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^Motina, man saulė tavo veidą mena,

Vargo raukšles šviečia
u kaip žvaigždžių keliai,
to Visą šitos žemės klaidų kelią mano 
/į Tegu švies man tavo veido spinduliai. 
iii
* Motina, man žemė tavo vardą šneka, 
o. Vyturėliai čiulba jį gražiai kasryt,

Aidas man krūtinėn tartum laimė teka 
p Ir per širdį eina kaip rasa skaidri. 
l|
5 Motina, man gėlės tavo meilę šlama, 

Už tave pasauly kas karščiau mylės?
i Nepalik našlaičio, nelik vieno, mama, 

Niekur neik, motule, dar iš tos šalies.
&
Sf Tau širdim už širdį, tau vargu už vargą, 

Meile tau už meilę atiduot einu,
is Kaip obels viršūnė paguost
K galvą margą
6 Ir panešti žemės mirštančių dienų.
au ---- —-----------------------------------------------

m Suomijos gaminių paroda
&
E Lietuvos parodų centre "Litexpo“ 
“‘įvyko antroji Suomijos gaminių paro- 
ada ”Finnish-Expo 93".
w Atidarydamas parodą, Suomijos 
ambasadorius Taisto Tolvanen'as kal- 

.^bėjo, kad nors suomius su Lietuva sie- 
11 ja seni ryšiai, tačiau iki šiol daugiausia 
..buvo bendraujama kultūros srityje, ir 
įįtik pastaruoju metu kiek labiau suak
tyvėjo transportininkai, žemdirbiai, 
y, Platesnes prekių mainų perspektyvas 
į atvėrė pernai tarp Lietuvos ir Suomi
jos pasirašytos sutartys dėl laisvos 
.į prekybos ir investicijų garantijų. Ar- 

timiausiu metu abi šalys turi pasirašyti 
e sutartį, kuri padėtų išvengti dvigubo 
j prekių apmokestinimo muitais.

Ponas T. Toivanen'as kalbėjo, kad 
į su Estija Suomija turi įkūrusi apie

M. Baranausko nuotr.

2000 bendrų įmonių, tačiau, jo nuo
mone, su Lietuva taip pat yra nemažai 
galimybių plėsti bendradarbiavimą, 
nes ji turi daugiau gyventojų, patogią 
padėtį palaikyti ryšius su kitomis 
šalimis, pažangių technologijų.

Šiemet parodoje eksponatus pa
teikė 43 Suomijos firmos (nemažai jų 
atstovų iš Estijos) - gerokai daugiau 
nei pernai. Tarp jų - metalo perdir
bimo pramonės įmonė "Rautaruukki 
OY“, mineralinių ir statybinių me
džiagų gamybos firma ”OY Partek 
Ab“, kuri parodos lankytojams su
rengė seminarą "Šiuolaikinės staty
binės medžiagos ir jų panaudojimas“, 
kavos "Jubil“, "Prezident“ ir "Paula" 
tiekėja - "Paulig OY“ bei kitos įmo
nės, norinčios pardavinėti Baltijos 

šalyse savo prekes už valiutą, plėsti 
barterinius mainus, steigti bendras 
įmones. Pirkėjams Lietuvoje siūloma 
maisto produktų bei gėrimų, virtuvės 
ir kontoros baldų, drabužių, kancelia
rijos prekių, metalo padirbimo ir 
žemės ūkio įrenginių, statybinių 
medžiagų ir 1.1. Įdomu tai, kad dauge
lis firmų specialiai šiai parodai 
paruošė spalvingus bukletus lietuvių 
kalba.

Parodos organizatorė, firmos 
"Prico OY“ savininkė Pirkko Erkkila 
per renginio atidarymą pažymėjo, jog 
Suomijos firmos labai domisi Lie
tuvos rinka, sėkmingo biznio gali
mybėmis, ieško ekonominio bend
radarbiavimo partnerių, su kuriais 
galėtų prekiauti, keistis gaminiais, 
kurti bendras įmones.
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Įvykiai Uętuvoje
PALEISTA VILNIAUS 

TARYBA
Balandžio 15-ąją Seimas pri

ėmė nutarimą paleisti Vilniaus 
miesto tarybą ir iki naujos tarybos 
suformavimo Vilniuje įvesti tie
sioginį valdymą. Tai padaryta dėl 
įvairių Tarybos ir jai pavaldžios 
valdybos pareigūnų veiklos trū
kumų, atskirų deputatų piktnau
džiavimo ir t. t. Seimas taip pat iš 
pareigų atleido neseniai išrinktus 
Vilniaus miesto tarybos pirmi
ninką V. Šapalą, miesto merą V. 
Jasulaitį bei jų pavaduotojus. Vy
riausybės įgaliotiniu Vilniaus 
miesto tiesioginiam valdymui įgy
vendinti paskirtas K. J. Klima
šauskas, buvęs "Ventos“ susivie
nijimo direktorius. Naujos Tary
bos rinkimai numatyti lapkričio 
28 d.

Labai kiritiškai tokį Seimo 
daugumos sprendimą įvertino 
opozicija, įžvelgdama pavojų de
mokratijai, LDDP siekimą sustip
rinti savo įtaką sostinėje. Vilniaus 
miesto taryba nutarė vykdyti savo 
funkcijas iki Konstitucinio Seimo 
sprendimo, kuris įvertintų Seimo 
nutarimo teisėtumą. Prie miesto 
tarybos vyksta piketai, kurių da
lyviai gina tarybą.

Prezidentūroje įvyko A. Bra
zausko, Seimo pirmininko Č. Jur
šėno susitikimas su grupe Vil
niaus vadovų ir deputatų. Dalyva
vo Seimo opozicijos atstovai V. 
Landsbergis ir V. Žiemelis. Pre
zidentas pažadėjo kreiptis į LDDP 
daugumą, kad būtų ieškoma kom
promisinio sprendimo, kad klausi
mas dėl Vilniaus tarybos būtų iš 
naujo svarstomas Seime.

ĮTEIKTAS 
APDOVANOJIMAS 

TOMUI ŠERNUI
Lietuvos Respublikos Preziden

tas įteikė 1-ojo laipsnio Vyčio Kry
žiaus ordiną vieninteliam likusiam 
gyvam Medininkų tragedijos liu
dininkui Tomui Šernui. Jį Algirdas 
Brazauskas aplankė namuose. Šiuo 
metu T. Šernas gydomas Kauno 
reabilitacijos klinikoje. Ten jis mo
komas dirbti kompiuteriu.

PAMINĖTAS 
PROFESORIAUS 

L. KAULAKIO 
ATMINIMAS

Iš 1931 metais išleisto L. Kau- 
lakio vadovėlio "Šviesotechnikos 
pradmenys“ mokėsi ne viena Lie
tuvos inžinierių elektrikų karta. 
Profesorius daug nuveikęs kuriant 
nacionalinę energetikos terminiją, 
sukūręs unikalių matavimo prie
taisų, projektavęs hidroelektrines 
ir kita.

90-osios profesoriaus L. Kaula- 
kio metinės paminėtos Kaune. Pa
dėta gėlių ant jo kapo Petrašiūnų 
kapinėse, Kauno technologijos 
universiteto energetikos fakultete 
prisiminta profesoriaus veikla, 
aptarta jo darbų reikšmė.

INSPEKTORIAI 
IŠ OLANDIJOS

Lietuvoje lankėsi Olandijos 
ginkluotųjų pajėgų brigados gen
erolas Willem Boss ir pulkininkas 
leitenantas Georgius Mulders. Jie 
patikrino, ar Lietuvos krašto ap
saugos ministerijos pernai Hel
sinkio proceso šalims-dalyvėms 
pateikta informacija apie lauko 
kariuomenės brigadą "Geležinis 
vilkas“ atitinka tikrovę.

TARP BANKŲ - 
ELEKTRONINIS 

PAŠTAS

Nuo balandžio 20-osios Vil
niaus, o nuo gegužės 17-osios ir 
visos Lietuvos bankai tarpusavio 
atsiskaitymuose pradeda naudotis 
elektroniniu paštu. Tai leis per
vesti pinigus iš vienos banko įstai
gos į kitą per vieną dieną. Netru
kus prasidės atsiskaitymai be 
dokumentų pagal tarptautinę 
SWIFT sistemą.

Taip pat ketinama spręsti 
elektroninės užskaitos likimą. Be 
to, siekiant sutvarkyti senesnius 
įsiskolinimus, visi bankai papra
šyti suskaičiuoti Lietuvos įmonių 
1990-1991 metų tarpusavio skolas 
bei atsiskaityti.

Nutarimą dėl elektroninio paš
to priėmė neseniai įkurta Lietuvos 
bankų taryba.

et. Tapti tikru ūkininku
o> 
m 
iii Lietuva jau sėja. Sėjos išvakarėse apie Lietuvą, žemės reformą, ūkio 

šiandienines problemas kalbėjomės su buvusios Aukščiausiosios Tarybos 
agrarinės komisijos pirmininko pavaduotoju, vėliau - pirmininku, Seimo 
agrarinio komiteto nariu, profesoriumi, ekonomistu Mečislovu Treiniu.u:
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- Ketvirtasis Nepriklausomybės 
pavasaris. Koks jis yra ir kokį jį 
įsivaizdavote?

- Nei ankstyvas, nei vėlyvas. 
Tiktai kažin ar normalus. Juk pir
mieji darbai prasidėdavo dar ba
landžio pradžioj - lėktuvai kabodavo 
viršum laukų. Šiandien tik keliuose 
rajonuose juos pamatysi. Pravažia
vau dalį Lietuvos - laukuose maža 
judėjimo. Bet gamta jau bunda. 
Žiemkenčiai įgijo savo spalvą. 
Sprogsta pumpurai. Pumpurai 
sprogsta - žemdirbys į laukus. Ir taip 
iki vėlaus rudens, kol nukris lapai. 
Toks yra Lietuvos pavasaris.

- Su kokiomis viltimis jį sutinka 
Žemdirbys? Kaip pasiruošta sėjai? 
Kokie kaimo rūpesčiai?

- Neseniai tas problemas aptarė
me su žemdirbiais Alytuje. Jau lyg 
ir tradicija tapo visoms žemdirbių 
organizacijoms susirinkti, pasikal

bėti, pamąstyti. Kalbėjome apie že
mės reformą, kuri šiandien kiekvieno 
kaimiečio širdy ir galvoj, jos teisinį ir 
moralinį pagrindą. Buvo prisiminti 
Mykolo Krupavičiaus darbai, po
piežių enciklikos, jų mintys apie 
nuosavybę. Kalbėjomės ramiai, be 
emocijų, kaip ir turi būti. Juk šauk
damas nieko daugiau nepadarysi, 
todėl Lietuvos žmogus jau išmoko 
girdėti ir tylų žodį.

Problemos? Daug laukų nesuarta. 
Gal bendrovių, o gal šiaip nepasida
linta žemė. Mažiau žieminių. Kiek 
konkrečiai? Niekas šiandien negali 
pasakyti, nes nėra patikimos statisti
kos. Sakysim, apie 40 procentų že
mės priklauso ūkininkams ir šiaip so
diečiams, bet jie detalios informaci
jos neteikia. Turime tiktai bendrovių 
ataskaitas. Vadovautis vien jomis, 
kalbant apie žemės ūkį, neteisinga. 
Kaimietis skaičius mažina - bijosi 

mokesčių, pyliavų. Buvau, pavyz
džiui, Šilalėje, Ūkininkų sąjungos 
pirmininkas prašo, kad ūkininkai 
surašytų, kokį turi inventorių. Rašyti 
neskuba. Laukia. Kiek mėsos par
duodama turguose, ko anksčiau ne
būdavo, kiek pakiemiais? Visos tos 
informacijos neturime, todėl viskas 
atrodo blogiau, negu iš tikrųjų yra.

- Bet iš tikrųjų visko mažiau...
- Kaip žiūrėsim. Trąšų, chemika

lų, žinoma, mažiau, o technikos? Ar 
jos kaime mažiau? Juk niekur ir iš 
Lietuvos neiškeliavo, o jos užteko že
mei įdirbti. Kolūkis per metus gauda
vo vieną naują traktorių. O kiek trak
torių atėjo į Lietuvą visokiausiais 
keliais per pastaruosius metus? Kiek 
traktorių tiesiog iš metalo laužo krū
vos atkėlė ūkininkai? Tūkstančius. 
Bet yra kitas dalykas: smulkėjam 
ūkiams, technikos poreikis didėja. 
Normaliomis sąlygomis žmogus su
interesuotas techniką nuomoti, o 
dabar kiekvienas SAVO DAIKTĄ 
tausoja. Turi, sakysim, tris traktorius, 
ir tiktai savo laukui laiko. Tausosiu - 
visam amžiui užteks ir dar vaikams 

paliks. Juk kito greit ne- 
nusipirksiu.

O technikos paskirsty
mas? Atsitiktinis. Kas 
turėjo pinigų ar prilindo 
dalinant - tas technikos 
turi. Atsitiko taip, kad 
penkiolika hektarų val
dąs ūkininkas turi tris 
traktorius, o penkiasde
šimties hektarų savinin
kas - nė vieno...

- Prasidės kaime 
lupikavimas ?

- Visko gali būti. Bet, 
manau, šitaip neatsitiks. 
Žmonės mūsų - solidarūs, 
draugiški, padės kaimy
nas kaimynui. Čia daug
pagelbėtų kooperacija. Gerai būtų, 
kad atskiri ūkininkai formuotų tech
nikos komplektus (javams, bulvėms 
auginti, šienavimui ir kt.) ir jais galėtų 
keistis. Susidarytų tartum uždari žem
dirbių rateliai. O tos technikos, kuri 
yra, turėtų užtekti. Jos stygius - sąlygi
nis. Sėklos, žinau, pakaks. Problema 
kita: kiek kokių kultūrų sėti? Sakysim,

linų? Bulvių? Daržovių? Miežių? 
Čia jau turėtų tarti savo žodį vyriau
sybė: kiek ko užpirkti perdirbimui? 
Kokiais pinigais mokės? Valiuta? O 
gal įsivesti natūrinį vienetą - saky
sim, duoti tiek ir tiek cukraus už cuk
rinių runkelių toną...

Nukelta į 5 psl.
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Baltijos šalių vyriausybių vadovų susitikimas LDDP III suvažiavimas

Balandžio 17 d. Vilniuje susitiko 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyriausybi
nės delegacijos, vadovaujamos prem
jerų Adolfo Šleževičiaus, Įvaro God- 
manio ir Marto Laaro. Svečių namuose 
Latvių gatvėje su vyriausybių vadovais 
susitiko Lietuvos Respublikos Prezi
dentas Algirdas Brazauskas.

Po pietų vyriausybės rūmuose po
sėdžių salėje trijų valstybių delegaci
jos sėdo prie apskrito stalo. Kaip vė
liau brifinge pasakė A. Šleževičius, 
susitikimo metu buvo sutarta parengti 
bendrų pareiškimų Europos bendrijos 
šalims, kuriuo siekiama apginti Balti
jos šalių teises netrukdomai ekspor
tuoti žemės ūkio produktus į Vakarus. 
Buvo sutarta parengti bendrų visoms 
trims šalims vizų režimų. Taip pat tar
tasi dėl bendros politikos su Rusija. 
Baltijos šalims lieka labai aktualus 
Rusijos armijos išvedimo klausimas. 
Kaip pasakė I. Godmanis, Lietuva šio
je srityje yra tolėliau pažengusi, ir Lat
vija bei Estija tikisi Lietuvos paramos. 
Jis taip pat pasakė, kad nėra didelių 
problemų bendradarbiauti bankams. 
Latvijos premjero nuomone, proble
mų turėtų dar labiau sumažėti, kai sa
vo valiutų turės ir Lietuva. Estijos mi
nistras pirmininkas M. Laaras pažy
mėjo, kad trijų Baltijos valstybių per 
trejus metus sukaupta patirtis yra labai 
reikšminga, ir ja būtina dalintis. "Iki 
šiol mes pasirašėme daug skambių 
rezoliucijų ir protokolų. Šis susitiki-

Trijų šalių premjerai eina į Lietuvos vyriausybės ramus.
G. Svitojaus (ELTA.) nuotr.

