
Su šv. Kalėdom, ponios ir ponai, 
lietuviai ir lietuvaitės visoje

Europoje!
Vyskupo Pauliaus Baltakio pasveikinimas

Mieli Broliai, Sesės,
Kalėdose prisimename dieną, 

kurioje Amžinojo Dievo Sūnus 
įsijungė į žmonijos istoriją, tap
damas Emanueliu - Dievas Su 
Mumis. Tą dieną išsipildė pra
našo Izaijo žodžiai: "Didi šviesa 
užtvino mus, nes gimė mums 
Viešpats. Jis vadinsis Nuolatinis 
Patarėjas Galingasis Dievas, 
Taikos Kunigaikštis.“ (Iz. 9,5)

Tačiau Kalėdos nėra vien is
torinio įvykio prisiminimas. Kalė
dos yra nuolatos besitęsianti rea
lybė. Dievo Sūnus, tapęs mūsų 
broliu ir išganytoju, per krikštą ir 
kitus sakramentus be paliovos 
plečia savo taikos, teisingumo ir 
meilės karalystę, kuria naujas tau
tų kultūras, rašo naują žmonijos 
istorijos lapą.

Po pirmųjų kalėdų pasaulis ne
bėra toks pat. Žmonija kaip vi
suma, nebegali nusigręžti nuo 
Dievo - gyvybės, šviesos ir meilės 
šaltinio. Kaip vaivorykštė, rašo 
mūsų tautos didysis mąstytojas

Dienos aktualija
Penktosios vyriausybės ministrai

Laikinai einantis Prezidento 
pareigas Seimo pirmininkas Algir
das Brazauskas ir premjeras Bro
nius Lubys ketvirtadienį pristatė 
naująjį ministrų kabinetą, kuriame 
ministerių pareigas išsaugojo 5 bu
vusio kabineto nariai. Visose anks
tesnėse Vyriausybėse dirbo energe
tikos ministras L. Ašmantas, kraš
to apsaugos ministras A. Butke
vičius, susisiekimo ministras J. 
Biržiškis, įrodę, kad ir nepastoviuo
se politiniuose dalykuose esama 
stabilių momentų. Miškų ūkio mi
nistras J. Klimas, ryšių ministras G. 
Žintelis, socialinės apsaugos mi
nistras T. Medaiskis "išbandė“ kur 
kas mažiau premjerų.

LDDP narių Vyriausybėje tik 
trys. Premjeras Bronius Lubys, 
duodamas interviu lenkų laikraščiui 
"Gazeta vvyborcza“ pastebėjo, kad 
tai bus ekspertų vyriausybė. Teisin
gumo ministru paskirtas buvęs AT 
Teisinės komisijos pirmininkas. 
Sąjūdžio centro frakcijos narys, o 
praeity - Vilniaus universiteto do
centas, teisininkas ir nuosaikus 
politikas Jonas Prapiestis, praeityje, 
1990 metų vasarą atsisakęs tapti K. 
Prunskienės vyriausybės viceprem
jeru, o po metų - G. Vagnoriaus 
vyriausybės ministru.

Ministru be portfelio tapo ir Pra
monininkų asociacijos prezidentas 
Algirdas Matulevičius, buvęs kom
jaunimo Vilniaus miesto vadas, 
vėliau "Neringos“ gamyklos direk
torius. Šio gamybininko paskyri
mas - tiesioginis įrodymas, kad 
žlungančios socialistinės pramonės 
įmonės lobby penktoje vyriausy

Antanas Maceina, yra ženklas, jog 
Dievas žmonių nebebaus tvanu, taip 
Kalėdos, - Betliejaus kūdikis, - yra 
užtikrinimas, kad žmonija nuo Die
vo daugiau nebenusisuks. Po įsikū
nijimo tėra galima tik asmeninė 
nuodėmė, tik paskirų žmonių nusi
gręžimas nuo Dievo. Todėl Kalėdos, 
Kristaus, - Dievas Su Mumis, - gim
tadienis yra universali, visos žmoni
jos broliškos meilės ir vilties šventė. 
Ją švenčia ne vien mes, krikščionys, 
ją savu būdu švenčia visas pasaulis. 
Net žmonės, save laiką netikinčiais, 
šią dieną stengiasi būti geresniais, 
vienu ar kitu būdu išreikšti meilę 
savo artimui, pasikeičiama dovano
mis ir sveikinimais; aplankomi ligo
niai bei vieniši seneliai, aukojama 
labdaringoms organizacijoms, maiti
nami benamiai, laike karų padedami 
ginklai.

Jei žmogus nors vieną kartą me
tuose nori būti geresniu, jei Kalėdų 
dieną pajėgia pamiršti skriaudą, 
apkabinti savo tariamą priešą, ar tai 
nėra ženklas, kad "Dievas yra 
su mumis“, kad Emanuelio 

bėje bus labai didelis.
LDDP narys, Seimo deputatas 

prof. Povilas Gylys tapo užsienio 
reikalų ministru, kartu panaikinus 
Užsienio prekybos ministeriją. Pro
fesorius Povilas Gylys yra jaunes
nės kartos žmogus, nepriklausęs 
vadinamajai TSKP nomenklatūrai, 
LKP sluoksniuose praktiškai ėmė 
reikštis tik 1989-ųjų vasarą kaip 
vienas partijos atsiskyrimo nuo 
Maskvos aktyviausių dalyvių, vė
liau, jau po atsiskyrimo prof. K. 
Glaveckui palikus sekretoriaus 
postą ir partiją, Povilas Gylys buvo 
išrinktas savarankiškos LKP CK 
sekretoriumi. Stažavęsis Švedijoje, 
švediško socializmo modelio šali
ninkas. Jo laukia nelengvas uždavi
nys, nes Užsienio reikalų ministeri
joje, visą laiką buvusioje kūrimosi 
stadijoje, dažnai kairė nežino, ką 
daro dešinė, pačioje ministerijoje ir 
ambasadose netrūksta atsitiktinių 
žmonių, tačiau vargu ar prof. P. 
Gyliui pavyks ką nors šioje srityje 
pakeisti, nes vien įsivažiavimas į 
vėžes gali atimti keletą mėnesių.

Kitas Seimo deputatas ekono
mistas. LDDP frakcijos narys Ju
lius Veselka, beje, praeityje reiškę
sis kaip sąjūdininkas tapo vadovu 
Ekonomikos ministerijos, iš kurios 
buvo paliuosuotas ministeriaujant 
A. Šimėnui. J. Veselka kilęs iš 
tremtinių, buvo aktyvus LAF (Atei
ties forumo), kairiųjų inteligentų 
sąjūdžio, plaukusio LDDP farva
teryje, kūrėjas, garsėjęs griežta 
landsbergizmo kritika. Kiauras 
socialistas, taip galima būtų apibū-
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atnešta meilė broliui žmogui pasi
liko pasaulyje, nors pats Kristus 
daugelio yra bandomas išstumti iš 
viešojo gyvenimo ir milijonai jo 
negimusių brolių ir sesių yra kasmet 
išžudomi?!

Daugelį kartų nedraugiški kaimy
nai bandė Lietuvą padaryti savo 
Šiaurės vakarų provincija, jos žmo
nes paversti paklusniais vergais. 
Nors ne vienas suklupo ir ne vienas 
nuėjo tarnauti svetimiems dievams, 
tačiau mūsų tauta išliko ištikima 
krikštu padarytai sutarčiai: "Aš 
būsiu tavo Dievas, tu būsi 
mano tauta.“ Biblinis Ema
nuelis, prisiėmęs Rūpintojėlio var
dą, pasiliko su tauta visuose jos var
guose ir nelaimėse. Jis guodė ir pa
laikė viltį tremiamųjų į Sibirą, ugdė 
pogrindžio kadrus, tylia "Eucha
ristijos bičiulių“ malda puoselėjo 
tautinę ištikimybę sovietinėje mo
kykloje auklėjamoje Lietuvos in
teligentijoje.

Naktis, tamsa yra mūsų skaus
mo, mūsų nuo Dievo nutolimo 
vaizdas. Kalėdos, pradedamos 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
DBLS skyrių valdybas, 

narius ir visus lietuvius sveikina 
DBLS direktorių valdyba

Akcininkams ir visiems savo rėmėjams 
linksmų šv. Kalėdų ir 

laimingų Naujųjų Metų linki
Lietuvių Namų Akc. Bendrovės direktorių valdyba

"Europos lietuvio" skaitytojams Lietuvoje ir užsienyje, 
bendradarbiams ir Nidos knygų klubo nariams 

linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų linki 
Redakcija ir administracija

Visus mielus savo vasarotojus ir 
Lietuvių sodybos rėmėjus šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga nuoširdžiai sveikina

Sodybos vedėjai

švęsti vidurnaktį, kada šviesa 
nugali tamsą, mums primena, 
jog Dievo meilė yra galingesnė 
už juodžiausią mūsų gyvenimo 
tamsą. Kalėdų naktį mes dar 
nematome užtekančios saulės, 
tačiau žinome, kad aušra jau 
pakeliui. Šiandienos gyvenime 
mažai jaučiame pirmąją Kalėdų 
naktį angelų paskelbtas "garbę 
Dievui ir ramybę jo mylimiems 
žmonėms“ (plg, Lk. 2,13), ta
čiau žinome, kad kai "Dievas 
yra su mumis“, žmonijai ateis 
šviesesnis rytojus ir kad ’’kiek
vienas, kuris jį tiki, nepražus, 
o turės amžinąjį gyvenimą“, 
(pig. In. 3,18).

Džiugaus Kristaus - "Dievas 
Su Mumis“ - gimtadienio ir vil
tingų, Dievo laiminamų Naujųjų 
1993 metų linkiu visiems, gy
venantiems valstybinę nepriklau
somybę atgavusiems Tėvynėje ir 
čia išeivijoje.

Vysk. Paulius A. Baltakis, 
O.F.M.

Visus tautiečius 
sveikinu Kalėdų švenčių 
proga ir linkiu stiprybės 

bei vilties 
naujuose metuose.

Vincas Balickas 
Lietuvos Ambasadorius 

Didžiojoje Britanijoje

Kai užsidega 
Kūčių 

žvaigždelė
Kalėdinis istorikės Reginos 

Merkienės pasakojimas

Baigia apsisukti ir 1992-ųjų metų 
ratas, atnešdamas didelę paskutinių 
savo dienų šventę - Kūčias ir ir 
Kalėdas. Ši šventė dabar sugrįžta ir į 
tuos namus, kuriuose anksčiau jai 
nebuvo vietos. Nors labai daug 
žmonių Kūčias, Kalėdas švęsdavo ir 
sovietinėje Lietuvoje - tiesa, apie tai 
nesiskelbdavo, darbe perdaug nekal
bėdavo. Per okupacijos dešimtme
čius tradicijos nepraradome, bet 
daugel jos papročių išsinešė iš gy
venimo išėję vyresnieji kaimų žmo
nės. Apie tai, kaip šventų Kūčių va
karienės laukdavo ir jai ruošdavosi 
mūsų bočiai, bene geriausiai žino et
nografai. Tad, kokia ji būdavo aukš
taičių, žemaičių, suvalkų ir dzūkų 
namuose, klausiu istorijos mokslų 
kandidatės Reginos Merkienės.

"Kūčios ir Kalėdos yra tarytum 
senų metų pabaigos ir naujų metų 
pradžios ženklas. Jeigu pasižiū
rėtume į ūkinį kalendorių, tai pama
tytume, kad daugelyje Lietuvos vie
tų tuo laiku pas ūkininkus pasibaig
davo samdos metai. Samdinius, ku
rie būdavo paliekami tarnauti kitus 
metus, paleisdavo bent savaitę atos
togų. Tačiau Kūčių vakarienę šei
myna prie vieno stalo sėsdavo su vi
sais samdiniais. O Kalėdų rytą 
piemenukų ateidavo "paieškoti“ jų 
tėvai. Tada šeimininkas juos ir 
išleisdavo“, - pasakoja Regina Mer
kienė. Jeigu žmogus labai gerai dir
bo. tai jam prie suderėtos algos dar 
duodavo paviržį.

Šiaurės Lietuvoje toks paviržis 
galėjo būti netgi skilandis. Šiaip 
beveik privalomas paviržis buvo 
duonos kepalas. O kad laimės iš na
mų neišneštų, tai bent kampelį rei
kėjo namie pasilikti, todėl kepalą 
prariekdavo. Atsisveikinant su 
šeimininkais, namais vieni kitiems 
linkėdavo gero.

Šventa vakarienė - 
geriems ir švariems 

žmonėms
Per Kalėdas žmonės būdavo pa

sistengę atiduoti visas skolas, atsily
ginti samdiniams, atsiskaityti su 
kaimynais. Tą siekdavo padaryti 
netgi iki Kūčių vakarienės, nes ma
nė, kad jeigu atliks kas nors neati
duota. tai toji skola liks visiems 
metams. Kita vertus, žmonės steng
davosi apsivalyti iš vidaus ir, tie
siogine žodžio prasme, iš išorės. Pa
sistengdavo susitaikyti ir su tais, su 
kuriais pykosi, kad neliktų piktumų 
kitiems metams. Juk būdavo įvairių 
kivirčų dėl niekų. Prieš vakarienę 
visi prausdavosi pirtyse, o suvalkie
čiai - kubiluose. Prie stalo sėsdavo
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“Minoltos“ kalėdinė prekyba Fotofaktai

Dar viena labdaringa valgykla Vilniuje

Gruodžio 2 dieną prasidėjo firmos "Minolta trading Balda" kalėdinė 
prekyba. Generalinis direktorius A. Levickas tikisi, kad tokie kalėdiniai susi
tikimai pasitarnaus firmos imidžo kūrimui bei naujų kontraktų sudarymui.

Iškilmingame susitikime dalyvavo Vilniaus miesto tarybos pirmininkas A. 
Grumadas, tarptautinių ekonominių santykių ministras V. Aleškaitis bei daug 
kitų svečių, vyriausybės bei verslo atstovų, firmų klientų, žurnalistų.

Du rimčiausi konkurentai - "Minolta" ir "Canon“ firmos - apsikeitė 
atminimo dovanomis.

Dvidešimt Svečių laimėjo "Azart“ loterijos prizus, solidžiausiems klien
tams įteiktos dovanos.

Svečių dėmesys nukrypo į “Mazdos“ departamento organizuotą automo
bilių ekspoziciją. Joje eksponuojama "Mazda 626“ - naujovė Lietuvos ke
liuose.

Vaidoto Patacko nuotr.

"Palaimink, Viešpatie, šį namą - šiais žodžiais kreipėsi į Aukščiausiąjį 
Jo ekscelencija Audrys Juozas Bačkis gruodžio 8 dieną oficialiai atidary
damas.Vilniaus arkivyskupijos kurijos valgyklą "Betanija“. Ji įrengta prie 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčios, sugrąžintose patalpose.

Betanija - tai šventame Rašte minima vietovė, kur Kristus apsistodavo po 
kelionių ir visada rasdavo su meile pagaminto maisto. Dėkodamas Maltos 
ordinui Vokietijoje, padėjusiam įrengti šią valgyklą, Arkivyskupas pakvietė 
visus, kas kuo gali, paremti. Kvietė savanorius, ypač iš parapijos jaunimo, 

.padėti dalinti maistą, ateiti į šiuos namus ir pabūti, pasikalbėti su tais, kurie 
čia pietauja. Juk jie visi - mūsų broliai. "Betanija“ turėtų tapti jaukiu kam
peliu, ne vien tik kūną sustiprinančiu.

Arkivyskupas padėkojo visiems, padėjusiems įrengti šią valgyklą, 
pašventino ant sienos kabantį kryžių, visas patalpas, o susirinkusiems pietų 
palinkėjo gero apetito.

Kiekvieną dieną čia galės nemokamai pietauti 500 labiausiai remtinų 
žmonių.

ELTA

SEIPTYNUOS HMENOS
Grįžta tikrasis socializmas?

Savaitraštis "Atgimimas" 12 
07 informuoja apie gruodžio 4 d. 
išplatintą laikinai einančio Lietu
vos Prezidento pareigas Algirdo 
Brazausko kreipimąsi. Jame pa
brėžiama, kad didelį žmonių su
sirūpinimą sukėlė pabrangę mais
to produktai.

Liberalizavus iš esmės visų 
maisto produktų kainas, užfiksuo
ta daug atvejų, kai mėsos ir pieno 
perdirbimo įmonės piktnaudžiauja 
savo monopoline padėtimi. Tą 
patį pažymėjo ir ministras pirmi
ninkas Bronislovas Lubys savo 
spaudos konferencijoje. Pagal 
Vyriausybės nuostatas pelnas to
kiose įmonėse neturėtų viršyti 15 
procentų. Tuo tarpu daugelio 
maisto pramonės įmonių ren
tabilumas gerokai peršokęs šimtą 
ir net du šimtus procentų. Premje
ras pabrėžė, kad tai nežmoniškai 
pakilusios kainos ir, matyt, ape
liuodamas į minėtų įmonių vado
vų sąžinę, išsiuntinėjo jiems te
legramas, ragindamas padoriai 
elgtis valdžių kaitos laikotarpiu. 
Vyriausybė neleisianti įsivyrauti 
anarchijai.

