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Dienos aktualija

LDDP čiumpa jautį už ragų, 
o opozicija dar nenori suprasti, 

kodėl pralaimėjo
Sekmadienį, lapkričio 30 d. nau

jai išrinktas Seimo pirmininkas Al
girdas Brazauskas, einantis ir Lie
tuvos Respublikos prezidento parei
gas, pasirodė televizijos laidoje 
“Valstybės vadovo pozicija”, kurią 
buvo įsivedęs Vytautas Landsber
gis. Algirdas Brazauskas citavo 
Homerą, ir politiniai apžvalgininkai 
pradėjo spėlioti, kuris LDDP lyderio 
padėjėjų rašė šią kalbą. Algirdas 
Brazauskas kalbėjo apie tai, kad 
vyriausybę turi sudaryti specialistai, 
o politikai šioje krizinėje situacijoje 
turį užgniaužti savo ambicijas. 
“Nevalia atstumti nė vieno žmo
gaus, sakė Algirdas Brazauskas, ku
ris dar vakar buvo mūsų oponentas, 
o Šiandien yra pasirengęs ir nori 
dirbti. ” Jis pakartojo įkyrėjusią, bet, 
matyt, skurdiesiems Lietuvos sluok
sniams patinkančią mintį, kad Tarp
tautinis valiutos fondas “neturi iš
samios informacijos apie mūsų eko
nominę būklę ir- katastrofiškai žemą 
gyvenimo lygį”.

Algirdas Brazauskas pasisakė už 
tolesnę rinkos reformą, privatizaciją, 
tačiau, kaip taikliai vedamajame 
pastebėjo didžiausias šalies dien
raštis “Lietuvos rytas”, “sekmadie
ninė A. Brazausko kalba per televi
ziją šią abejonę (ar LDDP sugebės 
išsukti iš gerai išvažinėtų planinės 
ekonomikos vėžių - “E.l. ”) sustipri
no dar labiau, nors laikinai einantis 
Prezidento pareigas tvirtino, jog jis 
laikysis rinkos ekonomikos kurso.

Apskritai, LDDP lyderio kalba 
rodo, kad nors ši partija, priešingai 
negu šneka jos oponentai, ir nėra 
Maskvos agentai, norintys parduoti 
Lietuvą, tačiau jie sunkiai tesuvokia, 
kas yra rinka, ir kuo socializmas ski
riasi nuo kapitalizmo. Atrodo, jie 
nesupranta, kad po 1989 m. rudens 
praėjo net trys metai, o LDDP na
riai per tą laiką tik paseno trejetu 
metų. Algirdas Brazauskas, didelei 
verslininkų nuostabai drąsiai pas
kelbė, kad “bus skirti kreditai su
kaupti maisto produktų atsargas”.

“Šaldytuve padėtas sviestas ir 
sūris, šaipėsi “Lietuvos lytas” veda

majame, palūkanų neduoda”.
Opozicijos pusėje, regis, taip pat 

nėra aiškios krypties, kur sukti savo 
vežimą. Pasigirdo jau kalbų, kad 
Sąjūdžiui laimėti sutrukdė jų rėks
niai ir triukšmadariai (kažkada vad
inti didžiausiais patriotais). “Lietu
vos aidas” savo vedamuosiuose pra
dėjo gražiau negu iki šiol atsiliepti 
apie Lietuvos kapitalistus ir net, o 
tempera, o mores, jo vyr. redaktori
aus S. Stomos lūpomis paskelbė, 
kad “esame tikri - didesnė dalis iš 
817331 žmogaus, balsavusio už 
LDDP sąrašą, turėtų būti Lietuvos 
patriotai”.

“Akivaizdi klaida, anot “Lie
tuvos aido” vedamojo, buvo LDDP, 
kaip penktosios kolonos, kaip ne
priklausomybės priešininkų, kritika 
a priori. Jie - buvę komunistai, vadi
nasi, Lietuvos priešai ir išdavikai. 
Tai žeidė daugelio buvusių eilinių 
komunistų, jų šeimos narių ir artimų 
pažįstamų orumą. Šitokia kritika 
jiems atrodė neteisinga ir todėl 
veikė priešingai".

Krikščionys demokratai, regis, 
ieško kelių į protą, ir gali būti, kad 
ateityje būtent jie spalvins dešinės 
politiką, nes Sąjūdis, tą rodo po jo 
Seimo tarybos posėdžio padaryti 
pareiškimai, vėl siūlo”nepamiršti 
praeities”, sąjūdininkai gąsdinasi 
patys ir gąsdina kitus, ir vargu ar 
tuo gali padidinti savo rinkėjų 
skaičių.

Sąjūdžio Seimo tarybos pareiš
kimas, kurį visą galima perskaityti 
“E.l.” ketvirtajame puslapyje, iš es
mės yra socialistinės orientacijos: 
“neleisti dirbtino įmonių bankroto”, 
“sunkumų našta turi būti teisingai 
paskirstyta įvairioms socialinėms 
grupėms". A. Brazauskas savo kal
boje kartojo tą patį: “sieksiu, kad re
forma ir privatizacija vyktų realiai ir 
kad būtų kiek galima sušvelninti so
cialinės reformos padariniai”.

Visa tai rodytų, kad šiuo metu 
Lietuvoje tiek pozicijoje, tiek opozi
cijoje yra atgyvenusios savo amžių 
politinės jėgos.

Rimas Užpelkis

Lietuvos vyriausybės ministras pirmininkas - 
Bronislovas Lubys

Gimė 1938 10 08 Plungės mies
te, lietuvis. 1963 m. baigė Kauno po
litechnikos institutą, inžinierius tech
nologas. Chemijos mokslų kandi
datas, docentas.

1963-1985 m. dirbo Jonavos 
“Azoto” gamybiniame susivienijime 
cecho skyriaus viršininku, cecho vir
šininko pavaduotoju, cecho virši
ninku, skyriaus viršininku, nuo 1985 
m. - šio susivienijimo generalinis di

Rietave atidengtas Laisvės paminklas
Lapkričio 27-ąją į Rietavą rinkosi kraštiečiai iš visos Lietuvos. Miestelis 

pažymėjo kebas reikšmingas sukaktis: 100 metų pirmajai Lietuvoje elektrinei, 
110 metų pirmajai telefono linijai Rietavas - Plungė - Kretinga - Palanga, 120 
metų pirmajai profesionaliajai muzikos mokyklai, 150 metų pirmosios taupomo
sioms valstiečių kasoms, 135 metai, kai buvo parengtas spaudai pirmasis 
Lietuvoje savaitraštis “Aitvaras” (deja, carinės valdžios cenzūra jį sulaikė). Prieš 
200 metų Rietavui buvo suteiktos Magdeburgo teisės.

Visi šventės dalyviai ir svečiai pagerbė Rietavo vardą išgarsinusių 
kunigaikščių Oginskių atminimą. Jų amžino poilsio vietoje - Baltojoje Aušros 
vartų Dievo motinos koplyčioje padėta gėlių , uždegtos žvakelės. Ant buvusių 
rūmų vartų atidengta paminklinė lenta. Šventiniuose renginiuose dalyvavo lai
kinai einantis Lietuvos Respublikos ministro pirmininko pareigas Aleksandras 
Abišala, Plungės rajono vadovai.

Lapkričio 28-ąją Rietavo pašte specialiu proginiu žymekliu buvo ant
spauduojami vokai. Miesto aikštėje ir kultūros namuose vyko šventinė mugė, po 
pietų - susitikimas su kraštotyrininkais, leidinių apie Rietavą autoriais.

Sekmadienį po šventų mišių Laisvės aikštėje buvo atidengtas atstatytas 
Laisvės paminklas.

Bernardo Aleknavičiaus (ELTA) nuotr.

rektorius. Nuo 1983 m. dėsto Kauno 
politechnikos institute.

1989-1900 m. Lietuvos pramoni
ninkų asociacijos tarybos ir prezidiu
mo narys, nuo 1990 m. vicepreziden
tas. Nuo 1989 m. Jonavos rajono svei
katos apsaugos fondo pirmininkas.

Yra paskelbęs mokslinių darbų 
azotinių mineralinių trąšų gamybos 
technologijos tobulinimo, jų panaudo
jimo, chemijos pramonės vystymo 

klausimais, daugelio išradimų auto
rius ir bendraautorius. Mokslo, tech
nikos ir ekologijos klausimais darė 
pranešimus įvairiuose simpoziu
muose Lietuvoje, TSRS, JAV, 
Japonijoje, Suomijoje.

Vedęs, žmona inžinierė, dirba 
Jonavoje.

Išrinktas premjeru 87 balsavus 
už, 40 susilaikius.

V. Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Kas taikys į 
Lietuvos Res 
publikos Pre 
zidentus? Ši- 
klausimas rūpi 
gal daugiau 
politikams nei 
tiems, nuo k u 
rių valios pu 
klausys vieno 
ar kito kan 
didato sėkme 
pirmuosiuose po Nepriklausom) bes 
atgavimo Lietuvos Prezidento rinki
muose. Politikų sluoksniuose daž
niausiai minimi seniai girdėti vardai - 
Vytautas Landsbergis ir Algirdas 
Brazauskas. Tačiau, jeigu atsirastų 
rimtas konkurentas vienam, atrodo, 
jog kitas yra pasirengęs pasitraukti. 
Kas galėtų būti trečiasis, kandidatas, 
galintis sugriauti žmonių sąmonėje įsi
galėjusius stereotipus: arba tas, arba 
tas.

Kaip praneša “Laisvosios Euro
pos” radijas, kandidatuoti į Lietuvos 
prezidentus gali, be Vytauto Lands-

Stasys Lozoraitis sutiktų kandidatuoti į Lietuvos prezidentus
bergio ir Algirdo Brazausko, Lietuvos 
ambasadorius Jungtinėse Amerikos 
Valstijose Stasys Lozoraitis, taip pat 
paskutinysis VLIK’o pirmininkas, 
dabar jau Seimo narys Kazys Bobelis, 
gal net vienas iš socialdemokratų par
tijos lyderių, taip pat Seimo narys Ka
zimieras Antanavičius.

Štai ką dėl Prezidento rinkimų 
“Laisvosios Europos” radijui pasakė 
vienas iš galimų kandidatų STASYS 
LOZORAITIS.

- Gerbiamas ambasadoriau, Lietu
voje kalbama, kad Jūs kandidatuosite į 
Lietuvos Prezidentus. Ar tai yra tik 
gandai, ar tos kalbos turi savo pa
grindą?

- Aš gahu patvirtinti, kad Lietuvoje 
ya kilęs projektas į Prezidento rin
kimus įvesti visiškai naują asmenį. 
Šiuo klausimu aš nesu turėjęs plates
nių pasitarimų. Esu tik trumpai kal
bėjęs su kebais asmenimis, kuriems 
paaiškinau savo nusistatymą šiuo 

klausimu.
- Ar Jus jau kontaktavo kurios nors 

Lietuvos pobtinės jėgos, kokie nors 
politikos veikėjai?

- Kontaktų nedaug esu turėjęs, ta
čiau tų kontaktų metu nesu,sakyčiau, 
kalbėjęs labai plačiai ir nesu jų pa- 
hetęs labai gihail. Sakyčiau, projektas 
yra tiktai pačioje pradinėje stadijoje.

- Ar galėtumėte paminėti, su ko
kiomis pobtinėmis jėgomis Jūs jau 
esate kalbėję?

- Manyčiau, kad būtų dar per anks
ti minėti tas pobtikos jėgas arba at
skirus individus, kuriems buvo malo
nu su manim sueiti į kontaktą.

- Kokios aplinkybės sugundytų Jus 
kelti savo kandidatūrą? Kokia turėtų 
būti Lietuvoje politikos konjunkūra?

- Pasiūlymą dalyvauti Prezidento 
rinkimuose aš galėčiau priimti tiktai 
tuo atveju, jeigu būčiau įsitikinęs, kad 
mano dalyvavimas yra naudingas 
mūsų kraštui. Visų pirma, žinoma, 

turėčiau žinoti, kad šiam projektui yra 
tam tikras mūsų pobtinių partijų ir vi
suomeninių junginių jau iš anksto ro
domas pritarimas. Be šitokio pritari
mo, manau, kad mano kandidatūra ne
turėtų tos prasmės, kurią jai norėčiau 
duoti. Ji turi būti, ji turėtų būti vieni
janti visas mūsų jėgas, kad galėtume 
kaip galima greičiau išeiti iš esamos 
krizės. O išeiti mes galūne. Tam mes 
turime daug darbščių žmonių ir tikrai 
nemažą užsienio supratimą.

- Kuo Jūs išsiskirtute iš kitų kandi
datų, koks galėtų būti Jūsų asmeninis 
įnašas į Lietuvos padėties stabilizavi
mą?

- Ką galėtų mano kandidatūra 
įnešti nauja į Lietuvos gyvenimą? 
Mail atrodo, kad šiuo metu Respub
likos Prezidento pareiga turėtų būti 
garantuoti mūsų Respublikos nepri
klausomybę, jos Konstituciją, kviesti į 
darbą gabmai didesnes pohtines bei 
visuomenines jėgas, būti valstybės ir 

pohtikos gyvenime tarpininku. Man 
atrodo, kad Lietuvos piliečiai yra pa
vargę gyventi nuolatinėje pobtinėje 
įtampoje. Reikia bandyti geriau orga
nizuoti Valstybės gyvenimą, gelbėti 
ne tik ekonomiką, bet ir Valstybės 
struktūras, kurios yra reikalingos vi
siems. Valstybės galva turi būti pata
rėjas, dvasinio atsinaujinimo variklis, 
demokratinio gyvenimo garantas. 
Taigi, mano kandidatūra negab būti 
statoma prieš mūsų didžiąsias bei 
svarbiausias pohtines jėgas, turi būti 
siūloma kaip išeitis iš gana sunkios ir 
visus jaudinančios padėties.

- Minėjote, kad lauktumėte visų 
pobtinių jėgų pritarimo. Ar tai reikštų, 
jeigu viena jėga nepritaria, tai Jūs 
atsisakote kandidatuoti. Ar pakaktų, 
kad būtų toks bendras konsensusas?

- Man atrodo, kad bendro konsen
suso pakaktų. Tačiau reikėtų pažiūrėti,

Nukelta į 3 pis.
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Busimųjų aktorių krikštynos

Muzikos akademijoje neseniai buvo iškilmingai “pašventinti" pagal 
graikiškas tradicijas dviejų grupių teatrinės specialybės pirmakursių. Šias 
dvi grupes ruoš žinomi režisieriai Dalia Tamulevičiūtė ir Jonas Vaitkus su 
kompozitoriumi Feliksu Bajoru, mat šioje grupėje studentai bus ruošiami 
pagal sustiprintą muzikinę programą.

Nuotraukoje: grupė pirmakursių, davusių įžadus būti pavyzdingais stu
dentais.

Algimantas Žižiūnas

SEPTYNIOS DIENOS
Kai protas vaikšto i§ paskos

“Prieš rinkimus išryškėjusios 
Centro problemos toliau intensyviai 
sprendžiamos. Jau beveik visuotinai 
sutariama, kad būtinas centristinių 
jėgų suvienijimas” - rašoma “At
gimimo” (11 30) savaitraščio R. 
Ozolo straipsnyje “Centras”.

“Ir dešinės, ir kairės, t. y. ir 
kapitalizmo, ir socializmo istorinė 
sklaida jau įvyko, jų turėtas kon
struktyvusis potencialas pa
demonstruotas akivaizdžiai - mili
jardų žmonių, planetos gamtos, 
visos gyvasties suproblemintu 
likimu. Mes akivaizdžiai stovim 
prie ne tik naujo amžiaus - prie 
nežinia kiek amžių truksiančios 
epochos slenksčio” - rašo straips
nio autorius. Šiandieninės Lie
tuvos Centro klausimas - tai Lie
tuvos tvarkos, jos gyvenimo būdo 
ir stiliaus, jos tikslų klausimas. 
Politinį centrą Lietuvoje kurian
čios jėgos pirmiausia yra prieš 
pradedančias ryškėti socialistines 
tendencijas tiek kairėje, tiek deši
nėje. “Šiandien jau galima taip pat 
aiškiai pasakyti, kad centro jėgos 
Lietuvoje yra ir bus liberalistinės” 
- nurodoma straipsnyje. Spręs
damas savo problemas Centras 
galėtų padėti sukurti šiuo, metu 
Lietuvoje dešiniųjų partiją, tačiau 
pats ja neturėtų virsti - “nuo to tik 
padidėtų visuomenės konfrontaci
jos ir valstybės nestabilumo gali
mybės”.

Kaip voverė rate

“Lietuviškos prekės tampa per 
brangios ne tik Rytams, bet ir 
Vakarams” - rašoma savaitraštyje 
“Litas” (Nr. 49).