Vilniuje įvykusiame Lietuvos de
mokratinės darbo partijos III suvažia
vime 15 tūkstančių partijos narių atsto-
vavo 520 delegatų. Juos pasveikino į 
suvažiavimų atvykęs Prezidentas A. 
Brazauskas, buvęs tos partijos vadovas. 
Kaip svečiai suvažiavime dalyvavo 
Krikščionių demokratų sąjungos atsto
vai - Seimo narys dr. K. Bobelis ir V. 
Petkus. Dalyvavo užsienio delegacijos: 
Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, 
Rusijos, Suomijos, Vokietijos, Veng
rijos kairiųjų ir socialdemokratų partijų 
atstovai, politologai iš Prancūzijos.

Ataskaitinį pranešimą perskaitė lai-

i

i

kinasis partijos pirmininkas G. Kilį 
las. Apsvarstytos naujos programa 
statuto redakcijos.

Priimta rezoliucija dėl LDDP vaj 
mens stiprinant Lietuvos valstybę ird 
mokratiją. Suvažiavimas kreipėsi į J 
cialistų Internacionalą, prašydami 
svarstyti klausimą dėl LDDP priėmę 
į tą tarptautinę organizaciją.

LDDP pirmininku slaptu balsavę 
išrinktas premjeras A. Šleževičius (t 
481, prieš 25). Išrinkta 138 nar, 
LDDP taryba, joje 45 proc. - naų 
žmonių.

J
*
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Keturių, tekstilės įmonių Lietuvoje 

viešas akcijų pasirašymas 
Lietuvos valdžia pagal privatizaacijos programą siūlo 

pirkti akcijų paketus šiose įmonėse:
| Audėjas

(baldų apdengimo gamyba)
Lentvario kilimai
(kilimų gamyba)

Panevėžio linas
(lininių medžiagų gamyba)
Vilija
(megztų drabužių gamyba)

J Platesnės informacijai apie šių bendrovių akcijas kreipkitės:

0
J
* 
f
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mas parodė, kad metas trijų valstybių 
bendradarbiavimų labiau konkreti
zuoti“, - pasakė jis.

Šio susitikimo metu Lietuvos ir Lat
vijos vyriausybių vadovai Adolfas Šle
ževičius ir Įvaras Godmanis pasirašė 
prekybinio bendradarbiavimo 1993 
metais sutartį. Abu premjerai pažymė
jo, kad šis susitarimas - tai pirmas 
žingsnis laisvos prekybos sutarties link.

Paklaustas apie Estijos planus pasi
rašyti panašių sutartį su Lietuva, 
premjeras Martas Laaras pasakė, kad 
apie tokių sutartį galvojama tačiau, jo 
nuomone, prieš tai reikia pasirašyti 
keletu smulkesnių susitarimų. M. 
Laaras neabejoja, kad ateityje turėtų 
būti parengta ir pasirašyta visų trijų 
Baltijos valstybių laisvos prekybos su
tartis.

A. Butkevičius susitiko su P. Gračiovu
Maskvoje įvyko Lietuvos krašto 

apsaugos ir Rusijos gynybos ministrų 
A. Butkevičiaus ir P. Gračiovo susi
tikimas. Aptarti Rusijos kariuomenės 
išvedimo iš Lietuvos techniniai rei
kalai. Susitarta visais svarstytais 
klausimais. Patikslintos dalinių išve

dimo techninės galimybės, sudarytos 
darbo grupės, kurios parengs būtinus 
dokumentus.

Per susitikimų Maskvoje susitarta, 
kad gegužės mėnesio viduryje P. Gra
čiovas apsilankys Lietuvoje. Vizitas 
nesiejamas su kariuomenės išvedimo

problemomis, jo metu bus svarstomi 
dvišalių santykių klausimai.

Gynybos ministrų pokalbyje susi
tarta, kad šalys pasikeis kariniais 
atašė. A. Butkevičius P. Gračiovui 
pristatė būsimų Lietuvos karinį atašė 
Rusijoje K. Kuckailį.
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Peat Marwick
Policy Economics Group 

Lietuvos Respublikos valdžios patarėjai

2001 M Street NW 
Washington, DC 20036 
Tel: 202-467-3333 
Fax: 202-728-0546 
Jennifer McFarlane

4 Gagarino g.
2001 Vilnius
Tel: (370) 2 62-08-96 
Fax: (370) 2 22-60-65 
Arūnas Pemkus
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SEPTYNIOS ©IENOS
Ruošiamasi popiežiaus

yj.zi.lui
Popiežiaus vizitui Lietuvoje 

ruošiamasi jau dabar. Apie tai ra
šoma laikraštyje "Pirmadienis" 
(Nr. 15).

Manoma, kad svečio vizito iš
laidos sudarys 900 milijonų talonų, 
tikimasi iškilmėse dalyvausiant 
apie milijonų maldininkų. Rengia
mi projektai ir planai būtiniausiems 
objektams statyti, sodinami mede
liai tose gatvėse, kur važiuos Po
piežius, numatomas ir pačių kelių 
remontas. Mokyklos gaus specialių 
katechetinę programų, iš kurios 
vaikai sužinos apie Šventąjį Tėvų. 
Laikraštyje šia proga taip pat patei
kiama informacijos ir suaugusiems, 
kad jie nesipiktintų atvykusių už
sieniečių katalikų elgesiu bažny
čiose. Lietuviams katalikams kant
riai aiškinama, kad stovėti šv. Mi
šių metu per Pakylėjimų - "ne nuo
dėmė“, kad priimti šv. Sakramentų 
galima ir į rankas - nėra "jokio 
nusikaltimo" ir t. t. Taigi konser
vatyviajai Lietuvai teks patirti ir 
modernių vakarietiškų vėjų...

Viena mokykla streikavo

"Tiesa" (04 20) apie įvykus į- 
neįvykusį (?) mokytojų streiką 
Vilniuje trumpai, bet su neslepiamu 
priekaištu pažymi, jog streikavo tik 
viena mokykla - pirmąją dieną po 
Velykų atostogų pamoką joje nebu
vo.

"Streikas surengtas likus devy- 
niom dienom iki žymaus atlygini
mų pakėlimo“ - rašoma laikraš
tyje ir klausiama, ar to nežinojo 
pedagogai ir jų streiko komiteto 
pirmininkas? "Žymus" atlygini
mų pakėlimas, kaip kad teigiama 
- tai 15% pamaloninimas... Apie 
tai, aišku, žinoma buvo. Tuo tar
pu streikuojančiųjų atsišaukime 
buvo reikalaujama bent 10 mini

malių atlyginimų (šiuo metu moky
tojai tegauna vos vieną-du faktinius 
atlyginimus - 10-20 dol.). Vyriau
sybė. matyt, susizgribusi, kad jos 
peršami procentai lyg ir per maži, 
tų pačių streiko dienų mokytojus 
pradžiugino - atlyginimus kels iki 
40%! Ir ne vien tik mokytojams, 
bet visiems biudžetinių įstaigų dar
buotojams. Vadinasi, streikininkai, 
tegul tokie ir negausūs, bet bent jau 
iš dalies - laimėjo? Vis dėlto džiaug
tis ankstoka. Mat paprastai ne
spėjus net išmokėti tų "padidintų“ 
pinigų, talono vertė ima kristi - 
kyla valiutos kursas, auga kainos ir 
kai išmokamas atlyginimas - kainos 
jau būna kaip tik...

’’Sveikas vaiko dvasinis 
vystymasis“

Taip vadinosi seminaras, vykęs 
pirmąją balandžio savaitę Vilniuje, 
Lietuvos mokytojų kvalifikacijos 
institute. Valdorfo mokyklų judėjimo 
patirtimi dalijosi keturi docentai iš 
Vokietijos: Rutha Bajorai, Archibald 
Bajorai, Heinz Eckhoff ir Mechthild 
Schultze. Seminaro klausytojai - 
vaikų darželių pedagogai ir pradinių 
klasių mokytojai. Apie tai rašoma 
savaitraštyje "Amžius" (Nr. 16) A. 
Baranauskaitės straipsnyje "Vaikas - 
amžina individualybė ".

Valdorfo pedagoginė sistema re
miasi antroposofinėmis vokiečių 
filosofo Rudolfo Šnaiderio idėjomis. 
Ši sistema nepripažįsta autoritarinių 
metodų, iš pedagogo reikalauja, kad 
jis būtų turtinga asmenybė, mėgtų 
savo darbų ir mylėtų vaikus. "Val
dorfo mokyklų auklėtiniai sėkmingai 
stoja į aukštąsias mokyklas, yra linkę 
į meno, humanitarinius dalykus... Jie 
puikiai adaptuojasi visuomenėje, 
paprastai yra ne karjeristai. neįsive- 
liantys į nusikaltėlių pasaulį.“ Nuo 
kitų metų Vilniuje pagal šią sistemą 
jau pradės dirbti vienas vaikų dar
želis.

Policija pradeda puolimo

Teisėtvarkos ir teisėsaugos 
savaitraštis "Sargyba" (Nr. 11) 
spausdina R. Butkutės straipsnį 
"Puolimas prasideda“.

Rašoma apie policijos akcijų - 
plataus masto operacijų keliuose 
Lietuvos rajonuose. Buvo atlikta dau
gybė kratų, areštų, išaiškinta nemažai 
nusikaltimų. Tai atsakymas į nepa
prastai sparčiai augantį nusikalstamu
mų. Policijos departamento kriminali
nės policijos vyriausiasis komisaras 
V. Račkauskas pasakoja: "Lietuvoje 
padėtis labai įtempta. Mat nusikals
tami elementai pradėjo tarpusavyje 
kovoti dėl įtakos sferų pasidalijimo, 
dėl to, kas ir kaip kontroliuos su
kauptas didžiules pinigų sumas. Į šių 
nuožmių kovų įsitraukia ir naivuo
liai. ir avantiūristai..." Lietuvoje vis 
dažniau aidi sprogimai, žūsta ir suža
lojami žmonės, niekuo nekalti vaikai.

Padės Vokietijos 
gelbėtojai

"Jei Lietuvoje įvyktų stichinė ne
laimė. pagelbėtų vokiečiai ",- 
rašoma sostinės laikraštyje "Vaka
rinės naujienos" (04 20).

Rusijos kariškiai, išvykdami iš 
Lietuvos, išsiveža specialią gelbėji
mo techniką. Todėl labai svarbu 
glaudžiai bendradarbiauti su arti
miausiais kaimynais, kurie galėtų 
stichinės nelaimės atveju ateiti į pa
galbą. Šiuo požiūriu labai svarbi yra 
Lietuvos ir Vokietijos sutartis "Dėl 
savitarpio pagalbos stichinių nelai
mių ir kitų stambių avarijų atvejais“. 
Nelaimės atveju Vokietijos greitojo 
reagavimo pajėgos per šešias valan
das būtų pasiruošusios vykti į pagal
bą ir po dviejų valandų kelionės jau 
būtų čia pas mus. Sutartyje numaty
ta. kad vokiečiai suteiks pagalbą ir 
rengiant specialistus. Laikraštyje pa
žymima. kad artimiausiu metu ana
logiškas sutartis planuojama pasira
šyti su Lenkija. Čekija ir Slovakija. 
Latvija. Baltarusija, gal ir su Švedija.

V. Dimas
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ČIKAGOJE - 
’’NORMA“

. Čikagos lietuvių opera pastatė 
Saują spektaklį - V. Bellinio “Nor
imą". Tautiečiams Amerikoje padėjo 
^režisierius Eligijus Domarkas, solis- 
’•V(tai - Irena Milkevičiūtė, Nijolė Am
brazaitytė, Bronius Tamašauskas iš 
Vilniaus.

Čikagos lietuvių opera neturi nei 
iC1savo pastato - spektakliai rodomi iš
nuomotose salėse, nei nuolatinės, al
gas gaunančios trupės - dainuoti ren
kasi žmonės po darbo valandų, lais
valaikiu. Bet per 36-erius metus nuo 

'pirmojo “Rigoleto“ spektalio pastaty
tos 36 operos. Tarp jų - ir tokie spek

takliai kaip “Faustas“, “Karmen“, 
“Traviata“, ir lietuviškos operos - 

iji Jurgio Kamavičiaus “Jūratė ir Kasty
tis“.

ilt

LATVIJOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTEI
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Balandžio 17 dieną Latvijos am
basada Vilniuje pakvietė į pirmąjį 
iškilmingą koncertą šalies nepriklau
somybės 75-osioms metinėms pami
nėti. Sukakčiai skirti renginiai tęsis 
beveik metus - iki lapkričio 18-osios, 
Latvijos Respublikos paskelbimo 
dienos.

Vilniaus operos ir baleto teatre 
Latvijos nacionalinės operos baleto 
trupė atliko L. Beiris choreografinę 
kompoziciją pagal L. van Bethoveno 
Septintąją simfoniją. Antrojoje kon
certo dalyje skambėjo R. Paulo mu
zika. Populiariausias melodijas forte
pijonu skambino autorius, grojo or
kestras ’’Dvėseles Stigas“ (’’Sielos 
styga“), šoko baleto artistai.

Lietuvos baleto mėgėjai, manau, 
prisimena įspūdingus Henriko Kuna- 
vičiaus vaidmenis, nors paskutinį 
spektaklį jis atšoko prieš 25-is metus, 
1968-siais. Išėjęs iš teatro, Henrikas 
ilgus metus atidavė Lietuvos televizi
jai - statė ten spektaklius ir koncertus, 
režisavo įvairius šventinius ir nešven- 
tinius reviu ir šou, rašė straipsnius - 
giriančius ir peikiančius savo kolegų 
darbą. Bet didžiausias jo nuopelnas - 
pastangos įamžinti geriausių respubli
kos šokėjų atminimą, jo telejuostos 
apie savo mokytojus ir kolegas.

Prieš pat Atvelykį jis sukvietė arti
miausius draugus ir bičiulius į naujo 
savo darbo peržiūrą. Tai filmas, skir
tas Vytautui Aukščiūnui - vienam ryš
kiausių prieškario, pokario ir karo me
tų baleto šokėjų, neseniai atšventu
siam savo amžiaus 80-metį. Paskutinį 
spektaklį šoko eidamas 35-ius. Stubu
ro trauma jį visam laikui išvedė iš ri
kiuotės, jis paliko sceną ir, kaip dažnai 
mūsuose atsitinka, ilgiems metams 
buvo pamirštas, pasmerktas skurdui ir 
nevilčiai.

Pirmieji filmo kadrai, kada, lazdele 
pasiramsčiuodamas ir savo moters pri
laikomas, nejaunas vyriškis kopia pla
čiais Akademinio operos ir baleto 
teatro laiptais - jau meta užuominą, 
kad tai kažkas pažįstama, matyta. Vy
riškis sustoja prieš kamerą, iš arti pa
matai jo mėlynas lyg Lietuvos laukų 
rugiagėlės, lyg dangus viršum gimtojo 
Kauno akis, ir jau tikrai žinai, jog tai 
tas pats princas Zigfridas, tas pats Al
bertas, tas pats lietuviškas Antanas (iš 
J. Pakalnio baleto “Sužadėtinė“), ku
riuo gėrejaisi, kurį matei bemaž prieš 
pusę amžiaus, karo ir pokario nu
siaubtoje Kauno operos ir baleto teat
ro scenoje. Laisvės alėjoj, Putvinskio 
gatvėje, kur tuo metu vieno namo šeš- 
tąjame aukšte buvo įsikūrusi baleto 
studija.

Elegija artistui

Paskui matai prie stalo susėdusius 
Lietuvos baleto veteranus: tempera
mentingąją J. Jovaišaitę-Olekienę 
(beje, rugpjūtyje švęsiančią devynias
dešimtmetį), taip pat T. Sventickaitę 
ir H. Kunavičių, kurie su savo partne
riu, mokiniu ir mokytoju kalbasi apie 
šaunią Lietuvos baleto praeitį.