Bedarbiai
Savaitraštis "Litas“ (Nr. 50) 

publikuoja R. Jasinsko straipsnį - 
"Bedarbiai“.

Kauno darbo biržoje lapkričio 
26 d. bedarbių buvo 2500. Prieš 
savaitę perpus mažiau. Kaune yra 
4 vietos, kur renkasi neturintys 
darbo. ’’Apie aštuntą ryto su "de
vintukais“, "mersedesais“ ar ”vol- 
vo“ pradėjo važiuoti darbdaviai. 
Akimirksniu mašinos apspinta- 
mos ir prasideda nelengvos dery
bos, kurios paprastai baigiasi 
darbdavio pergale". Tiesa, straips
nyje pažymima, kad tarp bedarbių 
galioja ir toks nerašytas įstatymas, 
- jokio darbo, už kurį per dieną 
mokama mažiau kaip 600 talonų. 
Deja, ne kasdien tuos 600 pasise
ka uždirbti ir neretai grįžęs namo 
tėvas turi aiškinti savo vaikams, 
kodėl neparnešė duonos. Darbo 
biržos direktoriaus pavaduotojas į 
tai pasakęs: "Tai visiškai norma
lus reiškinys. Kiekvienoje pasau
lio valstybėje yra bedarbių. Be
darbiai Kaune gauna pašalpą, kuri 
yra vidutinio minimalaus žmo
gaus pragyvenimo lygio dydžio. 
Tie, kurie atleisti iš darbo dėl jų 
pačių kaltės (darbo drausmės 
pažeidimai), pašalpą gaus po pu

sės metų. Ar užtenka tos pašalpos 
bent jau susimokėti už butą, 
straipsnyje neras'oma.

Biurokratai blogiau už 
patiltės plėšikus

"Geriausias būdas bizniauti - 
plėšikauti“ - teigiama laikraštyje 
"Savaitės žodis“ Nr. 23. Tai tai
koma straipsnyje kritikuojamai 
naujai atsiradusiai biurokratijai. 
Jų plėšikavimas pasireiškia sveti
mo darbo rezultatų naudojimusi.

"Nieko neveikti ir viską turėti“
- toks maždaug būtų jų šūkis. 
"Valdžia yra didysis nusikaltėlis“
- rašoma laikraštyje. "Savo esme 
ji yra negatyvus ir nesveikas or
ganizmas. Valdžia visada kon
frontuoja su visuomene, ypač su 
pačiais veikliausiais, energingiau
siais jos atstovais. Biurokratiniam 
aparatui reikalingi paklusnūs vyk
dytojai, o ne mąstantys ir kū
rybingi žmonės. Todėl visuomenė 
(žmogus) tampa didžiausiu val
džios priešu“. Plėšikiška yra mo
kesčių sistema bei pasų išdavimo 
tvarka. Dėl sąmoningo jų išda
vimo vilkinimo yra pažeidžiamos 
elementariausios piliečio teisės - 
jis negali laisvai judėti, pasirinkti 
gyvenamos vietos.

Šungaudžiai išnyks ir 
Lietuvoje

"Pirmadienis“ Nr. 108 
paliečia tikrai jau seniai apleistą 
temą. Po 50 metų pertraukos 
Lietuvoje imtasi spręsti tokie 
"banalūs“ ir "niekingi“ lyginant 
su každaka laikomais rimtais 
socializmo planais klausimai, 
kaip benamių gyvūnų (kačių, 
šunų) likimas. Lietuvoje jau yra 
įsikūrusi Gyvūnų globos draugija 
ir ji jau priimta į Tarptautinę 
gyvūnų globos draugijos aso
ciaciją. Jos tikslas - apsaugoti 
"mažuosius“ draugus nuo ne
tinkamo žmogaus elgesio, padėti 
išsaugoti gyvūnų rūšis ir veisles.

"Lietuvoje dar niekam net 
baudos neteko sumokėti už gy
vūnų kankinimą ar keturkojo iš
metimą į gatvę. įstatymuose to
kios baudos numatytos, bet pas 
mus sunku ir žmogų apginti, ne 
tik keturkojį..." Informuojama, 
kad, pavyzdžiui. Didžiojoje Bri
tanijoje pilietis, išmetęs į gatvę 
savo "globotinį“, baudžiamas 200 
svarų bauda.

V. Dimas

Arkivyskupas A. Bačkis ’’Betanijoje“. A. Sabaliausko nuotr.

Katastrofa Vilniaus geležinkelyje

Gruodžio 4-osios naktį, apie 3 valandą geležinkelio ruože Lentvaris- 
Vievis įvyko krovininio sąstato avarija. Nuo bėgių nuvažiavo keturios cis
ternos su dizeliniu kuru bei benzinu, jos apvirto, kilo gaisras.

Sąstate, važiavusiame iš Vaidotų į Radviliškį buvo 50 vagonų. Po avar
ijos 11 pavyko atkabinti ir nutempti į Vievį o 19 - į Lentvarį. 20 cisternų 
liko avarijos vietoje. Nuostoliai sudaro 100 milijonų talonų.

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

'^KAILIĖIOIINIIAII SUUJNTINHAlf
Dėl didelio visuomenės pageidavimo siunčiame dar

extra TRANSPORTO MAŠINĄ 
SPECIALIAI NUVEŽTI ŠVENTINIUS SIUNTINIUS

. Į LIETUVĄ.

Siuntiniai bus pristatyti tiesiogiai adresatams. 
Mokestis £1.80 už kg, įskaitant ir pristatymą į namus.

Priimame nenormuoto svorio siuntinius.

Šventiniai siuntiniai priimami iki gruodžio 10 d.
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dinti šį ministrą po to, kai A. Bra
zauskui pasiūlius atpiginti kai kuriuos 
maisto produktus, J. Veselka pareiškė, 
kad jiems reikia įvesti korteles. Kor
telės, beje, jau netrukdo samprotauti 
apie rinką. Iš viso, penktoji Vyriau
sybė, neišskiriant nė liberalumu gar
sėjančio premjero, nori būti gera 
’’paprastai liaudžiai“. Žinant Pietų 
Amerikos ir kitų pusiau socialistinių 
šalių liūdną patirtį, galima sakyti, kad 
valdžios "gerumas“ tai paprastai liau
džiai dažnai išlenda per gerklę.

Finansų ministru paskirtas Eduar
das Vilkelis, buvęs Valstybės kon
trolieriaus pavaduotojas, išvarytas iš 
darbo K. Uokos.

Pakeistas ir vidaus reikalų minist
ras, kurio kėdė patikėta Šiaulių polici
jos vyr. komisarui Romasiui Vaitie
kūnui. Prisimenant, kad jo pirmtakas 
P. Valiukas į ministro postą atėjo iš 
Kauno, galima daryti išvadą, jog 
tradiciškai vidaus reikalų ministrai 
skiriami iš policininkų tų miestų, kur 
ypač siautėja mafija, o policija tik 
skėsčioja rankomis negalinti nieko 
padaryti.

Sveikatos apsaugos ministru prie
šingai spėlionėms, jog bus paskirtas 
sovietmečiu blogais darbais išgarsėjęs 
psichiatras A. Mačiulis, tapo V. 
Kriauza, plačiajai visuomenei beveik 
nežinomas žmogus. Naujajam minist
rui atitenka toks pat ūkis, koks buvo ir 
skelbiant nepriklausomybę: "pigi“ 
sovietinė medicina, kurią šventai sau
gojo socialdemokratas J. Olekas, ne
norėjęs pervesti mūsų sveikatos ap
saugos į draudiminės medicinos vė
žes. Šioje ministerijoje kaip ir vidaus 
reikalų einama pramintu sovietmečiu 
taku: ministrais tampa ne poolitikai, o 
tos pačios srities žmonės, kurie vargiai 
gali atsispirti nuo savo kastos stereo
tipinių įpročių ir mąstymo.

Du sugrįžėliai. Tai pramonės ir 
prekybos ministras Albertas Sinevičius, 
iš šio posto atsistatydinęs po pusmečio 
darbo G. Vagnoriaus vyriausybėje ir 
nuėjęs dirbti "Lietuvos biržos“ genera
liniu direktorium. Apsukrus biznierius, 
sąmojingas, neieškąs žodžio kišenėje 
ministeris daug nuveikė ekonominės 
blokados metais. Kokios jo funkcijos 
bus dabar, nėra aišku, nes prekyba vis 
labiau privatizuojama, tad ką čia be
veikti ministrui ir visai ministerijai? 
Nebent tmkdyti kitiems dirbti. Antrasis 
sugrįžimas labiausiai nevykęs. Kultū
ros ir švietimo ministerio pareigos vėl 
atiteko buvusiam Lietuvos SSR kultū
ros ministrui D.Trinkūnui.

Nauji vardai, (tai žemės ūkio mi
nistras, LDDP narys, 46 m. Veterina
rijos akademijos rektorius R. Karazija, 
statybos ir urbanistikos ministras, 59 
metų A. Vapšys), sužibę ministeriš
kame olimpe kaip ir jau spėję pa
garsėti ministrai gali tapti kalifais 
valandai, nes čia pat šventos Kalėdos, 
Naujieji metai, o po jų ir Prezidento 
rinkimai, galintys vėl viską apversti 
aukštyn kojom. Vyriausybinis laikinu
mas gresia tapti permanentiniu.

Mielus draugus ir pažįs
tamus sveikinu švenčių 
proga.

Vlada Sližienė,
Derby

1993 m, kalendorius
Dėl "Europos lietuvio" redak

cijos persikėlimo į Vilnių ne
suspėjome paruošti ir išspaus
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

2



Nr. 49-50 (2234-2235) 1992 m. gruodžio 17-24 d. EUROPOS LIETUVIS 3

Lietuvių pianistės laimėjimas 
Čekoslovakijoje

Tarptautinis XXV jaunųjų pianistų konkursas įvyko Čekoslovakijoje 
Usti Nad Labetno mieste. Lietuvos pianistai konkursuose dalyvauja nuo 
1974-ųjų metų, iš šio miesto su laurais yra grįžę Eglė Perkūmaitė (I vieta), 
Arūnas Stoškus (II vieta) ir Lolita Skirbutaitė (III vieta).

Šiais metais vėl. buvo pakviesti jaunieji pianistai iš Lietuvos. Sėkmė 
lydėjo M. K. Čiurlionio meno mokyklos dešimtos klasės moksleivę levų 
Jokūbavičiūtę, kurių paruošė mokytoja Nijolė Kereševičienė. Ievai pri
pažinta pirmoji vieta. Jai paskirtas Europos pianistų pedagogų asociacijos 
(EPTA) prizas - kelionė ir koncertas Australijoje, kuris įvyks po metų 
(1993 XI). Tai neeilinis koncertas. Jame dalyvauja ’’žvaigždės“, įvairūs 
tarptautinių jaunųjų pianistų konkursų prizininkai. Reiškia jame bus 
ištarta ir Ievos Jokūbavičiūtės pavardė, skambės jos atliekami kūriniai.

Konkurse gerai pasirodė ir kita šios mokyklos auklėtinė Jurgita Ja- 
uniškytė (mokytoja Jūratė Karosaitė). Jai atiteko trečioji vieta.

Algimantas Žižiūnas
Nuotraukoje: Jurgita Jauniškytė (sėdi prie fortepijono), jos moky

toja Jūratė Karosaitė. Ieva Jokūbavičiūtę su mokytoja Nijole 
Kereševičiene po sėkmingos kelionės. Autoriaus nuotr.

Neramus savaitgalis Prancūzijos 
ambasados kaimynystėje

Vladas Drėma: 
’’Skaudžiausia man pats Vilnius"

XX amžiuje mes nuvertinome ir 
jausmą, ir protą, o gal jiems tiesiog 
nebeliko vietos mūsų pasaulyje, ir 
menas įžengė į naują erą - pop- 
artą: atsirado hepeningai, akcijos. 
Jei tradicinis' menas mums kelia 
gėrio, laimės, kančios problemas, 
tai avangardiniai menai - absur
diškus klausimus, pabrėžia absur
diškas situacijas, bet nepolemizuo
ja. Lieka improvizacijos teisė. Jei 
tradicinis menas įspraudžia į rėmus, 
tai avangardas praplečia impro
vizacijos galimybes iki nežabotų 
fantazijų.

Tik dabar iš palėpių, rūsių, aka
deminių studijų išeina į viešumą 
šiuolaikiniai menai ir jų kūrėjai. 
Eksperimentas, atsiradęs Vakaruo
se 50-aisiais, mus pasiekė 90-ai- 
siais.

Šiais metais gruodžio 5 d., 
vakarėjant ir lyjant, prie Meninkų 
rūmų buriavosi žmonės, stebintys 
kinetinį hepeningą: 5 geležiniai- 
skardiniai-vamzdiniai objektai dar
niai judėjo mu-zikinės kakofonijos 
"Labirintas“ (aut. Sn. Dikčiūtė, V. 
Pranulis) fone. Techninis progresas, 
įtakojantiis naująją muziką, pakei
čiantis ją triukšmu, padarė muziką 
vis labiau nesuvokiamą neprapru- 
susiam klausytojui. Bet tai nesu
trukdė į rūmus suplaukti tūkstančiui 
žmonių. Taigi patalpos, skirtos 
kameriniams renginiams kaip šis, 
lyg kokį svetimkūnį atmetė atsitik
tinius, "avangardui prijaučiančius“ 
piliečius. "Meno mylėtojai“ elgėsi 
pagal visas avangardo taisykles: 
atsipalaidavimas ir improvizacija. 
Policija sutiko atstovauti tradicijai 
ir padėjo įvesti tvarką.

Toks ažiotažas, anot renginio 
organizatoriaus "Lithill“ firmos va
dovo Edmondo Babensko, netikė
tas - juk pernai toks pat renginys 
vyko ir labai sėkmingai; “tai dar 
kartą įrodo, kad kultūrinė ir meno 
krizė, kurioje mes dabar esame, 
sąlygota socialinių-politinių pro
cesų. Avangardas - griūvančio pa
saulio koncepcijos išraiška. Mūsų 
pačių nemokėjimas to priimti, ele
mentari kultūros stoka - taip pat tos 
krizės išraiška. Ir kartu signalas, 
kad tokių renginių reikia, kad jų 
trūksta. Galbūt reikalingas klubas. 

kur bendraminčiai galėtų susiburti, 
pabendrauti, pasinerti į tą estetiką, 
kuri jiems priimtina“.

Organizatoriai, paskelbę J. Me
ko filmo peržiūrą per visą naktį, 
nesitikėjo, kad į šešių valandų me- 
ditatyvinį filmą ryšis eiti žmogus, 
neturintis tam reikiamos nuotaikos, 
estetinio išsilavinimo. Tie, kurie 
tikrai laukė "Pamokų Sebastjanui 
arba kelionė į Egiptą“, turėjo nu
liūsti: peržiūra neįvyko. Tiesa, E. 
Babenskas norėtų pateikti šį filmą 
ir plačiajai visuomenei, tik tam rei
kėtų išankstinio publikos paruo
šimo, lavinimo.

Vokalinis ansamblis "Penki 
vėjai“ pirmą kartą Lietuvos pub
likai atliko Karlheimo Stockhau- 
seno "Stimmung“. Paruošiant Bal
tąją salę hepeningui, vadovautasi 
žymiu šio judėjimo teoretiku, beje, 
kompozitoriaus idėjos draugu, Ala
nu Kaprou, kurio principas - pa
versti visą patalpą "veiksmo aplin
ka“, išskaidyti žiūrovus apie įvykio 
centrą, vienus susodinant veidu, 
kitus - nugara į atlikėjus. "Stim
mung“ stebina klausytojus kont
rastu: religija ir erotika, kolažo 
principas, sujungiantis į vien
tisumą du diametraliai priešingus 
objektus.

Skirmantas Sasnauskas, geriau
sias Lietuvos trombonistas, ir gar
sus estų gitaristas Mart Soo įgy
vendino savo seną svajonę: pagroti 
kartu, parodyti vilniečiams naują 
programą.

Videoarto projektas kamerai ir 
aktoriams L. Kiškūnaitės "Senutė 
einanti per tiltą“ - moters, aplinki
nių laikomos beprote, kančios, 
gilaus konflikto su aplinka atsklei
dimas. Išgyvename dabar tokią si
tuaciją. kai kiekvienas susido
mėjimas netradiciniu lietuvišku 
menu - šventė, o tokie renginiai - 
stebuklas, nes nėra finansinių gali
mybių. Mūsų merkantilioje sąmo
nėje nelieka vietos suvokimui, kad 
menas turi būti puoselėjamas, nes 
kitaip jis išnyks, jis turi būti gina
mas įstatymo, nes kitaip išnyks jo 
kūrėjai. Jau artėjame prie ribos, kai 
galime netekti gabiausių jaunųjų 
menininkų.

