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DIENOS AKTUALIJA

Pirmasis rinkimų
į Seimą turas
Spausdinant šį “Europos lietu
vio” numerį dar nebuvo žinomi rin
kimų į Seimą rezultatai, tačiau rin
kiminė kampanija jau buvo aiški
kaip ant delno.
Neatrasiu Amerikos sakydamas,
kad rinkiminė kampanija vyko van
giai: energetinė krizė. Pradingus
benzinui iš valdiškų ir net Parla
mento degalinės, rinkiminiai vojažai
prasidėdavo nuo klausimo, iš kur
gauti benzino. Jo kaina LietuvosSuomijos firma “Neste” degalinėse
pakilo iki 70 talonų (apie 0,3 USD),
vėliau 80, o dar vėliau ir viso 100
talonų.
Ne ką lengviau kandidatams į
Seimą sekėsi spausdinti plakatus,
bukletus ir kitą vaizdinę medžiagą.
Plakato kaina, priklausomai nuo ko
kybės ir dydžio svyravo tarp 2 ir 10
talonų, o juk norint, kad kandidato
veidas “matytųsi”, jų reikėjo tūks
tančiais. Partijos ir jų kandidatai sto
kojo pinigų elementariems daly
kams, (vien kandidatų registracija
kiekvienai partijai atsiėjo nuo pusės
iki milijono), tad apie užsieniui įp
rastus rinkiminius šou negalėjo būti
ir užsiminta.
Vis dėlto vienas didžiausio krašto
laikraščio “Lietuvos rytas” žurnalis
tas juokavo, sakydamas, jog už skel
bimus “Liuetuvos ryte” liberalai mo
ka doleriais, socialdemokratai mar
kėmis, o LDDP - sovietiniais rub
liais. Penkiolikos tūkstančių dolerių
“injekciją” rinkimams iš JAV lietu
vių gavo ir Sąjūdis. Jis vienintelis su
savo agitacija pakilo į orą. Mažas
lėktuviukas virš Vilniaus tampė
transparantą “Sąjūdžiui - TAIP!”
Beje apie skelbimus. Didžiausias
dienraštis “Lietuvos rytas” ėmė po
50 tūkst. talonų už vieną laikraščio
puslapį, o prieš pat rinkimus kaina
pašoko iki 100 tūkstančių. Ne ma
žiau užsiprašydavo ir rajonų bei
miestų laikraščiai, stengėsi “nukelnėti” ir taip nebagotus politikus.
Vienintelė Lietuvos televizija
duso nuo nemokamų kandidatų pa
sisakymų, kurie visą mėnesį po
keturias valandas kas vakarą varė
Lietuvos žmones iš proto. Regis, ir
“Lietuvos aidas” dar nemokamai
gyrė saviškius ir peikė priešus, iš
kurių daugiausia kliuvo Centro
judėjimui, LDDP, socialdemokra
tams ir Tautos pažangos judėjimui.
Matyt, Sąjūdis juos laikė rimčiau
siais konkurentais, nes Nuosaikiųjų
judėjimo ir Liberalų sąjungos “L.a”
beveik nelietė.
Prieš rinkimus ryškėjo tendencija
manyti, kad “visi politikai tokie” ir
kad neapsimoka eiti balsuoti. Šalčiai
ir energetinė krizė ypač palankūs bu
vo visokio plauko populistams. Dau
gelis, ypač LDDP žadėjo, atėję į val
džią, iškart visko duoti, ir dalis rin
kėjų pasidavė šitiems tuštiems, nepa
dengtiems rimta ekonomine progra
ma pažadams.
Galima sakyti, kad didžioji prie
rinkiminių ūmų atėjusių piliečių da
lis balsavo už skurdą ir lygiavą, nes
šitai dauguma partijų, išskyrus gal
tik Liberalų ir valstiečių santarą, ir
akcentavo. Sąjūdžiui ir jo partne
riams atrodė, kad svarbiausia balsuo
ti prieš komunistus, o jau turint Seimą
be jų, įsivyraus tvarka ir bus turtų.
Taigi planuoto purvo išlieta ne
daug, tik purveliais pasidrabstyta.
Neišvengiamas antrasis rinkimų tu
ras, o spalio 29-ąją į paskutinį posėdį
susirinkusi Aukščiausioji Taryba nu
statys būsimų deputatų ir ministrų
algas.
Gyvenimas eina tolyn.

Rimas Užpelkis

MEMORIALINĖ LENTA PRIE BUVUSIU
ĮVYKIAI
LIETUVOJE
KGB ROMU
ELTA - specialiai “Europos lietuviui”

VYTAUTO LANDSBERGIO
JT IRTFT TF.TT TS
Spalio 18 dieną Lietuvos visuo
menė pažymėjo Vytauto Landsbergio
60 metų jubiliejų. Jį sveikinusius
Aukščiausiosios Tarybos deputatus,
Vyriausybės narius, savivaldybių va
dovus, diplomatus, partijų ir judėjimų
atstovus Vytautas Landsbergis visą
gimtadienį priiminėjo savo bute Trai
denio gatvėje Vilniuje.
Sveikinimus Vytautui Landsber
giui atsiuntė Rusijos prezidentas Bo
risas Jelcinas, Suomijos prezidentas
Maunas Koivistas, Ukrainos prezi
dentas Leonidas Kravčiukas, Danijos
užsienio reikalų ministras Uffę Ellemanas-Jensenas, nemažai kitų užsie
nio politikos veikėjų.

KARALIŠKOSIOS ŠEIMOS
VIZITAS

Prie buvusių KGB rūmų Vil
niuje, Gedimino prospekte, įrengta
memorialinė lenta okupacijų au
koms pagerbti. Joje iškalta:
“Šiuose rūmuose, pastatytuose
1890 metais Apygardos teismui,

per visas okupacijas veikė repre
sinės įstaigos - teismas ir proku
ratūra, gestapas, KGB, čia buvo
planuojamas gyventojų genocidas,
kalinami, tardomi, kankinami ir žu
domi Lietuvos valstybės piliečiai”.

Keturiasdešimt aštuonias valandas
- nuo ketvirtadienio iki šeštadienio
popietės - truko Lietuvoje Švedijos
karaliaus Karlo XVI Gustavo ir kara
lienės Silvijos oficialus vizitas. Kara
liškosios šeimos palydoje buvo Šve
dijos užsienio reikalų ministrė Margareta af Uglas.
Karalių ir karalienę beveik visą
viešnagės laiką lydėjo Vytautas
Landsbergis su žmona. Švedijos žur
nalistams susidarė įspūdis, kad šei
mos susidraugavo. Jos buvo išvykusios į Trakus, Kauną, buities muziejų
Rumšiškėse. Aukštieji svečiai susi
pažino su Vilniaus senamiesčiu, lan
kėsi Vilniaus arkikatedroje ir Liu
teronų bažnyčioje.
Po šios viešnagės Lietuva susi
lauks dar stipresnės Švedijos ekono
minės paramos. Švedija finansuos
Kauno valymo įrenginių statybą, jūrų
kelto tarp Klaipėdos ir Karlskrūnos
uostų projektą, teiks pagalbą Lietuvos
ūkininkams. Ypač svari 10 milijonų
dolerių vertės programa, kurios tiks
las - padidinti Ignalinos atominės
elektrinės saugumą.

Paminklinę lentą, miesto merijai
užsakius, sukūrė Vilniaus skulp
tūros ir monumentaliosios dailės
studija (buvęs Dailės kombinato
skulptūros ir monumentaliosios
dailės cechas).

V. LANDSBERGIS PRIĖMĖ NAUJĄJĮ VOKIETIJOS

AMBASADORIŲ
Spalio 21 dieną Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas
V. Landsbergis priėmė nau
jąjį nepaprastąjį ir įgaliotąjį
Vokietijos ambasadorių Lie
tuvoje Reinhartą Kiaušą.
Susitikimo metu amba
sadorius įteikė Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkui
savo skiriamuosius raštus.
Reinhartas Krausas yra
profesionalus teisininkas ir
profesionalus diplomatas.
Pastaruoju metu R. Krausas
dirbo Vokietijos ambasados
Minske vadovu. Jis yra ve
dęs, turi du vaikus.

LIETUVOS LAUKIA SUNKI
ŽIEMA

nepaprastasis ir įgaliotasis Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Reinhartas
Krausas įteikia skiriamuosius raštus Lietuvos Respublikos AT pirmininkui
Vytautui Landsbergiui.
V. GULEVlClAUS (ELTA)nuotr.

NUOSAVYBĖS SAUGOS KONGRESO
KREIPIMASIS
Į VISUOMENĘ
Kelia nerimą įvairių politinių
grupuočių kurstoma kampanija
prieš nuosavybę, prieš verslo ir
prekybos laisvę, prieš privatizavi
mo procesą.
Kelia nerimą bauginimai nau
jomis ekspropriacijomis, atgaline
data veikiančiais įstatymais, diskri
minaciniais nutarimais.
Ši kampanija, dar netapusi ofi
cialia politika, verčia žmones slėpti
savo turtą, nenaudoti jo ilgalai
kiams įdėjimams savame krašte,
svarstyti pasitraukimo iš tėvynės
galimybę. Įbaugintas privatus ka
pitalas nepanaudoja produktyvios
žmonių energijos, neduoda to, ką
galėtų duoti nebauginamas. Dau
gybės žmonių kūrybiniams suma
nymams, 'siekiant pelno nelei
džiama laisvai' atsiskleisti ir tokiu
būdu pašalinti visuotinį skurdą.
Visa tai primena Rusijos padėtį
baigiantis nepui, kai bolševikai

siuntė jų pačių nuskurdintus žmo
nes prieš “spekuliantus ir vertel
gas”, o iš tikrųjų - prieš savi
ninkus, gelbėjusius žmones nuo
skurdo ir bado.
Tokia padėtis pavojinga ne tik
tiems, kurie jau valdo nuosavybę,
ji pavojinga visiems žmonėms,
kurie norėtų ir galėtų ją valdyti.
Nuosavybės nesaugos pojūtis ats
tumia žmones nuo ryžto imtis sa
vininko atsakomybės ir todėl stab
do desovietizaciją ir privatizaciją,
palaiko tikrąją nuskurdimo prie
žastį - bankr utavusį valstybinį ūkį.
Šios kampanijos dėka valstybi
nis ūkis atgauna pasitikėjimą savi
mi ir kuria ateities perspektyvas
privataus ūkio sąskaita. Naujoji
nomenklatūra ir jos parankiniai vėl
kviečia tarnauti BENDRAM labui,
šaukiasi “griežtos tvarkos ir kont
rolės” - senų komunistinių liau
dinės nuosavybės “dorybių”. Pa

siekiamos demagogijos viršūnės,
kai privačiam asmeniui, ypač pre
kijui, svarbiausiam leninizmo
priešui, inspiruojami komunistiniai
siekiai.
Turime įžvelgti šios kampanijos
prasmę, reakcingą jos prigimtį,
pavojų kiekvieno ir visų saugumui
bei gerovei. Privalome suprasti,
kad kėsinimasis į nuosavybę ir
taikymasis su juo yra didžiausias
nusikaltimas ir kitų nusikaltimų
pradžia. Jis visada ir visur yra
skurdo priežastis. Nuo jo prasideda
stogi komunizmų ir fašizmų tamsa,
Privalome sustabdyti neokomunizmo veržimąsi į taip sunkiai ir
skausmingai atgimstantį kraštą.
Prisiminkime nepriklausomos
Lietuvos devizą:

TAVO GEROVĖ - TAUTOS
GEROVĖ
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Nuo lapkričio 1 dienos Lietuvoje
maždaug tris kartus padidės mokestis
už komunalines paslaugas. Vidutinei
trijų žmonių šeimai išlaikyti butą kai
nuos ne mažiau kaip 2 tūkstančiai ta
lonų.
Apie tai šeštadienį per televiziją
pranešęs premjeras Aleksandras Abi
šala pripažino, kad daugeliui šeimų
tokios kainos sunkiai arba beveik ne
pakeliamos. Todėl socialiai remti
niems asmenims, - kuriems iš mėne
sio atlyginimo atskaičiavus mokes
čius lieka mažiau nei 4.000 talonų ir
kurie išlaiko vaikus, - bus skiriama
parama iš valstybės biudžeto.
Dabar- vidutinis darbininko ir tar
nautojo mėnesio uždarbnis yra 6.400
talonų. Iš jo išskaičiuojama beveik
trečdalis mokesčių.
Aleksandras Abišala aiškino, kad
pakelti mokesčius vertė smarkiai padi
dėjusios iš Rusijos gaunamų dujų ir
naftos kainos. Už toną naftos Lietuva
moka 125 dolerius, o už tūkstantį kubi
nių metrų dujų - nuo 75 iki 85 dolerių.
Atrodo, Lietuvos laukia sunki žie
ma. Jau dabar daugelyje miestų apri
botas karšto vandens tiekimas. Butai
Vilniuje pradėti šildyti tiktai šią sa
vaitę, kai naktimis buvo šalnos, o die
ną oro temperatūra siekė 4-5 laipsnius
pagal Celsijų. Tačiau, sakė Aleksan
dras Abišala, ir žiemą temperatūra bu
tuose nebus didesnė kain 13 lainsniu.
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NETEKOME DIDŽIOJO LIETUVOS
KELIAUTOJO
Spalio 16 dieną Vilniuje mirė ke
liautojas antropologas, Vedų kultūros
tyrinėtojas, rašytojas ir žurnalistas
Antanas Poška.
Antanas Poška gimė 1903 metais
Pasvalio rajone Grybelių kaime. Kau
no universitete studijuodamas medi
ciną, susidomėjo antropologija. Jos
studijas tęsė Bombėjaus universitete
Indijoje, į kurią atvyko motociklu per
Egiptą, Palestiną, Iraką ir kaną. Šioje
egzotiškoje šalyje jis praleido kelerius
metus, daug rašė apie indų ir iraniečių
padavimus, susipažino su Rabindranatu Tagore, vertėjo poeziją.
Iš Lidijos Antanas Poška leidosi į
savo didžiąsias keliones, kurias, ap
rašė straipsniuose bei knygose, - po
Kinų Turkestaną, šiaurės Indiją, Kaš
myrą, Nepalą, Himalajus. Vėliau su
ekspedicijomis jis lankėsi Birmoje,

Nikobarų ir Andamanų salose.
Kurį laiką Antanas Poška praleido
Bulgarijoje, surinko nemažai me
džiagos apie Joną Basanavičių.
Prieš karą Antanas Poška lankėsi
Anglijoje, Jungtinėse Amerikos Vals
tijose, Lenkijoje. Ir iš visur siuntė į
Lietuvos spaudą straipsnius.
1945 metais sovietai jį suėmė ir
ištrėmė į Rusijos šiaurę. Buvo kalina
mas daugiausia Vorkutoje, tik vėliau
perkeltas į Vidurinę Aziją.
Į Lietuvą Antanas Poška sugrįžo
1960 metais. Išleido atsiminimų kny
gą iš sovietinių lagerių, rašė savo
krašto istoriją ir, kiek jėgos leido, ke
liavo. Šį kartą daugiausia po Lietuvą.
Ilga ir prasmintga Antano Poškos
kelionė baigėsi Vilniaus Antakalnio
kapinėse.
ELR

D. Britanijos lietuvių auka autobusas vaikams invalidams
Spalio 19 d. Karoliniškėse, Vilniuje, Vaikų ugdy
mo centre buvo įteiktas spe
cialiai įrengtas invalidams
vežioti autobusas. Jį už D.
Britanijos lietuvių aukas
nupirko ir į Lietuvą atvežė
Britų-lietuvių pagalbos fon
do vaikams Lietuvoje atsto
vai. Įteikimo iškilmėse daly

vavo DBLS-gos valdybos
narys S. Kasparas, P. Žiurenkas, F. Senkuvienė ir H.
Piščikienė.
Nuotraukoje: F. Senku
vienė su Vaikų ugdymo cent
ro vaikučiais ir auklėtojo
mis.
ELR nuotr.

[VYKIAI
LIETUVOJE
LIETUVA RIMTAI
BELDŽIASI Į EUROPOS
TARYBOS DURIS
Europos Tarybos politinio depar
tamento direktorius Hansas Peteris
Fureris sako esąs beveik tikras, kad
kitais metais, ko gero, jau net vasary
je Lietuva bus priimta į Europos Ta
rybą. Dabar ji turi šios organizacijos
specialaus svečio statusą.
Hansas Peteris Fureris Lietuvoje
susipažino su teisinės sistemos refor
ma ir pagrindinių žmogaus teisių bei
laisvių įtvirtinimu norminiuose aktu
ose.
Šie siekiai, sakė Fureris, iš esmės
atitinka Europos Tarybos standartus.
Tačiau Vakarų ekspertai, jo nuomo
ne, gali turėti pretenzijų dėl neprik
lausomų teismų funkcionavimo. Jis
pažymėjo, kad Lietuvoje žmogui
labai sudėtinga kreiptis i teismą. La
bai opi problema - nėra tobulų nuo
savybės apsaugos įstatymų.
Lietuvoje praktiškai nėra proble
mų dėl tautinių mažumų, pažymėjo
Hansas Peteris Fureris. Tai didelis
jaunos Lietuvos demokratijos lai
mėjimas.
Savaitgalį į Lietuvą stebėti Seimo
rinkimų buvo atvykusi didelė Euro
pos Tarybos parlamentinės asamb
lėjos delegacija. Manoma, kad jos
pranešimas turės lemiamos įtakos pri
imant Lietuvą į Europos Tarybą.