“Dėl pasaulinių energetinių iš
teklių kainų daugeliui Lietuvos 
įmonių gresia bankrotas. Sužlugti 
netrukus gali tiek mažos, tiek di
delės, monopolinę produkciją ga
minančios firmos. Išsigelbėjimo 
beveik nemato net tos, kurios 
didžiąją dalį produkcijos ekspor
tuoja į Vakarus”. Straipsnyje 
apžvelgiamos konkrečios įmonės, 
gamyklos, kurių padėtis vis blo
gėja. Jonavos “Azoto” įmonė dėl 
aukštos gamtinių dujų kainos bus 
priversta mažinti energijos suvar
tojimą ir ieškoti pigesnių žaliavų. 
Panaši padėtis ir Panevėžio “Ek
rane”. Neįpirksime ir langų stiklo, 
kuri gamina vienintelis Lietuvoje 
Panevėžio stiklo fabrikas. Ir ne tik 
mes, bet ir užsienis - nurodoma 
straipsnyje.

Mėginimas šokti į 
kapitalo traukinį

“Mažoji Lietuva” 11/26 skiltyje 
“keliai ir klystkeliai” spausdina V. 
Juozapavičiaus straipsnį “Gariūnų 
psichologija”.

Visi žinome šią vieną didžiausių 
Lietuvoje turgaviečių netoli Vil
niaus. Taip pat ir tai, kad tūlas save 
gerbiantis pilietis varžosi ten ro
dytis. Sakytume - “trintis” tarp ne
aiškaus plauko žmonių. Juos vadina 
įvairiai: komersantais, biznieriais, 
spekuliantais. Ir prekiaujanti publi
ka ten pati įvairiausia. Nuo sveiko, 
savimi pasitikinčio jaunuolio, 
tinginčio dirbti ir, jų pačių žodžiais 
tariant, “nieko neuždirbti”, iki 
paliegusių senių, bandančių kokiu 
nors būdu prisijungti skatiką prie 
savo varganos pensijos. Straipsnio 
autorius daugiau apsistoja ties 
aktyviais, vienų paniekos, kitų - 
pavydo žvilgsniais palydėtais jau
nuoliais. Jie dabar “tyliai kaupia 
kapitalą, kurį vėliau ruošiasi inves
tuoti į “švarų” ir pelningą biznį. Ir 
bent jau man susidarė įspūdis, - 
rašo autorius, - kad jiems visiškai 
nusispjauti, kaip juos vadina šian
dien - spekuliantais ar biznieriais. 
Jie dirba sunkų darbą ir yra įsi
tikinę, kad anksčiau ar vėliau jie 
taps gerbiami ir reikalingi”. Mat 
straipsnyje remiamasi Lenkijos 
patyrimu, kai jų “turginiai, kėlę 
siaubą ir pasidygėjimą kone 
visose Senojo kontinento valsty
bėse, šiandien - pačių prašmat
niausių parduotuvių šeimininkai, 
dėvintys elegantiškas eilutes. 
“Vojažai po Europos turgavietes 
buvo mėginimas įsikabinti į gy
venimą, griūvant totalitarinės vi
suomenės ūkiui. Jie išlaikė žiaurų 
egzaminą. Matyt, pas mus bus 
taip pat”.

Šunys valstybės tarnyboje

Dar vienas žingsnis link supa
našėjimo į Vakarus - šunys mui
tinės tarnyboje. Apie tai informuoja 
Lietuvos VRM savaitraštis “Liau
dies sargyboje” Nr. 47.

Rodos, nieko netrūksta - apra
šomieji straipsnyje trys šuneliai 
mokomi pagal Prancūzijos muitinių 
kinologų mokyklų metodiką, gauna 
ir “algą” - tūkstantį talonų mėne
siui, vis dėlto ir čia neapsieita be 
problemos. Jau trys metai, kaip ne
pavyksta gauti geros kokybės nar
kotikų dresūrai. Ir šuneliai, ko gero, 
negaus jų nė pauostyti, nurodoma 
laikraštyje.

Įvykių nuotrupos

Popiežius Jonas Paulius II 
pasveikino 

Algirdą Brazauską

Popiežius Jonas Paulius II at
siuntė telegramą Algirdui Brazaus
kui, kurį lapkričio 25 dieną ketvirta
sis Lietuvos Respublikos Seimas 
išrinko laikinai einančiu Prezidento 
pareigas. Telegramoje rašoma:

“Prašyčiau Jūsų Ekscelenciją 
priimti mano linkėjimus, Jums 
pradėjus eiti aukščiausiojo valsty
bės vadovo pareigas. Meldžiuosi, 
kad Dievas padėtų sėkmingai atlik
ti Tamstai patikėtą didžiai atsakin
gą darbą lietuvių tautai, su kuria 
mane sieja nuoširdūs ryšiai.

Džiaugiuosi su Jumis susitiksiąs 
per busimąjį mano numatytą vizitą”.

Sveikinimo telegramas atsiuntė 
Danijos ministras pirmininkas 
Poulis Schluteris, Estijos Respub
likos valstybės asamblėjos vadovai, 
Vengrijos socialistinės partijos 
pirmininkas Gyula Nomas, Rusijos 
Federacijos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas R. Chasbulatovas, 
Suomijos Respublikos prezidentas 
Mauno Koivistas, Makedonijos 
Respublikos prezidentas Kiro Gli- 
gorovas, Vokietijos Bundestago 
Vokietijos Baltijos šalių parlamen
tarų grupės pirmininkas profesorius 
daktaras Volfgangas fon Štettenas.

Fotofaktai
Šiaulių šiluma

Kad šiauliečių butuose būtų šilta per parų reikia 13000 tonų karšto van
dens. Tiek jo cirkuliuoja 130 kilometrų miesto šildymo sistemos vamzdy
nais. Kuro stygius verčia šilumininkus mažinti šilumos kiekį. Dabar per 
parą šiauliečiai pagamina 2208 Gcal šilumos. Šiam šilumos kiekiui paga
minti sunaudojama 97 tonos mazuto, 212 tonų durpių ir 199000 kvadratu 
nių metrų dujų.

Pamainos inžinierius Michailas Tichonovas Pietinės katilinės centrinia
me valdymo pulte. Antano Dilio (ELTA) nuotr.

Koks Mažeikių gamyklos likimas?
Rusijos vicepremjeras V. Černo

myrdinas pasirašė laišką premjerui J. 
Gaidarui, kuriame prašoma išnuo
moti Rusijai pusę Mažeikių įmonės 
“Nafta” pajėgumų. Apie tai BNS 
korespondentui pranešė Mažeikių 
įmonės generalinis direktorius B. 
Vainora.

Kainos Baltijos šalyse
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Vilnius 0,12 0,81 0,03 0,11 0,24 0,02 0,03

Talinas 0,28 1,62 0,44 0,26 0,28 0,009 0,03

Ryga 0,2 1,53 0,05 0,19 0,35 0,02 0,024

Kainos nurodytos USD. Kainos imtos tokios, už kurias galima produktų įsigyti. EL.R

Vieni svarsto, 
kaip rinkti prezidentą,

kiti spėlioja, kas juo galėtą būti

Šią savaitę Seime turėtų būti pri
imtas Prezidento rinkimų įstatymas ir 
paskirta jo rinkimų data. Rinkimų 
projekte numatoma, kad Prezidento 
kandidatūrą galės iškelti politinės 
partijos ir judėjimai. Tai gali padaryti 
ir pats kandidatas, surinkęs 20 tūks
tančių parašų.

Projekte, be to, numatyta, kad 
Prezidentu gali būti tiktai Lietuvos 
pilietis, išgyvenęs joje ne mažiau 
kaip 3 metus, taip pat įrodęs, jog yra 
Lietuvos pilietis pagal kilmę.

Pagal naująją Konstitucija Prezi
dento rinkimai turi įvykti ne vėliau 
kaip du mėnesiai po Seimo pirmojo 
posėdžio. Seimui leista juos nukelti, 
bet ne ilgesniam kaip dar dviejų mė
nesių laikotarpiui.

Komentuodamas Stasio Lozo
raičio pareiškimą, Aloyzas Sakalas, 
socialdemokratų partijos pirmininkas 
teigė, kad “Ponas Lozoraitis, ko gero, 
vienintelis žmogus, kuris visą laiką 
gyveno Lietuvos Respublikos teri
torijoje. Ambasada Vašingtone yra 
Lietuvos teritorija. Taigi įstatymas 
neprieštarautųjo kandidatūrai”.

Romualdas Ozolas, Centro judė
jimas: “Be jokios abejonės, pare
miančių Stasį Lozoraitį būtų. Ir labai 
gausus būrys”.

Justinas Karosas, LDDP frakcijos 
Seime pirmininkas: “Mes dabar 
matome ryškų mūsų partijos lyderį.

Černomyrdinas tesėjo savo pažadą, 
duotą tuometiniam Lietuvos viceprem
jerui B. Lubiui dar lapkričio 5 dieną, 
jog Rusijos vyriausybė sudarys sąly
gas išnuomoti koncernui “Lucoil” dalį 
Mažeikių įmonės. Pasak B. Vainoros, 
tai nors ir mažas, tačiau žingsnelis į 
priekį. J. Gaidarui pritarus, Rusijos ir 

Nebent jei Stasys Lozoraitis priimtų 
mūsų partijos programą, tuomet 
mes labai rimtai jį paremtume”.

Rusų kariuomenė 
pasitraukia iš Vilniaus

Kitą savaitgalį iš Vilniaus pa
sitrauks visi buvusios sovietų ar
mijos kareiviai. Taigi, bus įvykdytas 
vienas svarbiausių šiemet rugsėjo 
mėnesį Vytauto Landsbergio ir 
Rusijos Prezidento Boriso Jelcino 
susitarimų - iki Naujųjų metų išvesti 
kariuomenę iš Lietuvos sostinės.

Vilniaus įgulos pagrindą sudarė 
pokario metais dislokuota 107-oji 
motošaulių divizija. Ji buvo įsi
kūrusi keliasdešimt hektarų už
imančiame vadinamajame šiaurės 
miestelyje, pakeliui į Jeruzalę. 
Divizijos daliniai taip pat stovėjo 
Ukmergėje ir Pabradėje, aplink 
Vilnių ji buvo įsirengusi daug 
ginklų arsenalų ir poligonų.

Iš šiaurės miestelio 1991 metų 
sausio mėnesį buvo puolami Vil
niaus televizijos bokštas, televizi
jos ir radijo rūmai.

Pagal susitarimą iki Naujųjų 
metų dar turėtų būti išvesti kai 
kurie svetimos kariuomenės dali
niai, dislokuoti Klaipėdoje, Tau
ragėje ir Lentvaryje.

Dabar Lietuvoje yra apie 20 
tūkstančių Rusijos jurisdikcijai 
priklausančios kariuomenės. Metų 
pradžioje jos buvo 35 tūkstančiai.

ELTA

A. Brazauskas priėmė 
M. J. Peartą

Vakar laikinai einantis Lietuvos 
Respublikos prezidento pareigas 
Algirdas Brazauskas priėmė Di
džiosios Britanijos nepaprastąjį ir 
įgaliotąjį ambasadorių Lietuvoje 
Michaelą J. Peartą. Anglijos diplo
matas įteikė Algirdui Brazauskui savo 
šalies karalienės Jos Didenybės 
Elisabeth II sveikinimo laišką. Laiške 
reiškiamas įsitikinimas, kad Lietuvoje 
ir toliau bus plėtojamos politinės ir 
ekonominės reformos.

Buvo aptarti valdžios institucijų 
tobulinimo klausimai. Anglija pasi
ruošusi atsiųsti į pagalbą šios srities 
specialistų ir konsultantų. Anglijos 
diplomatas pažadėjo paramą Lie
tuvai įsitvirtinant Europos Tarybo
je-

Michaelas J. Peartas, kalbėdamas 
apie neseniai įvykusį Rusijos prezi
dento vizitą Anglijoje, pažymėjo, jog 
susitikime su premjeru Johnu Majoru 
buvo svarstoma ir Rusijos armijos 
išvedimo iš Lietuvos problema. 
Rusijos kariuomenė turi būti išvesta 
pagal abiejų pusių suderintą grafiką - 
Londonas tokį reikalavimą visiškai 
remia, pabrėžė diplomatas.

ELTA

Lietuvos vyriausybių atstovai turėtų 
pasirašyti atitinkamą susitarimą dėl 
įmonės nuomos.

§į ketvirtadienį į Mažeikius 
atvyksta Rusijos ekonomikos, kuro 
ir energetikos ministerijų bei kon
cerno “Lucoil” atstovai, kurie dar 
kartą išsamiai nagrinės nuomos 
sutarties projekto sąlygas, praneša 
BNS.
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Stasys Lozoraitis sutiktų kandidatuoti į Lietuvos prezidentus
Atkelta iš 1 psl.

kokia toji politinė jėga yra, kuri nero
do pritarimo arba nesutinka, ir tik tada 
padaryti išvadą.

“Amerikos balso” radijui gerbia
mas p. Stasys Lozoraitis šiek tiek 
patikslino savo nuostatą visais kandi
datavimo į Prezidentus klausimais.

- Aš eventualiai galėčiau būti kan
didatas. O kokiomis aplinkybėmis 
galėčiau būti? Sakyčiau, tai labai 
paprasta. Reikėtų, kad dėl kandi

Lietuvos Rotary 
klubas priimtas 
į Rotary klubų 

sąjungą

Rotary klubas Vilniuje, ofi
cialiai priimtas į Rotary Inter
national, pasaulinę 26 000 klubų 
sąjungą, pasišventusią laisva
noriškai, nemokamai visuomenės 
tarnybai.

Lietuva tampa 185-ąja šalimi ir 
nauju geografiniu regionu Rotary 
sąjungoje, kuri jungia daugiau kaip
l, 1 milijoną biznio žmonių ir įvai
rių sričių profesionalų visame pa
saulyje.

Estijos, Latvijos ir Lietuvos Ro
tary klubai iširo po 1940 metų. Jie 
atsikūrė 1989 m. Šiandien Vidu
rinėje ir Rytų Europoje, o taip pat 
buvusioje Sovietų Sąjungoje yra 84 
Rotary klubai.

Pranešimą apie istorinį Lietuvos 
sugrįžįmą į Rotario klubą padarė 
Rotary International prezidentas 
Cliffordas Dochtermanas iš Cali- 
fomijos, Švedijoje, Jonkopinge.

Keliant Lietuvos vėliavą, daly
vavo apie 300 Rotary narių iš Skan
dinavijos ir Šiaurės Europos. Vil
niaus Rotary klubo 51narys susitin
ka ir keičiasi informacija tik šiet 
tiek daugiau, kaip metai. Vilniaus 
klubą parėmė Suomijos Kokolos 
klubas.

Prieš karą Lietuvoje buvo trys 
Rotary klubai: Kaune, tuometinėje 
sostinėje, veikęs nuo 1934 metų, 
Šiauliuose ir Klaipėdoje - nuol938
m. 1935 metais Kauno Rotary klu
bas turėjo 32 aktyvius narius, su 
Respublikos Prezidentu A. Smeto
na.

EL. R.
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Britų piliečiams vizos nerei
kalingos. Turintiems Travel Do
cument arba Certificate of Iden
tity vizos išduodamos: pirma
dieniais ir penktadieniais nuo 9 
iki 12 vai., trečiadieniais nuo 15 
iki 18 vai 

datūros susidarytų tam tikra bazė vi
sose politinėse partijose ir visuo
meninėse organizacijose, žodžiu, kad 
visuomenė jau preliminariai pritartų 
jai ir kad į šią kandidatūrą nebūtų 
žiūrima kaip į kažkokį bandymą eiti 
prieš ką nors. Ji turėtų būti vienijanti, 
ji turėtų būti konsoliduojanti, ji turėtų 
būti tokia, kad šiek tiek įneštų į mūsų 
politinį gyvenimą daugiau ramybės, 
sakyčiau, taikos.

Į klausimą, ar tai reiškia, kad da
bartiniai pretendentai turėtų atsisakyti

Pasaulio žmogaus vardai
Kembridžo tarptautinis biografijų centras suteikė pasaulio žmogaus var

dus poetui Justinui Marcinkevičiui, filosofijos mokslų daktarui Bronislovui 
Kuzmickui ir kompozitoriui Faustui Latėnui.

Justinas
Marcinkevičius

Kembridžo tarptautinis biografijų 
centras (International Biographical 
Centre of Cambridge) atsiuntė pra
nešimą, kad poetui, Lietuvos Mokslų 
Akademijos akademikui Justinui 
Marcinkevičiui suteiktas 1991-1992 
metų Pasaulio žmogaus vardas.