Erika Umbrasaitė

Vladas Drėma sulaukė aštuo
niasdešimt dvejų metų. Garbus am
žius. Dar garbesni jo darbai. Pats bū
damas dailininkas, dar 1936 metais 
Vilniaus universitete baigęs dailės 
mokslus, regėjęs prieškario ir poka
rio sostinę, visus savo darbus skyrė 
istorijos ir dailės tyrimams. Daugiau 
nei prieš tris dešimtmečius išleido 
pirmąją knygą "Dailioji medžio 
drožyba“. Bemaž prieš dvidešimt 
metų parašė monografiją "Pran
ciškus Smuglevičius“. Gaila, bet 
tuomet autoriui nepavyko įrodyti, 
kad remiantis pirmaisiais šaltiniais, 
turėtų būti visuotinai pripažinta 
Smuglevičiaus pavardė. Tačiau il
giausią leidybos ir prievartos kelią 
buvo lemta įveikti albumui "Dingęs 
Vilnius“, į kurį mokslininkas sudė
jo, galima sakyti, visą savo gyveni
mą. Sudėjo, bet, likimo ironija, ne
begalėjo akių paganyti, gal paprie
kaištauti dėl spaudos kokybės (albu
mas turėjo būti spausdinamas Ju
goslavijoje, bet teko pasitenkinti 
Minsko spaustuve), gal garsiai pa
samprotauti apie vieną ar kitą albu
mo iliustraciją, nes negalios užtem
dė žvilgsnį tiek, kad Vladas Drėma 
jau nebeskiria nei spalvų, nei at
spalvių... Beliko tik paglostyti nepa
klusniais pirštais, tarsi stengiantis ap
čiuopti dingusio Vilniaus pėdsakus.

- Per daug Vilniuje bažnyčių. 
Reikia jų skaičių sumažinti, - tokia 
buvo valdžios nuostata, kurios ir 
laikėsi "Vagos“ leidykla dvidešimt 
metų, - piktai nusijuokia Vladas 
Drėma, prisiminęs knygos "Dingęs 
Vilnius“ kryžiaus kelius. - Pagaliau 
atėjo laikas, kai bažnyčios nebeat
rodė tokios baisios.

- Tai milžiniškas darbas, kurio 
niekas, be jo, nebūtų padaręs,- sako 
buvęs Vlado Drėmos studentas 
Dailės institute, knygos "Dingęs 
Vilnius“ dailininkas Rimtautas 
Gibavičius, beje, sukūręs estampų 
ciklą "Vilnius“. - Galbūt po šimto 
metų kas nors ką panašaus galėtų 
padaryti. Vladas Drėma yra žmo
gus, kuris pažinojo Vilnių, išmanė 
archyvus. Tiktai žmogus, rimtai 
dirbdamas istoriko darbą, galėjo

Lietuvaitės Paryžiuje?
Gruodžio 4 d. Prancūzijos mode

lių agentūros "Eva Models“ prezi
dentas Nicolas Fiani atvyko į Vil
nių, prieš tai aplankęs Helsinkį, Ry
gą, Taliną. Kelionės tikslas - atrinkti 
manekenes ir fotomodelius agentūrai 
"Eva models“. Prancūzijoje yra 120 
modelių agentūrų, 20 iš jų - Agentūrų 
asociacijos narės, kaip ir minėtojii. 
Reikalavimai, kuriuos jis kėlė lietu
vaitėms, buvo standartiniai: ne jau
nesnės kaip 16 ir ne vyresnės kaip 
25-erių, 172-185 ūgio, nors tai nebu
vo pagrindinis kriterijus ("Eva mo
dels“ dirba merginos 160 cm ir 195 
cm). Kartu rengusi konkursą "Aka- 
demia femina“ konstatavo, kad be
veik 90% atėjusiųjų atitiko reikalavi
mus.

Į "Lietuvos“ viešbučio konferen
cijų salę susirinko 210 merginų. Pir
majame ture jos pasirodė su triko, 
antrajame turėjo galimybę atskleisti 
savo sugebėjimą puoštis, savo skonį. 
Po atrankinių turų liko 11 preten
denčių, iš kurių vėliau bus atrinktos 
8. Kokios merginų perspektyvos? 
Kadangi beveik visos mokyklinio 
amžiaus, Nicolas Fiani akcentavo, 
kad svarbiausia yra baigti mokslus, o 
tik po to galvoti apie manekenės kar
jerą. Vasarą jis galvoja pasikviesti 
merginas į Paryžių, kur per du mėne
sius merginos turės progą išbandyti 
save manekenės rolėje.

N. Fiani buvo nustebintas, kad 
Lietuvoje tiek gražių merginų; JAV 
jis teišsirinko vieną. Jis padėkojo 
"Akademia Femina“ už puikų ben
dradarbiavimą.

E. T. 

aptikti tokių unikalių dalykų, kokius 
aptiko Vladas Drėma Maskvos ir 
buvusio Leningrado archyvuose. Ga
lų gale, jis šitą darbą padarė šalia kitų 
darbų. Jis specialiai nestudijavo 
būtent Vilniaus, pagaliau nesiruošė 
tokios knygos publikavimui. Tiesiog 
susikaupė medžiaga, dirbant kitus 
darbus. Ir tik tada gimė idėja paruošti 
tokį leidinį. Ir išėjo kapitalinis lei
dinys. O trūkumas to leidinio yra tas, 
kad, maketuojant knygą, pats Vladas 
Drėma jau nebegalėjo aktyviai dirbti. 
Pagaliau jis jau nebeturėjo jėgų 
kritiškai pasižiūrėti į mano darbą, nei 
kuo nors padėti. Jis tiesiog leido man 
savarankiškai dirbti. Ta knyga per 
vėlai buvo leidžiama.

Dailės institute Vladas Drėma dir
bo daugiau nei penkiasdešimt metų. 
Bet Lietuvos dailės istorijos kursą 
jam nebuvo leista skaityti.“ Trisde
šimt metų, kaip prisipažįsta pats 
Vladas Drėma, skaičiavau žmogaus 
kūno kauliukus studentams, kanki
nau juos (žmogaus anatomija net 
medikams nėra lengvas mokslas) dėl 
tų visų lotyniškų terminų, kaip kuris 
kauliukas vadinasi, kaip kuris rau- 
menėlis, kaip kuri sausgyslė, kaip 
lankstosi sąnarys. Štai... Galiausiai 
pasirodo, kad, ir skaitant plastinės 
anatomijos kursą, galima įteigti stu
dentams priešiškas valdžiai nuos
tatas. Atleido iš anatomijos dėstytojo 
pareigų“. Bet Vladas Drėma vis tiek 
dėstė, kad ir negaudamas atlyginimo 
už darbą.

- Pataikauti aš nemoku,- sako 
Vladas Drėma.- Analfabetams. Kad 
jis yra partijos narys, tai aš turiu jam 
paklusti? Niekados! Šitos tradicijos 
tęsiasi ir šiandien. Žmonės tie patys 
ir persekioja tuos pačius žmones...

Būdamas nenuolankus nei buvu
siai, nei esamai valdžiai, Vladas Drė
ma nė šiandien, negandų jau kelinti 
metai prispaustas ir nepakylantis iš 
lovos, ištikimos gyvenimo draugės 
Jadvygos slaugomas ir globojamas, 
rūpinasi ne savo būtimi, o darbais, 
kuriuos norėtų užbaigti. Šį kartą, 
rodos, neteks leidyklos stalčiuje 
gulėti rankraščiui "Švento Jono 
bažnyčios istorija“.

Amerikos knygų ir dailės paroda 
Vilniuje

Nacionalinėje Martyno Maž
vydo bibliotekoje atidaryta Ame
rikos knygų paroda. Čia už 25 tūkst. 
dolerių surinkta 800 pačių naujau
sių leidinių, kurie, parodai pasibai
gus, kaip Jungtinių Amerikos Vals
tijų dovana bus perduoti į atitinka
mus šios bibliotekos skyrius ir bus 
prieinami kiekvienam skaitytojui.

- Šita dovana yra Jungtinių Ame
rikos Valstijų piliečių dovana Lie
tuvos Respublikos piliečiams,- ati
darydamas parodą pasakė Jungtinių 
Amerikos Valstijų ambasadorius D. 
Johnsonas. - Knygos surinktos 
Valstybės sekretoriaus James Ba- 
ker’io nurodymu. Jis lankėsi Lietu
voje pernai, rugsėjo mėnesį, kai tik 
buvo atidaryta JAV ambasada. 
Knygos buvo surinktos mūsų Kul
tūros ir informacijos skyriaus eks
pertų ir atvežtos į Lietuvą. Mūsų 
manymu, knygos yra gal svarbiau
sias dalykas, galintis padėti naujai 
Lietuvos piliečių kartai, kuri nori ži
noti apie Ameriką ir pasaulį. Mes 
jau turime aktyvią ekonomikos mai
nų programą, pavyzdžiui, Fullbrai- 
to, turime meno mainų programą. 
Turime programą, pagal kurią siun
čiame žmones stažuotis į Ameriką 
biznio ir kitais klausimais.

Čia daug specialios literatūros 
verslo, prekybos, vadybos klausi
mais, anglų kalbos praktinės gra
matikos patys naujausi leidiniai, 
daug žodynų, žinynų, puikiai išleis
tų, patraukliai apiformintų. Be, va

Tikriausiai neverta klausti, ar 
malonu dabar būti pripažintam 
Garbės daktaru, Garbės vilniečiu, ar 
malonu gauti Gedimino ir Nacio
nalinę premijas, nes ir šiandien garbu
sis dailėtyrininkas Vladas Drėma 
kalba apie Vilnių kaip apie skau
džiausią dalyką.

- Tie visi priemiestiniai mie
gamieji, kareivinių tipo, visi mato, 
kokie jie,- sako Vladas Drėma.- Jie 
jokios meninės architektūrinės ver
tės neturi. Stengtasi Mokslininkų 
namus Lukiškių aikštėje pritaikyti 
prie Vilniaus architektūros,- neišėjo. 
Aš jau nekalbu apie Operos ir bale
to teatro rūmus. Ten daug milijardų 
rublių sukrauta, o padaryta dievai 
žino kas. Oranžerija ar koks sandė
lis, elevatorius... savo išore. Po karo 
Vilnių griovė ištisom gatvėm. Są
moningai padegdavo. Paskui tary
binė armija pribaigė. Vilnius man 
pats skaudžiausias dalykas. Jis pa
žeistas. Nepaisyta istorinės pra
eities, kultūros paminklų.

- Reikia kreiptis į deputatus, į 
Vyriausybę, kad sutvarkytų mokslą 
Lietuvoje, kad Universitete būtų 
dėstomas Lietuvos architektūros 
istorijos kursas, kuriam dabar ruo
šiasi Irena Vaišvilaitė Italijoje. Nėra 
kam skaityti. Reikia pirmiausia pa
ruošti užsienio mokyklose specialis
tus Europos architektūros kursui 
skaityti. Nors Lietuvos architektūra 
menkai skiriasi. Bet skiriasi, turi 
savo nacionalinių bruožų...

Visi Vlado Drėmos darbai yra 
pagrįsti dokumentais. Gamtos apdo
vanotas puikia atmintimi, būdamas 
imlaus proto ir be galo darbštus, to
bulai mokėdamas lotynų, lenkų, vo
kiečių, rusų kalbas, dirbdamas ar
chyvuose, mokslininkas sukaupė 
didžiulius dvasinio palikimo turtus. 
Dalis tų turtų jau įkūnyta rank
raščiuose "Kanutas Ruseckas“ ir 
"Švento Jono bažnyčios istorija“. Ir 
čia per maža būtų vien ačiū pasakyti 
žmonai Jadvygai ir dukrai Graži
nai. Rengiant visus darbus spaudai, 
Vladui Drėmai jos buvo ir yra 
diudžiausios talkininkės.

Salomėja Čičiškina

dinamų praktinių knygų, žinoma, 
sunku praleisti nepaminėjus nuos
tabiai gražių meno leidinių, kuriuos 
vien pavartyti didžiausias malonu
mas. Ką jau ten bekalbėti apie mūsų 
dailėtyrininkus, dailininkus, ku
riems šitie leidiniai bus tikriausiai ir 
pažinimo, ir studijų galimybė. Na, o 
tie, kurie moka angliškai, be abejo, 
pasidžiaugs ir Amerikos klasiku, ir 
šių laikų rašytojų originalais.

Visos dovanotos knygos yra 
išleistos 1991-1992 metais.

O kitą dieną Šiuolaikinio meno 
centre JAV ambasada maloniai pa
kvietė į savo valstybės dailininkų 
grafikos parodą, kuri pavadinta 
"multiple Memories“. Kaip pasakė 
JAV ambasados Kultūros ir spau
dos atstovas Viktoras Sidaras, ši pa
roda yra oficiali Amerikos vyriau
sybės paroda, 1991 metais rodyta 
grafikos trienalėje Liublianoje, Ju
goslavijoje. 16 dailininkų 49 darbais 
atspindi grafikos meno raidą. Tai ne 
tik spalvų ir formų žaismas, bet ir 
skirtingos technikos vienovė, įkū
nijanti dailininko savitą pasaulio 
sampratą. Tai pati naujausia ame
rikiečių grafika, su kuria jau susipa
žino Talino gyventojai. Iš Vilniaus 
paroda bus perkelta į Rygą.

Įdomu, jog vos ne tą pačią dieną 
Klaipėdoje, Jaunimo centro dailės 
studijos salone taip pat atidaryta 
paroda, kurioje savo piešinius rodo 
amerikiečių vaikai.

S.Č.
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Seras Bernardas Brine'as DL, Zigmas Juras.

Atkelta iš 1 psl.~^ 

švarūs, apsivilkę baltais marškiniais, 
kad ir prie kūno nieko blogo nebeliktų.

Kūčių vakarienė įvairiose Lietuvos 
vietose praeidavo panašiai. Rinkdavo
si prie stalo, kai sutemsta, sakoma, kai 
pirmoji žvaigždelė danguje pasirodo. 
Tą dieną iki vakarienės lietuviai kata
likai laikydavosi pasninko. Po Pirmo
jo pasaulinio karo Adventas paliko ne 
toks griežtas, bet Kūčių dieną steng
davosi nieko nevalgyti su pienu, o juo 
labiau su mėsa. Netgi vyrai, kurie ba
do labai nepakelia, kišenėje turėdavo 
nors saują pupų, kad retkarčiais galėtų 
ką nors sukrimsti. Tąš dieną pusry
čiams viidavo sriubą su grybais, daž
niausiai, su džiovintų baravykų nuovi
ru. Pridėdavo burokėlių, nors pavyz
džiui, dzūkai virdavo ir kopūstų. Šitos 
sriubos turėdavo užtekti visai dienai. 
Moterys kartais pasninkaudavo dau
giau negu vyrai.

Kiekvienoje troboje 
vis geresnė gaspadinė

Šiaurės Lietuva Kūčioms gamin
davosi specialų patiekalą, vadinamą 
kūčia. Tai virti ir sumaišyti įvairūs 
grūdai - kviečiai, miežiai, avižos, 
žirniai, kuriuos valgydavo su medaus 
miešimu ar saldintu vandeniu. Einant į 
Lietuvos pietus, kūčią rečiau surasime 
ant vakarienės stalo. Matyt šį patieka
lą kadaise mokėjo pasitaisyti, bet pri
miršo, nes kūčią dar ir šiandien žino 
kai kuriose Lenkijos lietuvių šeimose. 
Pavyzdžiui, Seinų lietuviai vakarienei 
taip pat virdavo grucę arba valgė vir
tus kviečius. Gretimai gyvenantys 
Mazovijos lenkai šutindavo virtus 
kviečius ir aguonas. Beje, tokius pa
čius valgius mokėjo pasidaryti ir šei
mininkės apie Molėtus. Nors atstumas 
nuo čia iki Lenkijos gana didelis, tačiau, 
matyt, "naujoviški“ patiekalai į lietu
vių namus ateidavo per dvarų vir
tuves, o žemaičiai iš visų išsiskirdavo 
tuo, kad jie negamino vieno patiekalo 
- Lietuvos šiaurės vakaruose nežinojo 
"sližikų“, dabar vadinamų pršskučiais.

