respublika) dalis vietinių kolonistų 
sukilo prieš kolonijų gubernatorius, 
kurie buvo Kolumbo broliai, juos ap
skundė Ispanijos karaliui, ir Kristupas 
su savo broliais Bartolomėjum ir Die
go buvo areštuoti ir grąžinti į Ispaniją 
sukaustyti grandinėmis.

Žinia apie Kolumbo areštą greitai 
pasklido visame krašte. Jis buvo pa
leistas ir iš valstybės iždo atlygintas, 
bet vicekaraliaus vietos nebegavo. Į 
ketvirtąją ir paskutinę kelionę Ko
lumbas su keturiais pasenusiais ir 
sutrūnijusiais laivais išplaukė 1502 
m. gegužės 9 d. Per tą kelionę jo lai
vai buvo uragano sudaužyti bet vė
liau, juos sutaisius, jis plaukiojo 
Centrinės Amerikos pakrantėmis, 
rado Hondūrą ir Panamą, o 1504 m. 
lapkričio 12 d. sugrįžo į Ispaniją. Jis 
jau buvo be sveikatos ir be pinigų. 
Sveikata nebepasitaisė, ir 1506 m. ge
gužės 21 d., vargšu būdamas, Ko
lumbas mirė Valjadolide. Jis buvo 
palaidotas Sevilijoje, vėliau jo palai
kai perkelti į Pietų Ameriką, dar vė
liau į Havaną (Kuba) o 1898 metais 
sugražinti į Seviliją.

Nėra žinoma, kada Kolumbas gi
mė, ir nors daug įvairių jo portretų 
nutapyta, jie visi skirtingi, ii’ šiandien 
niekas nežino, kaip jis atrodė. Šian- į 
dien, istorikai nežino net kur jo pa- j 
laikai randasi. I

Kolumbas mirė, nežinodamas kad 
jis atrado naują kontinentą, ir iki mir
ties manė pasiekęs Indiją. Visos jo at
rastos salos ir šiandien žinomos kaip 
Vakarų Indija (West Indies).

Henrikas Vaineikis j

30 tūkstančių jenų Klaipėdai
Jau antroji klaipėdiečiu vaiku grupelė svečiavosi Japonijoje. Kad 

vaikai kelionėn vyktų ne pagal tėveliu nuopelnus, būtu aiškus atrankos 
principas, buvo paprašyta, kad Japonijon atvyktu grupelė talentingu 
vaik ų. turinčiu polinkį vienai ar kitai meno rūšiai.

Taip pirmenybė atiteko E. Bal
sio meno mokyklos mokiniams. 
Nutarus, kad važiuos berniukų 
choras, vyko ilga ir skausminga at
ranka. Prieš pat kelionę, iš Japo
nijos atėjo kelios telegramos, at- 
nešusios liūdną žinią, kad priimti 
galės keliais klaipėdiečiais mažiau. 
Pagaliau rugpjūčio mėnesį išvyko 
dvylikos berniukų choras ir du E. 
Balsio meno mokyklos pedagogai: 
choro vadovas Vytautas Šatkaus

Rusijos viceprezidentas grasina
Londonas (AFP). Rusijos viceprezidentas Aleksandras Ruckojus 

pagrasino Estijai ekonominėmis sankcijomis, jeigu rusams nebus suteikta 
Estijos pilietybė.

Vakar BBC programoje “Unwel
come Guests” (Neprašyti svečiai) 
turėjo būti transliuojamas interviu su 
A. Ruckojumi. (Ta programa skiria
ma 25 milijonų rusų, gyvenančių už 
Rusijos ribų, problemomis. - AFP 
rašo: “sunkiai padėčiai”.) Anot Ru
sijos viceprezidento, “yra daug būdų 
atvesti į protą tuos politinius lyde
rius, kurie atėmė žmonėms teisę bal
suoti. Pavyzdžiui, ekonominės sank
cijos. Tai labai gera priemonė, nes 
Estijos ekonomika be Rusijos žalia
vų neišsilaikytų nė savaitės”. 

................. - ■"11     ■■

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD

siūlo kelionę iš Londono į Vilnių ir atgal:
Lietuvos Avialinija - 

£225 vienam asmeniui (išskyrus gruodžio 14 ir 24 d.),

Austrijos Avialinija per Vieną - 
£290 vienam asmeniui.