I baletą Vytautas atėjo tuo metu, 
kai ten dirbo ryškios rusų baleto 
žvaigždės - buvusioji S. Diagilevo 
grupės šokėja V. Nemčinova ir balet
meisteriai N. Zverevas, A. Obuchovas 
ir A. Fiodorovą. Tuo metu baletams 
dekoracijas piešė M. Dobužinskis, A. 
Benua, L. Truikys, O. Dubenickienė- 
Kalpokienė, dirigavo M. Bukša ir V. 
Marijošius, greta šoko M. Juoza- 
paitytė ir B. Kelbauskas, J. Jovaišaitė 
ir E. Bagdzevičius, P. Baravykas ir H. 
Jagminas, T. Babuškinaitė ir S. Mazi
liauskas, S. Valbasis. Jis buvo pirma
sis busimosios ilgametės Lietuvos 
baleto primadonos T. Sventickaitės 
partneris. (Priekabus ir geranoriškas, 
pasak Tamaros, partneris). Apie 
aukštą Nepriklausomos Lietuvos bale
to lygį liudija sėkmingos kolektyvo 
gastrolės Londone ir Monte Karle, kur 
jis atkreipė reiklių žiūrovų ir melo
manų dėmesį.

Dvi okupacijos ir karas sujaukė 
damų talentingo kolektyvo darbą, po 
visus kontinentus išblaškė jo talen
tingus šokėjus, nutraukė daugelio jų 
artistinę veiklą.

Vytautas Aukščiūnas liko Tėvynė
je. Kartu su M. Juozapaityte, B. Kel- 
bausku, J. Jovaišaitė, P. Baravyku, H. 
Jagminu, T. Sventickaite jis sudarė tą 
branduolį, apie kurį būrėsi ir stiprėjo 
sekanti baleto šokėjų karta, taip pat 

įrašiusi į lietuviško baleto istoriją ne 
vieną šlovingą puslapį.

Deja, V. Aukščiūno karjera tra
giškai baigėsi 1947 metais. Kauno 
žiūrovų numylėtinis, Lietuvos profe
sionalaus baleto pasididžiavimas ir 
viltis buvo pasmerktas nežiniai ir už
marščiai. Vytautas tikrąja to žodžio 
prasme pajuto nepriteklių ir skurdo le
teną. Gelbėjo neeiliniai dailininko ga
bumai. Tiesa, tapybą pradėjo... retu
šuodamas nuotraukas anuomet gar
saus Kauno fotografo V. Baulo ateljė. 
Bet jis tapė ir... siuvinėjo. Režisierius 
suteikė žiūrovams galimybę pasigėrėti 
buvusio baleto primo paveikslais, siu
viniais ir aplikacijomis. Anuomet jos 
gelbėjo Vytautą Aukščiūną, padėjo 
jam gyventi, auginti du sūnus, padėjo 
nepalūžti. Nors į teatrą, filmo kūrėjų 
liudijimu, jis nevaikščiojęs bene kelis 
dešimtmečius - negalėjo atleisti jo pa
darytos skriaudos.

Todėl susijaudinęs, tiesiog su aša
romis stebi, kaip Vytautas Aukščiū- 
nas, filmo autorių atvestas, vėl vaikšto 
po Kauno muzikinio teatro sceną, už
suka į savo grimo kambarį, kur jo lau
kia kita mūsų teatro legenda - šukuo
senų ir grimo meistras Petras Korsa
kas. Grimavęs F. Šaliapiną ir K. Pet
rauską, puošęs perukais, barzdomis ir 
žandenomis A. Sodeiką ir P. Kuberta- 
vičių, I. Nauragį ir J. Laucių, šukavęs 
ir gražinęs A. Dambrauskaitę ir V. 
Januškaitę-Zaunienę, O. Rymaitę ir 
A. Vainiūnaitę, bene visus mūsų ope
ros, dramos ir baleto meistrus ir įžy
mybes. P. Korsakas, pasirodo, ligi 
šiolei neapleido savo dirbtuvių, nepa
miršo savo stebuklingo meno, puošia 
naujas scenos ’’elgetų“ ir ’’karalių“ 

kartas, gamino joms perukus. Dviejų 
veteranų pokalbis paprastas, dalykiš
kas, profesionalus, bet jis irgi jaudina 
lig ašarų. Iš jo supranti, kokia negęs
tančia meile teatrui, scenai dega šitie du 
į devintąjį dešimtmetį įkopę žmonės.

Statiški filmo kadrai, veikėjų po
kalbiai gražiai ir pramingai pereina į 
šokį: V. Aukščiūno mokinių mokiniai 
Ž. Baikštytė ir P. Skirmantas - seniai 
pažįstami ir brandžiais darbais įsipras- 
minę šokėjai - šoka į keturias dalis pa
dalintą vadinamąjį Septintąjį F. Šo
peno valsą, kuris suteikia visam filmui 
tikrai elegišką skambesį, lygiai kaip ir 
filme panaudota “Gulbių ežero“ ir 
“Žizel“ muzika.

Beje, nepasakiau, kad V. Aukščiū
no 80-mečiui pažymėti jo mokiniai ir 
mokinių mokiniai Lietuvos akademi
niame operos ir baleto teatre jubiliato 
garbei sušoko “Gulbių ežero“ spek
taklį.

“Elegijos artistui“ scenarijaus 
autorė, buvusi baleto artistė Z. Krugiš- 
kytė, jo režisierius, o taip pat operato
rius A. Rėklys peržiūros dalyviams 
pasakojo, kaip sunku buvo prikalbinti 
garbųjį veteraną filmuotis. Bet filmas 
išėjo puikus. Kartu tai puokštė Henri
kui Kunavičiui, įamžinusiam savo mo
kytojo ir kolegos atminimą. Jo dėka 
Lietuva neužmirš ir kitų garsių savo 
kūrėjų, kuriuos buvęs baleto primas, 
dabar režisierius, įamžino telejuostose.

Filmas baigiamas kadru inteijere. 
Mėginau suskaičiuoti, kiek žmonių 
nuotraukoje. “Lygiai penkiolika“, - 
atėjo pagalbon režisierius. Tai V. 
Aukščiūno sūnūs, marčios, anūkai - 
visas prasmingas jo gyvenimas.

Tikriausiai (bent labai norėčiau) šį 
filmą pamatys ir lietuviai, gyvenantys 
toli nuo Tėvynės. Ten daug V. Aukš
čiūno partnerių, mokinių, pažįstamų. 
Jiems bus daug džiaugsmo.

Petras Keidošius

’’Vartai pro kuriuos įėjęs pasijunti kaip namuose
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Vilniaus Mokytojų namuose me
no galerija kūrėsi gana neįprastomis 
aplinkybėmis. Praėjus vos mėnesiui 
po tragiškų sausio 13-osios įvykių, 
regis, pati mintis kažką kurti, tuo la
biau kalbėti apie privatų meno saloną 
atrodė daugiau nei šventvagiška. Juk 
niekas negalėjo užtikrinti, jog šian
dien įdėtas kapitalas rytoj nebus 
atimtas, jog galerijos steigėjai nebus 
apkaltinti antivalstybiniais nusikalti
mais ir nenukentės. Žinoma, jog 
valstybės perversmų laikais labiau
siai kentėdavo kultūra kaip kiekvieno 
žmogaus savimonės išraiška. Bet 
Nida Rutkienė, vienminčių palaiko
ma, gana sėkmingai pasinaudojo iš 
pažiūros nepalankia padėtimi. Šian
dien jau lygiai dveji metai, kai vil
niečiai žino, kur yra meno galerija 
"Vartai“, galerija, kurioje jauku ir 
malonu kaip savo namuose, kur pui
kiai dera visų rūšių menas - skulp
tūra, tapyba, taikomoji dailė, juvely
riniai dirbiniai ir muzika. Taip, čia 
koncertuoja pasaulinio garso meno 
meistrai, į profesionaliosios muzikos 
vakarus susirenka ištikimiausi galeri
jos lankytojai. Čia laisvą valandą už
suka ir užsienio ambasadoriai, žymūs 
kultūrininkai, garbūs diplomatijos 
veikėjai, sakyčiau, visuomenės elitas.

Ar tai reiškia, kad galerija “Var
tai“ prieinama tik išrinktinėms asme
nybėms? Ar čia įleidžiamos ponios 
tik su vakarinėmis suknelėmis, o po
nai tik su frakais? Galerijos direktorė 
Nida Rutkienė nuoširdžiai stebisi, 
kad apskritai kyla toks keistas klausi
mas. Čia sutinkamas vienodai malo
niai ir svetingai kiekvienas, kaip ir 
maloniai su šypsena kiekvienas išly
dimas, būtinai pakviečiant apsilan
kyti dar kartą - kai bus nauja paroda, 
kai bus koncertas ar kai lauke bus 
dargana, o širdin įsismelks koks neri
mas. Užeikite, čia jūs pabendrausite 
su vienminčiais, čia atlėgs nerimas, 
čia praskaidrės nuotaika.

Ne vienerius metus dėsčiusi etiką 
ir estetiką, Nida Rutkienė, nors ir ne

jausdama polinkio pedagogikai, kaip 
pati prisipažįsta, tapo šiokia tokia psi
chologė, išmoko valdyti auditoriją, iš
moko suvokti, ko reikia žmogui, kad 
sudomintų, patrauktų savo pusėn. Pa
galiau mokydama kitus, mokėsi ir 
pati. Na, o meno pajauta tikriausiai 
paties Dievo duota, paveldėta iš mo
čiutės, kurią, nors prisimena lyg pro 
rūkus, regi tarp didesnių ir mažesnių 
paveikslų. Gal tai daugiau vaizduotės 
padarinys, sukurtas iš mamos pasako
jimų? Bet viena yra tikra: Nida regi 
tuos neitin turtingos dvarininkės, savo 
močiutės namus, kimšte prikimštus 
paveikslų, kryžių, smuikelių. Visa tai 
burte užburia, didžiuliai kambariai pa
virsta pasakų pilies menėmis, kur 
kiekvienas šventasis paveikslas dvel
kia slėpininga didybe ir rimtim. Kai 
močiutė iškeliavo Anapilin, visas jos 
palikimas buvo perkeltas į Nidos tėvų 
namus. Čia paveikslams buvo per 
daug ankšta. Gal tada ir gimė mintis 
sukurti tiems paveikslams endvę, kur 
vienas portretas neužstotų kito, kur 
galėtum per atstumą palyginti vieno 
dailininko peizažą su kito dailininko 
peizažu.

Iš tiesų Nida Rutkienė jaučia erdvę, 
bet svajonėse vaizdavosi visai kitokį 
saloną. Ne galeriją. Tai turėjo būti 
jauki patalpa, nedidukė, kurion rinktųsi 
žmonės po darbo sau atgaivos ieško
dami, kur pabendrautų, pakalbėtų vie
nokia ar kitokia tema, pasiginčytų arba 
tiesiog patylėtų. Bet “Vartai“ atsirado 
tarsi savaime tokie, kokie yra dabar. Ir 
jau atrodo, kad nė negalėtų būti kitokie. 
Tiesa, baugu dėl rytdienos, nes tos erd
vios, gražios salės nepigiai išlaikomos. 
Nida Rutkienė turi galvoje apšvietimą, 
šildymą ir kitas grynai ūkines išlaidas. 
Gerai, kad pagal dabartinę įrangą gale
rija pasak Prancūzijos ambasadoriaus 
Philipo de Surmain'o, atitinka Europos 
standartus. Nors kažin ar apskritai gali
ma kalbėti apie kokius nors meno 
galerijos rengimo įstatus, ar galima 
meno sąvoką apriboti kokiais nors 
rėmais - tik taip, o ne kitaip.

- Kas man galėtų įrodyti, jog ga
lerijoje būtinai turi vyrauti vienos rū
šies menai, - stebisi Nida Rutkienė. - 
Kodėl šalia realistinio paveikslo ne
gali kaboti abstrakcionisto drobė ar
ba šalia skulptūros būti eksponuoja
ma tapyba. Ne vienas man tarsi pri
kaišioja, kaip galima galerijoje rody
ti juvelyrų ir keramikų darbus. Tada 
aš klausiu: o kodėl gi ne? Tiesą pa
sakius, tasai žaidimas mums, galeri
jai, didelės naudos neduoda. Bet už
tat koks malonumas galerijos lanky
tojams. O tai ir yra svarbiausia! Aš 
pati pastebiu, kaip išsilavinusios, in
teligentės moterys pirmiausia eina 
prie juvelyrų vitrinų, o paskui jau 
dairosi po parodą. Tai yra natūrali 
trauka. Kita vertus, jei mūsų moterys 
čia pat įsigys kokį nuostabų kerami
kos kūrinėlį, ne vazelę, kurių gausu 
kiekvienoje dailės parduotuvėje, ne, 
- bus tiesiog puiku. Mes turime elgtis 
taip, kad būtume patrauklūs. Mes to 
siekiame, mes to trokštame. Mes no
rime, kad žmonės pas mus ateitų. 
Mes jų laukiame. Tegu jie pasėdi ant 
šitų minkštasuolių, tegu pamąsto, te
gu pasidžiaugia, tegu užsimiršta, kad 
yra meno galerijoje, tegu pasijunta 
kaip namuose. Mes stengiamės lan
kytoją pasitikti taip, kad jis norėtų 
dar ir dar kartą pas mus ateiti. Nė 
vienas čia nėra įkyriai sekamas, nė 
vienas nebijo suklysti ir pasukti ne ta 
kryptimi, kuria gal dėsningai derėtų 
eiti, kaip buvo sumanę ekspozicijos 
rengėjai. Tegu žmogus eina pirmyn 
ar atgal, tegu stovi ar sėdi, tegu nusi
kabina patikusį eksponatą ir apžiūri 
iš arčiau, tegu čiupinėja, tegu nesi
dairo į laikrodį ir nesiskubina sprukti 
lauk, jei galerijos darbo laikas jau 
baigiasi. Kiekvienas, kuris užeina į 
mūsų galeriją, turi atsikratyti įtam
pos, būdingos panašioms vietoms, 
turi pajusti, kad viskas pas mus yra 
daromajam - lankytojui.

Patikėkite, tai ne šiaip žodžiai, taip 
iš tikrųjų “Vartų“ galerijoje yra. Ir tuo 
ši galerija yra patraukli ir savita.

O kaip atrenkami darbai? Čia jau 
profesionalų darbas ir direktorė Nida 
Rutkienė į jį nesikiša. Svarbiausia at
rankos matas - įdomus darbas. Lemia 
ne vieno žmogaus nuomonė. Niekas 
neturi teisės pasakyti, kad tavo darbai 
niekam tikę. Gal todėl čia tiek daug 
atradimų? Štai ir šiomis dienomis 
’’Vartų“ galerijoje eksponuojami Pra
no Butkevičiaus tapybos darbai. Dai
lėtyrininkai čia ras peno savo studi
joms, o žiūrovai patirs atgaivos jaus
mą susipažinę su savitu menininku. 
Taip buvo lemta, kad profesoriaus 
Adomo Galdiko mokinys 1940 metais 
šiandien yra vadinamas lyg ir sava
moksliu. Nors kažin ar teisinga skirs
tyti šitaip menininkus? Taigi Pranas 
Butkevičius ateina į lietuvių dailę, bū
damas septyniasdešimt trejų metų. 
Ateina iš atokaus vienkiemio, ne iš 
sostinės ar kokio didmiesčio, ateina su 
brandžiais darbais, kuriuose gal tik la
bai pastabi akis aptiks kai kuriems lie
tuvių tapytojams būdingų abstrakcio- 
nistinių ir impresionistinių bruožų. Bet Salomėja Čičiškina

A. Sabaliausko (ELTA) nuotr.

tai ne mėgdžiojimas. Tai savita Pra
no Butkevičiaus pasaulio pajauta ir 
išraiška, kurią ypač pabrėžia čia pat 
eksponuojamas Jūratės Staskaitės 
grafikos ciklas “Siena“, pelnęs tar
ptautinį įvertinimą praėjusiais metais 
Norvegijoje, taip pat Rimanto Kvin
ta bronzinės skulptūros.