Kita vertus, mūsų surinkti duome

nys siekia gana vėlyvą laiką - dvide
šimtąjį amžių. Tradicija iš senų laikų 
ateina jau kitu pavidalu. Pavyzdžiui, 
šešioliktame amžiuje, kada krikščio
nybė Lietuvoje buvo itin įsigalėjusi, 
lietuviai valstiečiai savo ūkiuose augi
no daug kanapių, žirnių. Kanapių pa
tiekalai itin "įsitvirtino“ ir išliko Že
maitijoje. Mūsų amžiuje Kūčioms iš 
jų gamindavo kanapių spirgutį - nu
grūstas kanapes ant keptuvės paspra
gindavo su sausais svogūnais, viską 
sutrindavo, sočiai pridėdavo pipirų ir 
druskos. Šį aštrų patiekalą valgydavo 
su virtomis bulvėmis. Nepaprastai 
skanu - pasidarykit. Garsi ir žemaičių 
rasaiynė - ją mokėjo, bet pamiršo 
aukštaičiai. Silkių galvas, suvyniotas 
popieriuje, pakepa krosnyje, užpila 
raugintų burokėlių sunka, rugine rūgš
tim arba vandeniu su rūgštimi ir 
įpjausto svogūnų. Tik Žemaitijoje iŠ 
virtų kanapių darydavo varškę ir ja 
įdarydavo pyragiukus.

Obuolys nuo rugiapjūtės 
troškulio ir žuvis-nežuvis

Ant Kūčių stalo būtinai dėdavo 
obuolių ir riešutų - juos valgydavo po 
vakarienės. Jei neturėdavo savo sodo, 
tai stengdavosi dar rudenį miške pri
sirinkti laukinių. Ant aukšto supilti ir 
iššalę girinukai būdavo labai skanūs. 
Riešutus tinkuodavo - su jais žaisda
vo. Paima į saują ir klausia - pora ar 
nepora. Jei atspėja, turi atiduoti. 
Obuolius valgydavo tam, kad per ru
giapjūtę nesinorėtų gerti. Kiti sako, 
obuoliai dedami ant stalo, kad primin
tų Adomą ir Ievą. Lenkijos lietuviai iš 
Seinų krašto tvirtina: per Kūčias valgy
si obuolį - dantys bus sveiki ir stiprūs.

Kokia Kūčių vakarienė, jei ant 
stalo nėra žuvies! Kadaise pagrindinis 
apeiginis valgis iš žuvies būdavo lyde
ka, vėliau paplinta silkė. Per Adventą, 
Gavėnią miestelių žydai jų atveždavo 
į kaimus, ir retas ūkininkas ilgam pas
ninkui pirkdavo mažiau negu stati
naitę. Dabar silkę valgom sūdytą ar 
marinuotą, o anksčiau ją stengdavosi 
kaip nors paruošti. Kepdavo ant alie-

Reemigrantai

’’Visą gyvenimą jaučiausi lietuviu“
Jau pusė metų, kai Vytautas Za

latorius palikęs Ameriką gyvena 
Vilniuje, kiekvieną rytą važiuoja 
troleibusu į darbą draudimo firmoje, 
atlyginimą gauna laikinaisiais lie
tuviškais pinigais, o vakarienei pro
duktus perka paprastose mūsų mais
to parduotuvėse.

- Ponas Zalatoriau, kas Jus 
paskatino grįžti į Lietuvą?

- Visą gyvenimą jaučiausi esąs 
lietuvis. Amerikoje gyvenau du gy
venimus: savaitės dienom - vietinis 
gyvenimas, darbas, o savaitgaliais 
tapdavau lietuviu. Ir kai Lietuva tapo 
nepriklausoma, atsirado reali gali
mybė apsispręsti: ar noriu toliau tęsti 
savo lietuvybę, ar likti ten, kur ir gy
venau. Po ilgų svarstymų supratau, 
kad turiu būti sau ištikimas ir nėra 
jokio pasiteisinimo, kodėl aš nega
lėčiau grįžti į Lietuvą. Manau, kad 
parvažiavau visam laikui. Tuo labiau 
dabar, kai nėra jokios "geležinės 
uždangos,“ gyvenimas čia ar kitur 
nebeturi didelės reikšmės.

- Kaip Jūsų draugai, artimieji 
įvertino tokį sprendimą?

- Besiklausant patriotinių kalbų, 
atrodė, kad tik atsiradus progai visi 
grįš į Lietuvą. Bet dabar paaiškėjo, 
kad vieni abejoja dėl dar šalyje 
esančios rusų kariuomenės, kitus 
gąsdina rinkimų rezultatai. Kai ne
nori, visada gali rasti sau pasiteisini
mą. Aš nematau jokių rimtų prie
žasčių. Gal tik žemesnis gyvenimo 
lygis. Nors iš kitos pusės, dabartiniai 
Amerikos pensininkai, pokarinė ge
neracija, su savo pensijomis galėtų 
čia gyventi kaip karaliai. Dauguma 
jų to nežino, o kiti per daug sėslūs ar 
jau sveikata nebeleidžia. Jei tik su
žinotų, turbūt, suvažiuotų per dvi sa
vaites. Kas kita, jaunimas. Asimilia

Kai užsidega Kūčių žvaigželė
Kalėdinis istorikės Reginos Merkienės pasakojimas

jaus, tešloje. Po karo, kai silkės nevi- 
suomet būdavo, kepdavo žuvies pavi
dalo sklindžius, blynus. Labai mėgda
vo ir keptus karosus. O jeigu žuvies 
negalėdavo nusipirkti ar prisigaudyti, 

įdarydavo jos imitaciją. Į paplotėlių 
vidurį dėdavo aliejuje paspirgintų 
grybų su svogūnais, ir sulankstyto 
trikampio paplotėlio kraštelius dar 
išspausdavo su Šakute. Išeidavo pyra- 
giukas-karosiukas su pelekais.

Daugelį metų etnografai neatkrei
pė dėmesio, kad šeimininkė kartu su 
prėskučiais vaikams iškepdavo ir 
apeiginę paukštę. Iš tos pačios tešlos 
suvoliodavo volelį ir surišdavo maz
gą. Toji antytė yra pats senoviškiau- 
sias lietuvių Kūčių stalo patiekalas, 
siejantis mus medžiotojų genčių lai
kais, kai stengdavosi, pirmiausia, pa
maitinti vaikus, kad jie neišmirtų 
badu.

Šiaudinio sietyno 
auksinė šviesa

Prieš Kūčias šeimininkė kiek 
įmanydama iššveisdavo ir išpuošdavo 
namus. Stengdavosi apipuošti šven
tųjų paveikslus - jų būdavo pilna tro
bos kertė. Beveik visoje Lietuvoje iš 
šiaudų verdavo vėrinius, karulius, ku
riuos kabindavo virš stalo ar po bal
kiu. Namuose kabėdavo trys-keturi ir 
šiaudinių sietynų, nes prie šio darbo 
labai noriai eidavo vaikai. Tai būdavo 
pati didžiausia puošmena - nuo ma
žiausio oro gūsio jie pradėdavo suktis, 
o šiaudai, dar prieš tai vandenyje pa
virinti, blizgėdavo kaip auksas. Egl
utės, prie kurios dabar visi esame įpra
tę, seniau nebūdavo. Devynioliktojo 
amžiaus pabaigoje - dvidešimtojo pra
džioje Lietuvoje ją puošdavo tik dva
ruose. O Lietuvos kaime Kalėdų eg
lutės išplinta tik mūsų amžiaus trečia- 
me-ketvirtame dešimtmetyje. Kitokius 
jai gamindavo ir žaislus. Pavyzdžiui, 
plonai išskobdavo raudoną burokėlį. į 

cijos procesas labai stiprus, ir per vie
ną kartą tik pavieniai žmonės lieka iš
tikimi lietuvybei.

- Kiek žinau, Jūs . Amerikoje 
dirbote draudimo srityje. Lietuvoje 
taip pat

- Dar būdamas Amerikoje "Lietu
vos aide“ perskaičiau, kad "Sodra“ 
ieško žmogaus, dirbančio draudimo 
srityje, mokančio užsienio kalbas, ga
linčio atstovauti įstaigą derybose. Su
siviliojau ir atsiliepiau į skelbimą. Su
sitvarkęs reikalus Amerikoje, atvažia
vau ir pradėjau dirbti. Darbe neturiu 
jokių išlygų, esu kaip ir kiekvienas 
mūsų skyriaus tarnautojas. Tai dau
giau visuomeninių santykių sritis, o ne 
specifinis draudimo darbas.

- Ar labai skiriasi darbo organi
zavimas?

- Man keista, kad į viską žiūrima 
pro pirštus, formaliai, tvarkyti reikalus 
bandoma potvarkiais, įsakymais, ne
siekiant galutinio rezultato. Svarbi pati 
procedūra: kas uždės antspaudą, pa
tvirtins, išleis įsakymą. Labai jaučia
mas žinybiškumas: kiekvienas skyrius 
siekia autonomijos, nejunta, kad tai 
viena organizacija.

- Kaip Jūs tvarkote savo buitį?
- Boikotuoju bet kokias valiutines 

parduotuves, barus ir užeigas. Snobiš- 
kiausia vieta Lietuvoje - "Stikliai“. Aš 
pasipiktinau, kad viskas taip dirbtina ir 
nenatūralu. Gerai, kad mažai vilniečių 
lankosi ten. Aš, alaus mėgėjas, ten ne
galėjau net alaus gauti: alus tik už va
liutą, o aš iš principo už valiutą neper
ku, nes atlyginimą gaunu talonais. Be 
to, turiu gerų draugų, kurie mane glo
boja, kviečia į svečius, kur atmosfera 
jaukesnė, šilta, daug juokaujama.

- Ar negąsdina naujas Seimas?
- Lietuvos likimą, manau, lemia ne 

vidaus politika, o įvykiai griūvančioje 

vidų pastatydavo žvakutę - ir šviečia 
raudonai burokėlis. Ant eglutės kabin
davo obuolių, saldainių- didžiausius 
vaikų skanėstus, kuriuos buvo galima 
pradėti raškyti tik antrą Kalėdų dieną. 
Beje, pas mus vėl sugrįžta sena tradi
cija puošti eglutės šiaudinukais.

Metas visai genčiai 
susirinkti

Kūčių vakarienei prie stalo sės
davo taip, kaip ir kiekvieną dieną. 
Šeimininko vieta - galustalėje, po 
šventųjų paveikslais, palei sieną su
sėsdavo sūnūs ar samdytas bernas ir 
tie, kuriems vaikščioti nereikės, o 
priešingoje stalo pusėje, kur daugiau 
laisvės - šeimininkė, dukros, samdyta 
mergina, nes joms reikės eiti valgių 
prie krosnies. Mažų vaikų vieta - 
priešais Šeimininką, kitame stalo 
gale, kad nemaišytų suaugusiems 
valgyti. Ant stalo padėdavo tiek 
plotkelių-kalėdaičių, kiek būdavo 
šeimos narių ir dar vienu daugiau. Po 
maldos jį šeimininkas imdavo abiem 
rankom ir kiekvienam šeimos nariui 
duodavo atsilaužti. Paskui žiūrėdavo, 
kiek kam kliuvo. Didžiausią gabalėlį 
atsilaužęs - džiaugdavosi, bus dalre
giausias. Likusius kalėdaičius iš
sidalydavo po vieną, ir taip pat vie
nas kitam duodavo atsilaužti. Šeima 
simboliškai pasidalinusi tuo, kas 
brangiausia, tarytum susivienydavo, 
apsijungdavo. Tai, matyt, turėjo 
įtakos, nes trumpą Kalėdų laiką visi 
stengdavosi būti labai geri, kad ir 
visus metus išliktų nebarami.

Kūčių vakarienės tvarka labai 
dažnai būdavo atvirkštinė, negu mes 
dabar suprantame. Pradėdavo nuo 
saldaus patiekalo, dažniausiai aguon- 
pienio su prėskučiais, o vėliau - silkė 
ir visa kita. Pavalgius nieko nuo stalo 
nebuvo galima nurinkti. Naktį pa
reina saviškiai - tų namų mirusieji, 
kurie taip pat renkasi valgyti Kūčių 

Rusijos imperijoje. To griūvančio 
milžino paunksmėje būtų lengviau 
gyventi be tarpusavio vaidų. Su
nkiausiais laikais mes ištvėrėme, nes 
buvome vieningi. Gyvenau demo
kratiškame krašte, kur opozicija bu
vo normalus dalykas, tik, žinoma, ne 
tokia kraštutinė. Man primityviai 
atrodo priešų ieškojimas, suabsoliu
tinimas, kad tik mes turime raktą į 
laimę. Keisčiausia, kad tai tie patys 
žmonės, kurie neseniai buvo susiki
bę už rankų Baltijos kelyje. Todėl ir 
per rinkimus įvyko bumerango efek
tas. Džiaugiuosi dėl daktaro K. 
Bobelio pergalės, pažįstu jį kaip 
geriausią Amerikos lietuvį.

- Persikeliant į Lietuvą teko 
nemažai pavargti?

- 4-5 mėnesius negalėjau prisire
gistruoti. Pasų stale valdininkai, ne
mokantys lietuvių kalbos (keista, 
kad senos sistemos biurokratams lei
džiama ir toliau dirbti tokioje įstai
goje), sugalvodavo visokių sunku
mų. Net aukščiausi valdininkai ne
galėjo man pasakyti, kuo tai moty
vuojama. Padėjo tik Vidaus reikalų 
ministro pavaduotojas. Pastebėjau, 
kad čia kiekvienas, atsisėdęs tarny
binėje kėdėj, įsivaizduoja turįs teisę 
savivaliauti.

- Žinoma, skaitote lietuviškus 
laikraščius. Ar įdomu?

- Taip, ir vertinu spaudą žymiai 
geriau nei dauguma. Ji ir įdomi, ir 
įvairi. Tuo labiau, kad žinau, kaip 
sunku čia gauti informaciją, ir jei 
laikraščiai iškasa ką nors, tai jie 
atlieka didelį ir sunkų darbą.

- Kur tikitės sutikti Kalėdas?
- Būsiu Lietuvoje. Turiu daug 

pasiūlymų švęsti kartu. Labiausiai 
mane vilioja Kalėdos kaime.

Kalbėjosi Erika Umbrasaitė

vakarienės. Seniau manydavo, kad 
jie gali duoti ženklą, kam greičiausiai 
lemta mirti. Jei rytą randi apverstą 
šaukštą - ruoškis į kitą pasaulį. 
Vėlėms ant stalo netgi palikdavo 
nepasninkinių patiekalų, pavyzdžiui 
raimų žirnių košės, išvirtos su mėsa, 
šaltienos. Lietuvio namai buvo tarsi 
šventovė, ir prie Kūčių stalo rink
davosi visa gentis, nuo pat tolimi
ausių protėvių ir baigiant šeimos 
vaikais. Jeigu kas nors ir namiškių 
būdavo tik ką miręs, jam padėdavo 
lėkštelę, o šiaurės Lietuvoje - alaus 
stiklinę. Toli iš namų iškeliavusį 
irgi prisimindavo. Po karo, kai bū
davo sunku gauti kalėdaitį - ne visi 
drįsdavo užeiti į bažnyčią, tai tėvai 
kalėdaitį savo vaikams siųsdavo 
paštu.

Seniausią Kūčių aprašymą ran
dame Simono Daukanto raštuose. Jis 
mini, kad per Kūčias ant stalo deda 
duonos kepalėlius, kuriuos šeima da
lijasi, ir degamos žvakės. Žvakių 
degimo ant stalo tradicijos pas mus 
jau beveik niekur nebeliko.

Viena bendrybė Europos kata
likiškose tautose - pupų ir žirnių 
valgiai per Kūčias. Daugelį tik 
jiems būdingų mums būtų nelengva 
pasigaminti. Pavyzdžiui, lenkai 
verda košę su razinomis, italai - 
ryžius migdolų piene. Per Kūčias 
italai židinyje degindavo rąstą, 
kuris smilkdavo net iki Trijų 
Karalių, kad sunaikintų blogus 
metus. Prancūzai taip pat turėjo 
panašų medžių deginimo paprotį. 
Lietuvoje dabar beveik nerasime 
tokio dalyko, tačiau etnografai yra 
užrašę, kad būdavo deginama beržo 
kempinė. Daugelio tautų pasau
lėjauta formavosi tuo pačiu pa
grindu, tačiau amžiams bėgant, 
atsirado daugybė skirtybių, kurių 
šaknis šiandien jau sunku nustatyti.