GEDIMAS IGNALINOS
ATOMINĖJE ELEKTRINĖJE
Po dvidešimt penkis kilogramus olandiškų česnakų svogūnėlių sėklos gavo
kiekvienas ūkininkas daržininkas iš dvylikos Lietuvos rajonų. Taip šiandien že
mės ūkio ministerijoje buvo išdalyta Kanados ambasadoriaus Lietuvoje Maiklo
Filipso (Michael B. Philips) dovana mūsų ūkininkams - 300 kilogramų olan
diškų vasarinių česnakų svogūnėlių sėklos.

Vladimiro GULEVlClAUS (ELTA) nuotr.

Lietuvaitė - siuvėjų konkurso nugalėtoja
Zalcburge (Austrija) įvyko Anne
Burda konkurso finalinis turas. Jame
dalyvavo neprofesionalios siuvėjos iš
visos Europos. Tarp konkursančių iš
Austrijos, Anglijos, JAV, Prancūzi
jos, Ispanijos, Portugalijos buvo ir
lietuvaitė Eglė Modzeliauskienė, šio
konkurso turo Lietuvoje nugalėtoja.
Eglei pasisekė ir šįkart. Ji tapo “B”

kategorijos (dalyvių, siuvančių ne
daugiau kaip 2 metus) konkurso nu
galėtoja. E. Modzeliauskienė apdo
vanota dviejų savaičių kelione po
Austriją.Konkurse Eglė demonstravo
savo pačios siūtus kostiumėlį ir paltą.
Jai laisvai jaustis scenoje labai padėjo
pramoginių šokių šokėjos patyrimas.
Salomėja Bradauskytė

Pralaimėjus viskas bus
blogai
Buvusieji komunistai siekia
vienybės su visomis kitomis parti
jomis, tačiau tai tėra viso labo
"primityvi demagogija” - teigiama
G. Mikšiūno straipsnyje "Vienybės
kilpa” išspausdintame "Lietuvos
aide” 1016.
Vienybės idėja rūpi visoms kai
riosios pakraipos jėgoms bei centris
tams. Jie aktyviai perša mintį, kad
dabartinė ekonominė krizė yra ypa
tingas dešiniųjų valdžios nusikalti
mas, nors faktiškus ekonominės val
džios svertus turi buvusi nomenk
latūra. Valdyti ir nori “tie, kurie mus
apvogė”, - rašoma straipsnyje. Jie
siekia žūt būt išlaikyti realią valdžią,
eliminuoti dešiniąsias jėgas iš Lie
tuvos politinio gyvenimo, atsikratyti
politinės konkurencijos ir tiesioginės
atsakomybės už ekonominės refor
mos sabotažą. “Demokratijoje vie
nybė neįmanoma, nes vyksta politi
nių idėjų ir partijų konkurencija.
Reikalingi tik susitarimai dėl gy
vybiškai svarbių valstybei klausi
mų...” - rašoma straipsnyje. Toliau
autorius progrnozuoja, kas bus po
rinkimų. Laimėjus kairiesiems visa
valdžios struktūra bus suformuota iš
nomenklatūros. Laimėjus dešinie
siems ir kairiesiems atsidūrus opozi
cijoje, be abejo, bus garsiai visam
pasauliui šaukiama apie diktatūrą. O
pasiskirsčius balsams po lygiai,
visos koalicinės struktūros ir vyriau
sybės bus neveiklios kaio iki šiol, -

nur odoma straipsnyje.

Perestrojkos produktai
vis dar gyvi
"Respublika” 10 16 spausdina
VLIK’o pirmininko dr. Kazio
Bobelio kreipimąsi į tautiečius. Jame
Sąjūdis ir LDDP įvertinami kaip
sovietinės perestrojkos produktai ir
raginama balsuoti tik už tas politines
organizacijas, kurios nuosekliai
kovoja už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę.
“Tiek Sąjūdžio, tiek LDDP tiks
luose Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo nebuvo. Jų siekis tebuvo “suverenitetas” atnaujintos Sovietų
Sąjungos sudėtyje. Ir tik dėl lietuvių
tautos laisvės troškulio prasiveržimo,
“Jaunosios Lietuvos” ir kitų patrioti
nių organizacijų radikalių akcijų
Sąjūdžio lyderiai ir komunistai buvo
priversti skelbti Kovo 11-osios ne
priklausomybės aktą”. K. Bobelis
pateikia visą eilę kaltinimų AT de
putatams bei vyriausybei, tarp kurių
- Mažosios Lietuvos pripažinimas
Rusijai, Pilietybės įstatymas, dėl ku
rio Lietuvos pilietybę gavo neteisėtai
įkeldinti kolonistai (taip pat NKVD,
KGB atstovai, kompartijos funkcio
nieriai). Buvę ir esami nomenk
latūrininkai šiuo metu valdo didžiąją
dalį Lietuvos turto ir ekonomikos.
Pagrindinis jų rūpestis - naudotis pri
vilegijomis, tuo tarpu dėl iu neapgal

votos ekonominės politikos didžioji
dalis žmonių atsidūrė ties skurdo ri
ba. Krikščionys demokratai ir “Jau
noji Lietuva” pirmuoju sąraše iškėlė
K. Bobelį!

Madonos kojinės Trakų pilyje
Apie Vilniuje įvykusį nuosavy
bės saugos kongresą informuoja V.
Rachlevičius "Lietuvos ryte” 10 20.
“Akivaizdu, kad šis kongresas
pirmasis organizuotas rimtų biznio
žmonių signalas valdžiai, - rašoma
straipsnyje. Priimtame kreipimęsi į
visuomenę sakoma, kad “verslo
žmonėms kelia nerimą įvairių politi
nių grupuočių kurstoma kampanija
prieš teisę į nuosavybę, prieš verslo
ir prekybos laisvę, prieš privatizavi
mo procesą. .
Tai verčia žmones
slėpti savo turtą, nenaudoti jo ilga
laikiams įdėjimams savame krašte.
Tai, kad privati nuosavybė nėra
įteisinta ir konstituciškai, verčia turtą
keliauti į pogrindį, - pažymima
straipsnyje. Tą patį vakarą Trakų pi
lyje įvyko įtakingų ir turtingų vers
lininkų grupės “Kolumbo klubo”
įkūrimo iškilmės. Jose dalyvavo ir
JAV ambasadorius D. Johnsonas.
“Gerbiami Lietuvos ateities gerovės
kūrėjai” - kaip apie kongreso daly
vius išsireiškė K. Motieka, turėjo
progos turiningai praleisti šventinį
vakarą. Buvo surengtas riterių tur
nyras - specialiai iš Kijevo pakviestu

Didelį nerimą Lietuvoje ir kaimy
ninėse Baltijos šalyse bei Skandinavi
joje buvo sukėlusi žinia, kad sustab
dytas Ignalinos atominės elektrinės
antrasis blokas. Elektrinės vadovai
pranešė, kad tai padalyta dėl to, jog
viename technologiniame mazge už
fiksuotas padidėjęs radioaktyvumas.
Manyta apie galimą avariją.
Tuo metu buvo remontuojamas ir
pirmasis blokas. Padidintu galingumu
pradėjo dirbti šiluminė elektrinė
Elektrėnuose, bet elektros tiekimas
buvo ribojamas. Dalį jos teko pirkti iš
Latvijos, Estijos h' Baltarusijos.
Pirmadienį Lietuva lengviau atsi
duso: avarijos nebuvo. Ploname
vamzdelyje, kuriuo teka vandens ir
garo mišinys, atrastas tik mažytis ply| šelis. Jeigu šis vamzdelis būtų trūkęs,
būtų išsilieję nemažai radioaktyvaus
vandens, užteršta aplinka. Tačiau spe
kaskadininkų šou. Šiluma alsuojan
cialistai net ir šiuo atveju paneigė
čioje Didžiojoje menėje ponus ir po
avarijos galimybę.
nias pasitiko senovinės muzikos an
Reaktorius vėl paleistas. Kelias
samblis “Banchetto Musicale”, dai
dienas jis dirbs sumažintu galingumu.
lios merginos, konkurso “Mis Photo
Ignalinos atominėje elektrinėje
Baltica” dalyvės. Įvykusiame aukcio
dirba iš esmės tokie patys reaktoriai,
ne kažkas nupirko gėlių puokštę už
kokie buvo Černobylyje. Tačiau už
150 JAV dolerių, už solidžią pinigų
sienio specialistai teigia, kad ji eks
sumą buvo galima įsigyti ir A.
ploatuojama tvarkingiausiai iš visų,
Schwarzenegerio dantų šepetuką, o
kurios yra buvusioje SSSR teritorijoje.
vienai damai kavalierius už 100 dole
Tačiau jos dar bo saugumui šiomis
rių nupirko Madonos kojines. Šventė
dienomis Švedija skyrė dešimt milijo
baigėsi efektingu fejerverku. Kaip
nų dolerių. Ji taip pat atsiųs savo spe
pažymima straipsnyje - tai iššūkis į
cialistų, kurie Vakarų Europoje laiko
valdžią besiveržiantiems ubagams”.
mi labai kvalifikuotais.

Išlaidos viršija pajamas

LITAS JAU PAKELIUI
Į PINIGINES?

"Tiesa” 10 20 pirmame puslapyje
spausdina savo apžvalgininko straip
Vyriausybė pateikė TVF memo
snį "Pakentėkite. .
apie premjero
randumą apie ekonominę politiką ar
A. Abišalos kalbą per televiziją.
timiausiais metais. Ekspertų nuo
Pagrindinis premjero dėmesys
mone, jis turėtų patenkinti fondo
buvo pašalpų teikimo gyventojams
reikalavimus.
klausimui. Ekonominė situacija to
Kiek anksčiau premjeras Alek
sandras Abišala sakė, kad prieš įve
kia, kad mokesčiai už butą ir paslau
dant litą reikia išstumti iš Lietuvos so
gas praktiškai siekia uždarbio dydį.
Vyriausybė tiesiog priversta ieškoti
vietinį rublį. Dėl to prieš mėnesį rubresursų pašalpoms. Beje, pašalpa, . liai pakeisti laikinais pinigais - talonpagal Vyriausybės skaičiavimus pri ! ais.
Visuomenė neliko neatkreipusi
klauso h- pačiam premjerui. Ką be
kalbėti apie likusius eilinius mirtin
dėmesio į tai, kad su Rusija, kuri yra
didžiausią Lietuvos užsienio preky
guosius? Per pastaruosius du mėne
bos partnerė, rugsėjo 30 dieną pasi
sius Vyriausybei reikės 8 milijardų
rašytas susitarimas dėl atsiskaitymų ir
talonų. Numatome, kad Tarptautinis
mokėjimų tvarkos įvedus litą. Jame,
valiutos fondas palankiomis sąly
gomis skirs kreditus, iš kurių 20 mi i be kita ko, sakoma, kad “susitarimas
įsigalioja nuo lito įvedimo dienos ir
lijonų dolerių bus skilta pašalpoms galioja iki 1993 metų gruodžio 31rašoma straipsnyje.
V. Dimas
osios”.
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Tėviškės padangėje
LIETUVIAI AMERIKOJE
Valstybės muziejuje atidalyta paro
da, skirta Amerikos atradimo 500osioms metinėms, susieta su Lietuva.
Kada lietuviai atrado Ameriką? Pa
sirodo, kaip rašo Simonas Daukantas,
pirmasis žinomas lietuvis Amerikoje
buvo gydytojas Aleksandras Kuršius,
1651 metais gyvenęs Niujorke.
Kas ii- kodėl išvedė Aleksandrą iš
namų į svetimus kraštus, gal kada at
sakys istorijos tyrinėtojai. Tuo tarpu
apie mūsų tautiečių emigraciją užjūrin
vėlesniais laikais žinoma šiek tiek dau
giau. Kalbėdami šių dienų terminais,
galėtume sakyti, jog numalšinus 1794,
1831 ii- 1863 metų sukilimus, atsirado
pirmieji politiniai pabėgėliai lietuviai.
Pagausėjo emigracija ir po 1867-1868
metais Lietuvą ištikusio bado. Ma
noma, jog iki 1899 metų į JAV kasmet
atvykdavo apie trys tūkstančiai lietu
vių, o amžiaus pradžioje lietuvių gy
veno jau 300 tūkstančių.
Kaip sekėsi mūsų tautiečiams už
sieniuose, kokie rūpesčiai juos kama
vo? Apie tai pasakoja laiškai, rašyti
Lietuvoje likusiems bičiuliams, gimi
nėms. Apmąstymai dėl silpstančios
sveikatos, susirūpinimą tėvų namais,
valstiečio mintys apie kažkur Ame
rikos platybėse nokstančius javus ir,
žinoma, Tėvynės ilgesys.
Šalia laiškų - angliakasių lempa,
simbolinis Laisvės vai-pas, dar- 1919
metais žadinęs tautos dvasią, giesmy
nai, istorijos paskaitos, pasakojimai
apie pirmąsias lietuvių katalikų baž
nyčias, įvairius tautinius sambūrius,
mokyklas, leidybą, nuotraukas iš am
žino poilsio vietų.
Nuo laiko išblukęs, mašinėle ra
šytas pakvitavimas, kuriuo Juozas
Kamarauskas patvirtina gavęs San
Paule 20 tūkstančių (kokie tai buvo
pinigai anais laikais ir kokie dabar?)
milreisų. Pasirodo, emigrantus rėmė
specialus fondas. Ar- visus rėmė? Šito
klausti verčia prierašas: Juozas Ka
marauskas džiovininkas, jo maži vai
kai. Kas šiandien pasakys, ar jis nuo
negandos bėgo, ar jį neganda pasivijo
toli nuo gimtų namų.
Urugvajus, Venesuela, Argentina,
Brazilija. . . Visur gyvendami mūsų
broliai ir sesės siekė išlikti tiek vidujai,
tiek išoriškai savo Žemės vaikais. Tai
byloja ir rankraštinis ispanų-lietuvių
kalbų žodynėlis, sudarytas Kolumbijos
lietuvio a. Kaseliūno. Tai patvirtina
Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos Val

stijose įvairiomis progomis išleisti
pašto vokai. Tai pasakoja ir pabėgėlių
stovyklose įkurtų mokyŪų programos.
Programa atspindi ir tokių įžy
mybių kaip A. Smetonos, J. Černiaus,
K. Musteikio, M. Žitkaus gyvenimą
emigracijoje, eksponuojamas vienas
kitas jų asmeninis daiktas.
Simboliška, kad pokario emigraci
jos ekspozicija pradedama nuotrauka,
vaizduojančia vienišą vežimą, riedantį
kaimo keliuku pro pašalėje rymantį
kryžių. Kokius kryžiaus kelius teks
įveikti tuo vežimu iš namų bėgantiems
žmonėms, visiems lietuviams, kol po
ilgų dešimtmečių į Lietuvą pabėgėliai
vėl atsigręš ne vien širdim, ne vien
mintim. Simboliška ir tai, kad paroda
baigiama herbais miestų, kuriuos šiais
metais aplankė jachta “Laisvė” iš
Lietuvos.
Išeidama iš muziejaus, dar kartą
stabtelėjau prie nuotraukų. Broliukas
su sesute geraširdiškai žvelgia į mus ir
sako: “Aš esu Mykolas. Mano sesutė
Audronė. Mano tėvelis japonas. Mano
mamytė lietuvė. Mudu su sesute esa
me kanadiečiai. Ar Lietuvoje yra bi
čių?” Štai taip sutinka ir palydi kiek
vieną parodos lankytoją jaunieji kana
diečiai. Jų veideliai rimti, kaip ir jų
šneka.
Kiek mūsų, išsklidusių po pasaulį?