Centro generalinio direktoriaus 
Ernesto Kay laiške sakoma, jog šis 
prestižinis apdovanojimas skiriamas 
nedaugeliui žymių asmenų, savo veik
la nusipelniusių tarptautinei visuo
menei. Metų žmogaus vardą suteikia 
ir skelbia Biografijų centro leidėjų ir 
patarėjų taryba. Ji kasmet peržiūri 
dešimtis tūkstančių biografijų, ir tik 
mažai grupei asmenų tenka ši garbė.

Tarptautinis biografijų centras - 
pasaulinio garso įstaiga, teikianti in
formaciją daugeliui leidinių. Jis ap
rūpina žymių žmonių biografinėmis 
žiniomis, tarptautinio leidinio “Kas 
yra kas” 132 teminius žinynus, taip 
pat leidinius “Pasižymėjęs savo pa
siekimais” (Men of the Achievement), 
“Pasaulinių pasiekimų lyderiai” (In
ternational Leaders in Achievement), 
“Tarptautinis biografijų žodynas” 

Naujosios muzikos ansamblis atlieka kompozitoriaus B. Kutavičiaus kūrinius.
V. Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

savo kandidatūros, p. S. Lozoraitis 
atsakė, kad “nebūtinai”. “Aš pats tu
rėčiau nutarti, - sakė ambasadorius 
JAV, - ar kandidatuoti kartu su kitais 
kandidatais, ar šitokia kandidatūra, 
jeigu yra kitų kandidatų, būtų naudin
ga ir ar turėtų realių perspektyvų. Man 
svarbiausia, kad šita kandidatūra ne
įneštų dar didesnio sumišimo į mūsų 
politinį gyvenimą ir galbūt net ne
apykantos, o kad, priešingai, ji pasi
darytų vienijantis faktorius mūsų kraš
to politiniame gyvenime, būtų, kaip

(Dictionary of International Biogra
phy).

Kiekvieną unikalų tarptautinės 
asmenybės paskelbimo diplomą pui
kiame pergamente kuria geriausi dai
lininkai ii' kaligrafai.

Bronius
Kuzmickas

Katalikiškosios istorijos, kul
tūros filosofijos tyrinėtojas B. Kuz
mickas buvo tarp tų Lietuvos in
teligentų, kurie 1988 m. įkūrė at
gimimo sąjūdį, buvo išrinktas į 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siąją Tarybą, pasirašė Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo aktą. 
Buvęs Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko pavaduotojas nebedaly- 
vavo rinkimuose į Seimą, nusi
teikęs grįžti į mokslą. B. Kuz
mickas yra vienas iš filosofijos is
torijos chrestomatijos bei kitų ke
liolikos leidinių sudarytojų, vertė 
filosofinę literatūrą iš anglų, vo
kiečių, prancūzų kalbų, parašė sep
tynias knygas. “Šiuolaikinė ka
talikiškoji filosofija” išleista 1976 
m., susilaukė palankaus teologų 
įvertinimo. Mokslininkas dalyvavo 

Baltijos muzikos festivalis "Gaida"

jau sakiau, konsoliduojantis.
Dėl savo pasirinkimo kitų galimų 

kandidatų atžvilgiu, p. S. Lozoraitis 
mano, “kad prieš tikrai nekandida
tuotų”. Aš manau, sakė jis, kad tai bū
tų tikrai nenaudinga mūsų krašto gy
venime ir jeigu jie (turima galvoje V. 
Landsbergis ir A. Brazauskas - ELR) 
tikrai nutartų kandidatuoti ir jeigu tos 
kandidatūros neatsiimtų, aš taip pat 
peržiūrėčiau savo nusistatymą.

Parengė Salomėja ČičiŠkina

ir pogrindinėje spaudoje. B. Kuz
mickas yra išrinktas Lietuvos 
Mokslininkų sąjungos pirmininku.

Grįžęs dirbti į Filosofijos, socio
logijos ir teisės institutą, B. Kuzmic
kas rengiasi imtis mokslinės temos 
apie šiuolaikinę lietuvių tautinę savi
monę.

Faustas
Latėnas

F. Latėnas daugiau žinomas kaip 
teatro kompozitorius, parašęs mu
ziką beveik šimtui spektaklių. Jo 
kūriniai skamba ir trijose dešimtyse 
meninių bei dokumentinių filmų. 
Kompozitoriui buvo itin sėkmingas 
bendradarbiavimas su Lietuvos jau
nimo teatru. Jis sukūrė muziką 
režisieriaus E. Nekrošiaus spektak
liams “Kvadratas”, “Ilga kaip šimt
mečiai diena”, “Dėdė Vania”, kurie 
pelnė pripažinimą ir režisieriaus 
talentui, ir Lietuvos teatrui.

Naujausi F. Latėno kūriniai - 
muzika E. Nekrošiaus spektakliui 
“Andalūzijos sapnai” ir R. Tumino 
“Dėdė Vania”, kurį režisierius stato 
Suomijos Vasos miesto teatre. 
Kompozitorius parašė ir apie tris 
dešimtis stambesnio žanro origi
nalių kurmių.

ELTA
Algimanto Žižiūno nuotr.

Naujos knygos \
Gene’as Sharpas. Pilietinė gyny

ba. Postmilitarinių ginklų sistema. 
V., 1992.

Turbūt ne vienas esame pamąstę - 
kaip tokia supergalinga SSSR imperi
ja, turinti kone didžiausią pasaulyje 
branduolinį potencialą, vis dėlto staiga 
ir tarsi netikėtai žlugo. Štai knygos 
autorius - žymus amerikiečių profeso
rius, filosofijos daktaras Gene’as 
Sharpas kaip tik ir nagrinėja ne
smurtinės kovos apraiškas, metodus, 
organizavimą tarpvalstybiniuose arba 
valstybės viduje kylančiuose konflik
tuose. Istorijos patirtis liudija, kad 
žmonių visuomenėje fizinė jėga toli 
gražu ne viską lemia. “Mintis, kad 
vieni gyventojai - be armijų, tankų, 
lėktuvų, bombų ir raketų galėtų nu
versti diktatūrą, demoralizuoti inter- 
ventų kariuomenę, užkirsti kelią ne- 
konstituciniam valstybės valdžios už
grobimui ir sumušti agresorius, dau
geliui žmonių atrodo keista ir net ab
surdiška. Tačiau ši mintis ne keistesnė 
už tą, kuri ketvirtajame dešimtmetyje 
atėjo į galvą saujelei mokslininkų. Jie 
iškėlė hipotezę, jog tam tikros mažos, 
anksčiau nematomos materijos dalelės 
turi didžiulę potencinę energiją...” 
Autorius pateikdamas atominės bom
bos palyginimą pažymi, kad jos esmę 
sudaro ne jos dydis, bet mažiausių da
lelių išsidėstymas, sąveika. “Kodėl ne
bendradarbiavimo ir neklusnumo ju
dėjimai kartais pajėgia nuversti galin
gus valdovus? Todėl, kad tokie judė
jimai - tai smūgis į bet kurios valdžios 
Achilo kulną: jos priklausomybę nuo 
valdomų žmonių ir visuomenės. Gy
ventojams ir visuomenės institucijoms 
atsisakius bendradarbiauti su agreso
riais ir diktatoriais, apribojami arba 
tampa neprieinami tie galios šaltiniai, 
kuriais remiasi visi valdovai. Kai šie 
šaltiniai nebepasiekiami, valdovų 
galia susilpnėja ir galiausiai pranyks
ta”, - rašo G. Sharpas.

G. Sharpas yra vienas pirmųjų ir 
aktyviausiųjų pilietinės gynybos kū
rėjų. Šioje knygoje aiškinama, kaip 
taikyti nesmurtinės kovos tyrimų re
zultatus sprendžiant priešininkų sulai
kymo ir apsigynimo nuo jų proble
mas. Analizuojamas visuomenės, at
skirų jos narių elgesys užgriuvus fi
ziškai pranašesniam priešininkui - nuo 
pasyvaus nepaklusnumo iki žaibo ka
ro strategijos. Visi autoriaus teiginiai, 
išvados paremtos istoriniais pavyz
džiais, įvairių kažkada vykusių ir 
esamų konfliktų analize. Aptariama 
keletas tipiškų improvizuoto nesmur
tinio nebendradarbiavimo ir kovos su 
okupantais ir valstybės perversmais 
atvejų Vokietijoje, Prancūzijoje ir 
Čekoslovakijoje. Taip pat apžvelgia
mos kelių Europos šalių pastangos 
integruoti nedidelius nesmurtinio pa
sipriešinimo komponentus į tikros 
karinės gynybos politiką.

Specialiai lietuviškam leidimui 
skirtoje prakalboje autorius rašo: 
“Man buvo malonu išgirsti, kad ši 
knyga jau padėjo Lietuvai gintis per 
1991 metų konfliktus. Džiaugiuosi, 
kad ji laikoma vertingu indėliu į busi
mąją Lietuvos ginybos sistemą. Dabar 
Lietuvai iškilo svarbi problema: kaip 
išlaikyti nepriklausomybę ir laisvę 
kupiname pavojų pasaulyje. Tad ši 
knyga yra ne tik įdomi, bet pirmiausia 
- gyvybiškai aktuali, ypač Lietuvai. G. 
Sharpas nurodo, kad ištikus dideliam 
pavojui vien tik karinės priemonės 
mažų tautų negelbės. Net herojiškai 
smarkūs gestai šaliai teatneštų pra
laimėjimą. Tuo tarpu siūlomas stra
tegiškas “žmonių galios” metodas gy
nyboje turi nepalyginamai daugiau 
pranašumų. Atsiliepdamas apie šią 
knygą Lietuvos Respublikos Krašto 
apsaugos ministras A. Butkevičius ra
šo: “Aš liudiju, kad visi išvardyti nes
murtinės kovos metodai yra veiksmin
gi. Mes jais naudojamės keletą metų ir 
turime rezultatų - LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ”.

G. Sharpo veikale pateiktas pilie
tinės gynybos ir su ja susijusių ter
minų žodynėlis bei labai platus biblio
grafijos sąrašas. Iš anglų kalbos knygą 
išvertė Gražvydas Kirvaiitis.

EL.R.
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OPOZICIJOS PASITARIMAS
Lapkričio 28-29 dienomis Vilniuje įvyko Lietuvos Sąjūdžio 

Seimo Tarybos posėdis, kuriame dalyvavo ir Lietuvos Seimo 
nariai iš Tėvynės Santaros. Aptarti rinkimų rezultatai, nauja 
Lietuvos politinė padėtis, priimti kreipimasis ir pareiškimas, 
kuriuos pateikiame.

Į Lietuvą grįžta baimė
Lietuvos Sąjūdžio kreipimasis

Į Lietuvą grįžta baimė. Grįžta diktatas, o kita vertus - atgimsta 
pataikavimas naujai senai valdžiai.

Baimė ir pataikavimas - nejaugi toks bus dabar Lietuvos “atgimimas”?
Laikraštininkai ir filosofai toliau sėja sumaištį žmonių protuose. 

Lietuvos Sąjūdį pravardžiuoja visokiais numeriais, o visoje Sąjūdžio 
laisvės kovoje nemato nei valstybės atkūrimo, nei sudėtų šventų aukų, tik 
vargšus nuverstus komunizmo stabus.

Iš tikrųjų gerai, kad Nepriklausomos Lietuvos policininkų nebepastatys 
saugoti Lenino ir Kapsuko paminklų. Nėra ko dėl to ašarą braukti.

Pasipiktinusį jaunimą mėgina sugėdyti, o tebemiegantį - toliau migdyti 
ir girdyti. Tikintiesiems vėl skleidžia pasakas apie tariamai kilnų, o ne 
išreikalautą Katedros “grąžinimą”. Matyt, ir Gorbačiovas po nepavykusio 
Lietuvos smaugimo, nepatenkinęs LKP vilčių dėl “prezidento valdymo”, 
kilniai ir geranoriškai sugrąžino mums nepriklausomybę.

Tie, kurie griovė pradėtą statybą ir trukdė atkurti Lietuvą, pasityčiodami 
stumdė teisingumo ieškančius žmones ir mėtė iš darbo sąjūdininkus, dabar 
siūlo pamiršti praeitį. Pamirškite, kieno praeitis negarbinga, bet ne visi 
pamirš. Ar gali ją pamiršti kankinių kaulai ir skausmo kryžiai?

O visos Lietuvos praeitis tokia skaudi ir tokia garbinga - jos nevalia 
pamiršti. Žinomas juk senovės posakis, kuriuo daktaras Jonas Basana
vičius pradėjo aną Lietuvos atgimimą: žmonės, nepažįstantys savo 
praeities, visada lieka vaikai.

Lietuva dabar sutrikusi, išvarginta, supriešinta, bet jai dar negresia 
suvaikėjimas.

Yra kita grėsmė - bauginimu ir persekiojimu palaužti laisvės dvasią, 
skatinti vergo dvasią.

Turėsime gintis, kad žmonės nebūtų mėtomi iš darbo dėl dalyvavimo 
Sąjūdyje ar nepriklausomybės gynimo pažiūrų, kad kolūkių grąžinimas 
nesustabdytų žemės grąžinimo, kad nebūtų griaunami valstybės apsaugos 
pamatai, gniaužiama minties ir spaudos laisvė, o naujoji senoji valdžia 
nesuartėtų su nusikaltėlių pasauliu.

Todėl Lietuvos Sąjūdis ir vėl visus kviečia:
Nebijokite.
Kelkitės.
Teikitės. ............ - ■ ■■

Lietuvos Sąjūdžio Seimo Taryba

Lietuvos Sąjūdis opozicijoje
Lietuvos Sąjūdžio Seimo Tarybos pareiškimas

Lietuvos Sąjūdis, nuo 1988 m. birželio 3 d. ginantis amžinąją lietuvių 
tautos laisvės ir valstybingumo tradiciją, atsižvelgdamas į naują vidaus 
situaciją ir neslūgstančių užsienio grėsmę Lietuvos nepriklausomybei, turi 
suformuoti ir išdėstyti savo šios dienos pažiūrą.

Lietuvos Sąjūdžio vardu dėkojame visiems, savo darbu, lėšomis, balsais 
ir kitokia parama palaikiusiems Santaros “Už demokratinę Lietuvą” 
sąrašus ir kandidatus, ir primename, kad visi iš jų išrinktieji 52 Seimo na
riai jau sudarė Tėvynės Santarą, opoziciją laimėjusiai neokomunistinei 
daugumai. Tėvynės Santara turi tiek pat Seimo narių, kiek buvo likę 
Sąjūdžio idėjoms ištikimų deputatų po dviejų Aukščiausiosios Tarybos 
darbo metų; niekas, atskilęs nuo Sąjūdžio, nebegali dangstytis jo vardu.

Lietuvos Sąjūdžio Seimo Taryba mano, kad svarbiausios rinkimų 
pralaimėjimo priežastys yra šios:

labai padidėję gyvenimo sunkumai, vykdant didelio masto reformas be 
gerai veikiančių valdžios įstaigų ir teismų, nespėjant mažinti ūkinę 
Lietuvos priklausomybę nuo pakrikusios Rusijos ekonomikos;

VATIKANO RADIJO 
PANEŠIMAS

Nuo rugsėjo 27 d. pasikeitė lietu
viškų Vatikano radijo laidų laikas, 
trukmė ir bangos. Vakarinės šio sky
riaus programos dabar prasideda

20.30 vai. Lietuvos laiku ir kartojamos 
rytais 6.40 vai. Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais šios laidos 
trunka pusvalandį. Pirmadieniais, tre
čiadieniais, penktadieniais ir sekma
dieniais - 15 minučių. Tiek vakare, 
tiek ir ryte laidos girdimos 49 ir 41 
metro bangomis arba 6185 ir 7365 
kHz dažniu.

Lietuviškų Mišių galite klausytis 
sekmadieniais - 10.45 vai. Lietuvos 
laiku 31 ir 19 metrų bangomis arba 
9.755 ir 15.120 dažniu.

Vatikano Radijo lietuviškųjų laidų 
redakcija

VATIKANO RADIJAS 
TEBEKALBA

(14 kartų per savaitę ir šv. Mišios 
kas sekmadienį)

Lietuva 1992 m. toliau tvirtino sa
vo laisvės ir nepriklausomybės pama
tus. Šios tautos pastangos, savaime 
aišku, atsispindėjo ir kasdienėse Vati
kano radijo lietuviškose laidose. Ka
dangi tautos gyvenimas artimai susijęs 
su lietuvos Bažnyčios gyvenimu,
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Sąjūdžio skaidymasis, pradedant nuo H suvažiavimo klaidų, kur buvo 
nutarta atskirti Sąjūdžio deputatus Aukščiausiojoje Taryboje nuo visos 
Sąjūdžio organizacijos;

stoka iniciatyvos, parengiant ir pasikviečiant naujus valdininkus dirbti 
demokratinei nepriklausomai Lietuvai, nepakankamas priešinimasis truk
dantiems ir tempiantiems atgal;

stoka Sąjūdžio vadovybės nuolatinio bendradarbiavimo su rajonų ir 
miestų tarybomis bei grupėmis kaimuose, kad būtų apgintos žmonių teisės 
ir išaiškinta reformų prasmė, pasmerkta valdininkų savivalė ir jų sovietinis 
abejingumas;

Sąjūdžio kompromitacija, išryškėjus veikusiems jame KGB bendradar
biams, kai kuriems veikėjams bei deputatams neišvengus korupcijos, 
nesugebėjimas visai atsiriboti nuo žmones erzinančių triukšmadarių ir pro
vokatorių;

stoka geros analizės, taktikos ir vieningos veiklos pačioje rinkimų kam
panijoje.