Pasakojimą užrašė
Rita Grumadaitė
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161 Barkby Road, Leicester LE4 7LX, United Kingdom

Turime daugiau kaip 40 metų patirtį pristatant 
mašinas visame pasaulyje
JEIGU JUMS REIKIA MASINOS, 
PIRMIAUSIA KREIPKITĖS Į MUS

Siūlome geriausios rūšies vartotas mašinas prieinamomis kainomis

Dabar sandėliuose yra:

METALO APDIRBIMO MAŠINOS - Colchester, Dean Smith & Grace, Harrison, Bridgeport, 
Ajax, Cincinnati, Jones & Shipman, Elliot, Asquith, Butler, Kearns & Richards, 
Webster & Bennett, Tos, Zaklady, Polmach, VDF, HCP, Stanko Import, WMW 

SUFABRIKAVIMO MAŠINOS - Edwards, Pearson, Amada, Keetona, Bronx, HME, 
Sedgwick, Promecam Union, Peddinghaus, Erfurt

MOTORŲ ATNAUJINIMO MAŠINOS - Prince, Schou, Berco, Zanrosso 
MEDŽIO APDIRBIMO MAŠINOS - Wadkin, Robinson,Dominion, Stenner, SCM 

ENERGIJOS MAŠINOS - Broom & Wade, Atlas-Copco, Rolls Royce, Dorman, Murex

Galima gauti iliustruotą kainoraštį ir nuotraukas 

SANDĖLYJE VISUOMET 2500 MAŠINŲ

Tel.: 8 10 44 533 766341 Fax: 8 10 44 533 743048 Telex: 341809 Elmotn G.

Diena, 
kai išsipildo Pelenės sapnas

Nepriklausomas žvilgsnis į 
nevykusią Konstituciją

Gruodžio pradžioje ilgakojės 
merginos užtvindė Vilniaus se
namiesčio gatves. 624 merginos 
skubėjo į ’Top Modelis 93“ kon
kursą.

Pirmą kartą Lietuvoje susidomėta 
grožiu kaip rimtu bizniu, o su
sidomėjo gražiomis merginomis ne 
bet kas: firmos Okto Piligrimas, 
M&S ir jos vadovas D. Kaplanas 
(beje, ši firma remia ir “Ąžuoliuko“ 
vaikų chorą), reklamos agentūra 
“Media Mix“ , agentūra Vildora, etc. 
Konkurso tikslas - išrinkti geriausią 
Lietuvos modelį ir paruošti grupę 
merginų reklamos bizniui, taip pat 
padėti pagrindus profesionalių ma
nekenių mokyklai. Apie mokyklą 
dar anksti kalbėti, manoma, kad tai 
bus metinė mokykla, kurią baigusios 
manekenės gaus diplomus. Mer
ginos, kurias gamta apdovanojo 
išoriniu grožiu, tobulės studijuo- 
damos meno istoriją, psichologiją, 
kalbas, sociologiją. Reklamos agen
tūros “Media Mix“ direktorė mano, 
kad mūsų puritoniškų pažiūrų vi
suomenei pats laikas susitaikyti su 
mintimi, kad grožis - ne nuodėmė, o 
turtas: jei moteris graži, ji sveika, 
kas yra neabejotina vertybė, kaip ir 
estetinis vaizdas. Bet graži moteris 

Konkurso akimirkos.

neilgai težydės ir žavės mus, jei 
ji nebus individualybė: būti 
gražia, reiškia būti moterim, o 
būti nepakartojama - tai būti 
karaliene. Gal kas pasakys, kad 
tokiu metu, kai namuose šalta, 
nėra karšto vandens, už lango 

„lyja, o kišepęse vėjai švilpią, 
neverta galvoti apie tokius 
konkursus. Bet pažiūrėjus į su
sirinkusias merginas, pamanai, 
kad grožis gali padėti išgyventi, 
jei jis taurus, orus. Deja, daugu
mos merginų išsilavinimo sto
ka jau yra signalas, kad pats 
laikas susimąstyti: ar graži 
šypsena tai viskas, ko reikia 
moteriai.

Kaip įrodymas, kad moteris 
gali būti ir grožio, ir intelekto 
įsikūnijimas - dailininkė mode
liuotoja Ramunė Pietautaitė (be
je, žiuri narė). Ji pati dirbo ma
nekene ir fotomodeliu Anglijoje 
bei Italijoje, tačiau nugalėjo dai
lininkės prigimtis: ji mokosi 
Dailės akademijoje, kuria kolek
cijas. Ramunės nuomone, daugu
mai susirinkusių merginų labiau
siai trūksta grožio pajautimo, ele
mentaraus skonio. "Tai galbūt 
modeliuotojų kaltė, kad mes per 

mažai skiriame dėmeso papras
tam žmogui. Stengsimės ugdyti 
mūsų merginas“. Paklausta, ko
kiais kriterijais vadovaujasi 
konkurso žiuri (žiuri tai fo
tografai, dailininkai modeliuoto
jai, kosmetologe, profesionali 
manekenė, firmų renginio rėmėjų 
vadovai), Ramunė atsakė, jog 
svarbiausia, mergina turi būti 
žavinga, jos akys - žibėti, ir ji 
nebūtinai turi atitikti pasaulinius 
standartus - galima sukurti ir lie
tuvišką grožio tipą.

Iš kiekvieno dešimtuko, pa
sirodžiusio scenoje, žiuri atrink
davo 2-3 merginas. Paskutinis 
atrankos ratas - 100 merginų 
pasirodymas su bikini.

Kaip seksis kurti lietuviško 
grožio tipą, pamatysime vėliau: 
vasario mėnesį įvyks finalinis 
šou, kuriame varžysis 10 merginų. 
Atrinktos 50 pretendenčių, kurios, 
jei ir nelaimės finale, neturėtų 
labai nusiminti: konkurso organi
zatoriai žada joms darbą įvairiose 
Lietuvos firmose. Laimėtojų lau
kia kelionės į Prancūziją, Karibų 
salas. Šveicariją.

Erika Umbrasaitė

J. Staselio nuotr.

Gruodžio 7 d. neseniai susi
kūręs Nepriklausomų strateginių 
tyrimų ekspertų centras, kurio 
ekspertai susitiko su žurnalistais, 
išdėstė savo požiūrį į Konstituciją 
prezidento rinkimų išvakarėse ir 
po jų.

Nepriklausomų ekspertų cent
ras - tai ne politinė partija, o vi
suomeninė mokslinė institucija, 
kurios nariai nepretenduoja į vals
tybinius postus. Tai greičiau tri
būna intelektualams, norintiems 
pareikšti savo nuomonę apie 
svarbius valstybinius dokumen
tus, projektus. Jo tikslas - “iš sis
teminių pozicijų prognozuoti Lie
tuvos socialinę, ekonominę vals
tybės raidą, surasti konsensusą 
tarp politikos ir ekonomikos, pa
dėti piliečiams susivokti poli
tinėse peripetijose ir padėti politi
kams susigaudyti savo pačių 
veiksmuose, formuoti aktyvią pi
liečių nuomonę valstybės atžvil
giu“. Centro ekspertų taryboje su
sirinkę žmonės, linkę į strate
ginius apibendrinimus savo profe
sijos ribose: susitikime dalyvavę 
filosofai R. Grigas ir S. Arlaus
kas, ekonomistai K. Purvinskas, 
E. Bulovas, kriminologas S. 
Kuklianskis, fizikas, buvęs parla
mento deputatas P. Vaitiekūnas.

Valstybės sprendimai, nepra
ėję rimtos ekspertizės, numa
tančios artimas ir tolimas pasek
mes, gali turėti rimtų padarinių. 
Pavyzdžiu buvo minimas G. Vag
noriaus vyriausybės priimtas 
nutarimas dėl kolūkių naikinimo, 
kuris, anot ekspertų, atsilieps Lie
tuvai ir po 20 metų.

Konstitucijos nagrinėjimas - 
tai pirmas centro projektas. Eks
pertai suabejojo net 46 pagrin
dinio valstybės įstatymo straips
niais, kurių pusė - esminių. Pir
mas priekaištas - visuomenė buvo 
pastatyta prieš faktą: štai Kons
titucija, kurią reikia priimti per 
dvi savaites, paskubėkite. Nebuvo 
jokios išsamesnės analizės, viskas 
pateikta ekspromtu, daug neiš- 
mąstytų straipsnių, juridinės pai
niavos. Tokia, kokia Konstitucija 
dabar yra, su prierašu “spalio 25 
d. Lietuvos Respublikos piliečiai 
referendume priėmė“ (štai dar

Liberalaus jaunimo renginiai 
Anglijoje

Š.m. lapkričio 22-gruodžio 2 
dienomis Didžiojoje Britanijoje, 
Brightone ir Eastbourne, vyko 
IFLRY (Tarptautinės Liberalaus ir 
Radikalaus Jaunimo Federacijos) 
suorganizuoti renginiai.

IFLRY įsikūrė 1947 m. ir dabar 
turi apie 50 organizacijų-narių iš 30 
valstybių. Pirmą kartą iš Lietuvos (o 
taip pat iš Baltijos valstybių bei 
buvusios Sovietų Sąjungos) Fede
racijos Asamblėjoje svečio teisėmis 
buvo pakviestas dalyvauti Lietuvos 
liberalaus jaunimo (LLJ) organizacija.

14-oji 1FLY Asamblėja vyko 
Eastbourne, prašmatniame viešbuty
je, Lamanšo sąsiaurio pakrantėje. Į 
Federaciją buvo priimti nauji nariai iš 
Vengrijos, Slovėnijos, Katalonijos, 
Argentinos ir Suomijos; išstojo Aust
ralijos jaunimo organizacija; buvo 
įvestos pataisos į Manifestą, išklau
sytas kandidato į Paragvajaus prezi
dentus Domingo Kalno nuo Auten
tiškos liberalų radikalų partijos pra
nešimas.

Lietuvos liberalus jaunimas 
kreipėsi į IFLRY Vykdomąjį komi
tetą, prašydamas suteikti jam stebė
tojo statusą. Turint šį statusą galėsi
me dalyvauti Federacijos renginiuo
se, stebėti jos veiklą ir, jei Manifestas 
nesikerta su LLJ Programiniais prin
cipais, spręsti, ar verta tapti IFLRY 
tikraisiais nariais. Asamblėjos metu 

kartą pilietis nežino, ką daro), 
ekspertų nuomone, gali būti pa
skelbta laikinu dokumentu, nes 
kitaip visuomenė gali išsukti iš 
suartėjimo su Europa kelio.

Buvęs deputatas, balsavęs 
prieš tokią Konstituciją,, ekspertas 
P. Vaitiekūnas atkreipė dėmesį į 
tai, kad Konstitucijoje valstybės 
ir tautos sąvoka sutapatinama, o 
straipsniuose deklaruojama kon
stitucinė norma tuojau pat gali 
būti pakoreguota pokonstitucini- 
ais ostatymais. Tuo atveju, jei 
atsiras diktatūrinė valdžia, tokie 
aktai bus formuojami piliečių 
nenaudai. “Skirsnyje " Žmogus ir 
valstybė“ yra toks teiginys "žmo
gaus teisės ir laisvės yra pri
gimtinės“ , bet nėra kito, kur kas 
svarbesnio punkto, kad valstybė 
gįna tas teises ir laisves“, - tvirti
na P. Vaitiekūnas.

23 straipsnis nagrinėjantis 
nuosavybės santykius skelbia, 
kad nuosavybė neliečiama ir gali 
būti konfiskuojama tik įstatymo 
nustatyta tvarka visuomenės po
reikiams. “Bet kaip tada atsirado 
vyriausybės nutarimas dėl dis
ponavimo žemės ūkio bendrovių 
pajais? Kitaip sakant, valstybė 
disponuoja svetima nuosavybe“ - 
tvirtino ekonomistas K. Pur
vinskas.

“Jei vasario 14 d. prezidento 
rinkimai vyks neturint išbaigtos 
Konstitucijos, galimi necivilizuoti 
ekscesai kovoje dėl valdžios“, - 
perspėja S. Arlauskas ir siūlo pri
imti aktus, reglamentuojančius 
jos veikimą dar prieš rinkiminę 
kampaniją. Taip pat ir išrinkus 
prezidentą, kuriam Konstitucija 
suteikia valstybės vadovo, kaž
kodėl ne atstovo, statusą. Kuo 
greičiau reikalingas pokonstituci- 
nis aktas, reglamentuojantis, kada 
galima skelbti nepaprastąją padėtį 
ir kaip ji veiks. Toks įstatymas 
reikalingas ir neryžtingam prezi
dentui, ir per daug ryžtingam.

Nepriklausomas ekspertų cen
tras kol kas apsiribos šiuo Kons
titucijos nagrinėjimo projektu, 
nors Seimo pradiniai atsiliepimai 
teigiami, ir lauks visuomenės 
reakcijos.

Jovita Einikytė

užmezgėme tiesioginius kontaktus su 
įvairiomis jaunimo organizacijomis, 
sulaukėme pasiūlymų stoti į Skandi
navijos šalių federaciją, organizuoti 
bendras vasaros stovyldas ir kt.

Dviejuose IFLRY surengtuose 
seminaruose diskutavome apie rinkos 
ekonomiką ir Rytų Europą, dali
jomės rinkimų kampanijų organiza
vimo patirtimi, išklaudėme Didžio
sios Britanijjos Liberalų demokratų 
partijos narių pranešimus.

Šiemet gruodžio 19 d. Vilniuje, 
Moksleivių rūmuose vyksiančioje 
Lietuvos liberalaus jaunimo Sueigoje 
tikimės sulaukti svečių iš Tarptau
tinės Liberalaus ir Radikalaus Jauni
mo Federacijos, o taip pat kviečiame 
atvykti Lietuvos jaunimą, kuriam yra 
artimos liberalizmo idėjos.

Mūsų adresas: Barboros Rad
vilaitės 1, Vilnius 2022. Tel. 623735.

Jūratė Daunaravičiūtė

LIETUVOS AMBASADA 
LONDONE

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8 7BP

Tel.: 071-938 2481
Fax: 071-938 3329
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Parduotuvė ’’Mažoji Anglija“ Vilniuje

Gruodžio 3 d. Vilniuje atidaryta parduotuvė ’’Mažoji Anglija“. Savo 
verslo plėtojimui p. D. Filipsonas Lietuvą pasirinko neatsitiktinai: jo 
seneliai yra kilę iš Lietuvos. Parduotuvėje - elegantiški moteriški 
drabužiai už valiutą. Vaidoto Patacko nuotr.

Gandai ar tikrovė?
Per š.m. balandžio mėn. įvykusį 

metinį Lietuvių Namų Bendrovės su
važiavimą Bendrovės pirmininkas 
informavo suvažiavimo atstovus, kad 
iš vietinės savivaldybės gautas "pre
liminarus Service Notice“ dėl Lie
tuvių Namų vidaus pertvarkymo. Kas 
turėjo būti padaryta ir pertvarkyta, 
nurodoma "Darbo planuose“.

Jau anksčiau Valdyba buvo nu
mačiusi ir paruošusi vonių ir tualetų 
pagerinimo planą. Pagal kontraktą 
gauta sąmata 32 000 svarų projekto 
realizavimui. Numatyti ir kiti dekora
tyviniai darbai viduje, dėl tuo metu 
Lietuvių namuose įsikūrusio Lietuvos 
Informacijos Biuro, o taip pat dėl ne
aiškumo, kur bus mūsų Ambasada..

Praėjo jau septyni mėnesiai, bet 
mūsų visuomenė nieko apie tai neži
no. Ar susitarta su Savivaldybe? Kiek 
kainuos pertvarkymas, kiek savival
dybė duoda negrąžinamos pašalpos ir 
kiek mums reikia rasti lėšų patiems?

Ar tikslinga buvo Naujai Valdybai 
pasirašyti vonių ir tualetų pagerinimo 
projekto vykdymo kontraktą, kai tuo 
metu Lietuvos Informacijos Biuras jau 
buvo išsikraustęs iš Lietuvių namų, ir 
savivaldybė to nereikalavo. Dažymui 
būtų pakakę apie 5 000 svarų, taip pat 
būtų sutaupyta 30 000 svarų išorės 
remontui.

Jeigu jau Lietuvių Namų Bendrovė 
tikrai yra sunkioje finansinėje pa
dėtyje ir Direktorių valdyba neranda 
kitos išeities, kaip parduoti mūsų 
brangiai įsigytą nekilnojamą turtą, tai

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos nariui, visuome
nininkui, medicinos darbuotojui dr. Kazimierui Valteriui mirus, jo 
gausiai šeimynai užuojautą reiškia ir liūdi

DBLS ir LNB valdyba, nariai ir akcininkai

"Europos lietuvio" bend
radarbiui dr. K. Valteriui mi
rus, jo šeimai reiškiame gilią 
užuojautą

"EL" redakcija ir 
administracija

Staiga mirus dr. K. Valte
riui, dukteriai Gajutei ir žentui 
Vincui reiškia užuojautą ir 
kartu liūdi

Parapijos choras ir 
chorvedys, 

Bronė Ir Justas Černiai 

Dideliam lietuviškos skautybės rėmėjui ir bičiuliui dr. K. Valteriui 
mirus, jo šeimynai išeivijoje ir giminėms Lietuvoje užuojautą 
reiškia

LSS Europos rajono vadovai, skautai ir skautės

kodėl turi būti parduodami Lietuvių 
Namai, o ne Sodyba.