Grupinės kelionės pigiau.
Taip pat galime užsakyti vietą viešbutyje 

ir kelionę po kraštą.
Informacija:

Hayling Cottage, Stratford St Mary, 
Colchester Essex, CO7 6JW, England. 

Tel. & Fax 0206-322352

KELIONĖS JURA Į KLAIPĖDĄ
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 LIETUVOJE!

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

MAISTAS - Siuntinys Nr. 10. Praktiškas ir įvairus: konservuota 
mėsa (6 dėžutės), 1 sv. margarino, 1 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.

RŪBAI - 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 OLYMPIA 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.—...------- .----- - ----- -— - ............................. ..... .... —

kas ir fortepijono mokytoja Vaida 
Vaičaitytė. Jie atliko geros valios 
misiją, kuri atnešė mūsų miestui 
30 tūkstančių jenų, E. Balsio meno 
mokyklai 30 tūkstančių jenų ir 100 
tūkstančių jenų Lietuvai.

Pirmoji vaikų grupė, vykusi į 
Japoniją, nusivežė E. Balsio meno 
mokyklos auklėtinių piešinius. 
Dabar šioje mokykloje eksponuo
jami Kudzi miesto vaikų piešiniai.

ELR

Toliau AFP dėsto, ką BBC radijo 
žurnalistai pasakys toje programoje: 
“Daug rusų įsikūrė Baltijos šalyse, 
vykdant apgalvotą (kolonizavimo?) 
politiką, kad postsovietinėje eroje 
būtų galima pažaboti maištingus 
Baltijos šalių nacionalistus. Dabar, 
kai Baltijos šalys atkūrė nepriklau
somybę, vaidmenys pasikeitė: rusų 
mažumos kenčia priespaudą. Pavyz
džiui, estai, kuriuos 50 metų vertė 
kalbėti rusiškai, dabar verčia rusus 
(čia jie sudaro 40 proc. visų gyven
tojų) išmokti estų kalbą”.
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PADĖKA
Ponui J. ALKIUI

Didžiai gerbiamas Pirmininke, 
nuoširdžiai dėkojame už suteiktą 

pagalbą lankantis Londone. Jūsų dė
ka neteko ieškoti nakvynės nepa
žįstamame mieste, o buvome malo
niai sutikti Lietuvių namų valdytojo 
pono Kazimiero Makūno. Prašome 
perduoti nuoširdžią padėką jam. Mes 
ilgai prisiminsime trumpą pokalbį su 
Jumis ir pašnekesius su kitais Lietu
vių namų gyventojais.

Lietuvių namuose Londone su
tikome Anglijos lietuvių jaunimo, 
besimokančio lietuviškai. Mūsų 
nuomone, geriau išmokti lietuviškai 
jiems pagelbėtų apsilankymas Lietu
voje. Kiekvieną vasarą Vilniuje Lie
tuvos istorijos instituto Pilių istori
jos skyrius tyrinėja Žemutinės pilies 
kunigaikščių rūmų teritoriją. Tai 
stambiausias archeologijos objektas 
Lietuvoje, duodantis labai vertingos 
archeologinės ir istorinės medžiagos 
XIV-XVII amžių Lietuvos istorijos 
materialinei ir dvasinei kultūrai 
pažinti. Archeologiniuose tyrimuo
se dalyvauja vietinis akademinis jau
nimas ir studentai iš įvairių Europos 
valstybių. Taip jų būtų malonu ma
tyti ir Jungtinės Karalystės lietuvius. 
Buvimo Lietuvoje išlaidas ekspedi
cija apsiima padengti. Maloniai pra
šome tarpininkauti norintiems daly
vauti archeologiniuose kasinėjimu
ose Lietuvoje.

dr. Vytautas Kazakevičius 
Albinas Kuncevičius

PAMALDOS
Manchesteryje - spalio 25 d., 

12.15 vai.
Bradforde - lapkričio 1 d., 

12.30 vai.
Eccles - lapkričio 8 d., 12.15 

vai.

Rugsėjo 23 d. Lietuvių Na
muose susirinko D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos valdyba, kuri 
naujai paskirstė pareigas.

Pirmininkas - K. Tamosiunas
Vicepirmininkas - Z. Juras
Sekretorius - V. Keris
Nauja valdyba prašo visus 

Tautos Fondo rėmėjus, - kaip ir 
anksčiau, siųsti aukas Lietuvių 
Namų Londone adresu.