Lietuvos Sąjūdžio Seimo Taryba mano, kad svarbiausios veikimo kryp
tys ir tikslai yra šie:

Sąjūdis gins Lietuvos Respublikos Konstitucijos raidę ir dvasią, piliečių 
teises ir laisves, opoziciją nuo pjudymo ir persekiojimo;

Rusijos kariuomenė turi būti išvesta pagal tarpvalstybinę sutartį - 1992 
m. rugsėjo 8 d. pasirašytą išvedimo grafiką;

Sąjūdis neleis ardyti atkurtų krašto apsaugos, diplomatinių, valstybės 
kontrolės ir kt. valstybės struktūrų, gins valstybės ir savivaldos institutus 
nuo politinio neokomunistų diktato;

genocido archyvai negali patekti į genocido vykdytojų ir jų politinių 
įpėdinių rankas;

Sąjūdis reikalaus spartinti ūkio, ypač žemės ūkio, reformas, naudojant 
Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko kreditus bei remiantis 
Vakarų ekspertų patarimais, neleisti dirbtinio įmonių bankroto, sudaryti 
sąlygas verslininkams ir pramoninkams integruotis į Vakarų rinkas ir kurti 
naujas darbo vietas, išlaisvinti Lietuvos ekonomiką iš vienašalės orientaci
jos ir priklausomybės nuo Rytų;

ekonomikos reformos ir nepriklausomybės įtvirtinimo sunkumų našta 
turi būti teisingai paskirstyta įvairioms socialinėms grupėms, turi būti 
atskirtos valstybinės ir komercinės struktūros, priimtas valstybės tarnauto
jo įstatymas, Seimo nariai ir valstybės pareigūnai privalo deklaruoti turtą ir 
pajamų šaltinius;

Lietuvos Sąjūdis sieks demokratinių jėgų vienybės, saugos ir stiprins 
Nepriklausomybę.

Ėjome tik teisiniu reformų keliu, sunkumus stengėmės įveikti tik 
demokratinėmis, ne visada efektyviomis priemonėmis; nepaisant ūkio 
nuosmukio, pavyko apsaugoti tautą nuo kruvinų riaušių, kurios buvo ir 
jtebėra provokuojamos ir kurios, esant neišvestai okupacinei kariuomenei, 
būtų pražudžiusios atgimstančią valstybę.

Lietuvos Sąjūdžio Seimo Taryba prisiima atsakomybę už organizacinės 
veiklos trūkumus ir rinkimų rezultatus ir šaukia Lietuvos Sąjūdžio Seimą 
gruodžio 12 d. Vilniuje.

Lietuvos Sąjūdžio Seimo Taryba

Laiškai redaktoriui
Didžiai Gerb. p. Redaktoriau,

Įdedu £23 čekį už 1993 metų 
’’Europos Lietuvio” prenumeratą.

Deja, turiu ir šiokį tokį ”E.L” 
nusiskundimą. Kai spalio 25 d. 
Lietuvoje įvyko Seimo rinkimai, 
apie Brazausko laimėjimą išgirdau 
tos pat dienos vakare per anglų tele
vizijos BBC 1 kanalą. Laukiau kito 
šeštadienio “E.L” aprašymo apie rin
kimus ir laimėtojus, ir pralaimė
tojus. Deja - nė žodžio. Kur viso 
pasaulio lietuviai su įtempimu juos 
sekė, “Europos lietuvis” nerado rei
kalo nei noro ką nors apie juos pa
rašyti. Tai įvyko tik po 2 savaičių - 
trumpas paminėjimas, kokia balsų 

šiems įvykiams buvo skirta ypač ne
maža dėmesio.

Lietuviškųjų laidų redakcija 
panaudodavo įdomiausius straipsnius 
iš “L’Osservatore Romano”, taip pat 
kitus laikraščius ir žurnalus, kur 
būdavo nušviečiami ne tik Vatikano, 
Italijos, bet ir Lietuvos, kaimyninių 
šalių iš viso pasaulio Bažnyčios 
gyvenimo ir politiniai įvykiai. Ypač 
dėmesingai būdavo nušviečiami tie 
dalykai, kuriuos savo kalbose, “Vieš
paties Angelas” maldose ar kito
kiomis švenčių, jubiliejų, audiencijų 
ir kitomis progomis pasakydavo šv. 
Tėvas, kurio kelionių mintys ir 
pamokslai būdavo centriniai laidų 
akcentai.

Kai buvo pranešta, jog šv. Tėvas 
Jonas Paulius II keliaus į Lietuvą, 
imta rengti specialios laidos apie 
Vatikaną, jo politiką, Popiežių istori
ja, pradėtas naujas laidų ciklas 
“Bažnyčia pasaulyje”, specialiai 
lietuviškųjų laidų redakcijos darbuo
tojo parengti reportažai iš Filipinų, 
Indijos apie lietuvių misionieriaus 
darbą, šv. Rašto komentarai, įvairūs 
interviu su atvykusiais svečiais iš

persvara A. Brazauskas laimėjo.
Dabar gi laukiau kokio nors 

aprašymo, kodėl A. Brazauskas lai
mėjo ir jo politikos programos, o ji, 
atrodo, buvo, kad žmonės ją pasi
rinko. Deja, irgi nė žodžio apie ją. 
Gal didmiesčiuose gyvenantieji ir 
girdėjo iš asmeninių pranešimų 
apie ją, bet laikraštis ne vien mies
tiečiams rašo. Nesuprantu nesi- 
domėjimo tokiu svarbu mūsų tautai 
ir valstybei reikalu!

199211 V. Butkus
Anglija

“E. 1.” Mums atrodo, kad ne 
programos, kurios LDDP neturėjo, 
lėmė rinkimų sėkmę, o Sąjūdžio, 
prieš kurį žmonės balsavo, klaidos.

Lietuvos, mokslininkais, jaunimo 
atstovais ir kitų specialybių žmonė
mis. Keli pokalbiai perduoti iš Lietu
vos ateitininkų gyvenimo, pasakoji
mai iš Kanados, Čikagos, Kaukazo 
kalnų, iš 42-ojo “Kirche in Not” kon
greso (Konigstein) Taunus.

Daugiausia dėmesio ir laiko ski
riama kasdienei Vatikano gyvenimo 
įvykių raidai, ypač tiems praneši
mams, kurie susiję su Lietuvos Baž
nyčios ar tautos įvykiais. Nemaža dė
mesio skiriama tikėjimo dalykams, 
katechezei, šeimos problemoms, Baž
nyčios ir tautos kultūrai.

Nuo rugsėjo mėn. 27 d. lietuviš
kųjų laidų laikas ir trukmė pasikeitė, 
todėl antradieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais, kai lietuviškosios laidos 
trunka 30 min., transliuojami nauji 
ciklai, sakysime, “Bažnyčia pasauly
je”, apžvalginiai ir informaciniai 
straipsniai apie Vatikaną, kongre
gacijos, Popiežiaus kelionės, 
Vatikano gyvenimo kronika, šv. 
Rašto komentarai ir kt.

Kun. Kazimieras J. Ambrasas, S. J.
Roma, 1992.10.25
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Amerikos 
lietuvaičiai 
apie save 
ir Lietuvą

Sako, jog Čikagos Market parke 
kartais dažniau gali išgirsti lietuviškai 
šnekant negu, sakysim, Vilniaus ge
ležinkelio stotyje ar Gariūnų turguje. 
Malonu klausyti, kaip dzūkuoja ar 
žemaičiuoja garbaus amžiaus vyrai ir 
moterys, per ilgus metus, gyvendami 
svetimoje aplinkoje, išsaugoję savo 
tarmės nepakartojamą grožį. Malohu 
klausytis ir jų vaikaičių, dvidešimt
mečių ir trisdešimtmečių, kurie laiko 
save lietuviais, nors Lietuva jiems 
tėra daugiau egzotika. Trečioji lietu
vių karta Amerikoje Lietuvą suvokia 
kitokią. Jie neidelizuoja savo protė
vių žemės, yra atviri ir paprasti, ver
tindami mūsų gyvenimo tikrovę.

Štai Vytautas sako, jog mokosi 
Bostono universitete, science. Kas tai 
yra? O, tai yra fizika, biologija, 
chemija. Mokosi tris times. Ar tai 
reiškia - trejus metus. O, taip - metus. 
Paskui eis į mediciną. Reikės studi
juoti nuo ketvertų iki aštuonerių ar 
dešimties metų. Priklauso nuo spe
cialybės. Kas moka už mokslą? Tė
veliai, sesė, yra stipendija ir pats. 
Išeina apie 15 tūkstančių dolerių per 
metus. Pirma dirbo, šiek tiek užsi
dirbo. Lietuvos studentams norėtų 
palinkėti, kad labai gerai mokytųsi, 
kad galėtų padėti savo iš naujo at
gimusiam kraštui. Ar buvo kada Lie
tuvoje? O, buvo keturis kartus. Jam 
labai patinka Lietuvos gamta. Karvy
tės, avytės visur vaikščioja. Bet ne
patinka išvietės. Nėra jose vandens. 
Žmonės Lietuvoje bijo važiuoti į 
ligoninę. Ten nėra labai gerai. Aš 
mačiau pats, kaip ten žmones laiko, 
kaip juos tvarko. Aš būsiu daktaras, 
bet aš nenorėčiau tokioje ligoninėje, 
kaip jūsų yra, dirbti. Aš nemokėčiau 
ten dirbti. Bet aš norėčiau išsimo
kinęs Lietuvai pagelbėti. Kad susir
gęs žmogus nebijotų ligoninės.

Vilius nestudijuoja niekur. Jis 
dirba šiukšlių kompanijoje, vairuoja 
šiukšlių sunkvežimį. Dirba kartu su 
draugu. Ar jam patinka toks darbas? 
O, je, gali gerai uždirbti, tavęs visi 
laukia, kaip karaliaus. Jei neat
važiuosi kelias dienas, žmogus per 
šiukšles nebeišlips į lauką. Ką Vilius 
yra girdėjęs apie Lietuvą? Labai 
daug. Jam močiutė daug pasakojo. Ir 
lietuviškai jis išmoko. Lietuviškoje 
mokykloje, buvo skautas, buvo ateiti
ninkas. Vasaros stovyklose vaikai tik 
lietuviškai šnekėdavo. Aš gimiau 
Bostone, bet aš esu lietuvis. Taip ma
ne mokė močiutė.

Algis mokosi culinary degree 
Prinstone. Kas tai yra? O, čia labai 
sunku paaiškinti. Aš noriu išmokti, 
kaip iš varlės padaryti kepsnį. 
Nesijuokite. Tikrai. Noriu išmokti ne 
tik pyragus kepti. Mano mokytojas 
yra labai griežtas. Kai iškepu skanų 
pyragą, gaunu penkis, o kai išeina 
neskanus, gaunu dvejetą. Aš jau mo
kausi trejus metus, gavau tokią ke
purę, kokią turi visi chefai. Buvo 
kartą taip, kad aš prastai išmaišiau 
pyrago tešlą. Mano mokytojas labai 
supyko, kaukšt tuo pačiu šaukštu 
man per galvą. Lietuviškai Algį iš
mokė močiutė, tėtė ir mama. Ir kita 
močiutė, ir senelis. Nors mums to ne
reikėjo, mes juk lietuviškai su
sišnekame tik savo kieme. Bet mums 
labai brangi Lietuva. Aš esu buvęs 
Lietuvoje porą kartų. Gamta ten labai 
labai graži. Malonu, kad dabar Lie
tuva laisva, kad pasaulis jau žino apie 
Lietuvą. Bet jau maistas ten baisus, 
fuuu! Dėl to vieno dalyko aš norėčiau 
parvažiuoti į Lietuvą ir patvarkyti tą 
maistą. Mes norime, kad Lietuvoje 
būtų gera gyventi.

Salomėja Cičiškina
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Sportas

Lietuvos rankininkės eina 
krepšininkių pėdomis

Lietuvoje vyksta pasaulio čempio
nato “B” grupės rankinio moterų pir
menybės, kurioje žaidžia ir Lietuvos 
rinktinė.

Praneūzija-Lietuva 14:26 (6:9). 
XL28.

Teisėjai: K. Lovquistas ir P. Lo- 
rentzenas (Danija). Įvarčius pelnė: 
Prancūzijai - Ch. Marchand 5, C. 
Pibarot 3, A. Brunei ir C. Kruinbholz 
po 2, M. Sender ir S. Moreau po 1; 
Lietuvai - D. Zinkevičienė 8, R. 
Šulskytė 6, J. Jankevičienė 5, A. 
Žiūkienė 3, R. Sypkuvienė 2, I. Ra
dzevičiūtė ir L. Kavaliauskienė po 1.

Prancūzės po visko apsiverkė. Jų 
komandos vyr. trenerė Carole Martin, 
seniau pati žaidusi Prancūzijos rinkti
nėje, pasakė: “Įsitikinome, kad Lietu
vos rinktinė už mus tikrai stipresnė. 
Tačiau pralaimėjome vis tiek per 
daug.”

“Energijos turėjome tiek, kad ji 
veržėsi per kraštus ir trukdė žaisti ra
miau, apdairiau”, - taip pirmą kėlinį 
apibūdino Jolanta Jankevičienė. Dėl to 
energijos pertekliaus ir pačių geriausių 
norų iš mūsų aikštės žaidėjų pirmą 
žaidimo pusvalandį gerai žaidė tik 
Daiva Zinkevičiene, Jolanta Janke
vičienė, Rasa Šulskytė ir 18-metė 
Ingrida Radzevičiūtė, kurią treneriai 
išleido į aikštelę 20 minutę.

“Per pertrauką ramiai pasikal
bėjome. Įtampa atslūgo, ir antrą kėlinį, 
kaip matėte, didesnių problemų 
neturėjome”, - po rungtynių kalbėjo 
Antanas Taraškevičius.

Lietuva-Japonija 40:22 (18:8). 
XL29.

Teisėjai: B. Borresenas ir O. 
Strandas (Norvegija). Įvarčius pelnė: 
Lietuvai - A. Žiūkienė 9, J. Janke
vičienė 6, D. Zinkevičienė 6 (1 iš 7 
m), R. Šulskytė 5, L. Kavaliauskienė 4 
(4 iš 7 m), I. Radzevičiūtė 3 (1 iš 7 m), 
R. Viščinytė ir L. Pavolienė po 2, R. 
Sypkuvienė 1, Japonijai - K. Omata 6 
(2 iš 7 m), M. Haji 4, H. Higa 4 (2 iš 7 
m), N. Kida 3, L Tanimoto ir S. 
Nishimura po 2, K. Sizuka 1.

Daiva Zinkevičienė po šių rung
tynių nusišypsojo: “Be reikalo jaudi
nomės. Nebuvo ką veikti. Paskui 
Japonijos rinktinės treneris Toyohiko 
Hozumi lyg ir stebėjosi: “Vakar 
Lietuvos komandoje matėme tris ge
ras žaidėjas, šiandien gerai žaidė vi
sos...”

Bulgarija-Lietuva 18:21 (9:13). 
XL30.

Teisėjai: M. Baumas ir H. 
Szczepanskis (Lenkija). Įvarčiai: 
Bulgarijai - N. Rusenova 6 (2 iš 7 m), 
D. Cvetanova 4, V. Timuševa 3, C. 
Mliakova ir N. Milčeva po 2, D. 
Garabska 1; Lietuvai - D. 
Zinkevičienė 6 (1 iš 7 m), A. Žiūkienė 
5, R. Šulskytė 4, R. Sypkuvienė ir J.

Rungtynių su Japonija momentas.

Jankevičienė po 2, L. Kavaliauskienė 
ir L. Pavolienė po 1.