BALTOS LANKOS,
JUODOS AVYS
Knygų leidybos padėtis Lietuvoje
šiuo metu daugiau nei keista. Dar taip
neseniai žinojome, kokias knygas
leidžia “Vaga”, “Mintis”, “Mokslas”,
“Šviesa”, “Vyturys”. Būdavo, pavartai
knygyne teminius planus, paskaitai
anotacijas ir žinai, ko tau reikės po
metų ar kitų. Dabar- net pats Spaudos
kontrolės valdybos viršininkas Šviedrys Vitartas, staigiai paklaustas, vargu,
ar- atsakytų, kiek leidyklų yra Lietu
voje. Spalio pradžioje buvo apie pus
antro tūkstančio.
Užsukime į bet kurį knygyną ir
pasižvalgykime, kiek ir ko tose leidyk
lose užderėjo. Prekystaliai tirštai nu
krauti, mirga marga viršeliai, autorių
vardai, knygų pavadinimai, bet tos
vienintelės, tik tau reikalingos, seniau
siai ieškomos nerandi. O gal tik aš
tokia išranki? Gal, sakau, Frankfurte,
kur kasmet vyksta rudens knygų
mugė, lietuviški leidiniai buvo plėšte
plėšiami iš rankų. Lietuva buvo tarp

3

“KALIGULA”
OPEROS IR BALETO TEATRE

Scena iš baleto "Kaligula". Šoka Živilė Baikštytė.
Nacionalinis Operos ir ba
leto teatras šį mėnesį žiūrovus
pakvietė i premjerą - “Kali
gula”. Šįkart dramatišką Ka
ligulos istoriją šokyje įprasmi
no debiutuojantis baletmeis
teris Egidijus Domeika. Tai jo,
Maskvos A. Lunačiarskio
teatro meno instituto (GITI-s)
studento, diplominis darbas.
Šokiui pasirinkta D. Šostakovičiaus muzika. Baletui

panaudota šio kompozitoriaus
visa Penktoji simfonija ir dalis
Septintosios. Dailininkai Adomas ir Aleksandra Jacovskiai. Pagrindinius vaidmenis
atlieka P. Skirmantas, R. Maskaliūnas, E. Limontaitė, V.
Parutytė, E. Špokaitė, Ž.
Biakšytė, A. Daraškevičius, E.
Smalakys. Kaip “Šiaurės Atė
nų” savaitraščiui pasakė E.
Domeika - Kaligula - “Tai

TAURAGĖ IR VOKIEČIŲ MIESTAS
RYDŠTATAS
SUSIDRAUGAVO LIETUVIO DĖKA

Nukelta į 6 psl.

Į LIETUVĄ SUGRĮŽO V. KRĖVĖ
Šiemet švenčiame tautos epo kūrėjo, literatūros klasiko, rašytojo,
Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetu profesoriaus, akademiko.
Mokslu Akademijos Prezidento, tautosakos puoselėtojo, politiko Vinco
Krėvės-Mickevičiaus 110-ąsias gimimo metines. Lietuvos rašytoju sąjun
gos, Lietuviu rašytoju draugijos (JAV), Lietuvos Mokslu Akademijos,
Vilniaus universiteto, Lietuviu fondo, Lietuvos kultūros ir švietimo mi
nisterijos rūpesčiu pagaliau išpildytas rašytojo noras - sugrįžti į Tėvynę.

Spalio 16 d. į Lietuvą parskrai
dinti V. Krėvės ir jo žmonos pa
laikai. Urnas iš Amerikos atlydėjo
dukra Ona Aldona Mošinskienė.
Urnos su palaikais buvo pa
šarvotos šv. Jono bažnyčioje, kur
visi Lietuvos žmonės galėjo ateiti
pareikšti savo paskutinę pagarbą.
Kitądien po iškilmingų mišių pa

laikai buvo išgabenti į Merkinės
bažnyčią, o iš čia, pasibaigus iš
kilmingoms gedulingom? pamal
doms, urnos buvo palydėtos į Subartonių kapines. Po 50 metų trem
ties ir klajonių Lietuvos žemė pri
glaudė dar vieną savo sūnų.

Marija Karlaitė

V. Krėvės-Mickevičiaus palaikai sugrįžo (Lietuvą.
\
A. Sabaliausko (ELTA) nuotr.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatas, Lietuvos
žydų bendruomenės tarybos garbės pirmininkas Emanuelis Zingeris (iŠ
dešinės) ir dr. Leonas Gudelis.
Benjamino Pociaus nuotr.

Albertąs Gudelis buvo nekaltas, kad turėjo Tauragėje plytinę,
o žmonės galėjo statytis mūrus. Jis nekaltas, kad gerai vadovavo
Tauragės gaisrininkams, ir, kad buvo apdovanotas D.L.K.
Gedimino ordino medaliu. Tačiau 1941 metų birželio 14 d. naktj
jo šeima buvo represuota su kitais tauragiškiais: geležinkelio sto
tyje šeimos galvą išsiuntė j Kraslagą, o žmoną, sūnų Leonų ir
dukrą Rūtą - j Komijos katorgą. O pokario metais plytinės
savininko šeima antrą kartą buvo ištremta iš Tauragės.
Tik pernai šeima buvo reabilituo
ta. Ta proga į gimtąjį miestą buvo
atvykęs Rydštate (Vokietija) gy
venantis gydytojas Leonas Gudelis,
pasiūlęs: bendrauti Rydštatai ir
Tauragei.
Neseniai į Tauragę buvo atvykusi
oficiali Rydštato delegacija, vado
vaujama burmistro A. Hofinano.
Svečiai aplankė Pirmojo ir
Antrojo pasaulinio karo karių kapi
nes, katalikų ir evangelikų liuteronų
bažnyčias, žinomo tautodailininko
Ehdriaus Martinaičio sodybą, Taura
gės krašto muziejų, mokyklas ir kt.
Rydštato atstovai atvežė labdaros
siuntų vaikų darželiui “Pušelė”,
Tauragės centrinei ligoninei ir ki
toms įstaigoms. Rydštatas yra pa

siryžęs savo lėšomis įkurti senelių
prieglaudą Lauksargiuose. Ekono
minius ryšius numatoma palaikyti su
šios apylinkės žemės ūkio bendrove.
Prie paminklo, skirto Tauragės
žydų genocido aukų atminimui,
svečiai ir tauragiškiai padėjo vai
nikus ir gėles, įvyko gedulo ceremo
nialas. Ta proga į Tauragę buvo
atvykęs Lietuvos žydų bendruo
menės tarybos garbės pirmininkas,
Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos deputatas E. Zingeris,
kuris čia pasakė kalbą.
Tauragės rajono kultūros namuo
se įvyko susitikimas su miesto vi
suomene.

Aleksandras Morozovas
Tauragė

VI. Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

žmogus, ištikimas pats sau, bet
neištikimas žmonėms, netei
sėtai besielgiantis su jį su
pančiais artimaisiais. Jo poel
giai - sąmoningas ėjimas į
mirtį, tai aukščiausio laipsnio
savižudybė. Kaligulos mirtis
nereiškia idėjų mirties. Kiek
viena epocha turėjo savų ti
ronų. Ši tragiška klaida nuolat
pasikartoja.”
M. K.

“Baltų sezonas”
Prancūzijoje
Paryžiuje, iškilmingu vakaru
Eliziejaus laukų Rond-Point teatre,
prasidėjo Estijos Latvijos ir Lie
tuvos menų festivalis. “Baltų sezo
nas”. Tai bus bene pirmoji proga
prancūzų publikai taip plačiai susi
pažinti su baltų kultūra. Renginiai
vyks ne tik Paryžiuje, bet ir Lijone,
Strasbūre, Tulūzoje, kituose Pran
cūzijos miestuose.
Siame festivalyje Lietuvą atsto
vauja Jaunimo teatras, VU kiemo
teatras, Nacionalinis simfoninis
orkestras, Kamerinis orkestras,
“Aidijos” choras, dailininkai G.
Sibonis, H. Čerapas, grafikas E.
Rudinskas, keramikė E. Petraitienė,
muzikai R. Katilius, P. Geniušas,
G. Kaukaitė, L. Domikaitė, G. Ru
čyte-Landsbergienė, V. Pavilio
nienė, P. Vyšniauskas, Naujosios
muzikos ansamblis, roko grupė
“Bix”, fotografijos paroda, J. Meko
filmai, poezijos vakaras.

Monika Upstaitė

V. Gudelis Upsalos universiteto
garbės daktaras
Geografą, jūrų geologijos spe
cialistą, profesorių Vytautą Gudelį
šiomis dienomis pasiekė džiugi
žinia - vienas seniausių Europoje
Upsalos universitetas jam suteikė
filosofijos garbės daktaro vardą.
Lietuvos Mokslų Akademijoje šio
universiteto profesirius Larsas
Kionigas Kionigsonas V. Gudeliui
įteikė Garbės daktaro regalijas diplomą ir specialiai nulietą aukso
žiedą.
V. Gudelis jau 50 metų įvairiais
aspektais tyrinėja Baltijos jūros
problemas. Profesorius be viso tol
dar labai mėgsta poeziją, yra para
šęs lingvistinės krypties darbų, vi
sapusiškai vertina ne tik grynai
mokslines problemas, bet ir kiek
vieną dėmesio vertą kultūros reiš
kinį.

M.K.
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Suderintas ir suredaguotas projektas

LIETUVOS
84 straipsnis

Respublikos Prezidentas:
U sprendžia pagrindinius už
sienio politikos klausimus ir kartu su
Vyriausybe vykdo užsienio politiką;
2) pasirašo Lietuvos Respublikos
tarptautines sutartis ir teikia jas
Seimui ratifikuoti;
3) Vyriausybės teikimu skiria ir at
šaukia Lietuvos Respublikos diploma
tinius atstovus užsienio vasltybėse ir
prie tarptautinių organizacijų; priima
užsienio valstybių diplomatinių ats
tovų įgaliojamuosius ir atšaukiamuo
sius raštus; teikia aukščiausius diplo
matinius rangus ir specialius vardus;
4) Seimo pritarimu skiria Ministrą
Pirmininką, paveda jam sudaryti
Vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį;
5) Seimo pritarimu atleidžia Mi
nistrą Pirmininką;
6) priima Vyriausybės grąžinamus
įgaliojimus išrinkus naują Seimą ir
paveda jai eiti pareigas, kol bus
sudaryta nauja Vyriausybė;
7) priima Vyriausybės atsistaty
dinimą ir prireikus paveda jai toliau
eiti pareigas arba paveda vienam iš
ministrų eiti Ministro Pirmininko
pareigas, kol bus paskirtas naujas
ministras;
8) Vyriausybei atsistatydinus ar
Vyriausybei grąžinus įgaliojimus, ne
vėliau kaip per 15 dienų teikia Seimui
svarstyti Ministro Pirmininko kandi
datūrą;
9) Ministro Pirmininko teikimu
skiria ir atleidžia ministrus;
10) nustatyta tvarka skiria ir
atleidžia įstatymų numatytus val
stybės pareigūnus;
11) teikia Seimui Aukščiausiojo
Teismo teisėjų kandidatūras, o pa
skyrus visus Aukščiausiojo Teismo
teisėjus, iš jų teikia Seimui skirti
Aukščiausiojo Teismo pirmininką;
skiria Apeliacinio teismo teisėjus, o iš
jų - Apeliacinio teismo pirmininką,
jeigu jų kandidatūroms pritaria
Seimas; skiria apygardų ir apylinkių
teismų teisėjus ir pirmininkus, keičia
jų darbo vietas; įstatymo numatytais
atvejais teikia Seimui atleisti teisėjus;
12) teikia Seimui trijų Kons
titucinio Teismo teisėjų kandidatūras,
o paskyrus visus Konstitucinio Teis
mo teisėjus, iš jų teikia Seimui skuti
Konstitucinio Teismo pirmininko
kandidatūrą;
13) teikia Seimui Valstybės kon
trolieriaus, Lietuvos banko valdybos
pirmininko kandidatūrą; gali teikti
Seimui pareikšti nepasitikėjimą jais;
14) Seimo pritarimu, skiria ir at
leidžia kariuomenės vadą ir saugumo
tarnybos vadovą;
15) suteikia aukščiausius karinius
laipsnius;
16) ginkluoto užpuolimo, gre
siančio valstybės suverenumui ar teri
torijos vientisumui, atveju priima
sprendimus dėl gynybos nuo ginkluo
tos agresijos, karo padėties įvedimo,
taip pat dėl mobilizacijos ir pateikia
šiuos sprendimus tvirtinti atrimiausiam Seimo posėdžiui;
17) įstatymo nustatyta tvarka ir
atvejais skelbia nepaprastąją padėtį ir
pateikia šį sprendimą tvirtinti artimi
ausiam Seimo posėdžiui;
18) darbo Seime metinius prane
šimus apie padėtį Lietuvoje, Lietuvos
Respublikos vidaus ir užsienio poli
tiką;
19) Konstitucijoje numatytais
atvejais šaukia neeilinę Seimo sesiją;
20) skelbia eilinius Seimo rin
kimus, o Konstitucijos 58 straipsnio
antrojoje dalyje numatytais atvejais pirmalaikius Seimo rinkimus;
21) įstatymo nustatyta tvarka
teikia Lietuvos Respublikos pilietybę;
22) skiria valstybinius apdovano
jimus;
23) teikia malonę nuteistiesiems;
24) pasirašo ir skelbia Seimo pri
imtus įstatymus arba grąžina juos
Seimui Konstitucijos 71 straipsnyje
nustatyta tvarka.
85 straipsnis

Respublikos Prezidentas, įgyven
dindamas jam suteiktus įgaliojimus,
leidžia aktus-dekretus. Kad Respubli
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kos Prezidento dekretai, nurodyti
Konstitucijos 84 straipsnio 3, 15, 17 ir
21 punktuose turėtų galią, jie privalo
būti pasirašyti Ministro Pirmininko ar
ba atitinkamo ministro. Atsakomybė
už tokį dekretą tenka jį pasirašiusiam
Ministrui Pirmininkui arba ministrui.
86 straipsnis
Respublikos Prezidento asmuo
neliečiamas: kol eina savo pareigas,
jis negali būti suimtas, patrauktas
baudžiamojon ar administracinėn
atsakomybėn.
Respublikos Prezidentas gali būti
prieš laiką pašalintas iš pareigų tik
šiurkščiai pažeidęs Konstituciją arba
sulaužęs priesaiką, taip pat paaiš
kėjus, jog padarytas nusikaltimas.
Respublikos Prezidento pašalinimo iš
pareigų klausimą sprendžia Seimas
apkaltos proceso tvarka.
87 straipsnis
Kai Konstitucijos 58 straipsnio
antrojoje dalyje numatytais atvejais
Respublikos Prezidentas skelbia pir
malaikius Seimo rinkimus, naujai
išrinktas Seimas 3/5 visų seimo narių
balsų dauguma per 30 dienų nuo pir
mosios posėdžio dienos gali paskelbti
pirmalaikius Respublikos Prezidento
rinkimus.
Respublikos Prezidentas, pagei
daujantis dalyvauti rinkimuose, iš
karto įregistruojamas kandidatu.
Tokiuose rinkimuose pakartotinai
išrinktas Respublikos Prezidentas lai
komas išrinktu antrajai kadencijai,
jeigu iki rinkimų praėjo daugiau kaip
trys metai jo pirmosios kadencijos
laiko. Jeigu praėjo mažiau negu trys
metai jo pirmosios kadencijos laiko .Respublikos Prezidentas renkamas tik
likusiam pirmosios kadencijos laikui,
kuris nelaikomas antrąja kadencija.
Jeigu pirmalaikiai Respublikos
Prezidento rinkimai skelbiami jo
antrosios kadencijos metu, tai esamas
Respublikos Prezidentas gali būti
išrinktas tik likusiam antrosios kaden
cijos laikui.
88 straipsnis
Respublikos Prezidento įgalioji
mai nutrūksta:
1) pasibaigus laikui, kuriam jis
buvo išrinktas;
2) įvykus pirmalaikiams Respub
likos Prezidento rinkimams;
3) atsistatydinus iš pareigų;
4) Respublikos Prezidentui minis;
5) Seimui jį pašalinus iš pareigų
apkaltos proceso tvarka;
6) jeigu Seimas, atsižvelgdamas į
Konstitucinio Teismo išvadą, 3/5 visų
seimo narių balsų dauguma priima
nutarimą, kuriuo konstatuojama, kad
Respublikos Prezidento sveikatos
būklė neleidžia jam eiti savo pareigų.
89 straipsnis
Respublikos Prezidentui mirus,
atsistatydinus, pašalinus jį iš pareigų
apkaltos proceso tvarka ar tada, kai
Seimas nutaria, kad Respublikos Pre
zidento sveikatos būklė neleidžia jam
eiti pareigų, jo pareigas laikinai eina
Seimo Pirmininkas. Šiuo atveju Sei
mo Pirmininkas netenka savo įgalio
jimų Seime, kur jo pareigas Seimo
pavedimu laikinai eina jo pavaduoto
jas. Išvardytais atvejais Seimas ne
vėliau kaip per 10 dienų privalo
paskirti Respublikos Prezidento
rinkimus, kurie turi būti surengti ne
vėliau kaip per du mėnesius. Seimui
negalint susirinkti ir paskelbti Res
publikos Prezidento rinkimų, rinki
mus skelbia Vyriausybė.
Respublikos prezidentą, laikinai
išvykusį į užsienį arba susirgusį ir dėl
to laikinai negalintį eiti pareigų, tuo
laiku pavaduoja Seimo Pirmininkas.
Laikinai pavaduodamas Respub
likos Prezidentą, Seimo Pirmininkas
negali skelbti pirmalaikių Seimo
rinkimų, atleisti ar skirti ministrų be
Seimo sutikimo. Tuo laikotarpiu
Seimas negali svarstyti klausimo dėl
nepasitikėjimo Seimo Pirmininku.
Jokiais kitais atvejais ir jokiems
kitiems asmenims ar institucijoms
negalima vykdyti Respublikos Pre
zidento įgaliojimų.
90 straipsnis
Respublikos Prezidentas turi rezi

denciją. Respublikos Prezidento ir jo
rezidencijos finansavimą nustato
įstatymas.