Pagal kvadratūrą ir kambarių 
skaičių Lietuvių namai vis dėlto yra 
dideli namai. Kai ką perorganizavus ir 
pertvarkius, jie galėtų duoti pastovų 
pelną. Krizės metu, kada rinka yra 
užversta parduodamais namais ir jų 
kainos kritusios, reikės ilgai laukti 
pirkėjo, kurį vargu, ar pritrauks 
dabartinė namo išvaizda ir stovis.

Nors mes prie Sodybos ir jos 
gražios aplinkos per daugelį metų 
pripratom, tai tėra prisiminimai, o ne 
tikrovė, * <

Sodybą pirkome su tikslu, kad 
mūsų žmonės išėję į pensiją galėtų 
joje apsigyventi ir savo paskutinę 
gyvenimo dalį praleisti lietuviškoje 
aplinkoje. Bet mūsų viltys nepasiteisi
no: tik maža dalis tautiečių, išėję į 
pensiją, apsigyveno Sodyboje.

Kad Sodybos potencialas būtų pil
nai išnaudotas ir duotų pelną, reikia 
150.000 sv. paskolos pertvarkymui ir 
sąlygų pagerinimui.

Aš labai abejoju, ar mūsų visuo
menė leistų Direktorių valdybai rizi
kuoti imti paskolą tokiai sumai . Tuo 
labiau, kad pasigirsta balsų, klau
siančių, kam dabar Sodyba tarnauja - 
lietuviams ar vietiniams gyventojams. 
Mūsų visuomenė turėtų apie tai rimtai 
padiskutuoti savo vietiniuose Sąjun
gos Skyriuose, prieš artėjantį Metinį 
suvažiavimą: jei nėra kitos išeities, tai 
ką mes turime parduoti?

K. Tamošiūnas

Reiškiame nuoširdžią 
užuojautą šeimos nariams ir 
artimiesiems, mirus dr. Ka
zimierui Valteriui

Abraičių šeima

Visuomenininkui - Tautos 
sūnui dr. Kazimierui Valte
riui mirus, jo vaikams Ramū
nui, Rimantui, Gajutei ir Aud- 
rilei, jų šeimoms ir artimie
siems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą

Gasperų šeima

Laiškai redaktoriui
Kas pasidarė su mūsų, lietuvių 

korespondentais ir redaktoriais? 
Skaitai "Billas Clintonas (Bill 
Clinton) išrinktas U. S. A. Presi
dents Ar jis yra lietuvis, kad jo 
vardas ir pavardė yra sulietuvinta? 
Britanijos ministras pirmininkas 
(John Major) yra perkrikštytas į 
Johną Majorą.

Lietuvos delegacija, nuvykusi į 
Maskvą veda derybas tik su Rusi
jos delegatais lietuviškomis pavar
dėmis. Kauno "Žalgiris“ laimėjo 
prieš Kingswell-io Teksaso ko
mandą. Tokios vietos nerasi jokiam 
žemėlapyje. Tai kur jie žaidė? 
Dausose?

Kad dabar Lietuvoje rašto žmo
nės taip rašo, galima suprasti ir iš 
dalies pateisinti. Jie yra rusiško 
komunizmo auklėjimo sistemos

Nuomonės

Demokratiniai rūpesčiai
Pagaliau galime diržus atsileisti 

ir atsipūsti - Lietuvą turime laisvą ir 
demokratinę. Lietuvos piliečiai lais
vais demokratiniais rinkimais iš
reiškė savo valią, išsirinkdami ne
priklausomos valdžios viršūnę - 
Seimą, tautos valios reiškėją. Šis 
istorinis įvykis Lietuvą pastatė ant 
tvirto demokratinio pagrindo - tuo 
tauta ir gali didžiuotis, išeidama į 
naują gyvenimą. Deja, pažvelgus į 
Lietuvos spaudą, matome susi
rūpinimą ir netikrumą, nepasi
tikėjimą savo išrinktaisiais: girdi, 
nelaiminga Lietuva ir vėl pateko į 
komunistų rankas. Kai kurie dile
tantai žurnalistai taip aršūs, kad, 
atrodo, jie imsis rimtų priemonių 
jėgą panaudoti.

Iš šalies žiūrint atrodo, kad čia 
yra liūdna preliudija į komišką 
operetę. Kam dabar reikalinga tą 
paniką kelti? Kas buvo - to nebėra; 
buvo ir apaštalas Paulius didelis 
krikščionių persekiotojas, bet dabar 
yra didžiausias krikščionybės šulas. 
Ir taip yra su daugeliu dalykų. Žiū
rėkime ir išmanykime kas turi būti, 
o ne kas buvo, gyvenimas žengia 
pirmyn. Galbūt, per daug esame 
nusižiūrėję į Vakarus, tikėdami, kad 
iš ten saulė mums patekės. Tiesa, iš 
ten gavome nepriklausomybės pri
pažinimą, bet tai yra moralinė jėga, 
o fizinė jėga gali būti kitokia: palik
ta mums patiems susitvarkyti ir taip 
dažniausiai būna.

Taigi, kas atsitiko su Lietuva, 
kad toks sujudimas, toks netikru
mas. Vienas mano giminaitis man 
rašo - rinkimus prakišome, kairysis 
sparnas laimėjo, komunistai su
grįžta į valdžią, artinasi liūdni Sta
lino laikai... Tokia panika Lietuvai 
yra labai žalinga, bet aš manau, kad 
ji skleidžiama ne iš blogos valios, o 
iš nesiorientavimo demokratinėje 
sistemoje.

Pagal seną demokratinę tradiciją 
yra įsipilietinusios dvi prieštarau
jančios socialpolitinės srovės: libe
ralų ir socialistų. Ir viena ir kita yra 
geram reikalinga ir naudinga, bet 
abi netobulos, kaip ir visas sociali
nis gyvenimas nėra tobulas. Kodėl 
sakau, kad jos abi reikalingos ir 
geros, kai daugelis jas smerkia?

Liberalai turi savo ryškius prin
cipus ir ilgą istoriją. Pirmas princi
pas - žmogaus laisvės gynimas, 
sąžinės laisvės ir tolerancijos įgy
vendinimas valstybėje. Antras prin
cipas, kuris šiandien labai aktualus - 
tai laisvas socialinio ūkio tvarky
mas. Laisva, valdžios nevaržoma 
iniciatyva esą geriausias laidas 
geram ūkiui, ekonomikai klestėti. 
Realybė parodė, kad šie geri ir gra
žūs principai blogų žmonių ranko
se tampa blogiu. Apsukrūs ir talen
tingi vertelgos, spekuliantai, įvairūs 
kyšininkai greitai praturtėja, su- 
buržuazėja, darbininkai atsiduria 
dideliame skurde.

Kad ir nepasisekė įgyvendinti 
socializmą, kaip buvo norėta, tačiau 

suklaidinti.
Vakarų pasaulio spauda, taip pat 

mūsų lietuvių išeivijos spaudos 
darbininkai visuomet laikėsi gar
bingos taisyklės. Teisingai parašyti 
žmonių vardus, pavardes. Valsty
bių, miestų, vietovių vardus ir pa
vadinimus rašo taip, kaip yra ofi
cialiai vartojama. Be jokių iškrai
pymų, magaryčių.

Kai pasaulis pradėjo atkreipti 
dėmesį į buvusius lietuvių sąžinės 
kalinius N. Sadūnaitę, B. Gajauską, 
V. Petkų ir kitus, dažnai eidavau 
pas vietos parlamento narį Roger 
Gale, kad šis juos užtartų Parla
mente ir gelbėtų jiems atgauti 
laisvę. Jis sutiko. Ir ne kartą tą 
padarė Parlamente ir užkulisiuose. 
Bet jis ir manęs prašė, kad jam 
suteikčiau teisingai parašytus jų 
vardus ir pavardes. Ir kad pamo
kyčiau kaip teisingai ištarti lietu

Vakarų demokratinių valstybių so
cialistinė - kapitalistinė santvarka žy
miai pasikeitė, įvedus socialinę globą 
(welfare state). Tą padarė ne todėl, 
kad kapitalistų širdys būtų suminkš
tėjusios, bet kad bijo susilaukti pa
našaus likimo, koks ištiko carų Ru
siją 1917 m. Socialinės globos vals
tybės nustatė savo piliečiams pragy
venimo minimumo standartą ligo
niams, bedarbiams, pensininkams ir 
kt. Tuo būdu buvo sulaikyta pasau
linė revoliucija. Šiandien tokių pa
vojų nebeturime. Demokratinėse val
stybėse valdo rinktoji dauguma ir tuo 
būdu garantuoja tvarką. Kad būtų ge
ra demokratija, reikia gerų žmonių, 
kurie suprastų valstybės - tautos in
teresus. Šioje sistemoje ir liberalai ir 
socialistai, ir dar kitokie gali skleisti 
savo veiklą ir pavojaus kitiems nesu
daryti, nes čia visų reikalų sprendėja 
yra tauta, išreikšdama savo valią 
atstovų rinkimais į Seimą.

Deja, šiandien mes turime ne nor
malų laiką ir ne normalias sąlygas, 
šiandien mes esame savo demokrati
jos kūrėjai. Tai yra išimtina situacija, 
kada mes gavome nepriklausomybę 
beveik už dėkui, tad nelabai supran
tame, kaip ją reikia vertinti.

Žiauriai nuskambėjo per pasaulį 
pranešimas, kad Lietuvoje per rinki
mus sugrįžo komunistai. Ką turi gal
voti žmonės, kurie padėjo Lietuvai 
išsivaduoti iš komunizmo? Kaip tai 
reikia suprasti: ar čia propaganda, ar 
čia tiesa? Mes patys negalime su
prasti, kad čia yra rinkiminės propa
gandos neapykantos dvasia, norinti 
sunaikinti politinį priešą - bijokite 
visi, pas mus sugrįžta komunizmas.

Pačiame propagandos įkarštyje 
(liepos mėn.) buvau Lietuvoje. Visi 
laikraščiai apie tai rašė, visi žmonės 
apie tai kalbėjo. Matėsi, kad tauta 
buvo susirūpinusi - kas bus toliau? 
Norėdamas patirti, ką galvoja jauni
mas, užėjau į ateitininkų rūmus Kau
ne. Ten susitikau su simpatiška lietu
vaite, kuri man netingėjo parodyti 
tuščias nudėvėtas rūmų patalpas, 
neiškentęs padariau pastabą: "statote 
naujas bažnyčias, senas remontuo
jate, o jaunimo namus užmiršote, ar 
turite“... Man rūpėjo sužinoti, koks 
yra katalikiško jaunimo judėjimas, 
kur dingo lietuvių frontininkai? Negi 
visi išmirė! Išjos sužinojau, kad rytoj 
važiuoja į Vilnių piketuoti Seimą, 
žmonės išgąsdinti, kad gali į Lietuvą 
sugrįžti komunistai. Mėginau aiš
kinti, kad demokratinėje valstybėje to 
negali atsitikti, nebent būtų pervers
mas ar nauja okupacija. Tad neverta 
važiuoti į Seimą ir trukdyti jo darbą. 
Žinoma, mano patarimas nebuvo iš
klausytas, o įvykdytas nutarimas, kad 
reikia piketuoti kairįjį Seimo sparną. 
Kitą dieną laikraščiai skelbė, kas 
Seimas prasidėjo muštynėmis. Na, o 
dabar Australijoje skaitau "Tėviškės 
aidus“ (spalio mėn. 13 d.), ten para
šyta apie vyskupo Sigito Tamkevi- 
čiaus pasakytą pamokslą rugsėjo 13 
d. Šiluvoje per atlaidus. Štai jo žo

viškai. Jis labai greitai išmoko. O 
kada pradėjo Nepriklausomybės 
Aušra brėkšti, jis, Roger Gale, 
manęs paprašė, kad jam suteikčiau 
grynai lietuviškai parašytus svar
besnius Lietuvos miestų vardus ir 
t.t. Tada aš jam padovanojau Lietu
vos žemėlapį.

Šio pavyzdžio užteks. Ir Gerb. 
Redaktoriau, negalvokite, kad aš 
noriu Jus pamokyti, kaip atlikti 
jūsų dirbamą darbą. Suprantu, kad 
jūsų darbas pasidarė dar sunkesnis 
kada "EL" yra spausdinamas 
Lietuvoje.

Pagarbiai,
J. Babilius

”EL“: Rusiško komunizmo 
auklėjimas čia niekuo dėtas. 
Tokios yra Valstybinės, neprik
lausomos Lietuvos Lietuvių kal
bos komisijos taisyklės.

džiai: "Šitos vienybės pasigendame 
Parlamente, mieste, kaime ir net 
Bažnyčioje. Labai aiškiai pasi
sakydami už. vienybę, kartu norime 
pabrėžti, kad ne viską galima su
vienyti ir ne apie bet ką galima 
vienytis. Ten, kur yra nuodėmė, ne
apykanta, tautos ar Bažnyčios rei
kalų išdavystė, neįmanoma vienytis 
su dorybe, meile ir ištikimybe. Prieš 
tai reikalinga atgaila, todėl Lietuvos 
vyskupai savo ganytojiniame laiške 
primena, kad reikia ne slapukauti 
slogioje tyloje, bet drąsiai ir viešai 
pasmerkti visus nusikaltimus ir ati
taisyti skriaudas nukentėjusiems“. 
Tai iliustracija, kad Bažnyčia ne
sikiša į politiką. Tų skriaudų atitai
symas argi yra įmanomas? Šiandien 
ne apie skriaudas reikia rūpintis, bet 
apie tautos garbę ir ateitį, neieškoti 
nusikaltėlių, o draugų, bendradar
bių; beieškodami nusikaltėlių ir su 
jais besibylinėdami, galime netekti 
nepriklausomybės.

Kokia gėda klausytis mums, už
sienyje esantiems, kad Lietuva su
grįžo į komunizmą. Viso pasaulio 
radijo stotys ir spauda garsina melą, 
sufabrikuotą mūsų pačių dešiniojo 
sparno Seime. Kas vadina Borisą 
Jelciną komunistu, kas vadina Jel
cino Rusiją komunistine? Tai kodėl 
mes patys, savo buvusius komunis
tus pravardžiuojame komunistais, 
tarsi jie kokį slaptą nusikaltimą 
organizuotų prieš tautą. Gėda mūsų 
politikieriams, žurnalistams ir vi- 
siėms, kurie mūsų tautą taip nieki
na, kad patys galėtų atsisėsti į vals
tybės vežimą. Argi galėjote taip 
greitai pamiršti, kad pirmieji Lie
tuvos deputatai išėjo su protestu iš 
Sovietų Sąjungos parlamento, argi 
negirdėjote, kad pirmieji Lietuvos 
komunistai išstojo iš tarptautinės 
komunistų sąjungos, ar ne jie pir
mieji organizavo tautos prisikėli
mą? Žingsnis po žingsnio jie prive
dė Lietuvą prie nepriklausomybės 
slenksčio. Tauta to nepamiršo!

Kaip prieiti prie taikingo sambū
vio, kuris yra būtinas mūsų tautai, 
ypač šiais sunkiais laikais, kada 
reikės ir alkio, ir šalčio pakentėti. 
Taika ir vienybė, pasitikėjimas val
džia ir viltis - yra būtini atributai 
tautos egzistencijai. Kaip to pasiek
ti? Mano išmintimi - yra viena gali
mybė. Reikia, kad Seimas išrinktų 
valstybės prezidentą iš dešiniojo 
sparno. Šiom pareigom tiktų Vytau
tas Landsbergis. Seimas padarytų 
istorinį įvykį ir parodytų savo 
aukštą tautos reikalo supratimą, kad 
padarėme viską iš meilės Tautai.

Tas unikalus įvykis nuskambėtų 
per pasaulį kaip naujas, sąmonin
gos tautos būdas vienybę ir taiką 
išlaikyti šiame, subyrėjusio Sovietų 
Sąjungos paliktame chaose. Nurim
tų ir tie, kurie dantis galanda kerštui 
ir nesantaikai, manydami sukurstą 
teisingesnę ateitį.

Dr. A. Mauragis
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Kinų šokių trupė Vilniuje Užsienio spaudos komentarai

Baltijos respublikų griuvimas

Gruodžio 1, 2 dienomis Vilniuje, Operos ir baleto teatre viešėjo Kinų 
šokių žvaigždžių trupė su savo programa "Kinijos stilius ir žavesys".

Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr.