Lietuvos krepšinio rinktinė turi 
šansų Europos čempionate

Kadangi 1993 m. Europos čempio
nato atrankinės kovos prasidėjo tuo
met, kai Lietuva tebebuvo okupuota, 
mūsų rinktinei, olimpiadoje laimėju
siai bronzą, buvo iškilęs pavojus 
nepatekti į žemyno čempionatą. Prieš 
savaitę Miunchene posėdžiavęs FIBA 
Europos vykdomasis komitetas nu
tarė padidinti čempionato finalo da
lyvių skaičių nuo 12 iki 16 komandą. Į 
4 vietas pretenduos Barselonos vice
čempionai Chorvatija, taip pat Slo
vėnija, Ukraina, Latvija, Estija, 
Baltarusija ir kt.

Mūsų krepšininkų sėkmė, be 
abejo, labai priklausys nuo to, ar 
pavyks vėl suburti rinktinėje visus 
pajėgiausius žaidėjus ir prieš turnyrą 
visiems kartu padirbėti nors dešimt 
dienų. Tai nebus lengva, nes rinktinės 
lyderiai Š. Marčiulionis, A. Karni
šovas, taip pat olimpiados prizininkas 
A. Pazdrazdis žaidžia JAV, o R. 
Brazdauskis ir R. Kurtinaitis Austra
lijoje.

“Jau turime galvoti ne tik apie 
Europos čempionatą, bet ii' apie kandi
datus į 1996 metų Lietuvos olimpinę 
rinktinę, - pabrėžė rinktinės vyr. 
treneris V. Garastas. - Lengviausia 
būtų, kol įmanoma, mėginti važiuoti 

su senu bagažu. Bet negaliu nesi
jaudindamas žiūrėti į šalies krepšinio 
reikalus. Kol kas darbas vyksta tik 
klubuose, o šie, deja, nepajėgia įveikti 
net NVS komandų (“Prof-basket” pir
menybėse). Nejaugi tik man vienam 
turi rūpėti rinktinės interesai?”

Treneris norėjo suburti jaunų, per
spektyvių žaidėjų komandą ir išmė
ginti krepšininkų galimybes Liuksem
burge rengiamame tarptautiniame 
kalėdiniame turnyre. Deja, net ir Kau
no “Žalgiris” nenori išleisti savo žmo
nių, nes pats tuo metu ketina vykti į 
užsienį. “Aš senbuvių neprašau, noriu 
patikrinti jaunimą, bet susiduriu su 
gana keista klubų vadovų pažiūra į 
rinktinę, - pridūrė V. Garastas. - Kas iš 
to, jei mūsų komandose rengiami tik 
savo kiemo lyderiai, kurie, atsidūrę 
rimtose varžybose, tampa tuščia 
vieta...”

Nors rinktinės vyriausiasis treneris 
dar neturi nei treniruočių salės, nei ka
muolių, jis nusiteikęs rimtai dirbti ir ti
kisi sulauti šalininkų.

EL.R.

Kauno “Žalgiris” JAV

“Amerikos balsas” pranešė, kad 
sekmadienį Kauno “Žalgirio” krep
šininkai pralaimėjimu Niu Meksiko 
universitetui 72:79 (44:22) baigė 
viešnagę Amerikoje ir išskrido namo. 
Kauniečiai užatlantėje žaidė 10 rung-

G. Svitojaus (ELTA) nuotr. 

tynių su universitetų komandomis, 
ketvertas laimėjo, šešerias pralaimėjo. 
“Žalgirio” vyr. treneris Henrikas 
Giedraitis “Amerikos balso” kores
pondentui pasakė, kad, šitiek skraidant 
ir važinėjant, kiekvieną dieną gerai 
žaisti neįmanoma. Reikia arba dvylikos 
lygiaverčių žaidėjų (“mes turime tik 
šešis”), arba “arkliškos sveikatos”.

Iš dešimties rungtynių geriausiai 
kauniečiai sužaidė su “Mexiko sity” 
universitetu. “Tai buvo po dviejų 
dienų poilsio, ir mūsų komanda įrodė, 
kad normaliai pailsėjusi, gali nugalėti 
ir stiprius varžovus, Laimėjome 86:79 
(44:39). Visockas pelnė 25 taskus, 
Einikis - 23, Lukminas -18, Stumbiys
- 14. Be šių žaidėjų, kelionėje treneris 
dar galėjo remtis Jurgilu ir Braziu. Kiti
- Maskoliūnas, Ilgauskas, Staniulis, 
Štombergas - nedaug galėjo padėti, 
nors nepasakysi, kad, pavyzdžiui, jau
nasis Ugauskas (213 cm) amerikiečių 
būtų labai išsigandęs”. Kaip 
papasakojo vyr. treneris H. Giedraitis, 
“Žalgiris” apsuko keturias Amerikos 
valstijas - Teksaso, Naujosios 
Meksikos, Misisipės ir Alabamos. 
“Per pirmas 11 dienų sužaidėm devy
nias rungtynes, paskui per keturias 
dienas - vienerias. Penkios mūsų 
varžybų komandos buvo iš pirmo 
NCAA diviziono, trys - iš antro, dvi - 
iš trečio. Dauguma žaidėjų - 
juodaodžiai. Normaliai būtume galėję 
laimėti ne ketverias rungtynes, o 

kokias šešias-septynerias. Bet kai 
žaidėjams nėra kada nė išsimiegot - 
vis važiuot ir važiuot, toks žaidimas. 
Pavyzdžiui, į Laboką (Lubbock) iš 
Birminhemo skridome visą dieną, 
lėktuvui nusileidžiant Naujajame 
Orleane, Dalase ir San Antonijuje. Į 
runtyneš vėlavome 20 min. ir aišku, 
pralaimėjome (66:97). Gaila, kad 
kelionės programa buvo perkrauta. Į 
visas rungtynes susirinkdavo aibės 
žiūrovų. Ten kiekvienas universitetas 
turi savo sporto salę, kur telpa mažiau
siai 5-6 tūkst. žmonių. Teko žaisti ir 8- 
10 tūkst. žiūrovų akivaizdoje. Visur 
ateidavo ir lietuvių. Su mūsų tri
spalvėmis ir tais kaukolėtais Lietuvos 
olimpinės rinktinės marškinaičiais, 
kurie ten labai populiarūs. Visur jautė
me tautiečių šilumą, o Čikagoje, kur 
praleidome keturias dienas, buvome 
šiltai priimti. Už tai esame dėkingi 
ponams Adamkui, Lauraičiui ir 
visiems, kas mus globojo”.

EL.R.

A. Baranauskas - 
Europos čempionas

Dvidešimtmetis Aldas Baranaus
kas iš Alytaus, Jeruzalėje tapo Euro
pos jaunimo dziudo imtynių pirmeny
bių iki 86 kilogramų svorio kategori
jos čempionu. Tai pirmasis Lietuvos 
dziudo meistras, nugalėjęs Europos 
pirmenybėse.

Austrijos “Attuag-Puhheim” klu
bui atstovaujantis A. Baranauskas (su 
šiuo klubu alytiškis yra pasirašęs trejų 
metų kontraktą) į Europos pirmenybes 
Jeruzalėje vyko už savo lėšas. Tik pas
kutiniu momentu alytiškiu! pavyko 
gauti bilietą į Tel Avivą. A. Bara
nauskas į čempionatą skrido trim 
maršrutais: Vilnius-Varšuva, Varšuva- 
Viena, Viena-Tel Avivas. Jei nors vie
no lėktuvo reisas būtų buvęs atidėtas, 
A. Baranauskas būtų nespėjęs.

EL.R.

Pirmoji vieta pogrupyje

Lietuvos nacionalinė komanda, 
nugalėjusi Čekijos ir Slovakijos rink
tinę 26:21(11:12), tapo Vilniaus po
grupio nugalėtoja.

Susitikimo išvakarėse vykusioje 
spaudos konferencijoje Čekijos ir 
Slovakijos žurnalistų paprašytas 
pareikšti savo nuomonę apie bu
simąsias partneres, mūsų komandos 
vyriausiasis treneris Antanas Taraš
kevičius jas pavadino vienomis iš 
“A” pogrupio favoričių, labai gerai 
įvertino varžovių žaidimą pirmose 
trejose laimėtose rungtynėse. Apie 
tai liudija ir statistika. Rezul
tatyvumu (82 įvarčiai) Čekijos ir 
Slovakijos komandą pranoko tik 
Lietuvos rinktinė (87 įvarčiai). 
Lietuvaitės tik antrame kėlinyje 
palaužė čekoslovakių pasiprie
šinimą ir laimėjo puikią pergalę.

EL.R.

Kelionė aplink pasaulį jachta “Lietuva”
Kaip ‘Europos lietuvis” jau rašė, Lietuvos buriuotojai, gegužės mėnesi 

išplaukę iš Ispanijos Kaodaso uosto ir dalyvavę regatoje “Columbus-92”, 
grįžti namo nusprendė skirtingais keliais: jachta “Laisvė” per Atlantą, o 
“Lietuva” - per Ramųjį vandenyną aplink pasaulį. Rugpjūčio mėnesį palikę 
Ameriką, buriuotojai pasiekė Australijos krantus. Apie dvieju savaičių 
viešnagę Sydnėjuje pasakoja jachtos “Lietuva” įgulos narys, “Lietuvos 
ryto” žurnalistas Gediminas Pilaitis.

Nuo Panamos kanalo nuplaukę 
daugiau kaip aštuonis tūkstančius 
jūrmylių, pagaliau pasiekėme Aust
ralijos žemyną.

Sudėtingiausia buvo paskutinioji 
kelionės atkarpa. Palikę Samoa saly
ną, tikėjomės maždaug per dvi sa
vaites nusigauti iki Sydnėjaus, bet 
prasti orai sujaukė mūsų planus. Vie
nu metu, vandenynui visiškai nuri
mus, tris dienas bliuškindami bures 
stovėjome vietoje kaip įkalti. Po to pa
dvelkė stipresni vėjai, peraugę į siau
tulingus, jachtos stiebą virpinančius 
gūsius. Tarpais vėjo greitis pasiekdavo 
apie 40 mazgų. Per tris paras pirmyn 
psistūmėjome apie 60 jūrmylių. Mūsų 
laimei audra siautė tik tris paras, o 

vėliau Naujosiosios Zelandijos radijo 
stočių meteorologinės prognozės jau 
buvo kur kas optimistiškesnės. Nepa
lankūs orai atėmė iš mūsų savaitę. 
Nepaisant to, Australijos pakrantes 
pasiekėme, išvengdami tokiu metų 
laiku atslenkančių pavasarinių ura
ganų. Daugmaž išsitekome planuo
tame kelionės grafike.

Dar Panamoje stengėmės susisiekti 
su Australijos lietuvių bendruomene, 
parašėme laiškus, vildamiesi, kad 
Sydnėjuje tautiečiai mums ras pigesnę 
stovėjimo krantinę, padės apsitvarkyti 
jachtoje ir ruoštis tolimesnei kelionei 
per Indijos vandenyną

Kai iki Sydnėjaus buvo likę vos 
keli šimtai jūrmylių, su “Lietuvos” 

jachta radijo bangomis susisiekė 
Australijos karinio jūrų laivyno ko- 
manderiai broliai Algis ir Rimas Di- 
čiūnai. Jie pirmieji ir pranešė, kad 
Sydnėjuje įkurtas “Lietuvos” jachtos 
sutikimo komitetas, jau suplanavęs 
visų mūsų darbo ir poilsio krante pro
gramą. Sydnėjaus lietuvių apylinkės 
pirmininkas Vytautas Juška austra
liečių spaudai paruošė pranešimą 
apie mūsų sėkmingą startą regatoje 
“Columbus-92” . Oficialiai kreiptasi į 
Australijos karo laivyno admirolą 
Halthore, prašant paramos aplink pa
saulį pirmą kartą plaukiančiai lietuvių 
jachtai. Admirolas mielai sutikęs 
padėti ir pažadėjo jachtai prieglobstį 
“Navy Sailin’’ buriavimo centre, .Syd
nėjaus įlankoje šalia prestižinio Ru- 
shutters Bay rajono. Mūsų jachtos vi
zitu susidomėjo ir Sydnėjaus jūrų 
muziejaus direktorė Mc Namara. 
Algis Dičiūnas užtikrino, jog Syd
nėjaus uoste viešinčių “Lietuvos” 
buriuotojų jokios problemos ne
judins. Tuo greitai įsitikinome.

Sydnėjaus uosto prieigose mus 
pasitiko karinis motorlaivis ir pa
lydėjo prie muitininkų krantinės. Dar 
labiau nudžiugome, jachtoje išvydę 
Australijos lietuvių fizinio auklėjimo 
sąjungos pirmininką Antaną Lau
kaitį, jau ir Lietuvoje pakankamai 
gerai žinomą išeivijos sportinio 
sąjūdžio vadovą. Antanas Laukaitis 
mums įteikė į Australiją atsiųstus 
giminaičių laiškus ir tą pačią aki
mirką tapo jautriu ir rūpestingu 
įgulos globėju. Po kelių akimirkų 
Sydnėjaus įlankoje suplevėsavo 
lietuviškoji trispalvė. Kol kas tai pir
moji, bet galbūt ne paskutinė Lie
tuvos jūrininkų viešnagė tolimosios 
Australijos vandenyse.

Australijos lietuvių bendruomenėje 
jau plačiai nuskambėjo kelių ne itin 
mandagių giminaičių poelgiai, tad tau
tiečiai ir čia linkę santūriau bendrauti 
su atvykėliais. Nepaisant to, buriuoto
jams Sydnėjaus lietuviai svetingai 
atvėrė savo namų duris, galėjome 
pasigrožėti uostu ir jo aplinkėmis. 
Laisvalaikio programą vainikavo 
Sydnėjaus lietuvių klube surengtas 
priėmimas jachtos įgulai, kur artimiau 
susipažinome ir pabendravome su tau

tiečiais.
Esame labai dėkingi Australijos 

fizinio auklėjimo sąjungos pir
mininkui Antanui Laukaičiui, Syd
nėjaus Lietuvių namų pirmininkui 
Kęstučiui Protui, komanderiams 
Algiui ir Rimui Dičiūnams, vers
lininkui Viktorui Šliteriui, Tamarai 
ir Antanui Vaidotams, šauniems 
sporto klubo “Kovas” entuziastams. 
Stomatologė Nitą Grincevičiūtė- 
Wallis daug vargo, kol sutaisė 
kelionėje aptrupėjusius vyrų dantis. 
Tarp kikto, ši sportiškos išvaizdos 
tautietė, pernai pelniusi sidabro 
medalį Pasaulio lietuvių slalomo 
varžybose, buvo pripažinta šio gra
žaus renginio senjora. Taip pat 
dėkojame visiems mūsų iždui auko
jusiems Sydnėjaus lietuviams.

Plauksime link pietinių Australijos 
pakrančių, trumpam stabtelėdami 
Melbourne, Adelaidėje ir Perthe. Iki 
Indijos vandenyno dar reikės nuplauk
ti nemažai jūrmylių. Galimas dalykas, 
kad Kalėdas švęsime šiek tiek nutolę 
nuo Australijos pakrančių.

“Mūsų pastogė"
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“Europos lietuvio” interviu

KAZYS BOBELIS:
“Aš visą gyvenimą dirbau Lietuvai”

Seimo deputatas, buvęs 
ilgametis VLIK’o pir
mininkas Kazys Bobelis - 
vienintelis lietuvių išeivi
jos atstovas, išrinktas į Lie
tuvos Respublikos parla
mentą. “Europos lietuvio” 
korespondentas Viktoras 
Makoveckas susitiko su 
Kaziu Bobeliu ir kalbėjosi 
apie daktaro naująsias 
pareigas.

- Kaip vertinate pirmąsias naujojo 
Seimo dienas?

- Šis Seimas - atkuriamasis Lietu
vos Respublikos Seimas. Kol kas ne
atliekama labai daug procedūrų, tačiau 
jau priimti keli svarbūs nutarimai - iš
rinktas Seimo pirmininku ponas A. 
Brazauskas, kuris taip pat patvirtintas 
pagal Konstituciją ir laikinai einančiu 
prezidento pareigas, taip pat jo pava
duotoju ir einančiu Seimo pirmininko 
pareigas išrinktas ponas C. Juršėnas.

- Ar galėtumėte teigti, kad darbas 
vyksta konstruktyviai?

- Kol kas dirbti sunku, kadangi ne
turime Seimo vidinės tvarkos įstaty
mo. Bandoma vadovautis senuoju 
Aukščiausiosios Tarybos reglamentu, 
tačiau jis visiškai neatitinka naujojo 
Seimo principams ir Konstitucijai. To
dėl dažnai daug laiko praleidžiama 
bereikalingiems ginčams.

- Kaip Jūs prognozuotumėte Šio 
Seimo ateitį? Ar jis bus ilgalaikis?