VU SKIRSNIS
LIETUVOS
RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖ
91 straipsnis
Lietuvos Respublikos Vyriausybę
sudaro Ministras Pirmininkas ir mi
nistrai.
92 straipsnis
Ministrą Pirmininką Seimo pri
tarimu, skiria ir atleidžia Respublikos
Prezidentas.
Ministrus skiria ir atleidžia Minis
tro Pirmininko teikimu Respublikos
Prezidentas.
Ministras Pirmininkas ne vėliau
kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo
pristato Seimui savo sudarytą ir
Respublikos Prezidento patvirtintą
Vyriausybę ir pateikia svarstyti jos
programą.
Vyriausybė grąžina savo įgalio
jimus Respublikos Prezidentui po
Seimo rinkimų arba išrinkus Res
publikos Prezidentą.
Nauja Vyriausybė gauna įgalio
jimus veikti, kai Seimas posėdyje
dalyvaujančių Seimo narių balsų dau
guma pritaria jos programai.
93 straipsnis
Pradėdami eiti savo pareigas,
Ministras Pirmininkas ir ministrai
Seime prisiekia būti ištikimi Lietuvos
Respublikai, laikytis Konstitucijos ir
įstatymų. Priesaikos tekstą nustato
Vyriausybės įstatymas.
94 straipsnis
Lietuvos Respublikos Vyriausybė:
1) tvarko krašto reikalus, saugo
Lietuvos Respublikos teritorijos ne
liečiamybę, garantuoja valstybės
saugumą ir viešąją tvarką;
2) vykdo įstatymus ir Seimo nu
tarimus dėl įstatymų įgyvendinimo,
taip pat Respublikos Prezidento dek
retus;
3) koordinuoja ministerijų ir kitų
Vyriausybės įstaigų veiklą;
4) rengia valstybės biudžeto pro
jektą ir teiktąjį Seimui; vykdo valsty
bės biudžetą, teikia Seimui buidžeto
įvykdymo apyskaitą;
5) rengia ir teikia Seimui svarstyti
įstatymų projektus;
6) užmezga diplomatinius santy
kius ir palaiko ryšius su užsienio val
stybėmis ir tarptautinėmis organizaci
jomis;
7) vykdo kitas pareigas, kurias
Vyriausybei paveda Konstitucija ir
kiti įstatymai.
95 straipsnis
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
valstybės valdymo reikalus sprendžia
posėdžiuose visų Vyriausybės narių
balsų dauguma priimdama nutarimus.
Vyriausybės posėdžiuose taip pat gali
dalyvauti Valstybės kontrolierius.
Vyriausybės nutarimus pasirašo
Ministras Pirmininkas ir tos srities
ministras.
96 straipsnis
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
solidariai atsako Seimui už bendrą
Vyriausybės veiklą.
Ministrai, vadovaudami jiems pa
vestoms valdymo sritims, atsakingi
Seimui, Respublikos Prezidentui ir
tiesiogiai pavaldūs Ministrui Pirmi
ninkui.
97 straipsnis
Ministras Pirmininkas atstovauja
Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir
vadovauja jos veiklai.
Kol nėra Ministro Pirmininko ar
jis negali eiti savo pareigų, Respub
likos Prezidentas ne ilgesniam kaip
60 dienų laikui Ministro Pirmininko
teikimu paveda vienam iš ministrų jį
pavaduoti, o kai tokio tiekimo nėra,
Respublikos Prezidentas vienam iš
ministrų paveda pavaduoti Ministrą
Pirmininką.
98 straipsnis
Ministras vadovauja ministerijai,
Sprendžia ministerijos kompetencijai
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priklausančius klausimus, taip pat
vykdo kitas įstatymų numatytas
funkcijas.
Ministrą laikinai gali pavaduoti tik
Ministro Pirmininko paskirtas lutas
Vyriausybės narys.
99 straipsnis
Ministras Pirmininkas ir minisUai
negali užimti jokių kitų renkamų ar
skiriamų pareigų, dirbti verslo, ko
mercijos ar kitokiose privačiose įstai
gose ar įmonėse, taip pat gauti kitokį
atlyginimą, išskyrus jam nustatytą
pagal pareigas Vyriausybėje bei už
mokestį už kūrybinę veiklą.
100 straipsnis
Ministras Pirmininkas ir ministrai
negali būti patraukti baudžiamojon
atsakomybėn, suimti, negali būti
kitaip syvaržyta jų laisvė be išanks
tinio Seimo sutikimo, o tarp Seimo
sesijų - be išankstinio Respublikos
Prezidento sutikimo.'
101 straipsnis
Seimo pareikalavimu, Vyriausybė
arba atskiri ministrai turi atsiskaityti
Seime už savo veiklą.
Kai pasikeičia daugiau kaip pusė
ministrų, Vyriausybė turi iš naujo
gauti Seimo įgaliojimus. Priešingu
atveju Vyriausybė turi atsistatydinti.
Vyriausybė privalo atsistatydinti
taip pat šiais atvejais:
1) kai Seimas du kartus iš eilės
nepritaria naujai sudarytos Vyriau
sybės programai;
2) kai Seimas visų Seimo narių
balsų dauguma slaptu balsavimu
pareiškia Vyriausybei ar Ministrui
Pinny rinku i nepasitikėjimą;
3) kai Ministras Pirmininkas atsis
tatydina ar miršta;
4) po Seimo rinkimų, kai sudaro
ma nauja Vyriausybė.
Ministras privalę atsistatydinti, kai
nepasitikėjimą juo. slaptu balsavimu
pareiškia daugiau kaip pusė visų
Seimo narių.
Vyriausybės ar ministro atsistaty
dinimą priima Respublikos Prezi
dentas.

VIII SKIRSNIS
KONSTITUCINIS
TEISMAS
102 straipsnis
Konstitucinis Teismas sprendžia
ar įstatymai ir kiti Seimo aktai,
neprieštarauja Konstitucijai, o Res
publikos Prezidento ir Vyriausybės
aktai - neprieštarauja Konstitucijai
arba įstatymams.
Konstitucinio Teismo statusą ir jo
įgaliojimų tvarką nustato Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo
įstatymas.
103 straipsnis
Konstitucinį Teismą sudaro 9
teisėjai, skiriami devyneriems me
tams ir tik vienai kadencijai. Kostitucinis Teismas kas treji metai atnau
jinamas vienu trečdaliu. Po bis kandi
datus į Konstitucinio Teismo teisėjus
skilia Seimas lygiomis dalimis iš kandidtų, kuriuos pateikia Respublikos
Prezidentas, Seimo pirmininkas ir
Aukščiausiojo Teismo Piimininkas, o
teisėjais juOs skilia Seimas.
Konstitucinio Teisino pirmininką
iš šio teismo teisėjų skiria Seimas
Respublikos Prezidento teikimu.
Konstitucinio Teismo teisėjais gali
būti skiriami neprikaištingos reputaci
jos Lietuvos Respublikos piliečiai,
turintys aukštąjį teisinį išsilavinimą ir
ne maženį kaip 10 metų teisinio ar
mokslinio-pedagoginio darbo pagal
teisininko specialybę stažą.
104 straipsnis
Konstitucinio Teismo teisėjai,
eidami savo pareigas, yra nepriklau
somi nuo jokios valstybinės instituci
jos, asmens ar organizacijos ir vado
vaujasi tik Lietuvos Respublikos
Konstitucija.
Prieš pradėdami eiti savo pareigas
Konstitucinio Teismo teisėjai Seime
prisiekia būti ištikimi Lietuvos
Respublikai ir Konstitucijai.
Konstitucinio Teismo teisėjams
taikomi darbo ir politinės veiklos

apribojimai, nustatyti teismų teisė
jams.
Konstitucinio Teismo teisėjai turi
tokią pat asmens neliečiamybės teisę
kaip ir Seimo nariai.
105 straipsnis
Konstitucinis Teismas nagrinėja ir
priima sprendimą ar neprieštarauja
Lietuvos Respublikos Konstitucijai
Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti
Seimo priimti aktai.
Konstitucinis Teismas taip pat
nagrinėja, ai' neprieštarauja Konstitu
cijai ir įstatymams:
1) Respublikos Prezidento aktai;
2) Respublikos Vyriausybės aktai.
Konstitucinis Teismas teikia
išvadas:
1) ai' nebuvo pažeisti įstatymai per
Respublikos Prezidento ar Seimo
narių linkimus;
2) ar Respublikos Prezidento svei
katos būklė leidžia jam ir toliau eiti
pareigas;
3) ar Lietuvos Respublikos tarp
tautinės sutartys neprieštarauja Kons
titucijai;
4) ar Seimo narių ir valstybės
pareigūnų, kuriems pradėta apkaltos
byla, konkretūs veiksmai prieštarauja
Konstitucijai.
106 straipsnis
Teisę kreiptis į Konstitucinį Teis
mą dėl 105 straipsnio pirmojoje daly
je nurodytų aktų turi Vyriausybė, ne
mažiau kaip vienas penktadalis visų
Seimo narių taip pat teismai.
Dėl Respublikos Prezidento aktų
sutikimo su Konstitucija ir įstatymais
į Konstitucinį Teismą turi teisę kreip
tis ne mažiau kaip vienas penktadalis
visų Seimo narių ir teismai.
Dėl Vyriausybės aktų sutikimo su
Konstitucija ir įstatymais į Konsti
tucinį Tesimą gali kreiptis ne mažiau
kaip vienas penktadalis visų Seimo
narių, teismai, taip pat Respublikos
Prezidentas.
Respublikos Prezidento teikimas
Konstituciniam Tęsimui ar Seimo
nutarimas ištirti ar aktas sutinka su
Konstitucija, ištyrimo sustabdo šio
akto galiojimą.
Prašyti Konstitucinio Teismo
išvados gali Seimas, o dėl Seimo
rinkimų ir tarptautinių sutarčių - ir
Respublikos Prezidentas.
Konstitucinis Teismas turi teisę
atsisakyti priimti nagrinėti bylą ar
rengti išvadą, jeigu kreipimasis
grindžiamas ne teisiniais motyvais.
107 straipsnis
Lietuvos Respublikos įstatymas
(ar jo dalis) arba kitas Seimo aktas (ar
jo dalis), Respublikos Prezidento
aktas (ar jo dalis) negali būti taikomi
nuo tos dienos, kai oficialiai paskel
biamas Konstitucinio Teismo spren
dimas, kad atitinkamas aktas (ar jo
dalis) prieštarauja Lietuvos Res-publikos Konstitucijai.
Konstitucinio Teismo sprendimai
klausimais, kuriuos Konstitucija pri
skiria jo kompetencijai, yra galutiniai
ir neskundžiami.
Remdamasis Konstitucinio Teis
mo išvadomis, Konstitucijos 105
straipsnio tečiojoje dalyje nurodytus
klausimus galutinai sprendžia Seimas.
108 straipsnis
Konstitucinio Teismo teisėjo
įgaliojimai nutrūksta, kai:
1) pasibaigia įgaliojimų laikas;
2) jis miršta;,
3) atsistatydina savo noru;
4) negali eiti savo pareigų dėl
sveikatos būklės;
5) Seimas jį pašalina iš pareigų
apkaltos proceso tvarka.

IX SKIRSNIS
TEISMAS
109 straipsnis
Teisingumą Lietuvos Respub
likoje vykdo tik teismai.
Teisėjas ir teismai, vykdydami
teisingumą, yra nepriklausomi.
Teisėjai, nagrinėdami bylas, klau
so tik įstatymo.
Teismas priima sprendimus Lietu
vos Respublikos vardu.
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110 straipsnis
Teisėjas negali taikyti įstatymo,
kuris prieštar auja Konstitucijai.
Tais atvejais, kai yra pagrindo
manyti, kad įstatymas ai’ kitas teisinis
aktas, kuris turėtų būti taikomas kon
krečioje byloje, prieštarauja Kons
titucijai, teisėjas sustabdo šios bylos
nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį
teismą prašydamas spręsti, ar šis
įstatymas ar kitas teisinis aktas atitin
ka Konstituciją.
111 straipsnis
Lietuvos Respublikos teismai yra
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas,
Lietuvos apeliacinis teismas, apy
gardų ir apylinkių teismai.
Administracinių, darbo, šeimos ir
kitų kategorijų byloms nagrinėti
pagal įstatymą gali būti įsteigti spe
cializuoti teismai.
Teisinai su ypatingais įgaliojimais
taikos metu Lietuvos Respublikoje
negali būti steigiami.
Teismų sudarymą ir kompetenciją
nustato Lietuvos Respublikos teismų
įstatymas.
112 straipsnis
Teisėjais Lietuvoje gali būti tik
Lietuvos Respublikos piliečiai.
Aukščiausiojo Teismo teisėjus, o
iš jų - pirmininką, skiria ir atleidžia
Seimas, Respublikos Prezidento
teikimu.
Apeliacinio teismo teisėjus, o iš jų
- pirmininką skiria Respublikos
Prezidentas, Seimo pritarimu.
Apylinkių, apygardų ir speciali
zuotų teismų teisėjus ir pirmininkus
skiria, jų darbo vietas keičia Respub
likos Prezidentas.
Dėl teisėjų paskyrimo, paaukštini
mo, perkėlimo ar atleidimo iš pareigų
Respublikos Prezidentui pataria speciali
įstatymo numatyta teisėjų institucija.
Asmuo, paskirtas teisėju, įstatymo
nustatyta tvarka prisiekia būti ištiki
mas Lietuvos Respublikai, vykdyti
teisingumą tik pagal įstatymą.
113 straipsnis
Teisėjas negali užimti jokių kitų
renkamų ar skiriamų pareigų, dirbti
verslo, komercijos ai' kitokiose priva
čiose įstaigose ar įmonėse. Jis taip pat
negali gauti jokio kito atlyginimo,
išskyrus teisėjo atlyginimą bei užmo
kestį už pedagoginę ar kūrybinę veiklą.
Teisėjas negali dalyvauti politinių
partijų ir kitų politinių organizacijų
veikloje.
114 straipsnis
Valstybinės valdžios ir valdymo
institucijų, Seimo narių ir kitų parei
gūnų, politinių partijų, politinių ir
visuomeninių organizacijų ar piliečių
kišimasis į teisėjo ar teismo veiklą
draudžiamas ir užtraukia įstatymo
numatytą atsakomybę.
Teisėjas negali būti patrauktas
baudžiamojon atsakomybėn, suimtas,
negali būti kitaip suvaržyta jo laisvė
be Seimo, o tarp jo Seimo sesijų - be
Respublikos Prezidento sutikimo.
115 straipsnis
Lietuvos Respublikos teismų tei
sėjai atleidžiami iš pareigų įstatymo
nustatyta tvarka šiais atvejais:
1) savo noru;
2) pasibaigus įgaliojimų laikui
arba sulaukę įstatyme nustatyto pen
sinio amžiaus;
3) dėl sveikatos būklės;
4) išrinkus į kitas pareigas arba jų
sutikimu perkėlus į kitą darbą;
5) kai savo poelgiu pažemino
teisėjo vardą;
6) kai įsiteisėja juos apkaltinę
teismų nuosprendžiai.
116 straipsnis
Aukščiausiojo teismo pirmininką ir
teisėjus, taip pat Apeliacinio teismo pir
mininką ir teisėjus už šiurkštų Kons
titucijos pažeidimą arba priesaikos su
laužymą, taip pat paaiškėjus, jog pada
rytas nusikaltimas, Seimas gali pašalinti
iš pareigų apkaltos proceso tvarka.
117 straipsnis
Visuose teismuose bylos nagri
nėjamos viešai. Teismo posėdis gali
būti uždaras žmogaus asmeninio ar
šeimyninio gyvenimo slaptumui ap
saugoti, taip pat jeigu viešai nagri
nėjama byla gali atskleisti valstybinę,
profesinę ar komercinę paslaptį.
Teismo procesas Lietuvos Res
publikoje vyksta valstybine kalba.
Asmenims, nemokantiems lietu
vių kalbos, garantuojama teisė daly
vauti tardymo ir teisminiuose veiks
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muose per vertėją.
118 straipsnis
Valstybinį kaltinimą baudžiamo
siose bylose palaiko, baudžiamąjį
persekiojimą vykdo ir kvotos organų
veiklą kontroliuoja prokurorai.
Parengtinį tardymą atlieka tardy
tojai.
Prokurorų ir tardytojų skyrimo
tvarką ir jų statusą nustato įstatymas.