Įdomus dar vienas "Vartų“ galeri
jos bruožas - tai šeimyniškumas. Ga
lerijoje poniai Nidai talkina mielos 
dailios dukros, sesuo. Gal tai lėmė, 
jog galerijoje savo darbus dažnai 
eksponuoja menininkų šeimos. Vil
niečiai prisimena Klaudijaus ir Al
vydo Petrulių, Danutės ir Broniaus 
Gražių, Aleksandro ir Adomo Ja- 
covskių meno parodas. Pagaliau ga
leriją remia nuostabių tautiečių Vale
rijos ir Jono Žadeikių šeima iš Čika
gos. Tačiau didžiausi rėmėjai, be 
abejo, yra ponios Nidos vyras ir ma
ma, kuriems jau dveji metai tenka 
nelengva dalia. Bet gal tai ir yra 
laimė?
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Kitokie vaikai irgi turi normalaus 
gyvenimo teisę

Teikiančios pagalbą rankos šven
tesnės nei besimeldžiančios lūpos -

R. Ingersoll
Lietuvos mokyklose mokosi per 

10 000 vaikų su protiniais ir fiziniais 
vystymosi trūkumais. Kiek dar jų 
augina tėvai, kiek jų palikta gimdy
mo namuose, atsisakyta. Mes elgė
mės kiek humaniškiau nei spartie- 
čiai, kurie, norėdami išauginti stiprią 
tautą, sunaikindavo ligotus, nepajė
gius kūdikius. Mes jų tiesiog nepas
tebėdavome.

Tėvai, auginę vaikus, turinčius 
neurologinių problemų, pirmieji at
kreipė visuomenės dėmesį - mes ne 
tik gerų teatrų, aukštos kultūros 
kraštas, Šalia mūsų auga vaikai su 
sutrikusiu intelektu. Jie taip pat yra 
mūsų dalis, mūsų ateitis, jie turi sa
vo individualumą, jie turi teisę gy
venti, ne tik egzistuoti. Tai, kaip vi
suomenė sprendžia savo silpniausių
jų narių problemas, parodo, ar Lietu
va yra europietiškos kultūros šalis. 
Tėvų akcijos, piketai paskatino Lie
tuvos vyriausybę 1992 m. įsteigti 
vaikų ugdymo centrą "Viltis“. Sim
bolinis pavadinimas - viltis sulaukti 
stebuklo. Centre specialiai paruošti 
mokytojai, logopedai, fizioterapeutai 
rūpinasi sutrikusio intelekto vaikais 
nuo dviejų iki šešiolikos metų.

Balandžio mėnesį į Lietuvą atvy
ko specialistai iš JAV - Arūnas Čiu- 
berkis ir Silvija Krivickaitė. Lietuvių 
kilmės amerikiečiai pradėjo įgyven
dinti Katalikų medicininės misijos 
parengtą programą, skirtą sutrikusio 
intelektualinio ir fizinio vystymosi 
vaikų gydymui.

Arūnas Ciubcrkis Klivlendo vals
tybiniame universitetete įgijo logo
pedijos bakalauro laipsnį. Kento 
valstybini universitetą baigė ma
gistro laipsniu. Dabar dirba Niujorke 
privačiu logopedu-konsultantu. turi 
logopedų grupes vadovo etatą vieti
nėje slaugos įstaigoje, kuri rūpinasi 
žmonėmis, grįžusiais į namus iš li
goninių. Adelfai universitete stebi 
studentų praktinį darbą universiteto 
klinikoje. Prieš išvykdamas į Klai
pėdoje vyksiantį seminarą A. Čiu- 
berkis sutiko atsakyti į kelis "Euro
pos lietuvio" klausimus.

- Kaip kilo idėja parengti pagal
bos Lietuvos vaikams programą?

- Niujorko Katalikų medicininės 
misijos organizacija Lietuvai yra at
siuntusi 12 mln. dolerių vertės apara
tūros ir vaistų siuntas, šį pavasarį 
Lietuva gavo vienkartinių švirkštų ir 
vakcinos prieš pneumoniją už 1 mln. 
dolerių. Aš pasiūliau jai kitokio pro
filio pagalbos programą dvejų metų 
laikotarpiui. Lietuvoje bus ruošiami 
specialistai, galintys pagal mūsų dės
tomą bobath metodiką labai anksti 
nustatyti ir gydyti vaikų neurologi
nius sutrikimus, sukeliančius kalbos 
funkcijų pakitimus ar sulėtintą vysty
mąsi. Programa susideda iš dviejų 
dalių: keturi seminarai po savaitę 
Vilniuje ir Klaipėdoje, vėliau aštuo- 
nių savaičių intensyvus kursas, kurį 
išklausę medikai galės gauti tarp
tautinį sertifikatą. Manau, Lietuva 
ateityje galėtų tapti šios srities tobu
linimosi centru Rytų Europos medi
kams.

- Kas remia vaikų su neurologi
niais sutrikimais gydymo progra
mą?

- Katalikų medicininė misija prašo 
pagalbos iš įvairių Amerikos fondų, 
Lietuvoje mus remia Vytauto Lands
bergio fondas, su kuriuo užmezgė 
ryšius lietuvių kilmės amerikietė Ra
sa Razgaitis. Sveikatos ministerija 
padeda atrinkti seminaro dalyvius, 
garantuoja jų išlaikymą.

- Kokia bobath metodikos esmė?
- Mūsų propaguojama metodika 

tai ne mada. Tuo galima įsitikinti 
pažiūrėjus į darbo su vaikais rezulta
tus. Į seminarus susirinko patyrę spe
cialistai. labai mylintys vaikus - neu
rologai, psichiatrai, fizioterapeutai, 
masažistai, logopedai. Pagrindinis 
dėmesys skiriamas patiems ma- 
žiausiams - kūdikiams nuo gimimo 
iki dvejų metų. Reikia išmokyti tera
peutus iš karto atpažinti vaikus su pa
sireiškusiais neurologiniais sutriki
mais ar tik su išreikštu polinkiu. Tai 
padės išvengti kūno deformacijos 
vaikui augant, nukreipti jo vystymąsi 
kiek galima normalesne kryptimi. 
Mūsų metodika taikoma vaikams su 
cerebraliniu paralyžiumi, dauno sind
romu. Mums rupi ir biologinės prob

lemos. pavyzdžiui, neišnešiotas kūdi
kis, kuris nėra nenormalus, bet yra ri
zikos kategorijoje. Netgi vaikai, kurie 
neturi įgimtų sutrikimų, bet. tarkim, 
dėl vienos ar kitos problemos ilgai 
guli ligoninėje, gali turėti problemų, 
ypač komunikacijos srityje.

Su manimi kartu atvyko Silvija 
Krivickaitė - labai patyrusi fiziotera
peute šioje srityje. Mes įtraukiame į 
savo seminarus įvairių sričių specia
listus, nes svarbu į žmogaus organiz
mą žiūrėti kaip į vieną sistemą, ku
rioje, sutrikus vienai funkcijai, kitos 
taip pat kinta. Logopedas negali atsi
riboti nuo kūno ir žiūrėti tik į vaiko 
bumą, jam rūpi ir kūno poza, laikyse
na. judesiai. Mūsų darbo filosofija 
pagrįsta normalaus kūdikio fizinio ir 
protinio vystymosi analize. Anali
zuodami sveiko vaiko vystymąsi mes 
darome išvadas, kokie požymiai sig
nalizuoja sutrikimus. Įsigilinę ir su
pratę normalaus vaiko vystymąsi, 
specialistai galės pritaikyti tai nenor
maliam vaikui, kontroliuoti besikei
čiantį kūno tonusą, padėti pajusti 
normalius kūno judesius, laikyseną, 
keisti jas. Terapeutas aktyviai pratins 
vaiką prie normalių judesių, kuriuos 
jis galės pats prisiminti ir pritaikyti. 
Jo formuojami judesiai padės logope
dui atstatyti vaiko kalbos funkciją.

Svarbu metodiką ir žinias perteik
ti aptarnaujančiam personalui. Ypač 
vaikų namų auklės, slaugės turi žino
ti, kaip tokį vaiką guldyti, kaip mai
tinti, kaip lavinti vaiko pozityvų vys
tymąsi. Mūsų kursų klausytojai kaip 
tik yra mokomi kaip geriausiai per
teikti įgytas žinias. Mes paliekam 
"Vilties“ centrui specialių knygų, vi
deofilmų, straipsnių. Greitai vėl lan- 
kysimės Lietuvoje ir galėsime atsa
kyti į praktinius medikų klausimus, 
kurie kils taikant mūsų metodiką.

- Jūsų manymu, ko labiau trūks
ta Idetuvos medikams, dirbant su 
sutrikusio intelekto vaikais: patirties 
ar techninės įrangos?

- Aš sužavėtas jūsų medikų meile 
ir pasiaukojimu vaikams. Jie turi 
nemažą patirtį, kokią buvo galima 
įgyti uždarų sienų šalyje. Bet pasaulis 
jau nužengė žymiai toliau sutrikusio 
intelekto ir fizinio vystymosi vaikų

ugdymo srityje. Todėl mes dabar ir 
esame tas ryšys tarp pasaulio medici
nos pasiekimų ir jūsų medikų. Ma
nau, kad jie greitai perims ir integ
ruos naujoves. Mūsų metodikoje apa
ratūra nėra svarbiausia. Vaikams 
svarbus rankų prisilietimas, bendravi
mas. širdies šiluma. Tokios terapijos 
pagrindas rankos ir protas. Be to, ma
čiau jūsų žmonių sugalvotas ir pada
rytas įvairias kėdutes, įdomius lavini
mo žaislus, todėl nebūtina viską atsi
vežti iš Kanados ar Vokietijos. Svar
biausia yra geras gydytojas ir visuo
menės supratimas, parama. Jei tokie 
vaikai galės lankyti bendrojo lavini
mo mokyklas, žaisti kartu su visais 
vaikais darželiuose, jei mes neigno
ruosime jų, tai priartins tuos keistus 
vaikus prie normalaus gyvenimo. Jie 
turi savo pasaulį, kitokį nei mūsų. Pa
dėkime jiems suprasti savo gyvenimą 
ir priimkime jų pasaulio suvokimą.

- Ar mūsų ekonomiškai vargana 
visuomenė turi pajėgumo tapti 
dvasiškai turtinga, pavyzdžiui, pri
būti į savo tarpą šiuos žmones?

- Sutikau daug įvairių žmonių. 
Kai Lietuvoje dabar tokie permainin
gi laikai, mačiau žmonėse ir nei
giamų bruožų. Žmonės, su kuriais aš 
susitikdavau per seminarus, parodė 
man gražesnę Lietuvą. Pamačiau 
juose tai, ką ko gero mes visi turim, 
tik ne visada parodom: meilė, pasi
aukojimas, profesionalumas, savęs 
tobulinimo troškimas. Tai kontrastas 
nusikalstamumui, materialiam skur
dui, žiaurumui, tam, ką mes matom 
atvažiavę į Lietuvą, skaitom spaudo
je. Man malonu, kad galiu matyti 
visai priešingą visuomenę. Ar gali 
visuomenė priimti į savo tarpą tokius 

vaikus? Ji privalo tai padaryti. Ti- 
reikia auklėti ir informuoti visut 
menę. Amerikoje mes jau toli p 
žengę tolerancijos srityje, bet kaį 
kada situacija buvo tokia pati, kai 
dabar Lietuvoje. Ir būtent tėvi 
savo akcijomis, piketais, prašj 
mais, reikalavimais iškovojo noi 
malaus gyvenimo teises savo kito 
kiems vaikams. Visuomenė, pre 
tenduojanti tapti europietiška, tur 
rūpintis savo silpniausiais nariais.

- Jūs gimėte jau Amerikoje t 
Lietuva Jums tėra tėvų kraštui 
Bet jūs puikiai kalbate lietuvišku 
jau ne kartą lankėtės čia. Ar ne
turite sentimentų likti Lietuvojet 
planų padirbėti Lietuvoje kur 
laiką?

- Kartais, kai einu Vilniaus gai 
vėmis, mane užplūsta jausmo bau 
ga, kad tai irgi yra mano dalis, kac 
tai priklauso man ir aš priklausai 
šitam miestui. Bet tai yra emocija 
o ne patyrimas. Ar aš atvažiuočia 
dirbti į Lietuvą, priklausytų nue 
pasiūlyto darbo, ekonominių sąly 
gų - net geriausius norus riboja 
realybė. Gyvendamas Niujorke 
įpratau gatvėse matyti įvairių tau
tybių, spalvų žmones. Kiekvieni 
tautybė šaliai suteikia įvairovės, 
įdomumo, įneša į bendrą kultūrą 
savo dalelę. Lietuvos likimas visa 
da rūpi lietuviui, kur jis begyvento 
Ir jam nebūtina grįžti gyventiį 
tėvynę - jis gali būti naudingas ja 
ir svetur. Kiekvienas lietuvis yra 
dalis Lietuvos, nesvarbu, ar jis yra 
Amerikoje, Kanadoje, Europoje.

-Ačiū už pokalbį.
Erika Umbrasaite 

D. Steigvilaitės nuotr

Judith atvažiavo į Lietuvą pati, sa
vo noru. Stebėtinas amerikietės atkak
lumas - daugiau nei metus rašė laiškus 
visais įmanomais adresais, siūlė savo 
paslaugas, jautė galinti padėti lietuvai
čiams mokytis anglų ir rusų kalbų. Pa
galiau užsispyrėlė gavo kvietimą at
vykti | Vilnių. Jai pasiūlė dirbti vieno
je iš daugelio sostinės mokyklų, ap
gyvendino bendrabutyje, tolokai nuo 
miesto centro, mokyklos, žinoma, ir 
nuo parduotuvių. Tad ar nepasijuto 
esanti Robinzono Kruzo padėtyje?

Ne, tikrai ne. nuoširdžiai prisipa
žįsta Judith. Lietuva yra nuostabus 
kraštas, pačioje Europos širdyje yra 
tokių neatrastų dalykų, kūne gali stul
binti ir net varyti iš proto, žiūrint, kaip 
žmogus save nuteiksi.

Judith prieš keletą metų baigė uni
versitetą. galėjo ramiai tyliai dirbti sa
vo namuose - nei tau rūpesčių, nei ko
kių netikėtumų. Bet gal kaip tik toji 
liūliuojanti ramybe ir išvijo į Didžiąją 
Britaniją, kur dirbo gana gyvą, regis, 
įdomų darbą. Bet vis tiek tai buvo be
veik tas pots, kas ir Vašingtone. Tada 
Judith išvažiavo į Ispaniją. Bet ir čia 
skyrėsi tik žmonių temperamentas, bet 
ne visuomenės sankloda. Tuo tarpu | 
laiškus neatsakė nei Maskva, nei 
Sankt Peterburgas, nei Talinas, nei 
Ryga. Buvo keista - negi iš tikrųjų ten 
nereikia tikro anglų kalbos mokytojo? 
Kuo atkakliau tylėjo valdininkai bu
vusioje sovictijoje. tuo atkakliau Ju
dith beldėsi į jų kabinetų duris savo 
laiškais. Prisibeldė. ir kasdien kaip 
koks Pompėjos archeologas ar antro

Ko ieško Lietuvoje tikri užsieniečiai?
pologas atranda ką nors nauja.

Nuostabūs yra patys žmonės, sako 
Judith. Dar nuostabesni ir paslaptin
gesni yra žmonių tarpusavio santykiai. 
Keista, bet griežtai apibrėžta riba tarp 
draugų ir pažįstamų, tarp mokinių ir 
mokytojų, tarp dėstytojų ir studentų, 
tarp viršininko ir tarnautojo. Sunku 
pasakyti, ar tai pagarbos suaugusiems 
ugdymas, ar nepilnavertiškumo puo
selėjimas, kai klasėje mokiniai kaip 
kokie kareiviai prieš generolą atsisto
ja. vos tik mokytoja praveria duris. 
Kodėl aš su jais negalėčiau elgtis ir 
bendrauti kaip su savo vaikais, broliu
kais ir sesutėmis? Juk toji pabrėžtinė 
pagarba stingdo mažo žmogučio jaus
mus. saviraišką. Jis negali atsipalai
duoti. nes baugu nusižengti mokyklos 
vidaus drausmės taisyklėms. Baugu 
pajuokauti, baugu per pamoką atsukti 
mokytojui nugarą, kai užeina noras ko 
nors paklausti draugo. Kodėl vaikai 
turėtų mane vadinti tamsta mokytoja? 
Kodėl į mokyklos direktorių aš pri
valau kreiptis tik pavarde?