- Seimo sudėtis išreiškia Lietuvos 
žmonių valią. Kiek aš pastebėjau, 
destrukcija kyla iš penkių-šešių deši
nės pusės deputatų, kurie vis mėgina 
kabintis prie kiekvieno žodžio bei

Aktorės E. Dauguvietytės-Kudabienės sukaktis padėjo 
prisiminti lietuvių stovyklas Augsburge

Pokario metais tūkstančiai lietuvių 
išeivių prieglaudą rado dviejose 
Augsburgo stovyklose - Hochfelde ir 
Haunstettene. Abiejose vietovėse 
buvo susitelkusios stiprios lietuviškos 
inteligentijos pajėgos. Galima drąsiai 
sakyti, kad Augsburgas buvo Vokie
tijos lietuvių kultūrinio gyvenimo cen
tras, kadangi be pradžios mokyklų, 
darželių čia veikė lietuviška gimnazi
ja, buvo leidžiamas savaitraštis “Žibu
riai” (teko būti jos administratorium) 
buvo įsteigtos įvairios technikos mo- 
kyklos-kursai, 1945-1949 m. išleista 
daugiau kaip 40 lietuviškų knygų, čia 
veikė Augsburgo lietuvių baletas 
(“Cappelia”, šoko Brabuškinaitė, Šle- 
petytė, Liepinas, Veltasis ir kt.), 
Augsburgo lietuvių dramos teatras su 
H. Kačinsku, J. Palubinsku, E. Zalin- 
kevičiūte-Petrauskiene, E. Daugu
vietytė ir kt. įžymybėmis, (kaip ir ba
letas) gastroliavo ne tik Vokietijos 
amerikiečių zonoje, bet taip pat pran
cūzų ir anglų, suvaidindamas virš 150 
spektaklių (baletas - 20). Teatre buvo 
18 aktorių.

Be darbo “Žiburių” savaitraštyje, 
daug laiko skirdavau sportiniam gy
venimui, sportinei veikai, įsijungęs į 
’’Dainavos” sporto klubą. Krepšinio 
komandoje žaidė klasės ir suolo drau
gas E. Kudaba, tad beveik kiekvieną 
dieną tekdavo su juo susitikti ir iš kitų 
bičiulių sužinoti apie jo draugystę su 
aktore E. Dauguvietyte.

Tik iš “matymo” pažinojau bičiulio 
draugę, kadangi beveik kiekvieną die
ną susitikdavome Augsburgo gele
žinkelio stotyje, nes jos kelias vedė į 
Miuncheno konservatoriją, mano - į 
universitetą. Tačiau mūsų keliai suėjo 
Hochfelde, apsilankius bičiuliui su 
aktore mano gyvenamoj Hochfeldo 
stovykloje. Mirus motinai 1948 m. pa
vasarį emigravau į Kanadą, gavau

kablelio. Tačiau aš manau, kad ilgai
niui darbas nusistovės ir šis Seimas 
bus bent jau ligi tol, kol bus išrinktas 
Respublikos prezidentas.

-O toliau?
- Tai priklausys nuo to, kas bus iš

rinktas prezidentu. Juk prezidentas, 
reikalui esant,gali pakeisti Seimą.

- Kaip Jūs manote, ar atsiras Lie
tuvoje trečiasis kandidatas, galintis 
konkuruoti prezidento rinkimuose su 
V. Landsbergiu ir A. Brazausku?

- Dabar labai daug spekuliuojama 
šia tema. Kiek žinau, kol kas tik V. 
Landsbergis yra sakęs, kad balotiruo
sis į prezidento postą. A. Brazauskas 
to nėra pareiškęs. Yra didelė gali
mybė, kad atsiras trečias kandidatas.

- Ir Jūs teigtumėte, kad tokio kan
didato šansai būtų realūs?

- Tai priklausys nuo kandidato.
- Ar šis žmogus galėtų būti išei

vijos atstovas?
- Dabar minimi keli kandidatai iš 

išeivijos, bet galbūt atsiras kas nors ir 
iš Lietuvos.

- Kas lėmė Jūsų pasiryžimą tapti 
Seimo deputatu?

- Aš visą savo gyvenimą dirbau 

darbą Vinipege, geležinkelio bendro
vėje, o bičiulis E. Kudaba įsijungė į 
amerikiečių darbo kuopą. E. Daugu
vietytė taip pat, tik vėliau emigravo į 
Vinipegą. Baigęs darbo sutartį per
sikėliau į Hamiltoną. Tik iš spaudos 
sužinojau apie E. Kudabos ir E. Dau
guvietytės vestuves Vinipege, pasiųs
damas sveikinimą ir kviesdamas at
vykti į Hamiltoną, kur žymiai leng
viau su darbais, kur yra didelė plieno 
pramonė, geresni atlyginimai. Bičiulis 
paklausė mano patarimo ir 1950 m. 
vasarą su žmona pasiekė Ontarijo 
provincijos miestą.

Sunki buvo jų gyvenimo pradžia, 
tačiau Nelės, taip mes visi vadinome 
E. Dauguvietytę, energija, jos verž
lumas ir optimizmas nugalėjo didžiau
sias gyvenimo kliūtis, tad kiek tvirčiau 
atsistojus ant kojų, ji jau matė sceną, 
jos mylimą teatrą.

E. Dauguvietytei pavyko į sceninį 
darbą įtraukti gražų būrį aktorių- 
mėgėjų (A. Stasevičius, C. Mickūnas, 
N. Panavas, Kalvaitienė, Z. Mickū- 
nienė, J. Jokubynas ir kt.), pavadinant 
teatrą “Aukuro” vardu ir, berods, 1950 
m. pastatant A. Kairio pasaką “Du 
broliukai” h' E. Butrimo psichologinę 
dramą “Tėvų kaltė”.

“Aukuro” scenoje prabėgo gyveni
mas. H. K. Anderseno “Sniego kara
lienė”, O. Mičiūtės “Laimės dėžutė”, 
K. Inčiūros “Joninės” ir kt. pasakų pa
statymai, kuriose ir mano dukrai teko 
vaidinti.

Komedijos: J. Moljero “Šykštuo
lis”, V. Alanto “Buhalterijos klaida”, 
R. Spalio “Batai” ar A. Rūko “Bum
bulis ir Dundulis” - mus nutolina nuo 
kasdienybės ir leidžia smagiai pasi
juokti iš kitų, ir, kas moka, iš savęs.

Negaliu pamiršti tokių istorinių 
veikalų kaip V. Krėvės “Mindaugo 
mirtis, K. Inčiūros “Dr. V. Kudirka”, 

Lietuvai. Atkovojom nepriklausomy
bę, nes visi labai rūpinomės, kad vals
tybės atstatymo darbas vyktų kuo pro
duktyviau ir konstruktyviau, kad kuo 
greičiau pasiektume Vakarų Europos 
lygį. Tačiau per pastaruosius du su pu
sę metų Lietuva taip politiškai, eko
nomiškai ir socialiai nusigyveno, kad 
daugelis žmonių pradėjo abejoti - kas 
gi čia darosi? Grupė žmonių paprašė 
manęs, kad kelčiau savo kandidatūrą į 
Seimą, ir aš sutikau. Nors ir daug tam 
buvo daroma kliūčių, trukdymų, bet 
šiandien štai esu Seimo narys.

- Kodėl, Jūsų nuomone, Jums taip 
buvo trukdoma?

- Man ir ligi šiol tai nėra visiškai 
suprantama. Visų pirma, norėčiau pa
brėžti, kad aš su išeivija kaip visuma 
nesutariau dėl balotiravimosi į Seimo 
deputatus. Tačiau aš esu toks pat išei
vijos atstovas, kaip ponas B. Nainys ar 
kiti, kurie paskelbė, kad aš nieko neat
stovauju. Aš Pasaulio lietuvių bend
ruomenės paramos ir neprašiau. Kiek 
aš esu informuotas, B. Nainys tokį pa
reiškimą padarė todėl, kad jį “spaudė” 
keletas žinomų iš dešiniojo bloko.

Tačiau skaudžiausia man yra tai, 
kad mane, visą amžių kovojusį su ko
munizmu, daugiausiai pasisakiusį prieš 
komunizmą puolė būtent dešiniojo blo
ko žmonės, kurie sakosi esą antikomu- 
nistai. Aš ir dabar negaliu to suprasti.

- Kokie dabar uždaviniai iškyla 
išeivijai?

- Ypač aš esu patenkintas naujo 
pirmininko A. Brazausko pareiškimu, 
kad jis dės visas pastangas, įtraukiant 
išeiviją į politinį, kultūrinį ir eko
nominį Lietuvos gyvenimą. Bu^ 
įsteigta ministro be portfelio išeivijosL 
atstovui pareigybė. Aš manau, kad 
gana daug išeivių, visų pirma pagy
venę žmonės, norėtų grįžti į Lietuvą ir

J. Marcinkevičiaus “Mindaugas”, J. 
Griniaus “Gulbės giesmė” ir kt. Kiek 

“Įkartų atrodė, kad Hamiltono “Auku
ras” gęsta, baigia savo dienas, bet, 
žiūrėk, į ’’pensiją” išėjusių vietas 
užtindavo jaunoji karia - Hamiltono 
lietuvių bendruomenė turėjo 2 200 
narių! Tai E. Dauguvietytės-Kuda
bienės pastangos.

Nežinau, kiek režisuotų E. Daugu
vietytės veikalų išvydo sceną, kiek 
kartų ji vaidino juose pati (Hamiltoną 
apleidau 1979 m.), tačiau per tuos 42 
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čia gyventi. Taip pat reikia pažymėti, 
kad išeivija yra įkūrusi keletą fondų, 
kurių lėšos galėtų būti panaudotos 
Lietuvos atstatymui. Pavyzdžiui, 
VLIK’as paskyrė 100 tūkstančių dole
rių Tarptautinių santykių institutui, ku
ris ruoš būsimus Lietuvos diplomatus.

- Ar Jūs ketinate pasitenkinti tik 
deputato role, ar manote savo žinias ir 
patirtį pritaikyti kitoje veikloje?

- Aš pageidaučiau dirbti parla
mentinėje Užsienio reikalų komisijoje. 
Turiu neblogų ryšių Europarlamente, 
Helsinkio grupėje, kur dirbome 17 
metų. Bet kadangi aš nesu jokioje 
frakcijoje man dirbti bus gana sunku.

- Ar negalvojate apie diplomatinį 
darbą?

- Diplomatinio darbo dirbti neno
rėčiau. Jei būčiau ketinęs jį dirbti, ne
būčiau balotiravęsis į Seimą. Aš tik 
noriu padėti sutvarkyti Lietuvos užsie
nio politiką, kuri dabar yra chaoso bū
senoje. Pasakysiu tik vieną pavyzdį. 
Tai sutarties dėl bendradarbiavimo su 
Kuba pasirašymas. Tai skandalingas 
dalykas - juk šią komunistinės diktatū
ros šalį blokuoja visas demokratinis 
Vakarų pasaulis. Yra ir daugiau tokių 
politinių liapsusų.

- Kaip vertintumėte ligšiolinę 
naujųjų Lietuvos partijų ir judėjimų 
veiklą?

- Vertinčiau gana kritiškai. Aš labai 
gerai galvojau apie liberalų, centristų 
perspektyvas, tačiau dėl ne visai suma
niai vykdytos rinkiminės kampanijos, 
galbūt ir dar gerai žmonėms nesupran
tamųjų idėjų nei vieni, nei kiti nesuge
bėjo peržengti 4 procentų barjero.

Lietuvoje geriausią ateitį turės 
tradicinės krikščionių demokratų ir so
cialdemokratų partijos. LDDP grei
čiausiai gravituos į socdemų pusę. 
Mums, Krikščionių demokratų sąjun
gai, taip pat reikės rasti bendrą kon
sensusą su Krikdemų partija. Ar įsi
tvirtins tarp šių dviejų politinių srovių 
liberalai, priklausys nuo jų tolimesnės 
politinės veiklos, nuo lyderių pozici
jos. Į politiką vistiek reikia žiūrėti ne 
filosofiškai, o praktiškai.

-Ačiū už pokalbį.

“Aukuro” gyvavimo metus scenoje, jų 
tikrai pasirodė, geras pusšimtis!

Švenčiant Nelės 70-tąjį gimtadienį 
linkime jai, kaip tai vaidilutei saugoti 
“Aukurą”, kad jis neužgęstų, dar ilgus 
metus skleisti lietuvišką žodį scenoje 
ne tik anapus Atlanto, bet ir šiapus, 
mūsų tėvų žemėje, garsinti lietuvių 
vardą Kanados televizijoje ir scenoje. 
Tad, miela Nele, sveikatos h ištvermės 
sunkiame išeivijos teatraliniame kelyje!

Kazys Baronas
Vokietija

VASARIO 16-OSIOS
GIMNAZIJOS

ATEITININKAI

Vyskupo Motiejaus Valančiaus 
ateitininkų kuopoje daug naujų veidų, 
o iš viso - 15 moksleivių.

Ateitininkų susirinkimus rengiame 
kiekvieną sekmadienio vakarą. Pirma
me susirinkime visi susipažinome, o 
kitame išsirinkome kuopos valdybą. 
Kuopos pirmininke tapo Diana Miu- 
lerytė, vicepirmininke - Indrė Sakutė, 
o sekretore - Elvyra Kalvėnaitė. Kuo
pos globėja yra Marytė Dambriūnaitė- 
Šmitienė, o dvasios vadovas - kunigas 
Edis Putrimas.

Kiekvienais metais ateitininkai 
padeda organizuoti Tautos šventės mi
nėjimą. Šiais metais mes paruošėme 
montažą “Lietuvos kronika”. Pradė
jome vaidinimą nuo vienintelio Lietu
vos karaliaus Mindaugo, skaitėme iš
traukas iš Gedimino laiškų popiežiui. 
Nepamiršome ir Vytauto Didžiojo, 
kurio valdymo laikais Lietuva buvo 
didžiausia ir stipriausia Europos vals
tybė, ir kuris prieš 562 metus rugsėjo 
8 d. turėjo būti karūnuotas. Prisi
minėme ir knygnešius, kurie nesigai
lėdami savęs, spaudos draudimo me
tais, nešė į Lietuvą lietuvišką žodį. Sa
lėje nuaidėjo inscenzuoti šūviai, pri
menantys partizanų kovą Lietuvos 
miškuose prieš bolševikus. Vaidinime 
paminėjome J. Basanavičių, V. Ku
dirką, LKB Kronikos leidėjus. Už 
visus, kurie dirbo Lietuvos garbei ir 
naudai, karūnavome Lietuvą. Monta
žas atliktas pamaldų metu, kurias laikė 
kunigas E. Putrimas ir evangelikų 
kunigas Fricas Skėrys.

Sekmadieniniuose susirinkimuose 
mes diskutuojame įvairias temas, ku
rias pasiūlo gimnazijos ateitininkai. 
Pranešimą “Užsieniečių problemos 
Vokietijoje ir kitur skaitė kuopos pir
mininkė Diana Miulerytė. Aurelija 
Balaišytė ir Žalgiris Almenas pakvie
tė padiskutuoti apie šiuolaikinę mu
ziką. Diskusijose dalyvavo ne tik 
ateitininkai, bet ir skautai bei kiti 
gimnazijos mokiniai. Vieną sekma
dienį, vietoj susirinkimo dainavome 
ir vaidinome prie bendro skautų-atei- 
tininkų laužo.

Visi apsidžiaugėme, kai mūsų kuo
pos globėja Marytė Šmitienė pasiūlė 
išvyką į Liucerną Šveicarijoje. Visi 
laukėme tos dienos, o paskutinę naktį 
negalėjome sumerkti aidų, vis atrodė, 
kad jau vėluojame. Kelionėje, jau įva
žiavus į Šveicariją, visi džiaugėmės 
matydami kaip mokiniai iš Pietų 
Amerikos džiūgavo pirmą kartą maty
dami sniegą. Važiuodami prisimi
nėme Maironį ir, kad jis taip pat buvo 
kadaise Liucernoje, kur sukūrė eilė
raštį “Vakaras ant Keturių kantonų 
ežero”. Aurelija Balaišytė padeklama
vo tą eilėraštį ir už tai buvo apdovano
ta bananu. Liucernoje, deja, lijo, bet 
vis tiek nuotaikos nepraradome. Ap
lankėme seniausią Liucernos bažnyčią 
ir katedrą, perėjome per seną medinį 
tiltą. Buvome prie akmeninio liūto, 
kuris buvo iškaltas atminti žuvusiems 
ginant Liucerną. Pabuvojome ledynų 
sode. Ten matėme tirpstančių ledynų 
išraustas didžiules duobes, muziejuje 
pamatėme kaip anksčiau atrodė Liu
cerna ir kaip čia gyveno žmonės. Nie
kad nepamiršim patirto siaubo ir juo
ko veidrodžių labirinte. Ten buvo taip 
viskas paslaptinga, kad atrodė, jog 
mes kažkokiu būdu atsiradome pasa
koje. Pasižiūri į vieną pusę - kažkur 
toli matai žmogų. Pasisuki į kitą pusę 
- tą patį žmogų matai visai šalia. Nori 
prie jo prieiti - trenkiesi į veidrodį. 
Išėję iš ten visi jautėmės kažkaip keis
tai - visur atrodė ne tikri žmonės, o tik 
atsispindintys veidrodyje. Apžiūrėję 
miestą, užėjome į suvenyrų parduotu
vėles nusipirkti suvenyrų, kurie vi
siems laikams primintų, kad buvome 
Liucernoje.