X SKIRSNIS
VIETOS SAVIVADYBA
IR VALDYMAS
119 straipsnis
Savivaldos teisė laiduojama įstaty
mo numatytiems valstybės teritorijo
administraciniams vienetams. Ji įgy
vendinama per atitinkamas savivaldy
bių tarybas.
Savivaldybių tarybų narius dve
jiems metams renka administracinio
vieneto gyventojai - Lietuvos Res
publikos piliečiai, remdamiesi visuo
tine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise,
slaptu balsavimu.
Savivaldos institucijų organizavi
mo ir veiklos tvarką nustato įstatymas.
Lietuvos Respublikos įstatymams,
Vyriausybės bei savivaldybės tarybos
sprendimams tiesiogiai įgyvendinti
savivaldybės taryba sudaro jai atskai
tingus vykdomuosius organus.
120 straipsnis
Valstybė remia savivaldybes. Sa
vivaldybės pagal Konstitucijos bei
įstatymų apibrėžtą kompetenciją
veikia laisvai ir savarankiškai.
121 straipsnis
Savivaldybės sudaro h' tvitina savi
biudžetą.
Savivaldybių tarybos turi teisę
įstatymo numatytose ribose ir- tvarka
nustatyti vietines rinkliavas, savo
biudžeto sąskaita savivaldybių tary
bos gali numatyti mokesčių bei rink
liavų lengvatas.
122 straipsnis
Savivaldybių tarybos dėl jų teisių
pažeidimo turi teisę kreiptis į teismą.
123 straipsnis
Aukštesniuosiuose administracinuose vienetuose įstatymo nustatyta
tvarka valdymą organizuoja Vyriau
sybė.
Ar savivaldybės laikosi Konsti
tucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriau
sybės sprendimus, prižiūri Vyriau
sybės skiriami atstovai.
Vyriausybės atstovo įgaliojimus ir
jų vykdymo tvarką nustato įstatymas.
Įstatymo numatytais atvejais ir
tvarka savivaldybės teritorijoje Sei
mas gali laikinai įvesti tiesioginį
valdymą.
124 straipsnis
Savivaldybių tarybų, jų vykdo
mųjų organų bei jų pareigūnų aktai ar
veiksmai, pažeidžiantys piliečių ir
•organizacijų teises, gali būti skun
džiami teisme.

XI SKIRSNIS
FINANSAI IR
VALSTYBĖS
BIUDŽETAS
125 straipsnis
Lietuvos Respublikos centrinis
bankas yra Lietuvos bankas, kuris
nuosavybės teise priklauso Lietuvos
valstybei.
Pinigų emisijos teisę turi tik Lie
tuvos bankas.
Lietuvos banko organizavimo ir
veiklos tvarką, taip pat įgaliojimus
nustato įstatymas.
126 straipsnis
Lietuvos bankui vadovauja banko
valdyba, kurią sudaro pirmininkas, jo
pavaduotojai ir nariai.
Lietuvos banko valdybos pirmi
ninką skiria penkeriems metams Sei
mas Respublikos Prezidento teikimu.
127 straipsnis
Lietuvos biudžetinę sistemą su
daro savarankiškas Lietuvos Respub
likos valstybės biudžetas, taip pat
savarankiški vietos savivaldybių
biudžetai.
Valstybės biudžeto pajamos for
muojamos iš mokesčių, privalomų
mokėjimų, rinkliavų, pajamų iš val
stybinio turto ir kitų įplaukų.
Mokesčius, kitas įmokas į biu
džetus ir rinkliavas nustato Lietuvos
Respublikos įstatymai.

128 straipsnis
Sprendimus dėl valstybinės
paskolos ir- valstybės kitų esminių tur
tinių įsipareigojimų priima Seimas
Vyriausybės siūlymu.
Valstybinio turto valdymo, naudo
jimo h' disponavimo tvarką nustato
įstatymas.
129 straipsnis
Biudžetiniai metai prasideda sau
sio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31
dieną.
130 straipsnis
Valstybės biudžeto projektą su
daro Vyriausybė ir pateikia Seimui ne
vėliau kaip prieš 75 dienas iki
biudžetinių metų pabaigos.
131 straipsnis
Valstybės biudžeto projektą svars
to Seimas ir tvirtina įstatymu iki
naujųjų biudžetinių metų pradžios.
Svarstydamas biudžeto projektą,
Seimas gali didinti išlaidas tik nurody
damas šių išlaidų finansavimo šaltinius.
Negalima mažinti įstatymų numatytų
išlaidų, kol tie įstatymai nepakeisti.
132 straipsnis
Jeigu valstybės biudžetas laiku
nepatvirtinamas, jo išlaidos biudže
tinių metų pradžioje kiekvieną mėne
sį negali viršyti praėjusių metų val
stybės biudžeto 1/12 išlaidų.
Biudžetiiriais metais Seimas gali
pakeisti biudžetą. Jis keičiamas pagal
tą pačią tvarką, pagal kurią sudaro
mas, priimamas ir patvirtinamas.
Prireikus Seimas gali patvirtinti papil
domą biudžetą.

XII SKIRSNIS
VALSTYBĖS
KONTROLĖ
133 straipsnis
Valstybės kontrolės sistemą ir
įgaliojimus nustato įstatymas.
Valstybės kontrolei vadovauja
valstybės kontrolierius, kurį penke
riems metams Respublikos Preziden
to teikimu skiria Seimas.
Valstybės kontrolierius, pradė
damas eiti pareigas, prisiekia. Priesai
ką nustato įstatymas.
134 straipsnis
Valstybės kontrolė prižiūri, ar
teisėtai valdomas ir naudojamas vals
tybės turtas ir kaip vykdomas vals
tybės biudžetas.
Valstybės kontrolierius teikia
Seimui išvadą apie metinę biudžeto
įvykdymo apyskaitą.

XIII SKIRSNIS
UŽSIENIO POLITIKA
IR VALSTYBĖS
GYNIMAS
135 straipsnis
Lietuvos Respublika, įgyvendin
dama užsienio politiką, vadovaujasi
visuotinai pripažintais tarptautinės
teisės principais ir normomis, siekis
užtikrinti šalies saugumą ir nepriklau
somybę, piliečių gerovę ir pagrin
dines jų teises bei laisves, prisideda
prie teise ii' teisingumu pagrįstos tarp
tautinės tvarkos kūrimo.
Lietuvos Respublikoje karo pro
paganda draudžiama.
136 straipsnis
Lietuvos Respublika dalyvauja
tarptautinėse organizacijose, jeigu tai
neprieštarauja Valstybės ihteresams ir
jos nepriklausomybei.
137 straipsnis
Lietuvos Respublikos teritorijoje
negali būti masinio naikinimo ginklų
ir užsienio valstybių karinių bazių.
138 straipsnis
Seimas ratifikuoja ar denonsuoja
šias Lietuvos Respublikos tarptau
tines sutartis:
1) dėl Lietuvos Respublikos val
stybės sienų pakeitimo;
2) dėl politinio bendradarbiavimo
su užsienio valstybėmis, tarpusavio
pagalbos, taip pat su valstybės gynyba
susijusias gynybinio pobūdžio sutartis;
3) dėl atsisakymo naudoti jėgą ar
grasinti jėga, taip pat taikos sutartis;
4) dėl Lietuvos Respublikos gin
kluotųjų pajėgų buvimo ir jų statuso
užsienio valstybių teritorijoje;
5) dėl Lietuvos Respublikos daly
vavimo universaliose tarptautinėse
organizacijose bei regioninėse tarp
tautinėse organizacijose;
6) daugiašales arba ilgalaikes

ekonomines sutartis.
Įstatymuose, taip pat tarptautinėse
sutartyse gali būti numatyti ir kiti
atvejai, kai Seimas ratifikuoja Lietu
vos Respublikos tarptautines sutartis.
Tarptautinės sutartys, kurias rati
fikavo Lietuvos Respublikos Seimas,
yra susėdamoji Lietuvos Respublikos
teisinės sistemos dalis.
139 straipsnis
Lietuvos valstybės gynimas nuo
užsienio ginkluotojo užpuolimo kiekvieno Lietuvos Respublikos
piliečio teisė ir pareiga.
Įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos piliečiai privalo atlikti
karinę ar alternatyvią krašto apsaugos
tarnybą.
Krašto apsaugos organizavimą
nustato įstatymai.
140 straipsnis
Svarbiausius valstybės gynybos
klausimus svarsto ir koordinuoja
Valstybės gynimo taryba, į kurią įeina
Respublikos Prezidentas, Ministras
Pirmininkas, Seimo Pirmininkas,
Krašto apsaugos ministras ir kariuo
menės vadas. Valstybės gynimo tary
bai vadovauja Respublikos Preziden
tas. Jos sudarymo, veiklos tvarką ir
įgaliojimus nustato įstatymas.
Vyriausiasis valstybės ginkluotųjų
pajėgų vadas yra Respublikos Prezi
dentas.
Už valstybės ginkluotųjų pajėgų
tvarkymą ir vadovavimą joms Seimui
yra atsakingi Vyriausybė, Krašto
apsaugos ministras, kariuomenės
vadas. Krašto apsaugos ministru
negali būti neišėjęs į atsargą karys.
141 straipsnis
Asmenys, atliekantys tikrąją karo
arba alternatyviąją tarybą, taip pat
neišėję į atsargą krašto apsaugos sis
temos, policijos ir vidaus tarnybos
karininkai, puskarininkiai ir liktiniai,
kitų surakintų ir' saugumo tarnybų ap
mokami pareigūnai negali būti Seimo
nariais ir savivadybių tarybų nariais.
Jie negali užimti renkamų ar skiriamų
pareigų civilinėje vasltybinėje tarny
boje, dalyvauti politinių partijų,
visuomeninių politinių judėjimų ir
kitų politinių organizacijų veikloje.
142 straipsnis
Seimas įveda karo padėtį, skelbia
mobilizaciją ar' demobilizaciją, priima
sprendimą panaudoti ginkluotąsias
pajėgas, kai prireikia ginti Tėvynę
arba vykdyti Lietuvos valstybės tarp
tautinius įsipareigojimus.
Ginkluoto užpuolimo atveju, kai
kyla grėsmė valstybės suverenumui ar
teritorijos vientisumui, Respublikos
Prezidentas nedelsdamas priima spren
dimą dėl gynybos nuo ginkluotos
agresijos, įveda karo padėtį visoje
Valstybėje ar jos dalyje, skelbia mobi
lizaciją ir teikia šiuos sprendimus tvirt
inti artimiausiam Seimo posėdžiui, o
tarp Seimo sesijų - nedelsdamas šau
kia neeilinę Seimo sesiją. Seimas pa
tvirtina arba panaikina Respublikos
Prezidento sprendimą.
143 straipsnis
Jeigu karo verksmų metu turi būti
rengiami eiliniai rinkimai, Seimas
arba Respublikos Prezidentas priima
sprendimą pratęsti Seimo, Respub
likos Prezidento ar savivaldybių ta
rybų įgaliojimus. Šiuo atveju rinki
mai turi būti skiriami ne vėliau kaip
po trijų mėnesių karui pasibaigus.
144 straipsnis
Jeigu Valstybėje iškyla grėsmė
konstitucinei santvarkai ar. visuo
menės rimčiai, Seimas gali visoje val
stybės teritorijoje ar jos dalyje įvesti
nepaprastąją padėtį. Jos trukmė - iki
šešių mėnesių.
Tarp Seimo sesijų neatidėliotinais
atvejais tokį sprendimą turi teisę pri
imti Respublikos Prezidentas, kartu
šaukdamas neeilinę Seimo sesiją
svarstyti šio klausimo. Seimas pa
tvirtina arba panaikina Respublikos
Prezidento sprendimą.
Nepaprastąją padėtį reguliuoja
įstatymas.
145 straipsnis
Įvedus karo ar nepaprastąją padėtį
gali būti apribojamos teisės ir laisvės,
nurodytos Konstitucijos 22, 24, 25,
32, 35 ir 36 straipsniuose.
146 straipsnis
Valstybė globoja ir aprūpina ka
rius, kurie, eidami karo tarnybą, nus
toja sveikatos taip pat karo tarnybą
einant žuvusių ar mirusių karių

šeimas.
Valstybė aprūpina ir piliečius,
kurie gindami Valstybę nustojo
sveikatos, taip pat šeimas tų piliečių,
kurie gindami Valstybę, žuvo ar mirė.

XIV SKIRSNIS
KONSTITUCIJOS
KEITIMAS
147 straipsnis
Sumanymą keisti ar' papildyti Lie
tuvos Respublikos Konstituciją turi
teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip
1/4 visų Seimo narių grupė arba ne
mažiau kaip 300 tūkstančių rinkėjų.
Nepaprastosios padėties ar karo
padėties metu Konstitucija negali būti
taisoma.
148 straipsnis
Konstitucijos 1 straipsnio nuostata
“Lietuvos valstybė yra nepriklausoma
demokratinė respublika” gali būti
pakeista tik referendumu, jeigu už tai
pasisakytų ne mažiau kaip 3/4 Lie
tuvos piliečių, turinčių rinkimų teisę.
Tik referendumu gali būti keičia
mos pirmojo skirsnio “Lietuvos val
stybė” bei keturioliktojo skirsnio
“Konstitucijos keitimas” nuostatos.
Konstitucijos pataisos dėl kitų
Konstitucijos skirsnių turi būti
svarstomos ir dėl jų balsuojama
Seime du kartus. Tarp šių balsavimų
turi būti daroma ne mažesnė kaip trijų
mėnesių pertrauka. Įstatymo projek
tas dėl Konstitucijos keitimo laiko
mas Seimo priimtu, jeigu kiekvieno
balsavimo metu už tai balsavo ne
mažiau kaip 2/3 visų Seimo narių.
Nepriimta Konstitucijos pataisa
Seimui iš naujo svarstyti gali būti
teikiama ne anksčiau kaip po metų.
149 straipsnis
Priimtą įstatymą dėl Konstitucijos
keitimo pasirašo Respublikos Pre
zidentas ir ne vėliau kaip per 5 dienas
oficialiai paskelbia.
Jeigu nurodytu laiku tokio įstaty
mo Respublikos Prezidentas nepa
sirašo ir nepaskelbia, šis įstatymas įsi
galioja, kai jį pasirašo ir oficialiai
paskelbia Seimo Pirmininkas.
Įstatymas dėl Konstitucijos keiti
mo įsigalioja ne anksčiau kaip po
vieno mėnesio nuo jo priėmimo.