Per tą pusmetį į daugelį klausimų 
Judith rado atsakymą, daugelį klau
simų suvokė kaip mūsų prigimties 
bruožą. Ji jau priprato pne to, kad Lie
tuvoje mažai besišypsančių veidų, kad 
žmonės gana santūrūs, net šiek tiek 
nepatiklūs. Gal tai sovietinių laikų 
palikimas, kai žmogus į žmogų žvelg
davo įtanai? Tas nepatiklumo jausmas 
Judith gerokai trukdo įgyvendinti savo 
kitus sumanymus, perteikti tą patirtį, 
kūną sukaupė dirbdama tiek gimti
nėje. tiek Didžiojoje Britanijoje, tiek 

Ispanijoje. Judith įsitikinusi, kad kiek
vieno žmogaus patirtis, kuriant naujus 
visuomenės ir ekonomikos santykius, 
yra vertinga.

Įdomu, ar atsitrenkusi į mūsų abe
jingumą. Judith nesusivylė? Kol kas 
pažinimas ir teigiami įspūdžiai yra 
gerokai svaresni nei nusivylimo jaus
mas. Lietuva, Judith akimis žiūrint, 
yra tarsi praėjusio amžiaus kultūros 
draustinis, kur kas žingsnis tavęs 
laukia atradimas. Vien mūsų kaimas, 
išlikęs per istorijos audras, ko vertas. 
Tokio kaimo kaip Dzūkijoje ar Že
maitijoje nerasi jokiame Europos 
užkampyje. Tai gyva istorija, kurią 
gali skaityti ne kokiame klasiko roma
ne. bet regėti savo akimis.

Judith apie tai kalba su neslepiamu 
susižavėjimu. Ji sakosi esanti laiminga 
čia, kaip laiminga jaučiasi esanti ir 
miela prancūzaitė Amelia, lengva širdi
mi atsisveikinusi su nuostabiuoju Pary
žiumi. kur gyvena jos tėvai, brolis ir se
suo. kur ji gimė ir augo, baigė mokslus.

Paryžius niekur nedings, šypsosi 
Amelia, stengdamasi kuo aiškiau tarti 
lietuviškus žodžius. Nuostabu! Per 
trejetą mėnesių ji jau moka susikalbėti 
lietuviškai. O kaip gi kitaip, jei nori 
pažinti Lietuvą? Tik nemanykite, kad 
Prancūzijoje Amelia nerado darbo. 
Rado ir ne bet kokio. Ji gabi kalboms, 
gali dirbti vokiečių, danų, italų, anglų 
kalbų vertėja. Bet ji atvažiavo į Lietu
vą mokyti vaikų prancūziškai ir vo
kiškai. Nuo ryto iki vakaro būna už
siėmusi tiek, kad jos draugai Paryžiuje 
nė nepatikėtų. O kai ištrūksta valandė

lei į senamiestį, tai klaidžioja iki nual
pimo. Ją stebina toji didelio miesto 
rimtis, tarp griuvėsių grimstanti praei
tis, tos eižėjančios metro storio mūro 
sienos ir žmonės, gyvenantys tarp tų 
mūrų. Ji labai norėtų žinoti, ką jaučia 
žmogus, metų naštos prislėgtas, ko
kios jo mintys, koks jo žvilgsnis į šių 
dienų pasaulį. Todėl atkakliai mokosi 
lietuviškai. Amelią, kaip ir Judith, tie
siog apstulbino mūsų kaimo archaiš
kumas. Ne to kaimo, kuris sutupdytas 
buvusių kolūkių gyvenvietėse, bet to, 
kuris per stebuklą išliko mūsų vien
kiemiuose. Amelia sako, kad tokios 
tikrovės negalėjo įsivaizduoti. Kai 
Rumšiškių buities muziejuje jai paaiš
kino, jog dar esama tokių kaimų, tą 
pačią dieną panoro nuvažiuoti ir pa
matyti. Jai atrodė, kad svarbu suspėti, 
nes rytoj gali viskas būti perkelta į 
muziejų. Nauji pažįstami suprato jos 
norus, ir nuvežė į tikrą vienkiemį, kur 
žmonės gyvena kaip devynioliktame 
amžiuje. Kur staklėse sėdi skarelę 
pasirišusi močiutė, kur jaunoji Šeimi
ninkė medinėje sviestmušėje muša 
sviestą, kur yra didelė duonkepė, kur 
stovi statinaitė raugintų kopūstų ir sta
tinaitė raugintų agurkų... Reikėjo re
gėti iš nuostabos švytinčias prancūzai
tės akis ir besišypsantį veidą, kad su
voktum. koks netikėtas ir koks nuosta
bus tasai pasaulio pažinimas. Pasaulio, 
kurį mes kartais vadiname Šiaurės 
Atėnais. O mūsų naujoms pažįsta
moms - tai Europa. Ne Rusija, kaip iki 
šiol manė.

Salomėja Čičiškina

Naudingi renginiai
Balandžio 14 dieną Šilalės baito 

čioje šv. mišias laikė Telšių vyskupe i 
A. Vaičius, asistavo jam Telšių sem 
narijos dvasios tėvas J. Kaunecka I 
kurijos kancleris J. Gedgaudas. Į bi i 
nyčią buvo atnešta Fatimos Diev 1 
Motinos Statulos kopija. Pamato s 
dalyvavo pasaulinės tradicijų, šein* 1 
ir nuosavybės (TFP) organizacija 
nariai iš Argentinos, Vokietijos, Br< 
zilijos ir kitur su savo vėliavomis. P 
pamaldų didelė žmonių eisenas 
TFP organizacijos nariais, Telšių vys 
kupu A. Vaičiumi, Telšių ir Šilale 
rajono kunigais, Šilalės rajono vi1 
džios pareigūnais, Lietuvos politiit 
kalinių ir tremtinių sąjungos, Knk 
čionių demokratų partijos rajom 
skyrių atstovais nuėjo į Šilalės kuli 
ros namus, kur įvyko konferencij 
"Mokykla ir dorovinis auklėjimas’ 
Dorovės ir tikybos auklėjimo klaus 
mais kalbėjo TFP organizacijos atsto
vai, Telšių vyskupas A. Vaičius, Te 
šių seminarijos dvasios tėvas J. K» 
neckas, Upynos parapijos klebone 
A. Saunorius, Kaltinėnų klebonas F 
Linkevičius, Šilalės rajono švieti® 
skyriaus vedėjas Brazdeikis ir kiti.

Buvo įkurta Mokytojų katalikų.* 
junga. Tokie renginiai, skatinantys p 
riau pažinti tikėjimo tiesas, mylit 
Tėvynę, auklėti jaunimą tikėjimo!' 
dorovės idealais, kovoti su girtuokle 
vimu, dirbti Lietuvai, reikalingi, yp 
šiuo metu, kada krašto vairą vėl pas. 
ko į kairę. Jie labai naudingi mokyto 
jams. Tik gaila, kad tokie rengto 
sunkiai skinasi kelią į mokytojų širdis

Kęstutis Balčium- L
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Tapti tikru ūkininku

Lietuvoje lankėsi ponas Zigmas 
Juras - pasižymėjęs aktyvia politine ir 
visuomenine veikla tarp Didžiojoje 
Britanijoje gyvenančių lietuvių. Ne 
vienerius metus jis buvo DBLS-gos 
pirmininku, Lietuvių Namų bendrovės 
vyriausiuoju direktoriumi, ir dabar 
yra Tautos fondo atstovas, Europos 
Tautų tarybos vicepirmininkas.

Prieš išvykdamas namo p. Zigmas 
Juras atsakė į "EL“ klausimus.

- Kelintų kartą pastaraisiais me
tais atvykstate į Lietuvą, kokie rei
kalai Jus atvedė šįkart?

- Lietuvoje lankytis pradėjau nuo 
1991-ųjų. Iki to laiko Vakaruose 
išeivija laikėsi nuomonės, kad san
tykiai su Lietuva turėtų ribotis tik 
asmeniniu bendravimu.

Šis mano apsilankymas - jau ket
virtasis. Du kartus lankėsi mano sūnus 
Kristopas, šiuo metu gyvenantis ir 
dirbantis Kanadoje.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
man, kaip ir daugeliui Vakaruose gy
venančių lietuvių verslininkų, buvo 
įdomu pačiam susipažinti su padėtimi 
gimtinėje. Jau per pirmąjį apsilanky
mą domėjausi, ką Lietuva gali pasiū
lyti Vakarų Europos rinkai, Anglijoje 
ir Kanadoje bandėme surasti pirkėjų 
Lietuvos produktams. Tai tęsiame iki 
šiol.

Šįkart taip pat reikėjo išspręsti kai 
kuriuos klausimus, kurie iškilo organi
zuojant tam tikrų produktų gamybą 
Lietuvoje. Jie bus parduodami ir Ry
tuose, ir Vakaruose, gamybai naudoja
mos abiejų pusių žaliavos.

Aišku, su Lietuvos žmonėmis aš 
turėjau ir dar turiu įvairių teisinių rei
kalų, kaip, pavyzdžiui, dėl pensijų 
žmonoms, kurių vyrai gyvena arba 
gyveno Anglijoje, palikimo reikalų 
tvarkymas ir panašiai.

Dabar, kai jau ir Lietuvoje viską 
galima gauti ir pirkti, svarbus dalykas 
yra pinigų pervedimas iš užsienio. Tai 
mes atliekame taupiau ir kliento pa
geidaujamu būdu.

Ir praeityje visus teisinius bei fi
nansinius klausimus bandydavome 
spręsti be Maskvos, kiek galima tie
siogiai bendradarbiaujant su Lietuvos 
įstaigomis. Dabar, aišku, jau lengviau, 
nes viską galime tvarkyti tik su Vil
niumi.

Be to, aš esu Tautinės Paramos 
Fondo pirmininkas. Šis fondas remia 
Lietuvoje politinių kalinių ir tremtinių 

I sąjungos veiklą. Mano apsilankymai 
: Lietuvoje sąjungai būdavo naudingi. 
: Tiesa, ši kelionė skyrėsi nuo anks- 
i tesniųjų - pirmą kartą vykome auto- 
i mobiliu, norėjau asmeniškai patirti to- 
: kios kelionės ir sienų pervažiavimo 
t sunkumus. Net Angliją pasiekia blogi 
j kai kurių keliautojų įspūdžiai iš Lietu

Reisų daugiau, 
bet ar geriau keleiviams?

Ne tik vokiečių ’’Lufthansos“, 
bet ir ’’Lietuvos avialinijų“ lėktu- 

. vai pradėjo skraidyti iš Frankfurto 
į Vilnių keturis kartus per savaitę. 
Be antradienio, ketvirtadienio ir 

1 sekmadienio, tokie reisai yra ir 
( šeštadieniais.

Taigi Vilnius dabar tapo pasie
kiamas kasdien, sekmadieniais 

į net du kartus. Bet ir kelionė pasi- 
darė brangesnė. Abi lėktuvų kom- 

Ų panijos (koks stebuklas!) lyg susi- 
* tarusios už pigiausią bilietą į abi 
B puses reikalauja 977 vokiečių 
® markių.

Paskambinau į Frankfurto aero- 
I’ uostą, kur B sektoriuje 3323 kam- 
>! barys, ’’Lietuvos avialinijų“ būs- 

tinė. Ten atsiliepusi moteris pa- 
» reikalavo, kad šnekėčiau angliš
ki1 kai, nes vokiečių kalbos nemo
ji1 kanti. Po kelių jos anglų kalbos 
«•' frazių man paaiškėjo, kad tai turi 
£)’ būti lietuvė, nes taip nei anglai, 
it1 nei amerikiečiai, nei australai su 

klientais nekalba.
i*------------------------------------------------

Sunku palinkėti to, 
kas greit nepasiekiama

vi Kapočiaus nuotr.

vos-Lenkijos pasienio, todėl buvome 
nusiteikę, kad reikės ilgai laukti, 
vargti ir panašiai. Bet mums to neteko 
patirti, sieną pervažiavome labai grei
tai. Automobiliu galėjome atvežti ne
dideles labdaros siuntas Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui ir keliems vaikų 
namams bei pavieniams asmenims.

- Kodėl vis dar mažai užsienio 
investicijų (taip pat ir Didžiosios 
Britanijos) Lietuvoje? Kokios čia 
didžiausios kliūtys Vakarų biznie
riams?

- Viena iš priežasčių - nestabilūs 
įstatymai ir valdžios potvarkiai, kurie 
nustato biznio sąlygas. Jie tampa ne
aiškūs, nes nuolat keičiami.

Dabar, kai vėl įvestas muitas ir im
portuojamoms, ir eksportuojamoms 
prekėms, sunku nuspręsti produkto 
kainą ateičiai. Aš suprantu, kad tas 
vyksta visame pasaulyje, bet Lietuva 
turėtų laikytis civilizuoto Vakarų pa
saulio priimtų verslo palaikymo nor
mų, muitų dydžio pasikeitimai turi bū
ti praktiški ir žmoniški.

Didelio ir nuoseklaus perorganiza
vimo reikalauja visa bankinė sistema. 
Kol kas bankai trukdo įvairių verslo ir 
pramonės šakų darbą. Yra milijonai 
laikinų lietuviškų pinigų - talonų, ku
rie guli bankų sąskaitose nenaudojami 
tik todėl, kad atsiskaitymas per Lietu
vos bankus yra toli atsilikęs nuo nor
malaus, pasaulyje įprasto atsiskaitymo.

Užsieniečių didesnius investavi
mus Lietuvoje taip pat stabdo tai, kad 
jie negali gauti teisės į žemės nuosa

Ji man paaiškino, kad prieš ko
kį mėnesį bilietų kainos ’’truputį“ 
pakeltos (200 markių!!!). Lietu
vos piliečiams, kurie nuolat gyve
na Lietuvoje, ji gali parduoti bi
lietą į abi puses už 360 dolerių. 
(Nesupratau, kodėl Vokietijoje 
skaičiuojama doleriais - atrodytų, 
kad markė lietuviams bevertė...)

Pagal naują tvarką tokia ’’leng
vata“ nesuteikiama Lietuvos pi
liečiams, kurie nuolat gyvena už
sienyje. Nesvarbu, ar jie turi Lie
tuvos Respublikos naująjį pasą, o 
apie turinčius ’’Lozoraičio“ pasą 
nėra net kalbos...

Po šito pokalbio aišku, kad bū
ti užsienyje Lietuvos piliečiu tik
rai neapsimoka. Neapsimoka ir 
skristi su Lietuvos ’’Boeingu“, 
nes ’’Lufthansos“ aerobusas yra 
tylesnis, patogesnis ir tiek pat kai
nuoja!

Romas Šileris 
Frankfurtas prie Maino 

vybę. Tas nuosavybės įsigijimo klau
simas Lietuvoje vis dar nėra aiškus.

Žinoma, susimąstyti verčia ir padė
tis po Seimo rinkimų, kuriuos taip 
triuškinančiai laimėjo LDDP. Kaip 
dabar užsienyje gyvenančiam žmogui 
pasitikėti Lietuva, kuri po tokio entu
ziastingo išsilaisvinimo iš komunizmo 
per laisvus rinkimus atmetė Sąjūdžio 
programą ir vėl nori grįžti į kairįjį šo
ną? Tiems, kurie čia dažniau lankosi, 
padėtis labiau suprantama, bet ki
tiems, gyvenantiems užsienyje - ar lie
tuviams, ar kitataučiams - tikrai ne!

- Ko palinkėtumėte tautiečiams 
Lietuvoje tokiu ekonominiu požiūriu 
sunkiu laikotarpiu?

- Man kaip kasdieninio gyvenimo 
reikalus ir problemas gerai suvokian
čiam ir nuolat sprendžiančiam asme
niu, sunku palinkėti to, kas nėra realu 
ir negali būti greitai išsprendžiama ar 
pasiekiama. Ekonominės problemos 
spaudžia ir nesiduoda išsprendžiamos 
net tokiose valstybėse kaip Amerika, 
Anglija, Vokietija, Prancūzija.

Betgi man atrodo, kad lietuviai - 
darbšti tauta, turi daug žmonių, suge
bančių dirbti įvairiose srityse (beje, 
girdėjau, kad sulaukiate daug visokių 
patarėjų iš kitų kraštų, bet ne visada 
jie reikalingi...). Gal, sakyčiau, turėki
me kantrybės, reikalaukime tokių įsta
tymų, kad vyriausybė mažiau galėtų 
daryti suvaržymų privačiai iniciatyvai 
ekonominėje veikloje, ir Lietuva suge
bės nugalėti ekonominius sunkumus.