Esu įsitikinusi, kad mūsų gimnazi
jos ateitininkai dar surengs daug įdo
mių susirinkimų, išvykų bei kitų ren
ginių.

Inga Senkutė
9-tos klasės moksleivė
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KUO BLOGESNIS GYVENIMAS, TUO STIPRESNĖ ESTŲ KRONA
Ęstiios banko viceprezidentas Bu Kraagas nutarė paaiškinti “Baltijskaja 

S^9i31’_žurnalistui, kaip tai atsitinka. “Europos lietuvio” redakcija mano, 
kad šis pasikalbėjimas bus įdomus ir mūsų skaitytojams.

“Pone Bu Kraagai, ką jūs laikote 
svarbiausiu dalyku šiandieninėje 
Estijos finansų politikoje?” - toks 
buvo pirmasis reporterio klausimas.

“Pradėsiu nuo to, pasakė Estijos 
banko viceprezidentas, kad įvesdama 
savo pinigus Estija ne tik pasielgė ab
soliučiai teisingai, bet jau ir daug lai
mėjo. Štai, pavyzdžiui, Ukraina ruoš
damasi įvesti savo pinigus, “išmes
davo” į kaimynines valstybes milži
niškus rublių kiekius. Tai darė tol, 
kol su ja Rusija iš viso nenutraukė at
siskaitymų. Su Estija nebuvo įma
noma laikytis tokios politikos, ir mes 
netapome auka. Turiu pastebėti, kad 
Estija, vienintelė iš buvusių sąjungi
nių respublikų, turinti daugmaž nor
malius atsiskaitymus su Ukraina. Prie 
tokių dvišalių atsiskaitymų Estijos 
bankas pereina su visais buvusių res
publikų centriniais bankais. Tokie 
susitarimai jau sudaryti su Rusija, 
Ukraina, Latvija, Lietuva, Moldova.”

“Centralizuota atsiskaitymų siste
ma yra baisiai nepatogi, tad ar ilgai 
dar ji bus taikoma?”

Ponas Bu Kraagas įsitikinęs, kad 
ilgai, tačiau, laimė, sako jis,” kad vi

sose sutartyse su respublikomis nu
matyta ir alternatyva - leidžiami tie
sioginiai korespondentiniai santykiai 
tarp komercinių bankų.”

Tačiau, pasak Estijos banko vice
prezidento, “keista būna klausytis, 
kaip komerciniai privatūs bankai aiš
kina, jog jų klientai priprato prie cent
ralizuotų atsiskaitymų ir nieko kito 
nenorį”.

“Tokia reakcija, deja, įprasta, - sa
ko Bu Kraagas. - Ir dar tenka išgirsti, 
kodėl jūs mums neduodate kredito, 
kur mūsų pinigai ir 1.1.”

Dažnai prieinama iki absurdo. 
Narvoje išsiskyrė šeima, vyras išva
žiavo į Ivangorodą, t. y. persikėlė per 
upę. Ir dabar jis moka alimentus vai
kams taip, kad pinigai keliauja per 
Ivangorodą, Kingisepą, Peterburgą, 
Rusijos centrinio banko filialą Talino 
priemiestyje Tondyje, Taliną ir Nar
vą, t.y. per penkis bankus vietoj dvie
jų būtinų. Tokį kelią praeina visos 
operacijos, todėl nenuostabu, kad sis
tema vos vos tekvėpuoja. Išsiskyru
sieji moteris net negali gauti rublių tie
siai iš vyro, gyvenančio kitoje upės 
pusėje, nes pagal taisykles grynų rub

lių keitimas į estų kronas draudžiamas.
“Įdomu, kodėl? Juk juos vistiek 

keičia oficialiai, pavyzdžiui, Baltijos 
stotyje Taline?”

“Aš pats tikiuosi šios problemos 
liberalizavimo, - pasakė Estijos ban
ko viceprezidentas. - Tačiau kol kas 
yra tokia tvarka”.

“Ar Estijoje jau yra bankrutavusių 
bankų?”

“Formaliai ne, nes Bankroto įsta
tymas veikia tik nuo rugsėjo 1-osios. 
Faktiškai yra sudėtingiau. Daugelis tie
siog nesupranta, ką reiškia bankrotas.”

“Kitaip sakant, daugeliui prieš 
suprantant prisieis nuskursti?”

“Šiandien finansinėje sferoje kaltų 
nerasi, vieni į kitus rodo pirštais: aš 
nekaltas, kaltas kitas. Taip, žinoma, 
galima elgtis, tačiau nuo to kenčia 
klientai, ir paskutiniai toje eilėje stovi 
seneliai, vaikai, motinos su vaikais, 
ligoniai.

“Auga bedarbystė, gilėja ekono
minė krizė, visi visiems skolingi, kai
nos auga kaip ant mielių, o jūs ne
paliaujate tvirtinti, kad estų krona - 
stiprus pinigas”.

“Labai stiprus!” - pakartojo ponas 
Bu Kraagas. Jo įsitikinimu, “pinigų 
jėga prikauso nuo pasitikėjimo jais, 
paklausos ir pasiūlos. Antra, Estijos 
bankas laikosi griežtos monetarizmo 

politikos ir neišleidžia į apyvartą nau
jų kronų daugiau negu siekia vals
tybės auksinės valiutos atsargos. Be 
to, įvesdami kroną mes prilyginome 
ją aštuntadaliui Vokietijos markės, o 
tai yra superdevalvavimas. Šis mo
mentas duoda didžiulių galimybių 
eksportuotojams, nes kronos perka
moji galia yra didesnė negu 1/8 DM".

“Duok Dieve, jiems, eksportuoto
jams. Tačiau išeina, kad estų krona 
kariu su vokiška marke numuša JAV 
dolerio ir tuo pačiu rusiško rublio 
vertę. Kiek realus rublio kurso kriti
mas? Už vieną dolerį jau duoda dau
giau kaip 400 rublių, tačiau už 400 rb 
galima neblogai papietauti, o už 1 
USD vargu ar valgysi iš viso. Tai ar 
toks jau rublis silpnas?

“Sutinku, tačiau pinigų kainą nus
tato paklausa ir pasitikėjimas jais. 
Estų kronų mažai, jas visi nori pirkti, 
o Rusijos rublių daug, ir jų kaina 
krenta. Bet tai Rusijos vidaus rei
kalas, kas darosi su jos rubliu”.

“Šiandien su estų krona malonu 
keliauti ten, kur ją priima, tačiau mes 
vis dėlto suprantame, kad bet kuria
me Sankt Peterburgo kioske egų kro
ną perka tik todėl, kad pirktų ne mūsų 
“puikias prekes”, o konvertuojamą va
liutą, kuri išeina pigiau negu už rub
lius Rusijoje. Estų krona tapo tarpine 

grandimi tarp rusų pirklių ir tvirtos va
liutos. Ar tvirtos kronos pririšimas 
prie vokiečių markės nevaidina dvigu
bos rolės? Ar neprimoka Estija už išdi
dumą siekdama turėti tvirtą valiutą?”

“Jeigu rinka veiktų iki galo, tai 
rublio kursas lyginant su krona nu
kristų taip žemai, kad naudingiau būtų 
pirkti dolerius Tverės aikštėj. Estijos 
bankas už atskirus žmones neatsako. 
Rinka pati turi reguliuoti šiuos proce
sus,” - pasakoja Bu Kraagas,

“O kaip vertinti tai; kad Estijoje 
dukart pabrango duona? Duona pa
brango, ar krona atpigo?”

“Ir viena, ir kita.”
“Vadinasi, infliacija nesustojo?.."
“Na žinoma.”
“Ar krona tvirtėja?”
Estijos banko viceprezidentas at

sakė, kad tereikia nueiti į kasą, kad 
sužinotum, jog DM parduodama už 
nustatytą tvirtą kainą.

“Tačiau žmonėms nėra už ką gy
venti, nėra kuo mokėti už butą, kuria
me tvyro šaltis. Kieno sąskaita tada 
krona tokia stipri?” - klausė žurnalis
tas Bu Kraagą.

“Stiprūs pinigai gali egzistuoti tik 
esant didžiulei bedarbystei”, - sekė 
bankininko atsakymas.

“Baldjskaja gazeta” Nr. 26

Užsienio spaudos komentarai

ILGESINGAS ŽVILGSNIS ATGAL
Lietuviams jau gana patriotinių gestų, jie tiki kilniais komunistais.

Sąjūdis atliko savo priedermę. Di
dysis lietuvių tautos kovų už nepri
klausomybę nuo Maskvos judėjimas 
paseno. Jis prarado daugumos žmo
nių pasitikėjimą, smuko rinkimuose 
nuo beveik 50 proc. (1990 m.) iki 20 
proc. (1992 m.). Sąjūdžio atstovai, 
negabūs savikritikai, dabar bara 
neištikimus piliečius, patikėjusius 
naujomis iliuzijomis ir perbėgusius į 
postkomunistinių konkurentų pusę. 
“Mūsų misija baigta”, - sako vienas 
iš nedaugelio Sąjūdžio vadų Bro
nislovas Kuzmickas. Akivaizdžiai 
išvargęs ir prislėgtas, ruošdamasis 
palikti Parlamento pirmininko pa
vaduotojo kabinetą, jis priiminėja 
paskutiniuosius žurnalistus.

Dar- prieš ketverius metus Sąjūdis 
buvo tautos viltis, devyni iš dešimties 
piliečių jautėsi esą šio judėjimo daly
viais. Sąjūdyje būrėsi ne tik opozici
jos atstovai ir nepartiniai. Skirtingai 
nuo Lenkijos Solidarumo, Sąjūdyje 
veikė ir socialdemokratiškos orien- 
tuotės komunistai - reformatoriai. 
1988 metų spalį naujai išrinktas LKP 
CK pirmasis sekretorius Algirdas 
Brazauskas tą patį mėnesį Sąjūdžio 
steigiamajame suvažiavime buvo 
sutiktas ovacijomis.

Varomoji Sąjūdžio jėga buvo na
cionalinio suvereniteto reikalavimas. 
Kai Lietuvos komunistai mėgindavo 
procesus sulėtinti, Sąjūdis kartu su 
vėliau išrinktu judėjimo pirmininku 
Vytautu Landsbergiu kaip tik sten
gėsi juos spartinti ir išlaikyti tokį 
tempą, kuris labiau atitiko lietuvių 
tautos nekantrumą negu sovietų 
valdžios negebėjimą šiuos procesus 
suvokti. Ir tauta atsidėkojo: per pir
muosius laisvus rinkimus 1990 me
tais Sąjūdžio kandidatas iškovojo 
įtikinamą pergalę.

Tačiau politinė diferenciacija 
prasidėjo anksčiau, nei tautinė 
vienybė spėjo duoti vaisių. Sąjūdžio 
ideologija tapo antikomunizmas. Iš 
pradžių jis buvo nukreiptas prieš 
komunistus-reformatorius, vėliau 
prieš liberalus, socialdemokratus, 
centristus. Daug intelektualų patys 
paliko Sąjūdį, kiti buvo pamažu 
išstumti. Po suvažiavimo 1991 metų 
rudenį, pasak vieno Sąjūdžio kū
rimosi laikų aktyvisto, publicisto Ar
vydo Juozaičio, “Sąjūdis virto valsty
bine partija, Didžiojo pirmininko V. 
Landsbergio rinkiminiu susivieni

jimu.”
Į pirmąsias gretas išėjo dešinieji, 

kuriems antikomunistinė obscesija 
užgožė visa kita. Demokratija krašto 
viduje buvo aukojama kovai už ne
priklausomybę, ekonomika buvo 
aukojama politikai. Realią politiką 
pakeitė simboliai. Dar ir šiandien, 
praėjus beveik dviems metams, kai 
sovietų kariuomenė mėgino jėga 
sustabdyti atsiskyrimą nuo Maskvos, 
keliai į Parlamentą užbarikaduoti, 
pats pastatas apjuostas dideliais 
betono luitais. Prie įėjimo guli smėlio 
maišai. Dirbtinai palaikomas apsup
ties stovis tarnauja V. Landsbergiui 
kaip priedanga permanentiniam 
priešų demaskavimui.

“Jis kovoja su Gorbačiovu, su 
Maskva, su Lenkija, su vidaus prie
šais,” - sako pirmoji laisvos Lietuvos 
premjere Kazimiera Prunskienė. Ji pa
tyrė tai savo kailiu, kai dėl tariamo 
bendradarbiavimo su KGB buvo iš 
Sąjūdžio eliminuota. Kas tikrasis pat
riotas, o kas tautos išdavikas - sprendė 
Sąjūdis. Iš LKP išsiritusios LDDP 
puolimas - jie esą Maskvos agentai - 
tapo Sąjūdžio rinkiminiu arkliuku. 
Vėliau tai grįžo bumerangu prieš patį 
Sąjūdį.

Didžiausias pasekmes turinčios 
Sąjūdžio klaidos - ekonominėje poli
tikoje. “Ekonomistų pasiūlymus V. 
Landsbergis paleisdavo vėjais,” - pei
kia Aloyzas Sakalas, socialde
mokratų pirmininkas. Jo žemės ūkio 
ir nuosavybės reformos buvo per 
radikalios.” Apie 1/3 didžiųjų įmonių 
jau privatizuota, tačiau dėl savininko 
pasikeitimo niekas nepakito. Trūksta 
kapitalo. Kaimynai rytuose nebegali 
mokėti už lietuviškas prekes (bran
gios), kaimynams vakaruose lie
tuviškos prekės nepatrauklios. Ne
darbas kol kas nepastebimas todėl, 
kad ir čia griebtasi dirbtinių prie
monių: didžiųjų įmonių darbuotojai 
ne atleidžiami, o pervedami į pusę 
etato, arba per prievartą išleidžiami 
atostogų, dažniausiai neapmokamų. 
Taigi, statistika skelbia juokingą 1 
proc. bedarbių skaičių.

Padėtis kaime dar liūdnesnė, negu 
pramonėje. 30 km nuo Vilniaus buvęs 
Paluknio kolūkis subyrėjo į 14 agrari
nių bendrovių ir 4 privačius ūkius. 
Rentabiliai tvarkosi vienas vienintelis 
valstietis, kadangi papildomai turi dar 
dirbtuvę. Niekas neturi pinigų smul

kiai technikai, žmonės nesugeba užsi
mokėti už pakilusias energijos kainas. 
Jau 2 mėnesius namuose sėdi 25 bu
vusio kolūkio vairuotojai, nes niekas 
nebeužsisako sunkvežimių. Nuotaikos 
slogios. Žmonės laikosi iš santaupų ir 
iš nuosavų daržų derliaus. Bet ar pa
kaks pinigų šildyti savo būstus visą 
žiemą?

Lietuvoje šalta. Oro temperatūra - 
apie 0 C. Per pastaruosaius 3 mėne
sius butų temperatūra neviršijo +14 C, 
butuose beveik nebuvo šilto vandens. 
Visuomeniniuose pastatuose irgi ne
šildoma. Net Parlamente švilpia šaltas 
vėjas pro langų plyšius. Čia atėję lan
kytojai nenusirenginėja. 90 proc. naf
tos Lietuva gauna iš Rusijos. Tačiau 
Rusija atsisako toliau tiekti, jeigu Lie
tuva nemokės pasaulinių kainų. Taigi, 
piliečiai šala.

Lietuviai kantrūs ir atsparūs 
negandoms. Bet tik tada, kai nėra 
alternatyvos. Dabar gi, per rinkimus, 
jie tą alternatyvą pamatė Demo
kratinėje darbo partijoje, kuri pa
sisakė už geresnius kontaktus su 
Maskva. Iš šios partijos piliečiai 
laukia jaučiamo pagerėjimo. Lū
kesčiai dideli. Bet ar galės A. 
Brazauskas gauti tos naftos butams 

Labdara iš Norvegijos

apšildyti ir normaliam įmonių darbui 
užtikrinti?