BAIGIAMIEJI
NUOSTATAI
150 straipsnis
Lietuvos Respublikos Konstitu 
cijos sudėtine dalimi yra:
1991 m. vasario 11d. Konstituci
nis įstatymas “Dėl Lietuvos valsty
bės”;
1992 m. birželio 8 d. Konstitucinis
aktas “Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų
sąjungas”.
151 straipsnis
Ši Lietuvos Respublikos Konsti
tucija įsigalioja kitą dieną po referen
dumo rezultatų oficialaus paskelbimo
ir su sąlyga, jeigu referendume jai pri
tars daugiau kaip pusė visų Lietuvos
Respublikos piliečių, turinčių rinkimų
teisę.
152 straipsnis
Šios konstitucijos ir jos atskirų nuo
statų įsigaliojimo tvarką reglamentuoja
Lietuvos Respublikos įstatymas “Dėl
Lietuvos Respublikos Konstitucijos
įsigaliojimo tvarkos”, kuris priimamas
referendumu kartu su šia Lietuvos
Respublikos Konstitucija.
153 straipsnis
Kai ši Lietuvos Respublikos
Konstitucija bus priimta referendume,
Lietuvos Respublikos Seimas iki 1993
metų spalio 25 dienos 3/5 visų Seimo
narių balsų dauguma gali pakeisti
Lietuvos Respublikos Konstitucijos
nuostatas, kurios yra šiuose straipsniuo
se - 47, 55, 56, 58 straipsnio antrosios
dalis 2 punkte, 65, 68, 69, 84 straips
nio 11 ir 12 punktuose, 87 straipsnio
pirmojoje dalyje, 96 103, 118 119,
straipsnio ketvirtojoje dalyje.
154 straipsnis
Referendumui priimtą Lietuvos
Respublikos Konstituciją ir Lietuvos
Respublikos įstatymą “Dėl Lietuvos
Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo
tvarkos” pasirašo ir ne vėliau kaip per
15 dienų skelbia Lietuvos Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas.
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- Ką užgyveno Lietuvos mokslas
sovietiniais laikais ir ką prarado,
priverstas tarnauti partinei ideologi
jai?
- Šiuo metu Lietuvoje yra 15
aukštųjų mokyklų, iš jų - 6 univer
sitetai, pusšimtis mokslinių institu
tų, apie 10 tūkstančių žmonių turi
mokslinius laipsnius. Lyginant su
kitomis sovietinėmis respublikomis,
Lietuvos mokslas buvo vertinamas
palyginti neblogai. Pavyzdžiui, Lie
tuvos specialistų apgintus mokslo
darbus, Maskvoje dar tvirtindavo
Aukščiausioji atestacinė komisija,
kuri šiaip gana iš aukšto žiūrėdavo į
“periferijos” nuopelnus, tačiau ji at
mesdavo labai nežymų procentą di
sertacijų. Ir praeityje ir dabar tebėra
daug stiprių specialistų grupių, ku
rių darbai yra pakankamai plačiai
žinomi pasaulyje. Pirmiausia, tai li
tuanistika, gamtos, technikos moks
lai, tačiau profesionaliai dirbančių
mokslininkų atrastume ir kitose sri
tyse. Bėda ta, kad Lietuvos mokslas
buvo izoliuotas nuo pasaulio mok
slo visuomenės, pagaliau mus iki
šiol dar tebestabdo kalbų nemokė
jimo barjeras. Nemaža Lietuvos
mokslininkų nežinomi pasaulyje ne
dėl to, kad blogiau dirba, o todėl,
kad neturėjo galimybių spausdinti
savo darbų žurnaluose anglų, pran
cūzų, vokiečių kalbomis. Kad neat
rodyčiau pagyrūnas, pasiremsiu da
bar iš užsienio atvykstančių eks
pertų nuomone. Jie labai nustemba,
suradę čia palyginti aukštą tyri
nėjimų lygį. Panašią nuomonę
pareiškė ir Pasaulinio banko spe
cialistai, ir neseniai čia viešėjusi
JA\ departamento ekspertų dele
gacija.
Didžiausia žala be abejonės bu
vo padaryta socialiniams ir humani
tariniams mokslams. Labai buvo
varžomi lituanistiniai-”nacionalistiniai” tyrimai, o socialiniai mokslai
- teisė, filosofija, ekonomika, socio
logija, padegogika - tiesiog buvo
modeliuojami pagal oficialiąją ideo
logiją ir konjunktūrą. Šios sritys
kentėjo labiausiai, nes turėjo šlo
vinti komunistų partijos neklysta
mumą. Pasirausę netolimoje praei
tyje palėtume surasti anekdotiškų
pavyzdžių. Tarkim, pertvarkomi
kolūkiai į mažesnius ūkius, ir rengia
ekonomistas disertaciją, patvirti
nančią šį sprendimą, bet štai kitame
partijos suvažiavime nutariama
kolūkius vėl stambinti. Disertacija
lekia į šiukšlių kibirą. Reikia rašyti
naują mokslo darbą.,.
- Kokia dabartinė Lietuvos mok
slo būklė, kai sumažėjo finansavi
mas? Ar nekyla pavojus, kad pra
rasime tai, ką per ilgus dešimt

mečius sukaupėme. Juk moksle
negalima net trumpam stabtelėti,
nes nuėjusių į priekį galime ir
nebepasivyti...
- Šiuo metu pati didžiausia prob
lema - nustatyti, kas dirba labai
gerai, o kas vykusiai apsimeta. Tam
reikia ekspertizės, tačiau visose
mažose šalyse ji bus efektyvi tik
tada, jeigu ekspertais kviečiami
mokslininkai iš užsienio. Nedi
delėje mokslininkų visuomenėje,
kur vieni kitus pažįsta, paprastai
daugelis turi išankstinę nuomonę
apie vieno ar kito sugebėjimus, ta
lentus. Tai ne lietuviška problema.
Pavyzdžiui Didžiojoje Britanijoje,
kur mokslininkų skaičius yra maž
daug dešimt karių didesnis nei Lie
tuvoje, jie iki 20 procentų ekspertų
pasikviečia iš užsienio. Gerai būtų

LIETUVOS

MOKSLAS:

PREKIŲ
YRA,
BET. . .
Prieš metus Lietuvoje buvo įsteigta Mokslo Taryba - Parlamento ir
Vyriausybės ekspertas mokslo, studijų organizavimo bei finansavimo
klausimais. Tarybai 24 savo atstovus mokslininkai delegavo rinkiminėse
konferencijose. Dvylika Tarybos narių paskyrė Lietuvos Aukščiausioji
Taryba. “Mums ji būtina, kad galėtume pertvarkyti pagal sovietinį modelį
sukurptas mokslo struktūras, kad su valstybės pagalba šiuo ekonominiu
sunkmečiu padėtume išsilaikyti perspektyvioms specialistų grupėms ir
laboratorijoms, kad pagaliau būtume arbitrai kylančiuose mokslo ginčuo
se ir konfliktuose tarp atskirų kolektyvų, kurių deja mokslo visuomenėje
pasitaiko”, tvirtina Mokslo Tarybos pirmininkas, chemijos mokslų dak
taras, profesorius Rimantas Sližys.
ir mums atlikti totalinę Lietuvos
mokslo ir studijų ekspertizę, tai jau
padarė Estija ir baigia - Latvija.
Manau, kad po tokio “patikrinimo”
surastume daug naujų talentingų
specialistų, o kai kurių iki šiol gar
bintų mokslo korifėjų šlovė galėtų
ir nublankti.
.Sovietinės sistemos palikimas labai didelės disproporcijos Lie
tuvos moksle, nes jis buvo finan
suojamas iš Maskvos. Mokslas pir-

Akademija, išaugusi užsienyje,
dabar tarnauja Lietuvoje
Spalio 7 d. iš Romos per Ciurichą į Vilnių su prof. Jonu Juraičių lėktuvu
išskrido Grigaliaus universiteto profesorius Antanas Liuima. Apie savo
kelionės tikslus jis papasakojo kun. K. J. Ambrasui.

- Gert), profesoriau, štai netrukus
grįžęs iš Šveicarijoje praleistų
atostogų, Jūs ketinate važiuoti į
Lietuvą? Kokie reikalai ir įvykiai Jus
vėl traukia į gimtąją žemę?
- Pirmiausiai noriu pastebėti kad
pompastiškas yra Jūsų išsireiškimas
“atostogos Šveicarijoje”. Taip buvau
Šveicarijoje pavaduoti Seserų vienuo
lių kapelioną, o visą kitą laiką skyriau
Akademijos reikalams: leidinių reda
gavimui, korektūroms, konferencijos
paruošimui, korespondencijai. Atos
togų tikra prasme jau 30 metų netu
rėjau. Tiesa, vietos pakeitimas jau
daug reiškia.
O reikalai Lietuvoje irgi akade
miški. Pirmiausia Lietuvių Katalikų
Mokslo Akademijos 70 metų sukak
ties minėjimas, visuotinis Akade
mijos susirinkimas Statuto reikalu,
artėjančio Akademijos XVI-jo Su
važiavimo programos paruošimas,
Religijos filosofijos ir Religinės mu
zikos kongresas.
- Kokius ledinius ketina išleisti ar
šiuo metu rengia LKMA?
>,
- Kaip tik šįryt gavau iš spaustu
vės pirmuosius egzempliorius prof.
Salio Rinktinių Raštų IV ir paskutinio
tomo. Lieka dar kun. Viktoro Gidiū-

miausia buvo nukreiptas Sovietų
Sąjungos poreikiams tenkinti, todėl
pas mus “priaugino” labai stambių
institutų - monopolistų visoje
SSSR. Tai įvairaus profilio ra
dioelektronikos, keli Mokslų
Akademijos institutai, bei dešimtis
įstaigų, kurios turėjo gražius lie
tuviškus vardus, tačiau visas jų dar
bas buvo įslaptintas, pajungtas ka
ro, kosmoso, uždarai ryšių pramo
nei. Lietuvai per didelė prabanga
juos išlaikyti. Tačiau ardydami to
kias įstaigas, privalome išlaikyti
geriausias grupes. O pinigų labai
trūksta - jų vos vos užtenka algoms
išmokėti ir išlaikyti pastatus. Naujų
prietaisų, medžiagų, kitos rangos
praktiškai nebelieka iš ko prikti.
Jeigu ši situacija tęsis dar metus ki
tus, pirmiausia, bus sužlugdyti eks-

no OFM studija apie Pabrėžą. Du
skyreliai jau seniai paruošti spaus
tuvėje, bet autoriui mirus spausdini
mas sustojo. Preiš keletą dienų gavau
ir paskutinio skyrelio rankraštį. Rei
kia tikėtis, kad tomas iki Kalėdų bus
baigtas spausdinti. Tai bus paskutinis
Akademijos leidinys Italijoje. Vežu į
Lietuvą spausdinti Suvažiavimo Dar
bų XIV tomo suredaguotą rankraštį.
Šio tomo išleidimas užtruko belau
kiant kelių autorių rankraščio. Lietu
voje tarp kitko yra rengiamas išleisti
Kroli veikalas^ Auf den Spuren JesųJėzaus pėdomis. Tekstas jau išverstas
į lietuvių kalbą.
- Ar esate patenkintas visomis
savo rūpesčiu ir pastangomis perkel
tos į Lietuvą Akademijos centro veik
los sritimis, ar manytumėte kad šis tas
galėtų būti kitaip išspręsta ar pakreip
ta kita linkme?
- Reikia Dievui dėkoti, kad Aka
demija išaugusi užsienyje, dabar tar
nauja Lietuvoje. Taip, ji dar tebėra
organizavimosi stadijoje, dar- nema
tyti naujų leidinių, bet svarbu pra
džioje užsitikrinti pastogę, pasirūpinti
darbo priemonėmis. Tačiau moks
linio turinio konferencijos vyksta daž
nai Klaipėdoje jau du kartus buvo

perimentiniai mokslai, nes sensta
aparatūra. Paprasčiausios kompiu
terinės įrangos trūksta ir lituanis
tams, kurie, sudarydami didžiulius
žodynus iki šiol dirba su pieštuku ir
kortelėmis. Smunkant Lietuvos
ekonomikai, pramonė yra nepajėgi
finansuoti taikomųjų mokslų, o
naujieji verslininkai dar nelabai
žino, ko jiems reikia, todėl vienin
telis būdas išsaugoti mokslą - per
skirstyti lėšas ir finansuoti tik per
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spektyviausius mokslininkų kolek
tyvus.
- Sakėte mokslo prekių-idėjų,
projektų turime. Ar negalėtume jų
pasiūlyti pirkti užsienio rinkoje?
- Šiuo atveju susiduriame su dar
viena problema. Turime gerų pre
kių - originalių technologijų, prie
taisų, bet negreitai galėsime jais
prekiauti. Užrašas “Made in Lit
huania” pasaulinėje rinkoje nežino
mas, ir tam, kad jis išsikovotų pres
tižą, reikia laiko - ne mėnesių, o
metų. Kita vertus, jeigu parduo
dame įrangą, turime užtikrinti ir jos
aptarnavimą, ko deja, padaryti dar
negalime. Todėl esam priversti savo
išradimus nebrangiai parduoti kitų
šalių žinomoms firmoms. Pavyz
džiui, Chemijos institutas, kurio
sukurtos metalų padengimo tech
nologijos buvo taikomos praktiškai
visoje SSRS automobilių gamybos
pramonėje, sudarė kontraktus JAV
firmomis. Jos mūsų produkciją par
davinės savo vardu, o Lietuvai teks
apie dešimt procento jų pelno. Nors
pajamos ir nedidelės, bet tai, šiuo
metu yra realus kelias į pasaulinę
rinką. Juo labiau, kad reklamos
meno dar tik pradedame mokytis,
nes iki šiol ji buvo nereikalinga.
Televizorius, automobiliius išpirk
davo ir su defektais.
- šiemet Lietuvoje numatoma
pradėti mokslinių laipsnių ir peda
goginių vardų nostrifikaciją. Kodėl
reikalinga ši procedūra?
- Sudarytos komisijos peržiūros
sovietiniu laiku apgintus darbus ir
turės spręsti yra jame mokslo ai- ne.
Juk buvo parašyta ir tokių disertaci
jų, mano įsitikinimu jų nedaug, kur
mokslo nė su žiburiu nerasi, nes
mokslinius laipsnius suteikinėjo ir
konjunktūros sumetaimais - buvo
skatinami darbai, įteisinantys parti
jos ideologiją. Tačiau tai, kad žmo
nės, ypač humanitarai turėjo daryti
reveransus oficialiajai politikai - ci
tuoti marksizmo “klasikus”, partijos
“išmintingus” nutarimus ar jos vadų
žodžius - nėra pretekstas nenostrifi
kuoti darbo. Pripažinti mokslo laips
nį neturės įtakos ir tai, kad žmogus
galbūt bendradarbiavo su KGB ar
kitomis slaptosiomis tarnybomis. Po
nostrifikacijos tik Sovietų Sąjungoje
vartotas terminas mokslų kandidatas
bus pakeistas į daktarą, o mokslų
daktarą vadinsime habilituotu dak
taru. Tokiu būdu atstatysime prieš
kario Lietuvos mokslo laipsnius.
Rita Grumadaitė
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA)
nuotraukoje Lietuvos Respublikos
mokslo tarybos pirmininkas profe
sorius mokslų daktaras Rimantas
Sližys.

surengtos dviejų dienų studijos, o Vil
niuje kas šeštadienį nariai renkasi į
seminarą, gvildenti aktualių moksli
nių problemų. Kokios formos yra
svarbesnės, Centro Valdyba vietoje
žino geriau, kokios tos dormos yra
svarbesnės.
- Ar susidariusi gana sudėtinga
politinė ir ekonominė Lietuvos pa
dėtis nekliudo Akademijos planams ir
užmojams?
- Akademija nėra politinė institu
cija, bet grynai mokslinė ir kultūrinė,
tad politika jos visiškai neliečia. Tie
sa, sovietinis režimas buvo ištrėmus
Akademiją iš tėvynės, bet ji, Dievo
globojama, išsaugo ir sustiprėjo
užsienyje. Tad ir toliau Dievas globos
Akademiją. Apie ekonominės padė
ties įtaką į Akademijos veiklą gali
spręsti tik Lietuvoje Akademijos
Centro valdyba.
- Jūs keliaujate į Lietuvą kaip tik
pačiame priešseiminio pasirengimo
įkarštyje. Ko tikitės iš naujos konsti
tucijos ir busimųjų Seimo rinkimų?
- Nieko negabu pasakyti, nes ne
turiu ryšio su Lietuva: laikraščiai te
pasiekia po mėnesio ar dar vėhau,
laiškai trunka vidutiniškai 10 dienų
(geru atveju), nors pasitaiko, kad už
trunka ir visą mėnesį. Faksas nevei
kia, nėra tiesioginio susisiekimo tele
fonu: per ketverius pastaruosius me
tus tepasisekė tik vienintelį kartą pa
sikalbėti, kitą kartą po pirmojo žodžio
pasikalbėjimas buvo nutrauktas.

130 šalių, eksponuojančių savo
naujausius leidinius. Ko daugiausia
klausė parodos lankytojai? Pažinti
nių knygebu, žodynų, leidinių kalbo
tyros klausimais, Lietuvos įstatymų
ir ekonomikos pagrindų anglų kalba,
leidinių apie Lietuvos papročius ir
tradicijas, žinoma, ir lietuviškus
patiekalus. Taigi išvada aiški - pa
saulis mūsų kol kas nepažįsta, bet
nori pažinti. O kai šitaip, nė kiek
neatrodo keista žinia, jog rašytojas
Romualdas Granauskas rašo kulina
rijos knygą. Ir ne bet kokią, o žuvies
patiekalų. Kaip teigia rašytojas, jis
pats yra surinkęs ir nemažai išban
dęs žuvies patiekalų receptų. Jo sko
niu abejoti nereikėtų, nes yra išvnęs
ne vieną puodą gardžios kvapnios
žuvienės iš paties sugautų žuvelių.
Romualdas Granauskas, ko gero,
bus vienintehs iš profesionalių ra
šytojų pokario metais, kuris skaityto
jams pasiūlys ne novelių knygą, bet
žuvų kulinariją. Nors šiaip jau pa
saulyje panašių dalykų žinoma. Štai
ir Vilniuje įsikūrusio kinų restorano
“Auksinis drakonas” vienas iš savi
ninkų, virėjas Chenas Jie yra dešhnties knygų autorius. Jo knygų iš
leista japoniškai ir angbškai. Laikas
parodys, ar bus jo vienuoliktame ro
mane lietuviškų motyvų.

VAT. R.

Salomėja Čičiškina

Atkelta iš 3 psi.