Bulgarija: 
bus sumažinta skola

Lapkričio mėnuo prasidėjo ge
romis naujienomis. Finansų mi
nistras, grįžęs iš Frankfurto prie 
Maino, kur dalyvavo derybose su 
300 komercinių bankų atstovais, 
pasakė, kad Londono klubas 
linkęs dovanoti bulgarams 80% 
įsiskolinimų. Tačiau bankininkai 
atvirai reiškė nuomonę, kad ga
lutinė situacija Bulgarijoje gali 
apsunkinti ūkio reformos vys
tymąsi. Iš savo pusės Bulgarija 
sutiko su brangiai kainuojančiu 
geros valios gestu - sumokėjo 
paskolos procentus, ką taip verti
na Vakarų finansininkai. Tose de
rybose Bulgariją visiškai palaikė 
Tarptautinis valiutos fondas 
(TVF) ir Pasaulio Bankas.

TVF atstovai atvirai sako, kad 
tik užsienio investicijos gali iš
spręsti Bulgarijos ūkio problemas. 
Tik jos gali pagreitinti privatiza
vimą valstybinio sektoriaus, kurio 
produkcija nuo 1989 m. iki dabar
tinio momento nukrito iki 60% 
buvusio lygio. Tiesioginė šios si
tuacijos išdava yra šiuo metu 12% 
siekianti bedarbystė.

Dramatiškiausia situacija yra 
energetikoje. Jau dabar žinoma, 
kad šią žiemą bulgarų laukia 
elektros pertrūkiai. Visų pirma, 
priežastis yra remonto darbai 
Kozlodujuose (elektrinė - ”EL“). 
Artimiausiu metu elektros energi
ja pabrangs 20%. Pramonės įmo
nės jau dabar moka 10% daugiau, 
nei prieš mėnesį. Tai turi įtakos 
kainų kilimui. Tačiau Valstybinė 
Kainų komisija tvirtina, kad tokiu 
būdu pakėlus kainas, bulgarai 
mokės už duoną tik 0,07 levo 
brangiau.

Vidutinis atlyginimas spalio 
mėnesį buvo 2080 levų, o tai 
20,2% daugiau negu pernai metų 
gruodžio mėnesį. Realus užmoke

stis šių metų pabaigoje palyginus 
su pernai mažesnis 25%.

Energijos kainų pakėlimas vis 
tik sąlygoja 10% infliacijos lygį 
spalio mėnesį. Visa tai rodo, kad 
metų pabaigoje sieks 80%. Pro
dukcijos lygis bus 20% mažesnis 
nei 1991 m.

Tie visi nenaudingi pasikeiti
mai turėjo būti sustabdyti kitais 
metais. Tokių prognozių pagrin
das suteikia galimybę ūkiui funk
cionuoti kitomis sąlygomis, esant 
geriems įstatymams. Tačiau, kad 
ūkis aiškiai sustiprėtų, ir žmonės 
pajustų pagerėjimą, ekonomistų 
nuomone, reikės laukti iki 1995 
m.

Iki šiol didžiausias bulgarų nu
sivylimas yra derybos, kurios gali 
susieti jų šalį su Europos Ekono
mine Bendrija. Jeigu Rumunijoje 
tokios pat derybos praėjo visiškai 
sklandžiai, ir pavyko jas užbaigti 
praeitą savaitę, tai Bulgarijai, 
gaminančiai plieną, auginančiai 
gyvulius, yra didelė kainų kon
kurencija, ir derybos yra žymiai 
grėsmingesnės.

Europos žemės ūkio lobby jau 
dabar bijo grėsmės ir siekia apri
boti bulgariško vyno ir daržovių 
eksportą. Derybų dalyviams buvo 
atvirai pasakyta, kad nėra ko 
baimintis, ir kad įgis tokias atvi
ras rinkas savo šalims, kaip tapo 
Lenkija, Vengrija, Čekoslovakija. 
Derybos vis dar tęsiasi ir mažai 
tikimybės, kad jos pasibaigs dar 
šiais metais. Tuo pat metu vyriau
sybė veda derybas su EFTA dėl 
laisvos prekybos zonos sukūrimo. 
Tačiau šių derybų pabaiga šiais 
metais taip pat mažai įtikėtina.

D. VV.
"Rzeczpospolita “ 
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Praėjus vos metams po nepri
klausomybės ekonominės ir politi
nės krizės parklupdė respublikas

Kai promaskvietiški konservato
riai (kietakakčiai) kūrė savo "Na
cionalinio gelbėjimo frontus“ Lat
vijoje ir Lietuvoje pernai metų pra
džioje,, užsiplieksdami simpatija 
Sovietinės kariuomenės operaci
joms Rygoje ir Vilniuje, trečia Bal
tijos Respublika - Estija - išliko kur 
kas ramesnė. Viename mieste Nar
voje, kur rusai sudaro 90% gyven
tojų, buvo mėginimų sušaukti ben
drą streiką, bet jis greitai išsikvėpė.

Pagrindinė priežastis buvo di
džiausia miesto gamykla, Kren- 
golmo tekstilės kombinatas, kuris 
atsisakė sustabdyti darbą dėka jo 
populiaraus vadovo ruso Olego 
KluŠino, tapusio ryžtingu Estijos 
nepriklausomybės gynėju. Dabar 
Krengolme nuotaikos yra vienos iš 
karingiausių. Du tūkstančiai darbi
ninkų stovėjo sniege už gamyklos 
vartų, reikalaudami, kad vyriausybė 
deblokuotų gamyklos sąskaitą.

- Mes esame ant bankroto ribos, 
- pasakė p. Klušinas supykusiai 
miniai, stovinčiai sniege.

- Mums gali tekti užsidaryti. 
Trečdalis gamybinių pajėgumų jau 
per dideli.

Krengolmo protestas buvo tik 
pats dramatiškiausias krizės, kuri 
parklupdo trijų Baltijos respublikų 
ekonomiką, pavyzdys, praėjus kiek 
daugiau kaip metai, kai jos legaliai 
atgavo savo nepriklausomybę. Kai 
spauda fokusavosi į skausmingą 
Rusijos perėjimą į rinkos ekono
miką, Baltijos respublikos yra bais
esnėje situacijoje. Pliki šio proceso 
ašmenys, kurie kasdien matomi 
Maskvoje, gali būti ne taip pastebi
mi - senos moterys, besirausiančios 
šiukšliadėžėse, elgetos požeminėse 
pėsčiųjų perėjose, energingi žmonės 
kioskuose ant kiekvieno kampo. Bet 
visos respublikos kenčia katas
trofišką produkcijos sumažėjimą ir 
šuoliuojančią infliaciją, kuri pakėlė 
prekių kainas ankščiau daugelio 
žmonių galimybių.

Kol dar Rusija turi iš dalies pigią 
energiją, net ir po didelių kainų pa
kėlimo, centralizuota miestų apšil
dymo sistema veikia, o Baltijos res
publikose sustojo. Įsivaizduokite 
visą šalį be karšto vandens pasku

Čekija - Slovakija: balansas prieš skilimą
Jau dabar matyti, kad čekai į naują 

etapą žengs laipsniškiau, tęsdami pa
keitimus, pradėtus 1990 metų sausyje. 
Slovakijos išeities pozicija bus sun
kesnė, esant didesniam biudžeto de
ficitui, didesnei bedarbystei ir mini
maliai dalyvaujant pramonės gamybo
je privačiam sektoriui. Slovakijos vy
riausybė skelbia naują ūkio prikėlimo 
strategiją, tačiau planas dar nėra 
visiškai žinomas.

Iš esmės situacija Čekijos-Slova- 
kijos valstybėje (vis dar) nesikeičia. 
Yra rodikliai, kurių augimas kelia op
timizmą, bet yra ir tokių, kurie turėtų 
neleisti ekonomistams užmigti. Na
cionalinės pajamos per tris šių metų 
ketvirčius, palyginus su tuo paču pe
riodu pernai, Čekijoje sumažėjo 10%, 
o Slovakijoje - 25%. To paties laiko
tarpio pramonės produkcija sudaro 
87% 1991 m. sausio-rugsėjo lygio. Be 
to, spalio mėnesį Čekijos rodikliai sta
bilizavosi. Privatus sektorius Čekijos 
pramonėje sudaro 14%, o Slovakijoje 
tik 2,1%. Iš pramonės išėjo 10% 
dirbančių. Darbo našumas šiais metais 
sudaro 97% pernai metų lygio. Už
sienio prekybos saldo per devynis 
1992 m. mėnesius Čekijos Respub
likoje yra neigiamas ir sudaro 4,65 
milijardų kronų (apie 150 milijonų 
DM). Palaipsniui krenta įrengimų ir 
mašinų eksportas, o auga žaliavų ir 
kuro eksportas.

Slovakijos eksporto rodikliai nebu

tines tris savaites ir jūs turit dabartinę 
Lietuvą.

Ekonominė Baltijos šalių krizė iš 
dalies yra Tarptautinio Valiutos 
Fondo griežtų piniginių nurodymų 
pasekmė. TVF yra kritikuojamas už 
siekį nuslopinti poreikius, kai re
giono infliacija faktiškai sukelia kai
nas paleidžiančių faktorių - brangaus 
importo, savų kainų liberalizacijos, 
kai valstybė nustoja visa tai subsi- 
duoti. Krizė taip pat yra Rusijos ap
rūpinimo sistemos žlugimo pasekmė, 
ir Rusijos sprendimas pakelti visų 
produktų, kuriuos ji dar gali tiekti, 
kainas iki pasaulinių. Daugeliui Bal
tijos valstybių tai yra sunku matyti, 
nors jos daugelį metų siekė nutraukti 
su Rusija santykius. Dabar, kai kurie 
politikai sako, kad neintegracija ar 
reorientacija yra reikalinga.

Ši sunkinanti aplinkybė trukdo 
nuspręsti, ką daryti su didelėmis rusų 
mažumomis. Rusija ne vienintelė, 
kuri skundžiasi dėl rusiškai kalbančių 
vertinimo. Europos Saugumo ir 
Kooperacijos Komisija (ESKK) 
smarkiai kritikavo Latviją ir Estiją.

Trys respublikos susidūrė su šia 
problema skirtingai. Lietuvoje, kuri 
visuomet buvo vaizduojama kaip 
aršiausia ir labiausiai nacionalistinė 
respublika, balsuotojai tiesiog nuver
tė jų karingą antikomunistą, anti
rusišką lyderį Vytautą Landsbergį 
pragmatiko naudai, kuris nori dau
giau socialdemokratinio perėjimo į 
rinką ir daugiau susijusio su Maskva. 
Estijoje, kur rusakalbiai sudaro 40% 
gyventojų, nacionalistinis parlamen
tas atėmė jiems balsavimo teisę. Iš 
dalies todėl spalio rinkimuose nu
galėjo dešinioji vyriausybė.

Latvija svyruoja tarp abiejų. Vie
nintelė iš trijų respublikų ji turi vy
riausybę, kurios pagrindą sudaro 
Liaudies Frontas, atvedęs šalį į ne
priklausomybę ir nuosaikų parla
mentinį prezidentą, kuris yra "buvęs 
komunistas“. Bet Latvijos parlamen
tas vis dar svyruoja dėl naujo pilie
tybės įstatymo. Yra neaišku ar jis, 
kaip Lietuvoje, suteiks pilietybę 
kiekvienam norinčiam, ar pasirinks 
diskriminuojantį Estijos variantą.

Estijos atvejis yra perspėjantis. 
Nuvertusi komunistus ir partokratus 
prieš penkis metus, respublika dabar 
yra "etnokratų“ gniaužtuose. Maž
daug 40% rusakalbių gyventojų bal

vo skelbti.
Kainos pastoviai auga. Čekijoje 

sparčiau nei Slovakijoje, ypač maisto, 
daugiausiai mėsos. Čekijoje kainos 
nuo 1991 m. gruodžio iki 1992 m. 
rugsėjo padidėjo 7,5%, Slovakijoje 
4,1%. Infliacija per tris 1992 m. ket
virčius, palyginus su pernai tuo pačiu 
laikotarpiu Čekoslovakijoje sudaro 
10,7%. Vidutinė pensija šiuo metu 
siekia 4567 kronų ir yra 20% didesnė, 
palyginus su pernai metais.

Ištyrus visuomenės nuotaikas rug
sėjo mėnesį, paaiškėjo, kad 55% čekų 
ir 77% slovakų mano, kad maisto pro
duktų kainos yra per didelės. Daugu
ma apklaustųjų prisipažįsta, kad turi 
gyventi ekonomiškiau, ieškoti piges
nių produktų, vartoja savos ir giminių 
gamybos produktus ir iš dalies riboja 
maistą. Tačiau tik 23% apklaustųjų 
buvo suinteresuoti rasti kitų uždarbių.

Bedarbystės lygis abiejose respub
likose žymiau nepakito. Spalio pa
baigoje bedarbystė Čekijoje sudarė 
2,5%, o Slovakijoje - 11%. Pašalpų 
skaičius per š. m. sausio-rugsėjo mė
nesius sumažėjo per pusę. Šiuo metu 
visoje ČSFR jas gauna 151 tūkstantis 
žmonių (87,7 tūkst. Slovakijoje ir 63,4 
tūkst. Čekijoje). Vidutiniškai Čekijoje 
į vieną darbo vietą pretenduoja 1,5 
kandidato. Prahoje yra specifinė 
situacija, kur į 9,7 laisvas vietas ieš
komas tik 1 žmogus.

Katastrofiškoje krizėje yra žemės 

savo už Estijos nepriklausomybę 
pernai metų referendume. Bet dabar 
jie buvo visi sujungti į vieną 
nepiliečių grupę. Pagal įstatymą tik 
žmonės, gimę Estijoje iki 1940 m., 
kai Maskva aneksavo ją, ir jų 
tiesioginiai palikuonys turi teisę į 
pilietybę. Tai liečia tūkstančius 
kanadiečių ir švedų, bet rusų ir žydų 
beveik ne. Neseniai atvykusiems 
reikia būti pragyvenus 2 metus nuo 
Nepriklausomybės dienos ir iš
laikyti kalbos egzaminą. Egzaminas 
yra neaiškus ir kaip sako ESKK 
savo pranešime, "gąsdinantis pa
gyvenusius žmones, kurie nėra 
gabūs kalboms“.

Tačiau nedaug rusų bandė iš
mokti estiškai - to nereikėjo, nes 
šalyje labai daug rusų. Estų pyktis 
veda prie tokių komentarų, kaip 
naujo prezidento Lennarto Meri, j 
kad pusę Estijos, rusakalbių reiktų 
repatrijuoti. Daugelis estų jaučiasi 
nelaimingi dėl šimtų rusų armijos, 
KGB ir policijos karininkų "ko
lonisto mentaliteto“. Jie atvyko į 
Baltijos krantą pensijai dėl aukštes
nio pragyvenimo lygio ir gražaus 
gamtovaizdžio niekuomet nesusi
mąstydami, kad jis turėjo savo kul
tūrą ir istoriją. Prie to dar pridėjus 
Stalino terorą ir deportaciją 1940 
m., ir skausmo priežastis tampa su
prantama.

Klausimas tik ar baudžiant da
bartinius rusus už ankstesnius, pa
gerinsi situaciją, ypač, jei dauguma 
nori būti lojalūs Estijai. Vyriausybė 
palaipsniui keičia mokymo sistemą, 
kad sustiprintų estų kalbos moky
mą, taigi nauja karta po truputį 
įsijungs. Kodėl nepaliktas suau
gusių ramybėje? Tą siūlo kai kurie 
Estijos liberalai, bet nė viena po
litinė partija nesiruošia to įjungti į 
politinę programą.

Jeigu Estijos vyriausybė ir jos 
kaimynė Latvija priims tokį 
įstatymą, tai naujoje po šaltojo karo 
Europoje atsiras kitas potencialus 
nacionalinis karštas taškas.

- Visi laukia, - sako Žmogaus 
teisių Taline specialistė.

- Pradžioje tai buvo pozityvus 
laukimas. Dabar jis tampa nepozi- 
tyviu laukimu. Žmonės bijo blo
giausio.

Jonathan Steele
The Gardian, 1992 11 20

ūkis. Žemės ūkio produkcijos ren
tabilumas Čekijoje 17,6% palyginus 
1992 m. sausį ir birželį su analogišku 
1991 m. laikotarpiu, o Slovakijoje iki 
23%. Suartos žemės plotas šiais me
tais, palyginus su pernai metais 
sumažėjo iki 74%. Žemės ūkio dar
buotojų pensijos 1992 m. palyginus su 
pernai išaugo tik 14%. Vidutinė pensi
ja sudaro 3932 kronas.

Žemės ūkyje privatizacija yra visai 
nežinoma sąvoka. Dar neprivatizuotas 
nė vienas kooperatyvas. O noro 
ūkininkauti "ant savo žemės“ nėra 
jokio. Žemės ūkis stovi prieš visišką 
krachą. Mažėjant įmonių produkcijai 
vienas trečdalis žemės ūkio darbuo
tojų turės keisti darbą. Niekas nežino, 
kaip juos perkvalifikuoti. ČSFR 
žemės ūkio politiką nepailstamai kri
tikuoja patys darbuotojai.