“Man neramu, nes LDDP turi tik 
nekonkrečią programą ir negabius 
deputatus,” - sako Romualdas Ozolas, 
priklausęs pirmajai Sąjūdžio vadovy
bei, dabar - liberalus Centro judėjimo 
vadovas. Jo prognozės niūrios. Tačiau 
DDP nėra komunistinis Trojos arklys. 
Ji nelinksta į centralizuotą komandinę 
ekonomiką. Trečdalis jos dabartinių 
narių nebuvo anksčiau jokioje kitoje 
partijoje. Tarp buvusios komunistų 
partijos narių kietos linijos šalininkai 
sudaro mažumą. Daugumą turi socia
listinės ir socialdemokratinės linijos 
atstovai - DDP nariai. Tuo tarpu Al
girdas Brazauskas - geraširdiškai 
linksmas, dialogui pasiruošęs pragma
tikas, net Sąjūdžio pakilimo laikais 
buvęs krašto populiariausiu politiku. 
Jis atskyrė LKP nuo Maskvos, pilie
čiams grąžino nacionalinę vėliavą ir 
lietuvių kalbą vėl padare valstybine. 
Tačiau yra pavojus, kad LDDP patrio
tiniai šūkiai ir populistiniai pažadai 
pertvarkant valstybės ūkį gali taip ir 
likti pažadais, kaip tai jau atsitiko su 
Sąjūdžiu.

“Tai mitas, kad Demokratinėje 
darbo partijoje yra daug intelektualų ” 
- beveik piktdžiugiškai prasitarė vie
nas iš rinkimus pralaimėjusiųjų Rim
vydas Valatka, Liberalų partijos na
rys, neseniai išsikraustęs iš savo depu- 
tatinio kabineto ir netrukus tapęs di
džiausio Lietuvos dienraščio “Lie
tuvos rytas” viceredaktoriumi. Taigi, 

jo įtaka ii- toliau bus mažiausiai tokia, 
kokia buvo deputatystės laikais, ypač 
žvelgiant iš laikraščio apžvalgininko - 
visažinio tribūnos, nes nuo politinės 
atsakomybės šaltas mąstytojas buvo 
atskirtas tiek, kiek jo neigimų ir pasie
kimų proza rasdavo atgarsį ilgesingai 
atgal žvelgiančiam vidutiniam rin
kėjui. Nejau mažos Baltijos valstybės 
laukia populistiškai pagražintas kelias 
į pralaimėjimą?

Ligšiol lietuviai nepasidavė fana
tiškiems lozungams. Tačiau ekstre
mistinės jėgos, esančios Brazausko 
partijos senų komunistų ir Landsber
gio partijos nacionalistinėje pusėse dar 
nori veikti ryžtingai. Ar pasiduos abu 
lyderiai šių kraštutinių sparnų įtakai, 
sulaikys jie ar nuves kraštą į kon
frontaciją? Jei iš postkomunistinės 
Darbo partijos išsilukštentų tikroji so
cialdemokratija, o iš dešiniojo Sąjū
džio - krikščionių-konservatorių parti
ja, tuomet būtų daugiau šansų toles
niam nuosekliam vystymuisi, be abe
jo, ne be civilizuotų konfliktų.

Apskritai Brazauskas laikomas so
cialdemokratu, Landsbergiui būdingas 
polinkis į radikalizkmą. Tačiau, pasak 
tų anų gražių dienų, kai Sąjūdis dar at
stovavo visai tautai, bendražygis - 
Landsbergis dar turi galimybes pa
sirinkti tarp dešiniojo radikalizmo ir 
dešiniojo centro.” Susitaikymu susi
rūpinę lietuviai būtų jam dėkingi už 
nuosaikios pozicijos pasirinkimą.

Helga. Hirsch
“DieZeit”

Lietuvoje lankėsi 
Norvegijos pedagogų 
kolegijos delegacija, 
kuri atgabeno mokyk
loms, kitoms švietimo 
institucijoms labdarai 
daug aparatūros.

Nuotraukoje: sve
čius priima kultūros ir 
Švietimo ministro pa
vaduotojas V. Dienys ' 
(dešinėje) kuriam įtei
kiamas spalvotas 
miesto fotopaveikslas.

Algimantas 
Žižidnas

Autoriaus nuotr.
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Nauji "Europos lietuvio" skaitytojai
1993 m. "E.L." užsisakė šie nauji skaitytojai:
M. Kuzminskas iš Anglijos; Lietuvos Ambasada Belgijoje; R.

• Sakalauskas iš Anglijos irMrne Br. Spies iš Belgijos.

ATITAISYMAS

_"E.L." Nr. 43 (1992 11 05) publikuotame aukų sąraše Martynui Antanaičiui 
buvo pažymėta, kad J. Navickas aukojo 5 sv., o turėjo būti 20 sv. Už klaidą 
atsiprašome.

Su padėka bei nuoširdumu
Kun. Kamaitis

Lietuvių
"EUROPOS LIETUVIS"

SPAUSDINAMAS VILNIUJE

Sis "EL" Nr. 48 išsiųstas iš 
Vilniaus gruodžio 7 d.

"EL" redakcijos ir adminis
tracijos adresas pasilieka tas pats. 
Siųsdami "EL" prenumeratą pažy
mėkite:

"Europos lietuvio" administraci
jai, 2 Ladbroke Gardens, London, 
Wil 2PT.

Tel.: 071-727 2470
Faksas: 071-792 8456Me*****
"EL" adresas Vilniuje:
Strazdelio 1, Vilnius 2600, 

Lietuva-Li thuania.
Tel.: 010 70122 622 466
Faksas: 010 70122 614 984
SL 1436

MIRĖ DR. K. VALTERIS

1992 12 1 d. mirė dr. K. Val
teris, visuomenininkas ir ilgalaikis 
"Europos lietuvio" bendradarbis. 
Plačiau apie asmenį ir jo veiklą 
spausdinsime kitame "Europos 
lietuvio" numeryje.

AUKOS SPAUDAI
V. Sližienė - 15.00 sv.
F. Skėrys - 10.00 sv.
A. Miliūnas - 7.00 sv.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

Šiaulių miesto “Vilties” bendri
jos vaikai, tėveliai ir auklėtojai 
nuoširdžiai dėkoja Britanijos lietu
viams už du didelius siuntinius, 
kuriuos gavo 1992 11 10. Jie taip 
pat siunčia kalėdinius sveikinimus.

PAIEŠKA
VINCO BARKAUSKO ieško 

dukterėčia Aušra Barkauskaitė ir bro
lis Antanas Barkas.

Vincas Barkauskas, gimęs 1928 
m., 1944 m. išvažiavo iš Lietuvos. 
Kartu su juo išvažiavo motina, du bro
liai ir trys seeserys. Tėvas miręs, pa
laidotas Seredžiuje. Vokietijoje jie bu
vo repatrijuotų asmenų stovykloje. Vi
siems išvažiavus į Ameriką, Vincas 
Barkauskas liko Vokietijoje. Paskutinį 
kartąjį matė Dillingen ir Augsburg.

Ką nors žinančius apie Vincą Bar
kauską prašau pranešti adresu: Aušra 
Barkauskaitė, Vilniaus 45-3, Širvin
tos, Lietuva.

Kronika
LONDONE

KALĖDŲ PAMALDOS 
LONDONO ŠV. KAZIMIERO 

ŠVENTOVĖJE

Trečiadienį, gruodžio 24 dieną 24 
vai. bus koncelebralinės Bernelių 
Mišios, kurias atnašaus arkivyskupas 
dr. ponas V. Bulaitis (Apaštalinis 
pronuncijus Mongolijai) ir kun. dr. 
ponas Sakevičius MIC. Visi Lon
dono lietuviai kviečiami gausiai daly
vauti. Gruodžio mėn. 25 dieną vienos 
Mišios 11 vai. ryte.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

Sporto ii' Socialinis klubas ren
gia savo tradicinį Naujųjų Metų 
sutikimą klube, 375A Victoria Park 
Rood E 9.

Vakaro metu veiks bufetas, gros 
disko muzika. Įėjimas asmeniui 5 
svarai, bilietai parduodami iš anksto 
per klubo sekretorę Mariją Hoye- 
Karinauskaitę klube, arba S. Kasparą 
parapijos svetainėje, sekmadieniais.

SUNKIAI SERGA 
JONAS BALČIŪNAS

Jau kuris laikas kaip Jonas Bal
čiūnas (visiems žinomas kaip laikro
dininkas) gydosi Švento Juozapo 
ligoninėje, Marie Street E 8.

Linkime sėkmės greitai pagyti.

ONA RUZGIENĖ IŠVYKO 
LIETUVON

Š. m. lapkričio mėn. 16 dieną Ona 
Ruzgienė, gyvenusi Londono prie
miestyje Suttone, išvyko atgal Lietu
von, nuolatiniam gyvenimui Kaune, 
kur gyvena jos sūnus. Ona Ruzgienė 
buvo nuoširdi Londono parapijos na
rė, dalyvavo chore. Mūsų linkėjimai 
sėkmingos “antrosios jaunystės” gy
venimo savo Tėvynėje Lietuvoje.

“EUROPOS LIETUVIO” 
SKAITYTOJŲ ŽINIAI

“Europos lietuvio” skaitytojai gali 
sekmadieniais po pamaldų sumokėti 
savo prenumeratos mokestį Londono 
parapijos svetainėje už 1993 metus. 
Jums mielai pasitarnaus S. Kasparas 
ar B. Narbutis.

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.

1993 m. kalendorius
Dėl "Europos lietuvio" redak

cijos persikėlimo į Vilnių ne
suspėjome paruošti ir atspaus
dinti 1993 m. kasdien nuplė
šiamo kalendoriaus. Už tai nuo
širdžiai atsiprašome.

Tiems "E.L." skaitytojams, 
kurie paprašys, už 1993 m. ka
lendorių įmokėtą sumą grąžin
sime, o kitiems - užskaitysime 
už 1994 m. kalendorių.

Leidėjai

Laisvai kalbantis angliškai su 
aukštuoju techniniu išsilavinimu 
inžinierius laukia rimtų pasiū
lymų dėl darbo, galėtų būti ver
tėju biznio kelionėse.

Fluently English speaking 
engineer seeks work, could be an 
interpreter on business trips.

Vilnius, phone 476-659

PAMALDOS
Eccles - gruodžio 13 d., 12.15 vai.
Nottinghame - gruodžio 13 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Mansfielde - gruodžio 13 d., 15 

vai., Šv. Pilype.
Nottinghame - gruodžio 20 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Derbyje - gruodžio 20 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Birmingham?! - gruodžio 20 d.,9 

16.30 vai., Šv. Onoje.

SMULKIŲ KROVINIŲ 
SIUNTĖJŲ DĖMESIUI!

Pervežame krovinius nuo 0.5 
iki 10 tonų (iki 40 kub. m) 
maršrutu

Kaunas - Varšuva - Berlynas - 
Dresdenas - Varšuva - Kaunas. 
Pastoviai - kartą per mėnesį.

Atsiskaitymas už užimamą vietą 
ir svorį.

Artimiausias išvykimas - 
1992 12 10.

Kreiptis: 
tel. kodas 8-27 26-45-83, 

26-41-84 
fax 265-264, 264-470

PRIVATI
LEIDYKLA
VILNIUJE

Priima užsakymus greitai 
ir nebrangiai išleisti autorių 
knygas.

Rašyti:

VLD leidykla, 
Strazdelio 1, 
2600 Vilnius, 
LITHUANIA

REIKALINGI i
SPAUDOS 

PLATINTOJAI!
Darbas -

i sekmadieniais po pietų. |
Kreiptis:

U 2015 Vilnius, I
i P.O. Box 2715. I

LI-EIWI'U SOZypBOyE
KAINOS:

Kūčių Vakarienė £13.00
Pietūs Kalėdų dieną £17.50
Vakarienė Kalėdų dieną £8.50
Pietūs Kalėdų antrą dieną £12.00

KAMBARIŲ KAINOS (su pusryčiais)

Kambariai su dušu ir tualetu £20.00 (asmeniui)
Kambariai su bendru tualetu £15.00 (asmeniui)

VISIEMS LIETUVIAMS KAMBARIŲ KAINOS BUS SU 
10% NUOLAIDA

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

Naujųjų Metų Disko vyks gruodžio 31 d.
Pradžia 20 vai. Veiks bufetas.

Bilieto kaina £7.50.

Dėl platesnės informacijos kreiptis:
V. Banaitis, Headley Park, Picketts Hill, Sleaford, Headley, Hants.

Tel.: 0420 47810

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

PASAULYJE
Europiečiai ginčijasi

Nereiktų stebėtis, kai dvylika ne
priklausomų valstybių, kurios sudaro 
Europos Bendriją, ne visada suranda 
bendrą kalbą ir todėl pasiginčija tarp 
savęs. Iki šiol jos surasdavo bendrą 
sutarimą. Pastaruoju metu ginčai pa
aštrėjo. Atsirado daug svarbių ir 
ginčytinų dalykų. Dar nuo seniau už
silikęs Mastrichto sutarties priėmi
mas. Dabar prisidėjo Europos Bend
rijos biudžeto padidinimas, kurį pa
siūlė komisijos pirmininkas Jacges 
Deloras, bet kuriam pasipriešino D. 
Britanija, ir, gal būt, Vokietija, nes 
tos dvi valstybės kartu su Prancūzija 
duoda daugiausia pinigų bendram 
biudžetui. Iš to biudžeto pinigai yra 
dalijami mažiau turtingoms vals
tybėms - Graikijai, Ispanijai, Portu
galijai ir Airijai, kurios, žinoma, bal
suos už biudžeto padidinimą. Pašalpa 
Europos ūkininkams irgi sukėlė daug 
ginčų per derybas su Amerika dėl ta
rifų ir kitokių suvaržymų nuėmimo 
nuo įvairių prekių, kad padidintų 
tarptautinę prekybą ir taip įveiktų 
ūkinę krizę. Derybos su Amerika, vi
sų palankiai priimtos, išskyrus Pran
cūziją, kur ūkininkai labai įtakingi ir 
daug triukšmavo, todėl prancūzų vy
riausybė pagrasino vetuoti G ATT’o 
sutartį. Tačiau GATT sutartis yra 
perdaug svarbus dalykas, kad ją būtų 
galima palaidoti vien dėl Prancūzijos 
ūkininkų.

Karalienė teisinasi

Karalienė Elisabett II vienoje savo 
kalboje Londono biznieriams, vos su
laikydama ašaras, pareiškė, kad pas
tarieji metai jai buvo “annus horribil- 
lis” (žiaurūs metai). Anglijos gyvento
jai dėl to nenustebo, nes jie apie tai jau 
žinojo. Karališka šeima turėtų duoti 
gero šeimos sugyvenimo pavyzdį, ta
čiau jos sesuo ir du jos vaikai išsiskyrė 
su savo partneriais. Sosto įpėdinio, 
Velso princo vedybos irgi kabo ore. 
Australija grasina pasidaryti respubli
ka, o ir namie atsiranda vis daugiau 
kritikų.

Teismas nuteisė, 
teismas išteisino

Taip pasielgė Rusijos konstitucinis 
teismas, išteisindamas prezidentą B. 
Jelciną už tai, kad jis uždraudė KPSS 
veiklą, bet tas pats teismas leido ko
munistams organizuotis ir veikti sky
riuose. Taigi saliamoniškas sprendi
mas, kuris tikriausiai pasidarys pajuo
kos objektu. Bet ką kita buvo galima 
laukti iš teismo, kur buvę komunistai 
teisėjai teisia tuos pačius buvusius 
komunistus. Teismas nepajėgė pri
versti M. Gorbačiovą duoti parodymų.

B. Jelcino vargai toli gražu tuo ne
sibaigia. Jį dabar- griebia Rusijos liau
dies deputatų suvažiavimas, kuris su
sideda daugiausia iš M. Gorbačiovo 
laikais išrinktų deputatų. Kad jiems 
įtiktų, B. Jelcinas pašalino kelis savo 
artimus draugus iš valdžios. Kariuo
menės išvedimo iš Baltijos valsybių 
delsimas irgi yra padarytas tam pa
čiam tikslui. Mat B. Jelcinas bijojo jo, 
kaip prezidento, teisių suvaržymo ar 
net jo pašalinimo. Ūkinė Rusijos 
būklė yra labai bloga, infliacija 
paverčia rublius į paprasto popieriaus 
gabalus.

Varžoma imigracija

Europos valstybės atsirado nepa
vydėtinoje būklėje dėl imigracijos 
suvaržymų. Iš vienos pusės jos ne
nori pasirodyti neužtariančios 
vargstančių žmonių Jugoslavijoje ir 
kitur, iš kitos pusės turi būti ribos, 
kiek kuris kraštas gali įsileisti. Dau
giausia pabėgėlių įsileido Vokietija, 
bet ir ji nori imigraciją suvaržyti. 
Baimę kelia ir krizė, ir naujųjų 
nacių veikla, kuri yra nukreipta 
prieš užsieniečius ir žydus, dėl ko 
protestavo Izraelio vyriausybė.

EL. R.
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