Tėviškės padangėje

“LA CIVILTA
CATTOLICA”
Spalio mėnesio pradžioje pasiro
dė naujas žurnalo “La civilta cattolica” numeris. Žurnalo vedamasis
skirtas bažnyčios mokymui apie taip
vadinamą “Dalinį teismą” po mir
ties. Aptariama “dalinio teismo” są
voka ir kalbama apie “dalinį” bei
“paskutini” - tai yra visuotinį teismą.
Tradicinis Bažnyčios mokymas skel
bia, kad po mirties žmogus išlieka
kaip dvasinė būtybė, turinti sąmonę
ir valią, taigi ir savąjį “aš”.
Si dvasinė būtybė, arba siela tęsia
savo būtį pagal savo pačios gyveni
mo pasirinkimą - stojasi Dievo akivaizdon arba yra nuo jo atskiriama.
Paskutinis arba visuotinis teismas,
kaip jį supranta Bažnyčia(reiškia
visos žmonijos stojimasį Dievo aki
vaizdom Kai kurie teologai yra linkę
kalbėti apie vieną teismą, įvyksiantį
iš karto po asmens mirties. Straips
nyje pabrėžiama, jog tokia nuomonė
neigia Bažnyčios mokymą apie kūno
prisikėlimą, tai yra apie galutinį
kūrinijos atnaujinimą “laikų pabai
goje”.
Jėzuitas Vincenzo Pioggi pristato
Popiežinės “Russikum” kolegijos ar
chyve saugomą buvusio kolegijos
rektoriaus Phihpe de Regis rankraštį
apie katahkų ir stačiatikių santykius.
Šis, prieš trisdešimt metų parašytas
tekstas išbeka labai aktualus mūsų
dienomis ir susišaukia su naujausiu
Popiežinės komisijos Rusijai doku
mentu. De Regis rašė, kad perspek
tyvus yra tik tikrai broliškas ben
dradarbiavimas su Rusijos stačiati
kių Bažnyčia, bendromis jėgomis
vystant spaudą, skatinant dvasinį gy
venimą.
Guido Sommavilia straipsnis
“Franz Kafka - religingas žmogus”
polemizuoja su literatūros kritikų ra
šiniuose paplitusia nuomone apie
Kafkos ateizmą. Straipsnio autorius
pateikia faktus, parodančius gilų
Kafkos rebgingumą, jo tikėjimą vil
ties, šviesos ir prisikėlimo Dievu.
Įvykių kronikoje analizuojama
Italijos socialistų partijos krizė, pris
tatomas Popiežinės komisijos Rusi
jai dokumentas- dėl katalikų apaš
talavimo Rusijoje.
Bibbografinės apžvalgos skyriuje
apžvelgiamas naujausios genų inžinierijai, dirbtiniam apvaisinimui ir
moralės klausimams sltirtos studijos.
Kino apžvalgoje pristatomas Ve
necijos festivalyje dalyvavęs italų re
žisieriaus filmas “Akmens siena”.
Pastatytas pagal austrų rašytojo
Adalberto Stiffer apsakymą, filmas
pasakoja apie nuošalaus kaimelio
kunigą. Kaip pastebima recenzijoje,
tai subtilus kinematografinis pasako
jimas apie dvasinį žmogaus taurumą.
VAT. R.

Sportais
Rimas Kurtinaitis į Australiją
Į Australijos profesionalų NBL
žaidynes įsijungia “Townsville
Suns” komanda. Jie pasiūlė dviejų
metų kontraktą Lietuvos krepši
ninkui Rimui Kurtinaičiui. Austra
lams jis buvo rekomenduotas buvu
sio Lietuvos olimpinės komandos
trenerio, amerikono D. Nelsono,
kuris apie R. Kurtinaitį yrač gerai
atsibepė.
Kaip spaudai pasakė “Townsville
Sun” treneris M. Braggas, tai yra
didelė rizika, nes jų komanda dabar
tik organizuojasi, ir nežinia kaip
viskas klostysis. Treneris mano gauti
vieną aukštaūgį ir R. Kurtinaitį gerą taškų medžiotoją, kas sudarytų
stiprią komandą.
Be šio “Townsville Suns” pasiū
lymo, R. Kurtinaičiui dar pasiūlyta
žaisti ir sudaryti kontraktus su Perthp ir Bisbanės komandomis.

“Profbasket” lygoje
Kauno “Atletas” Luganske (Uk
raina) pralaimėjo vietos “Spartakui”
85:101. Rezultatyviausias buvo Ž
GaibuSis, sumedžiojęs 24 taškus.
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PABĖGĖLIŲ 18 MILIJONŲ
Ženevoje Jungtinių Tautų Orga
nizacijos pabėgėlių komisariato va
dovė Sadako Ogata pranešė, kad, tu
rimais duomenimis, pabėgėlių skai
čius pasaulyje pasiekė 18 milijonų.
Vien šiais metais pabėgėlių skaičius
padidėjo trimis milijonais, kai tuo tar
pu į savo gyventas vietas galėjo su
grįžti tik apie pusantro milijono žmo
nių. Pabėgėlių srautas įgauna naujus
aspektus ir proporcijas, lyginant su
praeitimi. Dažniausiai minimi moty
vai apleidžiant Tėvynę yra etninės
problemos ir kariniai konfliktai. Pa
bėgėlių skaičiumi pirmauja buvusi
Jugoslavija, iš kur jau pabėgo 2,6
mln. žmonių. Iš Somalio yra pabėgę
apie 1 mln. gyventojų. Padrąsinančiu
ženklu - kalbėjo Sadako Ogata, šiandien galime laikyti ginkluotųjų
pajėgų panaudojimą humanitariniams
tikslams, tačiau kalboje taip pat buvo
pabrėžta, kad humanitarinė pagalba
gali tik padėti poliinėmis prie
monėmis sureguliuot įvairius konflik
tus, bet negali šių procesų pakeisti.

DĖL ABORTŲ AIRIJOJE
Airijos vyriausybė nutarė šių metų
gruodžio 3 dieną paskelbti referendu
mą, kuriame šalies piliečiai kviečiami
pasisakyti aborto klausimu. Tai jau
antrasis referendumas dėl abortų Airi
joje. 1983 metais vykusiame referen
dume du trečdaliai šalies gyventojų
pasisakė prieš aborto įteisinimą. Šiuo
metu paaštrėjo polemika šiuo klausi
mu ir iškilo naujo refemdumo būti
nybė. Airijos vyskupai dar kartą pa
brėžė, kad žmogaus gyvybė yra ne
liečiama nuo pat jos prasidėjimo. Kol
kas nėra jokių prognozių dėl būsimo
referendumo rezultatų.

FRANKFURTO
KNYGŲ MUGĖJE
Frankfurte 44-ojoje tarptautinėje
knygų mugėje 103-ims šalims atsto
vavo 8236 leidėjai. Šių metų parodos
įžymybė - Meksika, plačiai pristačiusi
savo knygų leidybą. Šių metų paro
doje sumažėjo kai kurių šalių leidyk
lų. Visų pirma - mažiau dalyvauja vo
kiečiai, pergyvenantys knygų leidy
bos sunkumus, susijusius su šalies su
sivienijimu, Ekonominiai sunkumai
nulėmė ir stambiausių Italijos lei
dyklų - tokių, kaip “Einaudi” nedaly
vavimą. Bet Frankfurto mugė lieka
pačia didžiausia knygų leidybos mu
ge, kurioje išryškėja knygų naujienos,
iškyla nauji autoriai.
Kalbėdamas mugės atidaryme
Meksikos rašytojas, Nobelio premijos
laureatas Ottavio Pažas ragino knygų
leidėjus turėti nar sos įvairinant knygų
rinką, ieškoti naujų autorių, išdrįsti
spausdinti “sunkius” tekstus, gerbti
mažumų interesus.

“GYDYTOJAI BE SIENŲ”
Romoje humanitarinei organizaci
jai “Gydytojai be sienų” buvo įteikta
Europos Tarybos žmogaus teisių pre
mija. Organizacija pavadinta “Gydy
tojai be sienų” - tai yra gydytojai, ku
rie nepaisydami valstybinių, tautinių
ir kitokių sienų ateina į pagalbą ten,
kur pagalbos reikia, buvo įsteigta
prieš 20 metų Paryžiaus priemiestyje.
Organizacijos įkūrėjai - Bernardas
Kušneris ir Xavieras Maniuelis daug
kam iš pradžių atrodė tik svajotojai.
Skeptikai teigė, kad neįmanoma ma
žu humanitarinės pagalbos šaukšteliu
išsemti neteisingumo marias. Bet ši
organizacija veikia, yra labai gerai or
ganizuota ir garsėja tuo, kad jos nariai
pirmieji pasirodo gamtinių ir sociali
nių nelaimių židiniuose. Organizacija
turi 800 savanorių 70 pasaulio šalių.
Paryžiuje esančioje organizacijos
būstinėje dirba 136 pastovūs darbuo
tojai ir 350 bendradarbių. Tai tikrai
yra “greito reagavimo korpusas”, ku
rio gydytojai dirba Hondūre, Libane,
Čade, Sudane. “Gydytojai be sienų”
organizacija yra bešališka, nepartinė,
nepolitinė. Įkūrėjai buvo ir yra tos
nuomonės, kad valstybinės humani
tarinės organizacijos arba pačios vals
tybės dažnai teikia humanitarinę pa
galbą dėl politinių paskatų.
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LENARTAS MERIS SKAIČIUOJA
PREZIDENTINIUS ŽINGSNIUS

Estijos prezidentas L. Meris
Paskelbęs kandidatu į premjerus
32 m. istoriką, dešiniųjų “Isamaa”
(“Tėvynė”) frakcijos lyderį Martą
Laarą, naujasis Estijos prezidentas
Lenartas Meris baigė pirmąją Vals
tybės susirinkimo darbo savaitę.
Isamaa įvykdė savo rinkiminius
pažadus “išvaliusi aikštelę”, bet ir opo
zicija jai per tą laiką ėmė ryškiau rody
tis. Nors parlamento spikeriu vėl tapo
Isamaa žmogus Julo Nugis, tačiau jis
laimėjo tik šešių balsų persvara. Buvęs
pirmasis premjeras E. Savisaaras tapo
spikerio pavaduotoju. E. Savisaaras,
Centro liaudies partijos vadovas ir Liau
dies fronto, vienos galingiausių opozici
nių jėgų bloko lyderis ir kitos opozi
cinės jėgos įsitikinusios, kad jaunuoliai,
gavę valdžią nesusitvarkys sujos našta.
Skirtingos nuo buvusios Aukš
čiausiosios Tarybos frakcijos, kai
deputatai atstovavo daugiau patys
save, dabar Estijos parlamentarai la
bai aiškiai pririšti prie frakcijų. Tai
parlamentinei kovai anot “Baltijskaja gazeta” apžvalgininko suteiks
daugiau dramatizmo, o kartu atpa
laiduos parlamentarus nuo asmeni
nių kiekvieno iš 101 deputato nuo
monių klausymosi. Isamaa, kurios
atstovas tapo Estijos prezidentu, jun
gia taip pat Socialdemokratų ir

V. Usinavičiaus (ELTA) nuotr.

Centro valstiečių partijas, o taip pat
Tautinės nepriklausomybės partiją
(kaip mūsų Laisvės lyga). Aišku,
kad politikos svorio centras bus Vy
riausybėje, nes pagal Estijos Konsti
tuciją prezidentas yra atstovaujamos,
o ne vykdomosios valdžios atstovas.
63 m. rašytojui L. Meriui teks užtik
rinti tautinę ramybę ir priiminėti už
sienio ambasadorius, o pagrindinę val
stybės valdymo naštą neš M. Laaras.
Tuoj po rinkimų Estijoje Rusija
priminė save, sakydama, kad nepakęs
to, jog daugybė rasų imigrantų negavo
Estijos pilietybės. Rusija savo Vyriau
sybės pressekretoriaus lūpomis teigė
vykdysianti kietą politiką prieš Estiją.
Vis dėlto reikia manyti, kad pa
čios didžiausios bėdos Estijoje jau
praeity. Pernai rudenį ir žiemą Estija
išgyveno tą patį, ką Lietuva dabar.
Tuomet mūsų vadai šaipėsi iš tų, ku
rie Estiją norėjo rodyti pavyzdžiu
Lietuvoje. Šiandien Estija turi savo
valiutą-kroną, ji vis mažiau priklau
soma nuo Rusijos rinkos, nes daug
eksportuoja į Švediją, Suomiją ir
Vokietiją. Taigi M. Laaro vyriausybė
iš esmės turi būti dėkinga “kietai”
Edgaro Savisaaro politikai, dėl kurios
žiemą jis prarado premjero postą.
Rimantas Vaitkūnas

LATVIJA:
ŠIMTAS DIENU SU SAVO VALIUTA
Per tą laiką, kai Latvija įvedė savo rublį vietoj sovietinio, pasak vieno
latvių žurnalisto, geriau nepasidarė, bet, ačiū Dievui, sakė jis, ir blogiau
netapo.
Šiandien Latvijoje apyvartoje yra
117 milijardų latviškų rb ir anot La
tvijos Banko pressekretoriaus šis
skaičius laikosi nuo pat liepos 20osios, kai vienintele valiuta šioje
Baltijos šalyje tapo latviškas rublis.
Emisija tapo valdoma, latviški rub
liai buvo pripažinti pinigais.
Latvijos Bankas atsisakė pasira
šyti LR emisiją net tada, kai reikėjo
“gelbėti” valstybės biudžetą. Vyriau
sybė galėjo gauti pinigų kaip ir kiti
klientai, t.y. imdama kreditą ir mo
kėdama procentus. Šitie kartūs vais
tai padėjo sustabdyti infliaciją. Ta
čiau iškyla kitų problemų. Laisvų
kreditų deficitas, kaip rašo “Baltijskaja gazieta” peraugo į visišką jų ne
buvimą o šitai, kaip teigia specialis
tai yra išvirkščioji infliacijos pusė.
Mat, dėl to krenta gamyba. Norinčių
gauti kreditų kur kas daugiau negu tų,
kurie galėtųjų suteikti, nors minimalus
procentas už paskolą jau šoktelėjo iki

120 procentų. Sumažėjo kredito ati
davimo laikas. Šiandien negausi kredi
to ne tik metams, bet ir pusmečiui.
Latvijos ekonomika pateko į ko
lapsą, nes už rusišką rublį duodama
tik 55 latviškų kapeikų, tad latvių
prekės Rytų rinkose tapo brangesnės
ir jų niekas ten nebeperka. Biznieriai
nori mauti tolyn iš Latvijos. Eko
nominė saviizoliacija, bedarbystė ir
gamybos sumažėjimas, štai kas tam
pa Latvijos ūkio kasdienybe.
Latvijos rublis žvalgėsi į Mask
vos valiutos aukcionus, kur už 1
USD jau duoda virš 300 rusiškų rb.
Buvo bijomasi latviško rublio kriti
mo ir finansinės pasaulio pabaigos.
Tačiau Latvijos “pinigėliai” nesu
drebėjo: USD šoktelėjęs iki 200
LRB/1 USD vėl stabilizavosi ties
180 LRB riba. Latvijos Bankas ėmė
pardavinėti valiutą, bet nenori pri
pažinti, kad tai intervencija, siekiant
išlaikyti stabiliu LRB.
ELR

KAINOS TALINE, RYGOJE, VILNIUJE

Rygoje
Taline
Vilniuje
0.172;
0.250;
0.102.
Pienas 2,5% (1 1):
1.875;
2.750;
1.325.
Sviestas (1 kg):
0.055;
0.056;
0.072.
Kiaušiniai (1):
0.391;
0.500;
0.361.
Benzinas A-76 (1 1):
0.203;
0.120.
0.500;
Balta duona (1 kg):
0.027;
0.021.
0.013;
Elektra (1 kw/h):
0.024.
0.031;
0.038;
Miesto transportas:
Visos kainos nurodytos Vokiečių DM. Kaip matome Vilniuje kol kas
brangiausi buvo tik kiaušiniai, tačiau šitai, matyt laikysis neilgai.

motnupos
“ERŠKĖTROŽIŲ
PAUKŠČIAI”
Yra legenda apie paukštį, kuris
savo gyvenime tik vieną karią gieda,
tačiau jo giesmė yra gražesnė už bet
kurio kito sutvėrimo. Apleisdamas
savo lizdą, jis nenuilstamai ieško
erškėčių medžio, kol jį suranda. Nu
tūpęs ir pradėjęs savo giesmę ant ša
kos, jis ją lenkia žemyn, siekdamas
didžiausio ir aštriausio dyglio, kuris
perveria jo kūnelį. Ir mirdamas jis
dar kartą pasikelia aukščiau mirties
kančios: jo giesmė skamba didingiau
už vyturėlio džiaugsmą ar lakštin
galos fleitą. Nepalyginamą gražią
giesmę jis apmoka savo gyvybe.
Tačiau visas pasaulis sustoja jos
klausytis, o Dievas danguje šypsosi,
kadangi gėrį galima pasiekti tik
didele auka” (įžanga iš Colleno Me
Cullongo romano “The thorn
birds”),
Vokietijos televizija rugsėjo mė
nesį milijonus žiūrovų išlaikė prie
“Erškėtrožių paukščių” (vokiškai
“Domėn Vogei”) filmo, rodyto prieš
penketą ar šešetą metų. Tai kunigo

(vėliau vyskupo ir kardinolo) Rapolo
de Briscassart’o ir kaimo mergaitės
Meggie Cleary, sulaukusios iš kardi
nolo sūnaus, kuris vėliau taip pat pa
sirinko dvasiškio kelią, tragiškai
žūdamas Graikijoje, meilės drama.
Pagrindines roles vaidina Richardas
Chamberlainas ir Rachaelis Wardes.
Siame romane autorė iškėlė du
aspektus - celibatą ir kardinolo gar
bės troškimą. Garbės troškimas yra
baisi jėga, veikianti mumyse ir prieš
mus. Panašiai buvo ir su kardinolu
Rapolu de Briscassart’u, kovojusio
su meile ir garbės troškimu. Tikiu,
kad daugelis romaną skaitė, kiti ma
tė filmą, tad plačiau prie turinio ne
sustosiu, pažymėdamas, kad romano
autorė ir filmo kūrėjai stipriai užga
vo Katalikų bendriją bei Kristaus
vynuogyne dirbančią dvasiškiją.
Islamo pasaulis stipriai reagavo į
S. Rushdie leidinį, pasmerkdamas
autorių mirčiai. Tuo tarpu po “The
thorn birds - paukštis dyglys” filmo
vokiškoje spaudoje tepasirodė kelių
eilučių Katalikų Bendrijos atstovo
laiškutis.
Kazys Baronas

KULTŪRAI REIKIA 700 MILIJONŲ
Spalio 20 d. vykusioje spau
dos konferencijoje Lietuvos Res
publikos kultūros ir švietimo min
istras D. Kuolys pareiškė, kad
Lietuvos kultūros išlaikymui ir jos
pristymui pasauliui reikia 700
milijonų (talonų) sumos.