ELR

Anotacijos
Petronėlė Žostautaitė. Klaipė

dos kraštas, 1923-1939. V., "Moks
lo“ leidykla, 1992, 405 p., iliustr.

Šiame ’’Mokslo“ leidyklos išleis
tame leidinyje supažindinama su 
Klaipėdos klausimo sprendimu tarp
tautinėse instancijose 1919-1924 m. 
Daugiausia dėmesio skiriama krašto 
vidaus reikalų analizei bei Lietuvos 
vyriausybės politikai Klaipėdos kraš
te. Analizuojama Lietuvos vyriausy
bės, krašto autonominės valdžios ir 
imperialistinės Vokietijos politinės 
kovos dėl Klaipėdos krašto ateities 
priežastys, politiniai siekiai, veiklos 
kryptys, metodai bei galutiniai tos ko
vos rezultatai. Knyga iliustruota do
kumentinėmis fotonuotraukomis, gale 
pateikiama daugiau kaip šimto pozi
cijų literatūros sąrašas, reziumė vokie
čių bei rusų kalbomis. Autorė viliasi, 
jog ši monografija leis skaitytojams 
aiškiau suprasti, kas tai buvo autono
minis Klaipėdos kraštas, kokią reikš
mę jis turėjo Lietuvos Respublikai, 
kokie susidūrimai ir konfliktai čia 
vyko, valdant jį Lietuvos vyriausybei 
1923-1939 m., padės viską objekty
viai įvertinti.

Atkelta iš 1 psl.

Ir apskritai reikia skatinti gaminti 
pigiiį produkciją. Jei neauginsim pi
gių grūdų ar neauginsim pigiai gal
vijų - mus nukonkuruos Europa ir 
pasaulis.

- Kiaulieną jau įsivežame. 
Pirmą kartą per šitą šimtmetį.

- Nereikia to dramatizuoti. 
Europa pasiūlys pigesnį cukrų ar 
sūrį - vešimės. Užvertė mūsų par
duotuves pigesniu aukštos kokybės 
margarinu - mažiau perkam sviestą. 
Yra mėsos pasiūla po 95 centus už 
kilogramą - pirksime.

- Bet žlugdome savo ūkininką?
- Konkurencija. Valstybė norė

dama padėti ūkininkui, turėtų didin
ti įvežimo muitus. Bet anoji pusė 
irgi suras už ką padidinti. Kils mui
tų karas, o bet koks karas nėra gerai. 
Konkurencija turi vykti laukuose, 
tvartuose, perdirbimo įmonėse. Kas 
gamins pigiau, tas laimės.

- Bet kol kas miestas žiūri į kai
mą, kaimas - į miestą, o abu - uba
gai. Kodėl šitaip atsitiko? Kas nu
lėmė: reformų skubotumas, neap
dairumas, mokslininkų žodžio ig
noravimas, mūsų pačių nerangu
mas?

- Kaimas keikia miestą, kad ma
žai moka už gyvulius, nelaiku atsi
skaito, miestas keikia kaimą, kad šis 
brangiai prašo už savo produkciją. 
Prieita iki to, kad miestiečiai siūlo 
atimti iš kaimiečio pensijas. Abu - ir 
miestas, ir kaimas - keikia perdirbė
jus ir bankus. Produkcijos superka
ma mažiau, o žmones reikia išlaiky
ti, ir perdirbėjas padidina perdirbtos 
produkcijos kainą. Prekybininkai 
mažiau parduoda tokios brangios 
produkcijos, bet nori išlaikyti savo 
žmones, todėl nesigėdi didinti pro
centą už savo darbą.

Mūsų nelaimė - ne kainos, o tai, 
kad atlyginimai nespėja įkandin kai
nų. Kaimynai estai ir latviai susit
varkę - aukštos kainos, aukšti atly
ginimai, ir niekas iš jų nieko neve
ža. O mes? Kaimynus aprūpiname 
mūsų biudžeto dotuojama produkci
ja! Turtuolius maitinam iš savo var
ganų aruodų, nes mūsų talonas do
lerio atžvilgiu dirbtinai sumažintas.

Kas kaltas? įpratom kalbėti: re
formos sukėlė ekonominę krizę. La
bai supaprastintas aiškinimas. Tai ne 
reformos, o NEPAKANKAMOS 
reformos krizė! Juk gamybos nuos
mukis būdingas visam postkomunis
tiniam pasauliui. Tai postsovietinės 
ekonomikos krizė. Visų pirma, žalia
vų krizė - negaunam, nes jų nebėra 
pačioj Rusijoj, išaugo kainos. Paša
rinių grūdų krizė - kasmet gaudavom 
iš TSRS l,5-1,8 milijono tonų JAV 
pirktų grūdų, juos sušerdavom, o 
produkciją išveždavom į TSRS. 
Dabar tų grūdų nebėr. Pirkti pasau
linėm kainom ir pardavinėti produk
ciją žemiau pasaulinių kainų reiškia 
bankrotą! O energetiniai ištekliai? Jų 
kainos padidėjo šimtus kartų! O 
kainų žirklės? Mineralinių trąšų 
kainos augo, o žemės ūkio produkci
jos supirkimo kainos buvo pristabdy
tos. O investicijos? Trūksta išteklių. 
Didžiulės palūkanos.

Visa tai siejama su žemės refor
ma. O dar valdymo krizė. Buvusi 
sistema subyrėjo. Niekas nebesikiša 
į žemės ūkį, net į bendrovių gyveni
mą. O gaspadorystė gelmėse dar ne
susiformavusi. 1989 metais sugrio
vus agropromą, ūkio vadovas pasi
darė laisvas, tačiau realiu savininku 
netapo. Juk visų pirma savininką 
reikia išsiugdyti savyje. Savininkas 
- tai, visų pirma, specialistas, žinąs, 
KĄ daryti, gamybos organizatorius, 
žinąs, KAIP viską daryti, vykdyto
jas, mokąs VISKĄ daryti. Visa tai 
turi tilpti viename žmoguje!

O pati reforma - operacija, kuri 
atima ir jėgų, ir kraujo...

- Kad to kraujo būtų mažiau, 
priklauso nuo to, kas tą operaciją 
daro...

- Žinoma! Ir dar pasakysiu: 
visos reformos prasideda nuo įs
tatymų. Mūsuose jie visi - kompro
misiniai. Kad nebūtų nuskriaustas 
nei savininkas, nei sklypininkas, 
nei bendrovininkas, nei ūkininkas. 
Visi gauna po truputį, bet nė vienas 
- užtektinai ir visi nepatenkinti. O 
kol šis įstatymas iš Vilniaus 
pasiekia kaimą?! Pakeliui ir raidė, 
ir dvasia jau iškraipyta. Nepaten
kintų reformos rezultatais dar pa
gausėja. Ir štai turime tai, ką tu
rime.

- O mokslininkų žodis?
- Mokslininkas mąstė ir pateikė 

įvairių pasiūlymų. Kiekvienas kuria 
savo virtuvėje, savų politinių jėgų 
veikiamas. Štai profesorius Petras 
Vasinauskas su savo grupe siūlė ly
gumų rajonuose kurti stambius, iki 
500 hektarų valstybinius ūkius, o 
kalvotose vietose steigti iki 50 hek
tarų ūkelius. Teoriškai gražu. O 
praktiškai? Kas tie dvarininkai? 
Kas tie ūkininkai? Kas tie kume
čiai? Ekonomiškai naudinga, o tei
siškai? O morališkai?..

Turi racijos ir kitas pasiūlymas: 
jeigu žemės nežadi dirbti, o ją at- 
gauni kaip kapitalą, tai deponuok ją 
Žemės banke. Bankas ją nuomos 
bendrovėms, ūkininkams, o tu gau
si pajamas. Be to, savininkas nepra
randa teisės tą žemę parduoti, do
vanoti, įkeisti į kitą turtą. Tuomet 
nebūtų kaime netikrų ūkininkų, 
kurie turi žemės, bet nieko ne
augina, kuriuos įvairūs vertelgos 
apgaudinėja, kraudamiesi sau pel
nus.

Manau, šitą variantą ir dabar 
reikia svarstyti. Būtų grąžinta ne
mažai žemės apyvarton.

- Seimas ne visuomet užgriebia 
tuos klausimus, kurie būtų svar
biausi. Dėl ko Jums labiausiai 
gelia širdis Seime?

- Dėl partijų ir grupių ambicijų. 
Už jų nebematom Lietuvos ir jos 
žmogaus, nors ginčijamės jo vardu. 
Jis pats - antrame plane ir savo žo
džio netaria. Bent šiuo metu LDDP 
frakcija nesiklauso jokių argu
mentų ir savo užsibrėžtą tikslą įgy
vendina savo balsų mase. Tos dau
gumos idealas - 1989 metų padėties 
kaime restauracija. Tai laikotarpis, 
kai ūkių vadovai nustojo klausyti 
savo viršininkų - agropromo bei 
CK, tapo laisvi, ir pertvarkos lygį 
savo ūkiuose dozavo patys. Nuo 
1990 metų ūkio vadovų įtaka pra
dėjo mažėti, buvo siūloma suteikti 
kaimiečiui daugiau laisvės, todėl 
sustiprėjo ūkių vadovų opozicija 
reformoms, kurios tęsėsi iki Sei
mo rinkimų. Dabar LDDP frakcija 
siūlomais reformos įstatymo pa
keitimais lyg ir bando atkurti iki- 
reforminę situaciją - kolektyvinės 
valios viršenybę prieš asmens va
lią.

Kaip jiems tai pavyks, parodys 
laikas.

- Viską parodys laikas. Jis su
dėlios visus taškelius. O asmeniš
kai Jūs ko palinkėtumėte Lietuvos 
Žemdirbiui - ūkininkui ir bendro
vės nariui - šį pavasarį?

- Palinkėčiau kiekvienam žem
dirbiui tapti ŪKININKU, nesvarbu, 
ar jis dirbtų individualiame ūkelyje, 
ar privatizuotam junginy - žemės 
ūkio bendrovėje. ŪKININKAS - 
labai talpi sąvoka. Kuo daugiau bus 
tikrų ūkininkų, tuo greičiau atsigau
sim.

Antra, noriu palinkėti rasti gy
venimo vietą tiems, kuriuos soviet
mečiu perdaug sužeidė ir jie jau 
nebegali atsigauti. Jiems reikia 
sukurti darbo vietas, tai labiausiai 
nukentėję mūsų broliai, seserys, gal 
net tėvai...

Ir dar: išauginti naują žemdirbių 
kartą, kuri nebeturėtų sovietmečio 
įskiepytų genų.

Kalbėjosi
Adolfas Strakšys
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Tikimasi gerų permainų santykiuose 
su britų bankininkais ir verslininkais

Londono Lietuvių Namuose A. Brazauskas su S. Kasparu (viduryje) ir kun. J. Sakevičiumi MIC.
V. Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Lietuviai plauna baltinius Britų parlamente

Balandžio 15 d. Prezidentas A. 
Brazauskas Londone Bendruome
nių rūmuose susitikime su Didžio
sios Britanijos ir Lietuvos parla
mentinės grupės nariais įteikė 
Lietuvos valstybinius apdovano
jimus - Sausio 13-osios atminimo 
medalius Didžiosios Britanijos 
parlamento nariams David'ui At- 
kinson'ui ir serui Frederich'ui 
Bennet'ui, rėmusiems Lietuvos 
valstybingumo siekį ir padėju- 
siems sunkiu Lietuvai metu.

Per susitikimą buvo perskaity
tas Lietuvos Respublikos Seimo 
opozicijos laiškas Jungtinės Kara
lystės Parlamentui (versta iš anglų 
kalbos):

’’Lietuvos demokratinė darbo 
partija, buvusi Komunistų partija, 
dabar jau 5 mėnesius vadovaujanti 
Lietuvai, nepaisydama savo paža
dų rūpintis sunkaus žmonių gyve
nimo pagerinimu ir socialinio sau
gumo deklaravimo, siekia totali
nės konsolidacijos visose val
džios, vyriausybės bei informaci
jos struktūrose, tuo griaudama de
mokratinius principus ir pažeis
dama Lietuvos Respublikos Kons
titucijos straipsnius. Jos pastangas 
rodo drastiškiausi žingsniai, kurie 
prieštarauja Konstitucijai:

1) po rinkimų iš esmės pakeis
tas Seimo rinkimų įstatymas;

2) pakeista Vyriausiosios rinki
mų komisijos struktūra;

3) dabar keičiama Lietuvos 
Respublikos parlamento. Seimo, 
struktūra, nerengiant naujų rinkim 
mų.

Mes kreipiamės į Jungtinės Ka
ralystės Parlamento rūmus, kad 
būtų atkreiptas dėmesys į įvykius, 
vykstančius Lietuvoje, ir kad in
formuotumėte Lietuvos Respubli
kos Prezidentą, šiuo metu besisve
čiuojantį Jūsų šalyje, apie mūsų 
susirūpinimą dėl fakto, jog Prezi
dentas nevykdo savo pareigos 
saugoti Konstituciją.“

Laišką pasirašė Seimo Sąjū
džio frakcijos pirmininkas A. Sta
siškis, Lietuvos krikščionių de
mokratų frakcijos pirmininkas P. 
Katilius. LR Piliečių chartijos 
frakcijos pirmininkas S. Šaltenis, 
Laisvės frakcijos pirmininkas B. 
Gajauskas, Lietuvos demokratų 
partijos frakcijos pirmininkas S. 
Pečeliūnas.

Laiškas Didžiosios Britanijos 
parlamento nariui Michael'ui Col- 
vin'ui atsiųstas Lietuvos Seimo 
narės Laimos Andrikienės vardu.

Pasak Eltos korespondentės, 
paprašytas pakomentuoti šį laišką. 
A. Brazauskas apgailestavo, kad 
problemos, kurios paprastai spren
džiamos šalies viduje, yra perke

liamos į kitas valstybes. Jis pasakė, 
jog susidarė kebli padėtis, kai 
buvusi Vyriausioji komisija at
sisakė paklusti Aukščiausiojo teis
mo sprendimui dėl suklastotų rin
kimų rezultatų trijų rinkimų apy
gardose. Aš, kaip Prezidentas, pri
valau gerbti teisinių institucijų, o 
ne atskirų politinių jėgų nuomonę, 
pasakė A. Brazauskas. Jis pažadėjo 
sugrįžęs paprašyti paaiškinti, kaip 
galima skleisti tokį šmeižtą.

Didžiosios Britanijos ir Lietuvos 
parlamentinės grupės pirmininkas 
M. Colvin'as pasakė, kad reikia 
atsargiai elgtis keliant tokius kaltin
imus ir pažymėjo, jog Prezidento 
aiškinimai jį patenkino, pranešė 
ELTA.

ALGIRDO BRAZAUSKO 
PAREIŠKIMAS

Grįžęs į Lietuvą Prezidentas A. 
Brazauskas paskelbė pareiškimą 
dėl Seimo dešiniosios opozicijos 
laiško Didžiosios Britanijos parla
mentui. ’’Pareiškiu, kad įstatymo 
pažeidimų panaikinimas ir rei
kalavimas vykdyti Aukščiausiojo 
Teismo sprendimą būtent ir yra 
Konstitucijoje įtvirtintų normų sau
gojimas, Konstitucijos gynimas. To 
laikysiuosi griežtai ir visada.

Seimo opozicijos "skundą“ kitos 
valstybės Parlamentui vertinu kaip 
žemos politinės kultūros išraišką. 
Opozicijos, pasisavinusios Konsti
tucinio Teismo teises, pateikti Pre
zidentui sunkūs, bet jokio pagrindo 
neturintys kaltinimai yra politinis 
šmeižtas, dabartis didelę žalą Lie
tuvos valstybės autoritetui“.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
AMBASADA PAAIŠKINA 

AMBASADORIAUS 
POZICIJĄ

Didžiosios Britanijos ambasados 

Algirdas Brazauskas su D. Britanijos parlamento nariais Frede- 
rich’u Bennet'u ir David'u Atkinson'u (dešinėje) po apdovanojimo.

V. Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

pranešime rašoma, kad ambasada 
nori patikslinti BNS ir “Tiesos“ 
pranešimus, nušviečiančius spau
dos konferenciją, surengtą po 
Prezidento Algirdo Brazausko vi
zito į Londoną. Juose kalbant apie 
Lietuvos Seimo opozicijos laišką 
Didžiosios Britanijos parlamento 
nariams minima ir Didžiosios 
Britanijos ambasadoriaus pavar
dė.

“Prezidento susitikime su Di
džiosios Britanijos parlamento 
nariais ambasadorius Michael'as 
Peart'as pasakė, kad jis nesiima 
komentuoti opozicijos laiške iš
dėstytų specifinių kaltinimų. Jis 
pakomentavo Vyriausiosios rinki
mų komisijos sudėtį, dirbusios 
parlamento rinkimų metu spalio ir 
lapkričio mėnesiais. Tuomet 
Europos Tarybos nariai, stebėję 
rinkimus, susidarė nuomonę, jog 
Vyriausioji rinkimų komisija neb
uvo bešališka. Ambasadorius M. 
Peart'as pasakė manąs, kad ne
seniai pertvarkyta Vyriausioji 
rinkimų komisija, kurioje teisi
ninkų daugiau negu politikų, taps 
organizacija, pasižyminčia beša
liškumu, - o tai yra būtina tokiai 
demokratiškai šalies institucijai“, 
sakoma Didžiosios Britanijos am
basados pranešime.

******
Redakcijos pagalbininkai, at

siuntę iš Londono Lietuvos Seimo 
opozicijos laiško Didžiosios Bri
tanijos Parlamentui, taip pat L. 
Andrikienės laiško Michael'ui 
Colvin'ui kopijas, trumpai papasa
koję apie tą nemalonų epizodą, 
savo įspūdžius apibendrino taip: 
“Lietuviai plauna baltinius Britų 
parlamente“. Ir siūlo: geriau tai 
daryti namuose...

ELR

Lietuvos delegacijos viešnagės 
Londone metu Žemės ūkio ministrui 
Rimantui Karazijai ir Lietuvos ban
ko valdybos pirmininkui Romualdui 
Visokavičiui, be oficialios, buvo 
sudaryta ir atskira vizito programa. 
Pasidomėjome, kuo naudingi buvo 
šie susitikimai, kokių poslinkių gali
ma tikėtis ekonominiuose ir finan
siniuose dviejų šalių santykiuose.

Lietuvos banko valdybos pirmi
ninkas Romualdas Visokavičius 
taip pakomentavo:

- Centriniame Anglijos banke 
susitariau dėl specialistų mokymo, 
birželio mėnesį į Londoną važiuos 
du mūsų banko darbuotojai. Beje, 
Anglijos banke, turinčiame senas 
tradicijas, yra saugomas Lietuvos 
auksas. Pasitariau, kaip gauti didesnį 
pelną iš šios vertybės saugojimo. 
Buvau susitikęs su gerai pasaulyje 
žinomos firmos “Thomas de La 
Rue“ atstovais. Ši firma prieš karą 
spausdino litus Lietuvai ir dabar 
palankiai nusiteikusi Baltijos šalių 
atžvilgiu - manau, ir ateityje galima 
galvoti apie užsakymus spausdinti 
Lietuvai pinigus, vertybinius popie
rius. Į Londoną susitikti su mumis 
buvo atskridę naujus litus gaminu
sios JAV firmos ”U. S. banknote 
Corporation“ atstovai - su jais buvo 
kalbėta apie tai, kad kuo greičiau 
reikia perspausdinti sugadintus litus.

Europos rekonstrukcijos ir plėt
ros banke mėginome sužinoti, ko
kios priežastys gali trukdyti gauti 
naujų kreditų. Manau, kad po Al
girdo Brazausko, Lietuvos delegaci
jos susitikimo su banko vadovybe ir

Lietuva Europos orbitoje

OLANDIJOS MINISTRO VI
ZITAS. Vilniuje viešėjo Olandi
jos Karalystės užsienio reikalų mi
nistras Pieter Kooijmans. Jis susi
tiko su Lietuvos Respublikos Pre
zidentu ir Ministru Pirmininku. 
Svečias domėjosi Lietuvos ekono
mika, ūkio vystymo perspektyvo
mis, kalbėjo su Lietuvos atstovais 
apie galimą šalių bendradarbiavi
mą, politikos problemas.

LIETUVIAI PADĖS SUKUR
TI ŠVEDŲ NAIKINTUVĄ. Naujo 

Progresive Tours Ltd.
Organizuoja ekskursijas į Lietuvą 1993 m.

Lietuvos oro linija iš Terminai 3
Gegužės 17-31 d., 
gegužės 17 - birželio 7 d., 
gegužės 17 - birželio 14 d.
- kaina £220 plius draudimas.
Liepos 26 - rugpjūčio 09 d., 
liepos 26 - rupjūčio 16 d., 
liepos 26 - rugpjūčio 23 d.
- kaina £240 plius draudimas.
Rugpjūčio 30 - rugsėjo 13 d., 
rugpjūčio 30 - rugsėjo 20 d., 
rugpjūčio 30 - rugsėjo 27 d.
- kaina £240 plius draudimas.
Registruojantis užmokėti £50.00 deposito.

Smulkesnės informacijos kreiptis:
P. V. BULAITIS, 40, CONNAUGHT AVE., 

NORTH CHINGFORD, LONDON E4 7AA. Tel: 081-529 1393

Dėl individualių kelionių j Vilnių ar kitus Baltijos šalių miestus 
prašome kreiptis:

PROGRESSIVE TOURS LTD., 12, PORCHESTER PLACE. 
MARBLE ARCH, LONDON W2 2BS 
Tel: 071-262 1676. Fax:071-724 6941

Keliaujantieji apdrausti gerai žinomos
Anglijos draudimo kompanijos COMERCIAL UNION

Progresive Tours Ltd. yra 
ABTA 50669, ATOL 447 ir IATA narėv M

valdybos nariais, kurio metu buvo 
išsiaškinta daug klausimų, bankas 
bus dar ryžtingesnis Lietuvos atžvil
giu. Paprašėme, kad kuo skubiau 
būtų išnagrinėtas kreditų projektas 
žemės ūkiui.

Žemės ūkio ministras Rimantai 
Karazija:

- Bendradarbiauti su Lietuva yra 
nusiteikusi žemės ūkio mašinas 
gaminanti firma “Massey Fergu
son“. Ji pasirengusi investuoti pi 
nigų mūsų šalyje, norėtų turėti ryšių 
su privačiomis ir valstybinėmis įmo
nėmis. Artimiausiu metu atvažiuos 
šios firmos ekspertai susipažinti, 
kokią techniką gaminame patys, 
kokių mums trūksta mašinų ir pa 
dargų, kokios čia galimybės užsie
nio verslui. Lietuvos maisto perdir 
bimo pramonės galimybės domina 
firmą “Halcrow“, dirbusią daugelyje 
pasaulio šalių. Buvo malonu girdėti 
komplimentus Lietuvos žmonėms- 
firmos atstovai sakė, kad retai tenka 
matyti tokių kvalifikuotų darbininkų 
ir galvotų inžinierių, su kokiais jie 
galėjo susipažinti Lietuvoje.

Susitikime su Didžiosios Bri
tanijos verslininkais įteikiau jiems 
Lietuvoje privatizuojamų įmonių it 
tų įmonių, kurios norėtų bendradar
biauti su Lietuva, sąrašą. Vėliau ke 
lių kompanijų atstovai susirado 
mane ir norėjo gauti papildomos in
formacijos. Manau, kad po šio vizito 
bus gerų permainų santykiuose su 
Didžiosios Britanijos verslininkais.

Rita Grumadai

universalaus naikintuvo "JAS 39 
Gripen“, kurį specialistai vadina 
XXI amžiaus karinės technikos 
pavyzdžiu, patikimumas priklau
sys ir nuo Lietuvos mokslininkų. 
Pradedant jį gaminti Švedijos 
SAAB korporacija lėktuvo bandy
mams užsakė specialų lėktuvo tes
tavimo įrenginį, kuriame ruošiasi 
panaudoti Lietuvos Mokslų Aka
demijos puslaidininkių fizikos insti
tuto sukurtus didelės galios mik
robanginių impulsų matuoklius. 
Apie tai pranešė "Lietuvos rytas". 
Prietaiso autoriai - M. Dagys, Z. 
Kancleris ir R. Simniškis.
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Kviečia renginiai Frankfurte ir jo apylinkėse
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Lietuvos žydų kultūros ansamb
lis "Folksinger", kuriame yra 10 
žmonių (vadovas J. Magidas), 
kviečiamas Riedstadt (GroB Gerau 
apskritis) burmistro į koncertą ge
gužės 15 dieną 19 vai. miesto 
"Wolfskehlen“ salėje. Šis ansamb
lis savo programoje puoselėja 
prieškarini Lietuvos žydų folklorą. 
Be to, yra numatyta koncertų ir 
Offenbacho mieste (ten yra didesnė 
Lietuvos žydų kolonija), Darm- 
stadte ir kitur. Kadangi Frankfurte 
ir jos apylinkėje gyvena gana di
delis skaičius Lietuvos žydų, tai

Britų-Lietuvių 
pagalbos fondo 

parama
Britų-lietuvių pagalbos fondas 

vaikams Lietuvoje nuolat prisime
na ir rūpinasi savo globotiniais. 
Velykinių švenčių proga už fondo 
lėšas nupirktais vaisiais galėjo 
pasidžiaugti Santariškių ligoninės 
torakalinės chirurgijos, ortopedi
nio, hematologinio skyriaus ligo- 
niukai, 31 "Vilties“ darželio ir 4- 
osios mokyklos internato vaikai. 
Velykinės dovanos pateko ir į spe
cializuotus kūdikių namus, 1- 
uosius bei 2-uosius vaikų globos 
namus.

Nuotraukoje matome 2-ųjų 
vaikų globos namų mažuosius ir 
didžiuosius su auklėtoja Viktorija 
Grikpediene.

Kol kas Lietuvoje dar nedaug 
tokių namų. Čia globotiniai nuo 
trijų iki aštuoniolikos metų gyve
na lyg viena didelė šeima, moki
niai lanko netoli esančią mokyk
lą, po pamokų grįžta namo, kur jų 
laukia jau nuo vaikystės pažįsta
mos auklėtojos, mažesni broliukai 
ir sesutės. I direktorės kabinetą 
lyg pas mamą dažnas įsikrausto su 
savo vargeliais: ir kol direktorė 
siuva jo portfelį, mokinukas ruo
šia namų darbus...

Taip ir gyvena vaikai, kuriuos 
dažniau prisimena svetimi, nei 
tikri tėvai...

jin 

’S, i
Vokiečių žurnalas "Eltern“ 

_ ("Tėvai“) atliko 2 tūkstančių aš
tuonmečių ir šešiolikmečių jau- 
nuolių apklausą apie požiūrį į tiky
bą. Rezultatai labai liūdni. Pasi
rodo, kad 38% vaikų- jaunuolių 
netiki Dievu, 16% prisipažįsta esą 
prie Dievo, tačiau tikybos nelaiko 
kuo nors ypatingu. Tik 9% tikyboje 
mato gyvenimo tikslą.

Redakcija nurodo atskirų jau
nuolių pasisakymus. Antai 16- 
metis vokietukas sako, kad tikyba 
yra baisi, didelė beprotystė, prisi
menant raganų deginimus ant lau
žo, žydų persekiojimą. Kitas 13- 
metis tvirtina, kad tikyba daugelio 
žmonių panaudojama blogiems 
tikslams. Esą Saddam Hussein ir

Ne visi vaikai tiki į Dievą

Australijoje mirė dukart Europos krepšinio čempionas 
L. Baltrūnas

'• Eidamas 79-uosius metus, Mel
burne mirė mūsų tautietis, 1937 ir 
1939 metų Europos krepšinio 

. čempionas Leonas Baltrūnas.
’’ Dar taip neseniai jis džiaugėsi 
51Uj Lietuvos atgimimu, atsivėrusia 

galimybe po ilgo atsiskyrimo vėl 
g apsilankyti savo Tėvynėje. Kai 

1989 m. su pusšimčio metų ju
biliejumi sveikinome Kaune vy
kusio Europos čempionato laurea
tus ir šventėme Sporto halės 50- 
metį, Leonas Baltrūnas laimingai 

v šypsodamasis stovėjo tarp savo 
bendražygių. Neseniai jis savo na
muose priėmė "Žalgirio“ krepši
ninkus, viešėjusius Australijoje.

..fl L. Baltrūnas gimė 1914 m. spa

daugeliui bus proga pirmą kartą 
pamatyti menininkus iš gimtojo 
krašto.

Per 60 žmonių atvyks birželio 
24-30 dienomis į Riedstadt iš 
Tauragės. Dauguma (apie 50 žmo
nių) bus jaunimas. Tai Tauragės 
"Juros“ ansamblis, kuris dalyvaus 
šio miestelio šventėje. Jau kuris 
laikas (apie tai rašė EL) Riedstadt 
ir Tauragė bendrauja.

Rugsėjo mėnesį Tauragėje bus 
pasirašyta oficiali dviejų miestų 
bendradarbiavimo sutartis. Visa tai 
- buvusio tauragiškio daktaro Leo

L. Vasausko nuotr.

Khomeni kalbėjo kariams, kad 
jiems žuvus karo lauke, jie kaip 
kankiniai tuoj pat nukeliaus į rojų. 
Vienas 14-metis sako, kad Baž
nyčia dažnai panaudojama įgauti 
jėgai. Dar toliau eina taip pat 14- 
metis jaunuolis, sakydamas, kad 
Dievo su dangišku rojumi nėra.

Aišku, yra ir kitokių atsakymų. 
Dešimtmetis berniukas sako, kad 
tikyba yra reikalinga, nes bejos ne
bus Kristaus gimimo, Kristaus pri
sikėlimo, Sekminių ir kt. švenčių.

Gražiausius atsakymus pateikė 
mergaitės. Dvylikametė pasakė, kad 
tikyba žmogui yra labai svarbi, ypač 
artimo meilėje. Jeigu nebūtų artimo 
meilės, pasaulyje viešpatautų Saraje
vo padėtis. Kita gimnazistė 10 Dievo 

lio 20 d. Rygoje, lietuvių šeimoje. 
Ten baigė lietuviškąją pradžios 
mokyklą, vėliau gimnaziją. 1934 
m., jau gyvendamas Lietuvoje, jis 
įstojo į Kauno karo mokyklą, pas
kui baigė aukštuosius kūno kul
tūros kursus. Studijų metais jis su
sipažino su iš Amerikos krepšinio 
meną dėstyti atvykusiu daktaru 
Konstantinu Savicku. Nuo tada ir 
prasidėjo krepšininko Leono Balt
rūno karjera, rašo "Lietuvos rytas“.

Su Lietuvos rinktine 1937 m. 
tapęs Europos čempionu, L. Balt
rūnas buvo paskirtas Lietuvos ka
muolio žaidimų sąjungos krepšinio 
ir tinklinio sekcijų vadovu. Be to, 
jis - vienas iš pirmųjų lietuvių, 

no Gudelio veiklos vaisiai. Būtų 
malonu, kad Europoje gyvenantys 
buvę Tauragės gyventojai atvyktų 
į tą miestelį, esantį tik 20 km nuo 
Frankfurto. Jie galėtų susipažinti 
su vietos vokiečių gyventojų at
liekamais socialiniais ir kitais dar
bais Tauragės ir tauragiškių labui. 
Aišku, tai ir proga "Juros“ ansam
blį pamatyti. Jis per tradicines 
Vasario 16-osios gimnazijos jo
nines, šeštadienį, bus Hūtten- 
felde.

Romas Šileris

įsakymų papildo dar keliais įsaky
mais. Vienuoliktas būtų: "tu neturi 
vesti karų“, 12-tas įsakymas - "tu ne
turi teisės nuodyti žemės ir jos plėš
ti“. Ir 13-tas įsakymas: "nenaudok ir 
neplatink narkotikų“.