LONDONE

Mūsų mirusieji

A.+A. Pranas Sydrikas mirė 
sulaukęs 79 metų amžiaus rug
sėjo mėn. 22 dieną Jorkšyro gra
fystėje. Prieš keliolika metų bu
vo Švento Kazimiero klubo baro 
vedėjas.

A.+A. Marija Kairienė- 
Mikionytė mirė sulaukusi 81 
metų amžiaus, rugsėjo mėn. 24 
dieną Skerneer mieste, Kento 
grafystėje. Palaidota ten pat. 
Laidotuvių apeigas atliko Lon
dono lietuvių klebonas dr. Jonas 
Sakevičius MIC. Laidotuvės 
įvyko spalio mėn 1 dieną.

A.+A. Anielė Bagdžiuvienė- 
Sprindžiukaitė. Mirė 69 metų 
amžiaus, rugsėjo mėn 28 dieną 
Londone - Edmontone. Palai
dota už virinės bažnyčios, spalio 
mėn. 1 dieną. Laidotuvių apeigas 
atliko klebonas dr. Jonas Sake
vičius MIC.

Anielė jaunystėje dalyvavo 
Pašapėjos chore, buvo veikli 
lietuviškos bendruomenės narė.

MIRUSIŲJŲ LANKYMAS
Londono ir jo apylinkių lietuviai 

lapkričio mėn. 1 dieną (sekmadienį) 
15 vai. lankys savo mirusiuosius 
Švento Patriko kapinėse. Kur yra 
daugiausiai palaidotų lietuviškos 
bendruomenės narių. Tarp jų ir 
Lietuvos ministras B. K. Balutis.

BRITISH - LITHUANIAN
RELIEF FUND 

FOR CHILDREN 
IN LITHUANIA.

Fondo vadovybė gavo aukų:
100 svarų - V. F. Kem, Hanley- 

Stoke-on-trent. 7 svarus - K. 
Vilkonis, Sheffield.

Fondo vadovybė dėkinga už vi
sas aukas pinigais, daiktais ar maisto 
produktais kūdikiams. Daiktinius 
siuntinius fondui galima palikti sek
madieniais parapijos menėje. Fondo 
adresas: British - Lithuanian Relief 
Fund for Children in Lithuania, 21 
The Oval, London E2 9DT. Infor
macinis telefonas 081-579-4657.

LIETUVIŲ NAMŲ 
BENDROVĖJE

Direktorių valdyba savo posėdyje 
rugsėjo mėn. 27 dieną patvirtino 
samatas 1992/93 metams, pagal 
kurias bus stengiamasi vykdyti ben

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

drovės veiklą.
Be to, direktorių valdyba sudaro 

bendrovės ateities vykdymo plano 
komisiją iš įvairių specialistų, kurie, 
ištyrę visas galimybes, turės pa
siūlyti, kokia linkme bendrovė turės 
vystytis.

' Yra nuomonių, kad reikėtų par
duoti dabartinius Lietuvių Namus 
Londone, ir nusipirkti mažesnius, 
patogesnius, nes dabartiniai yra seni 
ir reikalingi įvairiausių remontų.

BOLTONE
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Rugsėjo 26 d. boltoniškiai su

sirinko aptarti savo reikalų. Skyriaus 
pirmininkas H. Vaineikis padarė 
išsamų pranešimą apie skyriaus ir 
Boltono Baltijos Tautų Komiteto 
veiklą. Diskusijoje buvo aptartos ir 
ateities darbo gairės. Kasininkas H. 
Silius susirinkimui detaliai išdėstė 
skyriaus kasos padėtį.

Buvo gražiai atšvęsta H. Šiliaus 
gimimo diena. Ir gerai pasivaišinta, ir 
pasijuokta, ir įspūdžiais pasidalinta.

MANČESTERYJE
PARAMA VYSKUPUI

Praėjusią vasarą Jo Eminencija 
vyskupas P. A. Baltakis lankė Man
česterio ir jo apylinkės lietuvius. 
Vietinės organizacijos ir skyriai 
apdovanojo vyskupą dovanomis. 
Neatsiliko ir ramovėnai, kurie per 
“Ramovės” skyriaus pirmininką K. 
Murauską įteikė vyskupui 100 svarų. 
Prie aukų prisidėjo: 10 sv. - K. Mu
rauskas; po 5 sv. - V. Bernatavičius, 
S. Lauru venas, A. Miliūnas, K. 
Pažėra, A. Podvoiskis, A. Pupelis, 
M. Ramonas, A. Rimeikis, S. Sas
nauskas, J. Šablevičius, H. Vai
neikis, P. Virbickas ir A. Žebelys; 3 
sv. - V. Chadakauskas.