Baigiasi pirmoji kuponinės privati
zacijos banga. Lapkričio 23 d. pra
sidėjęs penktasis ratas bus paskutinis. 
Per praėjusius keturis, prasidėjusius 
šių metų gegužės mėnesį parduota 
79% pateiktų akcijų. Likusį 21% 
sudaro 1238 dar galutinai neparduotos 
bendrovės. Vadinasi, įmonės nepar
duotos iš pirmo karto, bus privatizuo
jamos kitu būdu.

Antras privatizacijos etapas 
Čekijoje ir Slovakijoje jau vyks 
skirtingai.

Barbara Sierszfda 
"Rzeczpospolita“, 1992, N r. 276

7



8 EUROPOS LIETUVIS 1992 m. gruodžio 17-24 d. N r. 49-50 (2234-2235)

Ll ETŲ VIS
EUROPE'S LITHUANIAN — Lithuanian weekly  
REGISTERED AS A NEWSPAPER AT THE POST OFFICE 
Printed and published by Lithuanian Association in Gt. Britain and Lithuanian

House Ltd., 2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT, England
Tel.: 071-727 2470 Fax:071-792 8456
Prenumeratos kaina metams: Didžiojoje Britanijoje - 23 svarai;
Vokietijoje - 85 DM. Visur kitur - 30 sv.
Vienoje skilty įdėto skelbimo kaina 10 sv. už 25 mm. Didesni skelbimai 

atitinkamai brangiau. Už laikraštyje kieno nors spausdinamų, skelbimų turinį nei 
leidėjai^ nei redakcija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas. Vyr. redaktorius Vladas Dargis
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra. Nepanaudoti rankraščiai, 

jei iš anksto nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakcijos ir leidėjo nuomonę.

Lietuviu Kronika
"EUROPOS LIETUVIS"

SPAUSDINAMAS VILNIUJE

Šis "EL" Nr. 49-50 išsiųstas iš 
Vilniaus gruodžio 14 d. Kitas "EL" 
numeris bus išsiųstas 1993 m. sausio 
11 d.

"EL" redakcijos ir administra
cijos adresas pasilieka tas pats. Siųs- 
cįhmi "EL” prenumeratą pažymėkite:

"Europos lietuvio" adminis
tracijai, 2 Ladbroke Gardens, 
London, Wil 2PT.

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

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

AUKOS SPAUDAI
J. Liudžius - 29 sv.
B. Rudzevičius -19 sv.
J. Matzprieksch -15 sv.
D. Mamen iškis - 7 sv.
S. Avižienis - 7 sv.
S. Gabrilaitis - 7 sv.
J. Babilius - 7 sv.
V. Dirzinskas - 5 sv.
J. Tamulaitis - 2 sv.
K. Drungilas - 2 sv.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

PRIVATI
LEIDYKLA
VILNIUJE

Priima užsakymus greitai 
ir nebrangiai išleisti autorių 
knygas.

Rašyti:
VLD leidykla, 
Strazdelio 1, 
2600 Vilnius, 
LITHUANIA

PAMALDOS
Nottinghame - gruodžio 20 d.,

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

Bridge Gate.
Birminghame - gruodžio 20 d.,9 

16.30 vai., Šv. Onoje.
Nottingham - gruodžio 24 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Manchesteryje - gruodžio 25 d., 

12.45 vai.
Nottinghame - gruodžio 27 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Nottinghame - sausio 3d., 11.15 

vai., Židinyje.
Bradforde - sausio 3 d., 12.30 vai.
Eccles - sausio 10 d., 12.15 vai.
Nottinghame - sausio 10 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Nottinghame - sausio 19 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Derbyje - saisio 19 d., 14.00 vai., 

Bridge Gate.

LONDONE
PABALTIEČIŲ LABDAROS 

KALĖDINIS TURGUS

Jis vyko lapkričio 28 dieną Londo
no Latvių Namuose. Jame turėjo daly
vauti estų, latvių ir lietuvių labdaros or
ganizacija, bet estų dalyvavimas buvo 
atšauktas. D. Britanijos Estų sąjunga, 
atrodo, pergyvena savo veiklos krizę. 
Jų vietą užėmė Londono latvių choras.

Turgų atidarė Latvijos Ambasados 
patarėja Mariana Zarins, su Britų-Lat- 
vių draugijos labdaros Latvijai pirmi
ninke, apžiūrėdamos prekystalius ir 
išbandydamos savo laimę loterijose.

Šiais metais turgų aplankė šimtu 
lankytojų mažiau. Rengėjų nuomone, 
šis kalėdinis turgus pajuto D. Brita
nijos ekonomikos krizę.

Lietuvių prekystaliams vadovavo 
Britų-Lietuvių Pagalbos Fondo Vai
kams Lietuvoje valdybos sekretorė 
Hilda Pisčikienė. Jai talkino Petras 
Žiurenkas, Frances Senkuvienė, Adelė 
Kriaučiūnienė ir šiek tiek prekystalių 
parengime prisidėjęs S. Kasparas.

Turgų aplankė daugiausiai toliau 
nuo Londono gyvenantys lietuviai. 
Turgus, nepaisant sumažėjusio lanky
tojų skaičiaus, tdavė 242 svarų pelną.

Turgaus rengėjai dėkingi gausiems 
aukotojams, kurie čia išvardyti su
darytų ilgą sąrašą, - be jų nebūtų buvę 
turgaus.

Ačiū visiems.

JAUNĖJA LONDONO 
LIETUVIU KOLONIJA

Simonas ir Regina Dobbs-Dob- 
rovolskiai susilaukė savo šeimoje pir
magimio sūnaus, kurį kun. dr. Jonas 
Sakevičius MIC pakrikštijo lapkričio 
mėn. 30 dieną Londono Šv. Kazi
miero šventovėje Samuelio Mariaus 
vardais.

Simonas Dobbs-Dobrovolskis yra 
D. Britanijos lietuvių jaunimo sąjun
gos narys, tautinių šokių ’’Lietuva“ 
grupės šokėjas, vienu metu buvo jos 
vadovas. Regina Narkutė yra buvusi 
veikli Vokietijos bendruomenės narė.

BRITŲ - LIETUVIŲ PAGALBOS 
FONDAS VAIKAMS 

LIETUVOJE

Fondas gavo šias aukas per Laimu
tį Švalkų, Narthamptone:

po 10 svarų - B. L. Švalkai, A. 
Petruševičius, K. Švalkus. L. Utka, 
J. Plepys. I. Storr; 5 sv. - Jurgis 
Plepys ir SL Šliukas; 60 sv. - Kazio 
Daugilo šeima, Londone; 35 sv. - K. 
J. Tamošiūnai, Edgvare; 25 sv. - 
Hilda Piščikienė, Londone; 20 sv. - 
Vincent O'Brien, Londone.

Fondo vadovybė dėkoja visiems 
aukotojams, kurie nuoširdžiai remia 
Lietuvos vaikus. Taip pat dėkojame 
Vaciui Piščikui, kuris su savo automo
biliu atgabeno siuntinius paskutinia
jam išvežimui iš įvairių vietovių 
Surrey, Kent, Essex.

Fondo adresas: Britich- 
Lithuanian Relief Fund For 
Children in Lithuania, 21 The Oval, 
Hacknay Rd., London E 2 9DT.

vykstantiems į užsienį "EL" pataria gerai apsidrausti, kas padės išvengti ligos ar kitos 
nelaimės atveju susidariusių išlaidų, ir linki geros bei atmintinoskelionėsl

At A JONAS BALČIŪNAS

Po sunkios ir ilgos ligos lapkričio 
mėn. 25 dieną Šv. Juozapo ligo
ninėje, Londone, sulaukęs 76 metų 
amžiaus mirė Jonas Balčiūnas.

Palaidotas iš Šv. Kazimiero šven
tovės gruodžio 1 dieną Švento Pat
riko kapinėse. Visas laidotuvių apei
gas atliko kunigas dr. Jonas Sakevi
čius MIC.

AtA LIUDVIKA KALIŠIŪTĖ

Littlehamptone lapkričio 25 die
ną mirė Liudvika Kališiūtė, sulau
kusi 78 metų amžiaus. Laidotuvių 
Mišios buvo Littlehamptone, palai
dota Londone Švento Patriko kapi
nėse, šeimos kape.

Velionė Liudvika gimė Londone, 
buvo pradžios mokyklos mokytoja, 
ilgiausiai mokytojavo Šv. Monikos 
parapijos mokykloje Hoxtone. Nors 
čia jau gimusi, gerai mokėjo lietuvių 
kalbą ir buvo veikli lietuviškos ko
lonijos narė, būdama jaunesnė labai 
mėgo Lietuvių Sodybą.

BERNARDO BRINE'O 
PAGERBIMO VAKARAS

Bernardas Brine'as, 42 metus iš
buvęs britų parlamente per praėjusius 
parlamento rinkimus gegužės mėnesį 
nebekandidatavo.

Būdamas parlamento nariu daug 
dirbo ir padėjo Vidurio ir Rytų Euro
pos tautoms sunkiais okupacijos me
tais, susitikdamas su pogrindžio ir lais
vės veikėjais planavo, kaip nusikratyti 
okupacinio jungo ir komunizmo.

Ilgus metus jis bendravo su Lon
done veikiančia European Liaison 
Group, kuri susideda iš Vidurio ir 
Rytų Europos etninių bendruomenių, 
organizacijų ir jų veikėjų.

Britų vyriausybė, įvertindama jo 
praeities darbus parlamente ir kitur, pa- 

Jsiūlė karalienei Elizabeth II suteikti 
jam lordo titulą. Išėjęs iš-Bendruo
menių rūmų, dabar jis darbuosis Lor
dų rūmuose. European Liaison Group, 
įvertindama jo darbus savo tautoms, 
paaukštinimo proga surengė jam 
priėmimą Londono Latvių namuose, 
lapkričio 20 dieną jam priėmimą.

EEHJIWA ĘILUIETOVĄJ 

Praleiskite Šv. Kalėdas ir 
Naujus metus su giminėm Lietuvoje 

Priimame registravimus gruodžio 19 ir 21 d. reisams į Vilnių. 

KAINA ŠIOMS DIENOMS £286.00. Plius draudimas. 
Reisams reikalaujame pilno mokesčio su registravimu. 

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.

Tel.: 0420 47810

LI'BIUVl'U S&DyBOyE
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)
Kainbariai 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.

Priėmimo metu trumpą padėkos 
kalbą pasakė European Liaison Group 
pirmininkas R. Marčedina. Lordas 
Bernardas, atsakydamas į padėkos kal
bą, pastebėjo, kad šiandien Vidurio ir 
Rytų Europa laisva ir nepriklausoma. 
Džiaugsme ir šiandien nereikia už
miršti, kad buvusioje ’’blogio'* imperi
joje tebekelia savo galvas buvusieji 
jos vadovai - komunistai. Dabartinis 
Rusijos vadovas yra labai dideliame 
pavojuje. įsivaizduokite, kas atsitiktų, 
jei jie nušalintų B. Jelciną, kas atsi
tiktų buvusioms respublikoms, ku
riose dar yra dideli kontingentai buvu
sios Raudonosios Armijos ir didelės 
rusakalbių etninės grupės.

Jis priminė, kad šiandien dar pej 
anksti panaikinti tokias organizacijas 
kaip European Liaison Group, jos turi 
būti parengties stovyje ir dar gali būti 
labai reikalingos spręsti tautiečių 
problemas čia, D. Britanijoje.

Priėmime dalyvavo apie šimtas 
atstovų iš įvairių visuomeninių organi
zacijų. D. Britanijos Lietuvių sąjunga 
yra ELG narė.

MANČESTERYJE
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

LKVS-gos ’’Ramovės“ Mančes
terio skyrius kartu su Mančesterio lie
tuvių klubu rengia Naujųjų 1993-jų 
metų sutikimą.

Kviečiame visus. Pradžiai galite at
sinešti savo maisto, vėliau užkandžių 
duos rengėjai.

Rengėjai

METINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

MLS klubo valdyba 1993 m. sau
sio 10 d., sekmadienį, 4 vai. kviečia 
p.p. metinį visuotinį narių susirin
kimą, kuriame valdyba ir Revizijos 
komisija padarys pranešimus, bus 
nagrinėjami klubo reikalai ir renkama 
valdyba 1993-tiems metams.

Prašome būtinai dalyvauti.
Kvorumui nesusirinkus nustatytą 

valandą, susirinkimas bus atidėtas 
vienai valandai, o po to prasidės, ne
atsižvelgiant į susirinkusių skaičių.

Klubo valdyba

PASAULYJE
Jelcinas vos išsigelbėjo

Vyriausias Rusijos konstitucinis 
organas, Deputatų suvažiavimas, 
kuris buvo išrinktas dar Gorbačiovo 
laikais ir kuris posėdžiauja du kartus 
per metus, norėjo sumažinti prezi
dento Jelcino autoritetą, atimant iš jo 
teisę skirti ministrus ir reikalavo su
lėtinti reformų eigą. Per balsavimus 
prezidentas laimėjo tik 4 balsų per
svara, gi suvažiavime dalyvauja 
1.040 deputatai. Karštų kovų metu 
parlamento pirmininkas Ruslanas 
Chasbulatovas, kurį B. Jelcinas 
apkaltino pučo darbų tęsimu, pa
reiškė apie savo atsistatydinimą.

Ir Vokietija varžo imigraciją
Dvi didžiosios Vokietijos partijos

- krikščionys demokratai ir social
demokratai - sutarė prašyti Bundes
tagą pakeisti konstituciją, apribojant 
imigraciją iš kraštų, kur nėra politi
nės priespaudos. Tokie imigrantai 
ateityje bus grąžinami į savo kraštus. 
Iki šiol imigrantai iš bet kur galėjo 
prašyti politinio prieglobsčio, ir kol 
jų reikalai buvo svarstomi, galėjo pa
silikti Vokietijoje du metus, gaudami 
socialinę pašalpą.

Užsieniečių ir žydų užpuldinėji
mai tebesitęsia ir Vokietija susirūpi
nusi, kad tokie veiksmai gali užtrauk
ti nepalankią viešą opiniją. Sakoma, 
kad žydai jau pradėjo pakuotis laga
minus.

Ko laukiama iš naujo 
prezidento

Nepaisant viešo paneigimo, britų 
spauda nepalankiai komentuoja Billo 
Clintono atsisakymą susitikti su Bri
tanijos premjeru Johnu Majoru, kai 
jis lankysis Amerikoje kitais reika
lais. Clintonas esąs perdaug užsiė
męs naujos vyriausybės sudarymu, 
bet užtikrino, kad gerų tradicinių san
tykių palaikymą tarp tų dviejų valsty
bių ir toliau laiko savo politikos svar
biausiu tikslu. Kai kas apie tai kitaip 
mano, nes britų konservatoriai yra 
daugiau palankūs Busho respubliko
nams ir mažiau simpatizuoja demo
kratui Billui Clintonui. Pasipiktinimą 
sukėlė ir Britanijos Vidaus Reikalų 
ministerijos sutikimas patikrinti imi
gracinius dokumentus, nes buvo įta
riama, kad Clintonas norėjo gauti 
britų pilietybę, kad išvengtų karo 
Vietname.

Nesiseka Europos bendrijai
Visi šie metai buvo nesėkmingi 

Europos Bendrijai, kuriai iki metų 
pabaigos pirmininkauja D. Britani
ja. Valiutų reguliavimas (ERM) iš
iro, Maastricht'o sutarties priėmi
mas pakibo ore dėl Danijos refe
rendumo ir didelio pasipriešinimo 
pačioje Britanijoje, užsienio preky
bos išlaisvinimas iš įvairių suvar
žymų (GATT) sukėlė dar nepasi
baigusį Prancūzijos ūkininkų pasi
piktinimą, D. Britanijos premjero 
Johno Majoro noras praplėsti Euro
pos Bendriją, sujungiant du dide
lius blokus - Europos Bendriją ir 
Europos Laisvos Prekybos Sąjungą
- į vieną Europos Ekonominę Ben
driją, atsimušė į Šveicarijos, vienos 
iš EFTA septynių narių, gegužės 
mėnesį pasirašytą sutartį. Tačiau 
per referendumą, nors ir labai maža 
balsų dauguma, šveicarai atmetė 
šią sutartį. Tas gali paveikti ir kitas 
valstybes, visų pirma Suomiją ir 
Australiją, kurios rodė nuoširdų no
rą prisijungti prie kitų bendros rin
kos kraštų. įdomu pastebėti, kad 
šveicarai pasipriešino tokiam susi
jungimui, labiausiai bijodami už
sieniečių antplūdžio.

Šveicarijos referendumas gali 
pakenkti ir Rytų Europos kraštams, 
Lenkijai, Vengrijai ir Čekoslovaki
jai. įeiti į Europos Bendriją, o Bal
tijos valstybės laukia eilės tapti 
Bendrijos šalutiniais nariais.
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