Iš šios sumos 120 mln. būtų ski
riama bibliotekoms, 62 mln. - mu
ziejams, kultūrinei spaudai, leidybai
- 84 mln., teatrams ir koncertinėms
organizacijoms - 6 mln. 700 tūks
tančių, o likusią sumą išskirstyti
įvairiems renginiams finansuoti.

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 JŪRA 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 vieno
je 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.
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įurcpes LIETUVIS
EUROPE'S LITHUANIAN - Lithuanian weekly
REGISTERED AS A NEWSPAPER AT THE POST OFFICE
Printed and published by Lithuanian Association in Gt. Britain and Lithuanian
Hpuse Ltd., 2 Ladbroke Gardens, London W11 2PT, England
Tel.: 071-727 2470 Fax:071-792 8456
Prenumeratos kaina metams: Didžiojoje Britanijoje - 23 svarai;
Vokietijoje - 85 DM. Visur kitur - 30 sv.
Vienoje skilty įdėto skelbimo kaina 10 sv. už 25 mm. Didesni skelbimai
atitinkamai brangiau. Už laikraštyje kieno nors spausdinamų skelbimų turinį nei
leidėjai, nei redakcija nesiima atsakomybės.
Redaguoja redakcinis kolektyvas. Vyr. redaktorius Vladas Dargis
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra. Nepanaudoti
rankraščiai, jei iš anksto nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakcijos ir leidėjo nuomonę.

Lietuvių K ronika
KADA-KAS-KUR?
lapkričio 20-22 dd.- Vokietijos
LB darbuotojų
Romuvoje.

suvažiavimas

"EUROPOS LIETUVIS"
SPAUSDINAMAS VILNIUJE
Šis "EL" Nr. 42 išsiųstas iš
Vilniaus spalio 26 d.
"EL" redakcijos ir adminis
tracijos adresas pasilieka tas pats.
Siųsdami "EL" prenumeratą pažy
mėkite:

"Europos lietuvio" adminis
tracijai, 2 Ladbroke Gardens,
London, Wil 2PT.
Tel.: 071-727 2470
Faksas:071-792 8456
******
"EL" adresas Vilniuje:
Strazdelio 1, Vilnius 2600,
Lietuva-Lithuania.
SL 1436
Tek: 010 70122 622 466
Faksas: 010 70122 614 984

LONDONE
Britų-Lietuvių
pagalbos fondas
vaikams Lietuvoje
Gautos šios aukos:
300 sv. - Margereta Knabikienė, Alfonso Knabiko atminimui, iš
Londono.
50 sv. - V. šližienė, vietoje Ka
lėdinių sveikinimų iš Derbey.
10 sv. -1. Setzin, iš Derbey.
Be to, Sporto ir socialinio klubo
nariai per klubo sekretorę Mariją
Kalinauskaitę-Hoye paaukojo daug
rūbų, avalynės ir kitų daiktų.

******
Spalio 4 d. Londono lietuvių
Švento Kazimiero parapijos kle
bonas dr. Jonas Sakevičius, MIC
pašventino ir palaimino kelionei iš
Londono į Vilnių specialiai nu
pirktą bei įrengtą invalidams vai
kams važiuoti greitosios pagalbos
autobusą. Ta proga parapijiečiai
prikrovė kelias dėžes saldainių ir
kitų skanumynų Vilniaus invalidų
vaikų ugdymo centro vaikams.
Fondo vadovybė dėkinga vi
siems aukotojams ir kartu prašo ir
toliau neužmiršti Lietuvos vaikų.
Aukas siųsti:

British Lithuanian Relief Fund
for Children in Lithuania
21 The Oval London E2 9DT.

PAMALDOS
Nottinghame - lapkričio 1 d.,
11.15 vai. Židinyje. Po to autobusu
vykstam į liet, kapines maldai už
mirusius. Per Vėlinių aštuondienį
gedulingi mišparai 17.30 vai.
Bradforde - lapkričio 1 d.,
12.30 vai.
Nottinghame - lapkričio 8 d.,
11.15 vai., Židinyje.
Eccles - lapkričio 8 d., 12.15
vai.
Nottinghame - lapkričio 15 d.,
11.15 vai., Židinyje.
Derbyje - lapkričio 15 d., 14
vai,. Bridge Gate.

SKAUTŲ
SAVAITGALIS
Rugsėjo 18-20 dienomis į Lie
tuvių Sodybą buvo suvažiavę
skautų vadovai, skautės ir skautai.
Skautišką savaitgalį sudarė 34
narių, sesių ir brolių, skautiška
šeima.
Stovyklą organizavo ir jai
vadovavo jauni vadovai. Brolijai
vadovavo s.v. P. Markevičius su
Uilkininkais. Seserijai - vyresnioji
skautė Z. Žilinskaitė su talkinin
kėmis. Tai buvo skilčių jaunes
niųjų vadovų mokymas, kaip pa
tiems pavyzdingai pastovyklauti.
Skautininkams atiteko praktiniai
darbai ir ruoša virtuvėje. Visiems
buvo įdomus ir smagus skautiškas
savaitgalis.
Sekmadienį kunigo A. Gerybes
atnašaujamose šv. Mišiose dalyva
vo skautai. Po to buvo tęsiamas
posėdis.
Posėdyje dalyvavo: J. Alkis, V.
Gasperienė, G. O'Brien, V.
O'Brien, VI. Gedmintas, kun. A.
Geryba, J. Levinskas, A. Klimas,
M. Gasperas, K. Harms, F. Harms,
P. Markevičius jr J. Maslauskas.
Įvyko šakų pranešimai. Paliesta
tolimesnė skautiška veikla ir "Bu
dėkime" leidimas.
Vyt. Keriui "Budėkime" redak
toriui ir J. Levinskui - "Budėkime"
administratoriui, visų vadų ir skai
tytojų vardu išreikšta nuoširdi ir
skautiška padėka. Dėl lėšų stokos
prieita išvada prieškalėdinį "Bu
dėkime" pabandyti leisti skirtingo
dydžio. H. Gasperas iš Nottinghamo apsiėmė išleisti "Budė
kime" numerį. Kviečiame rašan
čius siųsti korespondencijas H.
Gasperui. Laukiame visų ir apie
viską: mokslą, skautišką veiklą,
iškylas, išvykas ir t.t Nutarta kitą
skautų vadijos posėdį surengti lap
kričio 14 d. Nottinghame.
J. Maslauskas

Aukos skautų veiklai
Per dr. Antaną Nasavą gauta iš
X - 20 svarų,

AUKOS LIETUVOS
RAUDONAJAM KRYŽIUI

Kreditas pusė milijono

DBLS Tarybos suvažiavime
pranešimą apie L.R.K. rėmėjų
veiklą padarė p. B. Butrimas. Ta
proga buvo pasidalinta mintimis
. apie tolimesnę paramą vargs
tantiems ligoniams, invalidams,
seneliams ir kt. Lietuvoje.
Suvažiavimo metu Raudonajam
Kryžiui aukojo V. O'Brien - £10.
Už auką nuoširdžiai dėkojame.

Spalio 21 d. Vašingtone Tarp
tautinio valiutos fondo vykdančiųjų
direktorių taryba svarstė Lietuvos
Vyriausybės ekonominės politikos
memorandumą. Sis dokumentas pa
ruoštas kartu su TVF ekspertais ir
garantuoja Lietuvai pasaulio finansi
nių organizacijų paramą.
Jei memorandumas bus patvirtin
tas, Lietuvai bus suteikta 87 mln.
JAV dolerių lengvatinių kreditų. Jie
turėtų būti skirti savai valiutai stabi
lizuoti, tačiau manoma, kad nemaža
dalis bus panaudota energetiniams
ištekliams pirkti.

Aukas prašome siųsti šiuo adresu:
LITHUANIAN RELIEF
2 Ladbroke Gardens
London Wil 2PT

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS,
įsikūręs laisvoje Lietuvoje tik 1991 01 01, kreipiasi į Jus su prašymu:
gal atsirastų žmonių ar organizacijų, galinčių padėti įsigyti Klaipėdos uni
versiteto mokslinei bibliotekai "Academic Press" (Londonas) leidykloje iš
leistą 18 tomų "Enciclopedia of Physical Science and Technology".
Mūsų universiteto Technikos ir Gamtos fakultetų profesoriams, dėsty
tojams ir studentams ši enciklopedija labai reikalinga, nes norėtume matyti
būsimą Lietuvą žengiančią kartu su visu pasauliu techninės pažangos keliu.
Kitų galimybių įsigyti užsienyje išleidžiamus panašius leidinius mūsų
universitetas kol kas neturi.
Tikėdamiesi Jūsų pagalbos su pagarba irviltimi Klaipėdos universiteto bibliotekos skaitytojų ir darbuotojų vaidu direktorė Janina Pupelienė
Bibliotekos adresas:

Klaipėdos universiteto biblioteka,
S. Nėries 5,
5799 Klaipėda,
LITHUANIA
SKELBKITĖS

LONDONE IR VILNIUJE

LEIDŽIAMAME
"EUROPOS LIETUVYJE"

LONDONAS VILNIUS
Nuo 1992 m. rugsėjo 3 d.
prasidėjo tiesioginis
SAVAITINIS
susisiekimas lėktuvu
Londonas -Vilnius
ir atgal.
Pirmadieniais skrydis TE 452
iš Londono į Vilnių 13.55 vai.
Šeštadieniais skrydis TE453
iš Londono į Vilnių 16.15 vai.

Abu skrodžiai iš Heathrow,
Terminal 3
Dėl bilietų kreiptis:
Gunnel Travel Service Ltd.,
Tel.: 0206 322352
J. Sukaitis - 10 svarų,
V. Miškinis - 20 svarų.
Skautiškos idėjos dosniems
rėmėjams išreiškiamas nuoširdus ir
skautiškas AČIŪ!
Skautų vadovybė

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ?
PRALEISKITE ŠV. KALĖDAS IR NAUJUS METUS
SU GIMINĖM LIETUVOJE
Gruodžio 14 d, 16.15 vai, išskrendame iš Heathrow
Lietuvos Oro Linijos (LAL) lėktuvu. Vilniuje būsime 21.05 vai.
(Lietuvos laiku). Lietuvoje galėsite pabūti vieną mėnesį.
Grįžimas pirmadienį arba šeštadienį.

KAINA £250.00. Plius draudimas.
Užsiregistruojant užmokėti £50.00 deposito.
Taip pat galime priimti registravimus
gruodžio 19 ir 21 d. reisams į Vilnių.

KAINA Šioms DIENOMS £286.00. Plius draudimas.
Siems reisams reikalaujame pilno mokesčio su registravimu.
Kadangi skrydžiai bus pilni, prašome anksčiau registruotis.
Atskridę šiais reisais, Lietuvoje galėsite pabūti tris mėnesius.

Prašome kreiptis: P. V. Bulaitis, 40, Connaught Ave.,
North Chingford, London E4 7AA. Tel. 081 529 1393.

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

NOTDNGHAMO
MOTERŲ DRAUGUA
spalio 31 d. 18 vai.
Latvių klube,
1A Standhill Rd.
Carlton Hill. Nottingham,
ruošia

RUDENS BALKŲ
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

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

PASAULYJE
Kinijos "kapitalizmas"
Keturioliktas Kinijos komunistų
partijos kongresas vienbalsiai nutarė
eiti į rinkos ekonomiką, kas atrodytų
komunizmo išsižadėjimas, bet ne
visai taip. Mat nors ir bus siekiama
suprivatinti ekonomiką, žmonių
laisvė tebelieka suvaržyta kaip k iki
šiol. Tą Kinija vadina socialistine
ekonomika. Pripažįstama, kad žmo
nių gerovė yra pakilusi, ir Kinija
nepergyvena tos pačios ūkinės kri
zės, kurioje dabar yra Vakarų pa
saulis. Buvęs Sovietų Sąjungos pre
zidentas M. Gorbačiovas taip pat
sakėsi norėjęs vykdyti reformas,
siekdamas, kad pati komunistų parti
ja reformuotųsi į kapitalistinę partiją,
pravedant reikalingas rinkos preky
bos reformas.
Kinijos komunistų partija pajau
nėjo. Daug senyvų vadų atsistatydi
no ir jaunesni, geriau išsilavinę ir
reformų siekiantys asmenys buvo
išrinkti į Centro Komitetą bei Politbiurą.

Britai - europiečiai!
Savo vizito Vokietijoje metu
Britanijos karalienė Elžbieta II
vienoje savo kalboje, gal nelauktai,
priminė savo klausytojams, kad
britai irgi yra europiečiai. Toks pri
minimas buvo reikalingas ne vien
dėl geografinės padėties, bet ir dar
nuomonės, kad Britanija tebėra dau
giau linkusi į draugystę su Amerika
negu su Europa. Pastaruoju metu
prie to prisidėjo ir anglų-vokiečių
ginčai dėl svaro nuvertinimo, dėl to
yra ir Bundesbankas kaltinamas.
Karalienės vizitas buvo suplanuo
tas daug anksčiau, jo tikslas tuos
santykius pagerinti, kas atrodo ir bus
pasiekta, nes karalienė net ir Dresdene buvo gražiai sutikta.

Didžiosios Britanijos
vyriausybės krizė
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Kai jau net draugiški laikraščiai ir
tos pačios partijos nariai atsisuko
prieš savo vyriausybę, tas jau
visiems įrodė, kad yra kas nors
negero. Po to, kai konservatorių par
tija, vadovaujama Johno Majoro,
ketvirtą kartą iš eilės laimėjo
rinkimus, vyriausybė buvo vertina
ma labai aukštai ne vien partijoje,
bet ir visuomenėje. Tačiau keli įvy
kiai vienas po kito sumažino visuo
menės pasitikėjimą vyriausybe. Pir
miausia svaro nuvertinimas tuoj po
garantijos, kad jis nebus nuvertintas.
Antra - Krašto ekonominio gyveni
mo pablogėjimas po to, kad vyriau
sybės nariai teigė, kad saulė jau teka
ir trečia - pagaliau staigus prane
šimas apie anglies kasyklų uždary
mus, po kurių 30.000 angliakasių
liktų be darbo. Visa tai iššaukė tokį
pasipriešinimą, kad vyriausybė buvo
priversta anglių kasyklų uždarymą
sušvelninti. Tačiau tai tik iš dalies
palengvino vyriausybės naštą. Vy
riausybės likimas tebekabo ore.
Ypač reikalaujama dviejų vyriausy
bės narių atsistatydinimo: Norma
nas Lamontas, finansų ministras, at
sakingas už svaro nuvertinimą ir
bendrą ekonominę politiką, ir preky
bos ministras Michaelis Heseltine’as, atsakingas už anglies kasyk
las. Pats premjeras Johnas Majoras
irgi kritikuojamas už tai, kad jis silp
nai tevadovauja.

GATI
Tos raidės jau šešis metus suka val
stybės vyrų galvas ir neranda sprendi
mo iki dabar. Atrodo, kad pagaliau bus
rasta išeitis, kuri pagerintų gyvenimą
visame pasaulyje. Tos raidės reiškia
derybas dėl tarifų, muitų ir kitų
suvaržymų sureguliavimo, ypač tarp
Amerikos ir Europos Bendrijos, kad
tuo palengvinti prekybą tarp tų valsty
bių. Didžiausia kliūtis susitarimui
buvo Prancūzijos nenoras sumažinti
pašalpų ūkininkams, kurios leidžia
juos parduoti savo produktus pigiau.
Tai nepatinka prezidentui G. Bushui.