Ramo venų valdyba visiems pri- 
sidėjusiems prie vyskupo pagerbimo 
nuoširdžiai dėkoja.

Dvidešimt du svarai buvo pridėti 
iš skyriaus kasos.

SKELBKITĖS
LONDONE IR VILNIUJE

LEIDŽIAMAME

"EUROPOS LIETUVYJE"

Už dolerius ar angliškus 
svarus pirksiu Vilniuje, 

gražioje vietoje 
ar senamiestyje 

trijų-keturių kambarių 
butą.

Turi būti su visais 
patogumais.

Pageidaujama keturių-šešių 
butų name.

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

Laiškai “Europos lietuviui”

ABIPUSIS TILTAS
Jau gavau antrą “Europos lietu

vio” numerį, spausdintą Lietuvoje 
padidintu formatu (8 puslapių) ir 
įvairesnio turinio. Turinio bendra
darbiai ir autoriai jau ne vien tik Išei
vijoje gyvenantys. Dalis laikraščio 
puslapių jau užpildyta bendradarbių, 
gyvenančių Lietuvoje, o tai džiugi
na.

Žinoma, komunizmo viešpatavi
mas Lietuvoje per 50 metų negalėjo 
nepalikti savo pėdsakų. Mums gy
venant Vakaruose, nejučiomis buvo 
įsisavintas vakarietiškas gyvenimo 
būdas, patirtis ir demokratinės gyve
namojo krašto tradicijos. Gal būt, 
mes nei vieni, nei kiti to pasąmonėje 
nejaučiame, bet tas ilgo laiko pada
rytas plyšys, aiškiai yra pastebimas - 
ir išeivijoje, ir Lietuvoje.

Mes išeivijoje sielojomės, dirbo
me, aukojome, rašėme protestus ir 
memorandumus, demonstravome 
dėl Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo ir žmonių gerovės. Supran
tama, to paries siekė dauguma Lietu
voje gyvenančių žmonių. Jų siekiai 
Lietuvoje buvo daug sunkesni ir 
nuolatiniame pavojuje jų pačių gy
vybei. Bet mūsų čia išeivijoje, ir 
žmonių Lietuvoje tikslai sutapo, sie
kiant nepriklausomos Lietuvos atsta
tymo.

Iš paveldėto komunistinio ūkio 
sistemos nebus lengva išeiti. Čia jau 
tikrai nėra “magiškos lazdelės” nei 
išeivijoje, nei Lietuvoje. Neturėtų ti
kėtis Lietuvos žmonės didesnės eko
nominės pagalbos ne tik iš Rytų, bet 
ir iš Vakarų, k vieni, ir kiti yra pa- 
skedę ekonominiuose sunkumuose.

Patys Lietuvos žmonės turės išsi
kapstyti iš dabartinių ekonominių 
nepriteklių ir negerovių. Lietuvos 
Vyriausybė turės paruošti rekon
strukcijos programą, “mobilizuo
jant” geriausius protus Lietuvoje ir 
išeivijoje. “Europos lietuvis” galėtų 
atlikti tą mūsų išeivijos suartėjimo 
su kraštu užduotį. Tai atneštų naudos 
išeivijai ir Lietuvos žmonėms. Te
būna “E. L.” tas abipusis Tiltas”, ku
ris mus jungtų.

K TAMOŠIŪNAS
Londonas

NOTT1NGHAMO
MOTERŲ DRAUGUA

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., trečiadieniais 
nuo 15 18 vai

PASAULYJE
Ar Kinija išmes Marksą 

į šiukšlyną?
Kinija liko didžiausia komunistinė 

valstybė, kuri atkreipė pasaulio dėmesį 
įjos vadų kalbas, pasakytas per parti
jos kongresą. Tose kalbose buvo 
išreikštas pasiryžimas pagreitinti eko
nomines reformas, modernizuotis, 
atidaryti duris prekybai su pasauliu, 
“siekiant didesnių laimėjimų, kuriant 
socializmą su kinietišku charakteriu”, 
pasakė partijos generalinis sekretorius 
Jiang žeminas. Visą laiką buvo pabrė
žiamas noras pereiti prie rinkos eko
nomikos (pridedant “socialistišką rin
kos ekonomiką”. Liko neaišku, ką tai 
gali reikšti. Buvo sakoma, kad norima 
įvesti socialistinę demokratiją, bet ne 
vakarietišką daugpartinę parlamen
tarinę sistemą, o svarbiausia nesiekia
ma reviduoti Markso.

Vakarai nekreipia per daug dėme
sio į tas reformas, nes jie yra daugiau 
susirūpinę Kinijos militarine padėtimi, 
ypač po to, kai JAV ir kitos valstybės 
parodė norą parduoti ginklus Taivaniui 
(kas labai nepatinka Kinijai). Iš kitos 
pusės, Kinija jau nuo seno pardavinėja 
savo ginklus Birmai, Siaurės Korėjai, 
ir Tailandu!. Baiminamasi, kad Kinija 
jau ir Jungtinių Tautų Saugumo Ta
ryboje dažnai svyruoja, todėl gali pa
rodyti didesnį pasipriešinimą Vaka
rams, kurie prisibijo nerašytos sąjun
gos tarp Kinijos, Pakistano ir Irano, o 
tai gali neigiamai atsiliepti Artimųjų 
Rytų politinei ir karinei pusiausvyrai.

Pietų Afrikoje neramu
Pasigirstama balsų, kad juodieji 

susitaikė su baltaisiais, bet štai vėl grei
tai reikalai pasikeičia. Jau buvo beveik 
susitarta sudaryti provizorinę vyriau
sybę iš abiejų rasių iki rinkimų, bet dėl 
riaušių, žudynių ir demonstracijų 
prezidentas de Klerkas pareiškė, kad to 
nebus galima padaryti, kol nebus 
taikos krašte. Kalbant prezidentui par
lamente, vyko didelės ANC demon
stracijos aplink parlamento rūmus, 
kurių metu prakalbą pasakė lietuviškos 
kilmės ANČ valdybos narys komunis
tas Joe Slovo. ANC yra raginama grįž
ti į Codesą, organizaciją, siekianti 
demokratinės Pietų Afrikos.

Būvą draugai pykstasi
Trys buvusios Sovietų Sąjungos 

vadai - M. Gorbačiovas, E. Ševard
nadzė ir B. Jelcinas garsūs visame pa
saulyje. Jie ir dabar tebėra žinomi. 
Aukščiausią vietą dabar užima B. 
Jelcinas, kurį M. Gorbačiovas prieš 
keletą metų atleido iš Maskvos komu
nistų partijos vadų, už ką dabar B. 
Jelcinas keršija. Jis atėmė iš M. Gor
bačiovo valdišką limuziną ir vilą, 
išvarė jo fundaciją ir jį patį iš patalpų 
Maskvoje. Negana to, už M. Gor
bačiovo atsisakymą dalyvauti liu
dininku komunistų partijos teisme, 
atėmė iš jo užsienio pasą ir uždraudė 
išvažiuoti į užsienį. Dėl šito draudimo 
užsienio valstybių vadai padarė inter
venciją B. Jelcinui, nes Gorbačiovas 
turi daug pakvietimų į Vokietiją, Italiją 
fr kitur’. Jis kaip iki šiol yra daugiau 
vertinamas užsienyje negu Rusijoje.

E. Ševardnadzė, kuris didele balsų 
dauguma buvo išrinktas Gruzijos par
lamento pirmininku (prezidentu), irgi 
turi bėdų su B. Jelcinu, nes manoma, 
kad Rusijos kariuomenė padeda Ab
chazijai atsispirti Gruzijai. E. Ševard
nadzė reikalauja, kad Abchazija liktų 
Gruzijos provincija. Gruzija turi bėdų 
ir su kita autonomiška provincija - 
Pietų Osetija, kuri irgi nori atsiskirti 
nuo Gruzijos. E. Ševardnadzė gerai 
pažįsta tuos reikalus, nes jis, prieš tap
damas sovietų užsienio reikalų mi
nistru nuo 1972 m. iki 1985 m. buvo 
Gruzijos komunistų partijos vadu.

Europa tebesiginčija
Iki Naujų metų Didžioji Britanija 

pirmininkauja Europos Bendrijai fr yra 
susirūpinusi užbaigti pirmininkavimą 
sėkmingai, bet ar’ tai pasiseks? Atrodo, 
kad didžiausi Europos vienybės ka- 
llininkai yra pati Didžioji Britanija fr 
Danija. Danijos referendumas atmetė 
Maastrichto sutartį ir kad tai galima 
būtų pakeisti, reiktų pravesti kitą refe
rendumą.
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