Labai praktiškai galvoja 11-me
tė mergaitė rašydama žurnalui, kad 
jai padėti gali tik vienintelis Die
vas. Tačiau Jis nevisuomet tai daro. 
Rašiniuose Dievas ją labai dažnai 
apleidžia. Tačiau mergaitė sako, 
kad ji tiki Dievu. Penkiolikmetė pa
sakė, kad tikyba yra dvasinis odos 
kremas. Atrodo, kad gražiausias at
sakymas 13-mečio berniuko, kuris 
sako, kad tikyba yra aukščiausia 
viršūnė, nuraminanti žmogų kaip 
"stora“ banko einamoji sąskaita.

Iš vokiečių spaudos parengė
Kazys Baronas

tapęs tarptautinės kategorijos 
krepšinio teisėju.

1939 m. L. Baltrūnas buvo pri
verstas emigruoti. Iš pradžių gy
veno Vokietijoje, po to persikėlė į 
Australiją.

Melburne jis įsteigė pirmąjį 
šioje šalyje lietuvių sporto klubą 
"Varpas“, jo iniciatyva buvo su
rengta pirmoji Australijos lietuvių 
sporto šventė. Leonas Baltrūnas 
vadovavo ir ten įkurtai Australi
jos lietuvių fizinio auklėjimo ir 
sporto sąjungai. Jis 18 metų dėstė 
kūno kultūrą Melburno aukštes
niojoje technikos mokykloje, o iš
ėjęs į pensiją, redagavo Austra
lijos lietuvių sporto istoriją.

Popiežius aplankys 
Ispaniją

Popiežius Jonas Paulius II birželio 
12-17 dienomis ketvirtą kartą su apaš
taliniu vizitu lankysis Ispanijoje. Ke
lionės programoje numatytos trys pa
grindinės kelionės stotys - sostinė 
Madridas, Huelva ir Sevilija. Sevilijos 
mieste Šv. Tėvas atidarys tarptautinį 
eucharistinį kongresą. Kelionės pro
gramoje taip pat numatyti vizitai isto
rinėse Moguer, Palos de la Frontera ir 
la Rabida vietovėse, iš kurių prieš 
penkis šimtus metų į užjūrį išvyko pir
mieji Amerikos misionieriai; sostinėje 
Madride Popiežius pašventins baigia
mą statyti naująją katedrą.

40-OJI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖ 

įvyks 1993 m. rugpjūčio 1-8 dienomis 
Vokietijoje, Augsburgo vyskupijos akademijoje 

HAUS ST. ULRICH, Kappelberg 1, 
8900 Augsburg-1

NUMATYTOS PASKAITOS
V. BARTUSEVIČIUS, M.A., Wittlich - Socializmo liekanos 

Lietuvos žmonių santykiuose.
Dr. A. BUMBLIAUSKAS, Vilnius - Zenono Ivinskio vieta mūsų 

istoriografijoje.
Dr. K. J. ČEGINSKAS, Uppsala - 40 savaičių ir kas po to?
V. DAUNYS, Vilnius - Gruodas už lango. Jasmanto ir Putino poezi

jos prasmenys.
Dr. K. GIRNIUS_, Mūnchenas - Politinė padėtis Lietuvoje.
Kun. prof. J. JŪRAITIS, Termen/Kaunas - Iš kokios praeities 

semsim stiprybę ir gudrybę - mintį ir išmintį? (Teologija, filosofija u 
sielovada Lietuvoje).

D. KUOLYS, Vilnius - Inteligentija posttotalistinėje Lietuvoje.
V. NATKEVIČIUS, M.A., Viernheim - Putino lyrika.
S. PEČIULIS, Vilnius - Ekonominės reformos raida Lietuvoje po 

Nepriklausomybės atkūrimo.
T. SODEIKA, Kaunas - Šiuolaikinė religijos situacija Lietuvoje.
Inž. A. STEPAITIS, Arlington Hts. - Žemės alyvos (naftos) svarba 

kasdieniniame gyvenime.
V. VALIUŠAITIS, Kaunas - Putinas Jono Griniaus žvilgsniu.
TĖVYNĖS VALANDĖLĖJE - prof. Vytauto LANDSBERGIO 

žodis ir M. K. Čiurlionio kūriniai pianinui.
J. E. vysk. A. DEKSNIO aukojamos Šv. Mišios už Tėvynę.
Koncertuos LILIJA ŠUKYTĖ ir vargonininkas prof. V. VASY- 

LIUNAS.
Savaitę moderuoja dr. K. J. Čeginskas, Uppsala, dr. S. Girnius, 

Mūnchenas, V. Natkevičius, M.A., Viernheim.
Rengėjai - A. Grinienė ir dipl. inž. R. Hermanas iš Mūncheno. 
Kapelionas - kun. prof. J. Jūraitis.

Nakvynė su maistu kainuos 490,-DM. 
Kambariai tik vienviečiai.

Registracijos mokestis - 100 DM, jaunimui - 50 DM. 
Registruotis pas Aliną Grinienę:

A. Grinius Diamanstr. 7, D-8000 Mūnchen 50, 
Deutschland Tel. 089-1504471

Studijų savaitės konto: 
Litauische Studienwoche in Europa 
Bayerische Vereinsbank Mūnchen 
BLZ 700 202 70 
Konto-Nr. 43734164

Rengėjai 
Užs. 781

DOVANA IR PARAMA 
ARTIMIESIEMS LIETUVOJE

VAISTAI - pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje gamina
mus vaistus. (Jei žinomas vaistų pavadinimas - receptai nereika
lingi).

MAISTAS - Siuntinys Nr. 10. Praktiškas ir įvairus: konservuota 
mėsa (6 dėžutės), 1 sv. margarino, 1 indelis tirpstančios kavos, 2 
sv. pupelių kavos, 4 sv. cukraus, 2 sv. sūrio, 1 dėž. saldaus 
pieno, 2 dėž. šprotų, 1 dėž. saldainių, 2 I valgomosios alyvos, 4 
sv. geros rūšies dešros, 1 butelis alkoholinio gėrimo - E70.

H ŪBA I - vietoje rūbų, avalynės ir medžiagų mes patariame 
tam tikslui paskirti dolerių sumą, tai bus praktiškiau ir naudingiau, 
nes gavėjas galės dovanas pasirinkti pats. Pinigus pervedame 
greitai ir taupiai.

Parduodame OPTIMA (portable) rašomąsias mašinėles su 
lietuvišku šriftu.

Sudarome testamentus, pervedame palikimus į Lietuvą arba 
kitus kraštus pageidaujama valiuta ir atliekame finansines ir 
bankines operacijas.

BALTIC STORES & CO. (Z. Juras & V. Juras)
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Tel.: 081-460 2592 Fax: 081-318 7643
Užs. 785

Rusijos armijoje - 
kapelionai

Rusijos stačiatikių Bažnyčios va
dovas Maskvos patriarchas Aleksijus 
II pareikalavo Rusijos armijoje atkurti 
kariuomenės kapelionų instituciją. 
Kapelionai iš Rusijos kariuomenės 
buvo išvaryti po 1917 metų bolševikų 
revoliucijos. Konstatuojant dabartinį 
rusų kariuomenės moralinį skurdą, - 
patriarcho įsitikinimu, - kapelionai ka
riuomenėje yra būtini. 1990 metais 
dar sovietų parlamento priimtame reli
gijos laisvės įstatyme buvo numatytas 
ir kariuomenės kapelionų grąžinimas 
į armijos gretas.
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AUKOS SPAUDAI
A. Liesis - 7 sv. V. Tamošius - 7 sv.
A. Petruševičius - 2 sv. K. Gudjurgis - 9 sv.
S. Markevičius - 2 sv. M. Stankevičius - 10 sv.
P. Novakauskas - 2 sv. M. Katilius - 5 sv.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

PAIEŠKA
Ieškau savo tetos Ofelijos- 

Vandos Saukaitės, dingusios be 
žinios po antrojo pasaulinio karo.

O.-V. Saukaitė gimė Telšių ap
skrityje, Luokėje maždaug 1926- 
1927 m. 1943-1944 m. ji pasitrau
kė į Vakarus kartu su dauguma 
Telšių mokytojų seminarijos stu
dentų.

Labai prašau ką nors žinančius 
apie Vandos-Ofelijos Saukaitės li
kimą paskambinti (collet) ar para
šyti man šiuo adresu:

Asta Budginas
811 20th Street
Santa Monica, CA 9044)3 USA 
ph (310)449- 0097

PADĖKA
Vilniaus universitetinės vaikų 

ligoninės torakalinės chirurgi
jos, ortopedijos bei hematologi
jos skyrių mažieji pacientai ir jų 
tėveliai nuoširdžiai dėkoja Britų- 
Lietuvių pagalbos fondui vaikams 
Lietuvos už velykines dovanas - 
vaistus. Taip pat už hematologi
niam skyriui padovanotas chirur
gines pirštines.

S. Maknavičius. K. Šoniukas, 
A. Savinas 

Skyrių vedėjai

LIETUVOS AMBASADA 
LONDONE

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8 7BP

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

PAMALDOS
Manchester - balandžio 25 d., 

12.30 vai.
Bradforde - gegužės 2 d., 12.30 

vai.
Nottingham - gegužės 2 d.. Židi

nyje 11.15 vai.
Eccles - gegužės 9 d„ 12.15 vai.
Nottingham - gegužės 9 d.. Židi

nyje - 11.15 vai.
Nottingham - gegužės 16 d.. Židi

nyje, 11.15 vai.
Derby - gegužės 16 d., Bridgporte, 

14 vai.

LONDONE
VELYKŲ ŠVENTĖS 

ŠV. KAZIMIERO 
ŠVENTOVĖJE

Šiais metais Velykų šventės 
buvo šiltos, bet ir lietingos. Londo
no lietuviai nepabūgo lietaus ir ga
na gausiai dalyvavo Kristaus prisi
kėlimo pamaldose ankstyvą sekma
dienio rytą. Prie londoniečių prisi
jungė gausi Lietuvos jaunijo grupė: 
vieni giedoti parapijos chore, kiti - 
su maldininkais garbinti prisikėlusį 
Aukščiausiąjį.

IIIMII
IIIIYIIA
VILNIUJE

Priima užsakymus greitai ir 
nebrangiai išleisti autorių kny
gas.

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

NAUJI 
"EUROPOS LIETUVIO" 

SKAITYTOJAI
1993 metams "Europos lietuvį“ 

užsiprenumeravo p. Kęstutis Bal
čiūnas iš Lietuvos, Šilalės rąj.

Išnuomojami 
atskiri kambariai 

ir butai 
užsienio svečiams.
Mokestis valiuta.

Rašyti:
’’Europos lietuvis“ 
Strazdelio 1 
2600 Vilnius 
Lietuva

Vykstantiems j užsieni "EL" pataria gerai apsidrausti, kas padės išvengti ligos ar kitos 
nelaimės atveju susidariusių išlaidų, ir linki geros bei atmintinos kelionės!

Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis MIC su londoniečiais.

BRADFORDE
VYSKUPO JUOZO 

ŽEMAIČIO 
APSILANKYMAS

Vyskupas J. Žemaitis MIC, Lon
dono lietuvių parapijos klebono J. 
Sakevičiaus pakviestas iš Lietuvos, 
kovo 27 d. apsilankė Bradforde.

Garbusis vyskupas klausė išpa- 
žinčių, atnašavo šv. Mišias ir pasakė 
pamokslą St. Ann's bažnyčioje.

Po pamaldų vyskupą tradiciškai 
sutiko prie lietuvių namų V. Gure
vičius ir I. Gerdžiūnienė, pasipuo-
šusi tautiškai drabužiais.

Salėje prie pietų stalo Ekscelen
ciją sveikino Vyties klubo pirmi
ninkas Vitas Gurevičius ir įteikė 
vokelyje Vyties klubo dovanėlę. 
Bažnytinio komiteto vardu sveikino 
Kadžionis ir R. Karalius, taip pat A. Bučys

MOTINOS MJINĖ.JE M.AS
Gegužės 1 d., šeštadienį, 5 vai. p. p. ML Soc. klubas ir skautai ren

gia Motinos dienos minėjimą.
Paskaitą skaitys Irena Gergždžiūnienė. Programą atliks skautai.

Po minėjimo motinos bus pavaišintos užkandžiais ir šiltu gėrimu.
Prašome visus gausiai dalyvauti, ypač motinas.

Rengėjai

Š. m. liepos 12-26 d. numatoma surengti anglų k. kursus klaipėdiš
kiams. Tam reikalingi dėstytojai iš Angluos (nebūtinai pedagogai).

Kreipiuosi į tautiečius, vasarą vykstančius į Lietuvą - paaukokite pusdienį, 
apsilankykite kursuose, pabendraukite su žmonėmis, norinčiais kuo daugiau 
sužinoti apie užsienį. Papasakokite kursų klausytojams apie savo darbą, gyve
nimą Anglijoje.

Kelionės išlaidas reikės užsimokėti patiems. Jeigu galite padėti, rašy
kite ar skambinkite:

Aldona Waterman
1 Eastwood Rd.
Sittingbourne
Kent ME10262. Tel. (0795) 421125

I A. a. biochemijos dr. Kazio Martinkaus (1953-1984) | 
l prisiminimui 1985 m. jo tėvų, sesers ir artimųjų draugų I 
j yra (steigtas stipendijos fondas, kuriuo gali pasinaudoti1 
J visi laisvojo pasaulio lietuviai studentai, siekiantys ma- j 
Į gistro arba doktorato laipsnio iš griežtųjų mokslų - vėžio Į 
I tyrimo sričių (pvz., farmakologijos, biochemijos ir pan.).

Dėl informacijos ir prašymų formų gavimo rašyti šiuo adresu: I I Kristina Martinkus, Dr. Kazys Martinkus Memorial I I Scholarchip Fund, 7120 S. Richmond, Chicago, IL 60629 I I USA. II Prašymų formos turi būti grąžintos iki 1993 m. gegužės 20 d. |

įteikęs parapijiečių dovaną.
Ganytojas atsisveikino su gau

siai dalyvavusiais pietuose parapi
jiečiais ir kan. V. Kamaičio lydi
mas išskubėjo į Manchesterį.

Pietus paruošė Bažnytinio komi
teto pirmininkė Roma Vaičekaus
kaitė, pirmininkavo R. Karalius.

DŽIAUGSMINGOS VAIŠĖS
Vyties klubo valdybos patvarky

mu ir klubo lėšomis Velykų antros 
dienos popiety organizuotos vely- 
kiškos vaišės klubo nariams.

Sugužėjo apie 40 asmenų.
M. Grybienė pravedė loteriją.
Kai kurie parodė atsineštų me

niškų margučių.
Pasigardžiuota I. ir A. Geidžiūnų 

paruoštais skanumynais ir kavute.
Išreiškiame padėką klubo valdybai.

PASAULYJE
Europos bankas 

nemalonėje
Europos rekonstrukcijos ir plėtros 

banko, įkurto 1990 m. ir remiamo 53 
valstybių, svarbiausias tikslas - padėti 
buvusioms Sovietų Sąjungos respubli
koms ekonomiškai sustiprėti, eiti de 
mokratijos keliu. Sensacija tapo pra
nešimas, kad bankas išleido dvigubai 
daugiau pinigų savo administraci
niams reikalams negu buvo duota Ry
tų Europai. Pats pastatas buvo praban
giai įrengtas, ką gali paliudyti ir Lietu
vos Prezidentas, kuris ten neseniai, 
būdamas Londone, lankėsi su savo 
palydovais. Didelės sumos pinigų bu
vo išleistos tarnautojų vaišėms, nupilk- 
tas lėktuvas banko prezidentui Jacques 
Attali. Manoma, kad jis yra didžiausi 
tokių švaistymų kaltininkas.

Ar bus civilinis karas 
Pietų Afrikoje?

Neįprasto aršumo riaušės palydei: 
nužudyto komunistų vado Chris Hat 
laidotuves, kurių metu buvo grojama 
dabar retai kur girdimas "Intemado 
nalas“, didelėmis ovacijomis sutiktai 
Fidel Castro perskaitytas laiškas, ragi
nantis ruoštis dar didesniems susirė
mimams. ANC vadas Nelson Manė 
la ragino juodaodžius prie daugumo: 
valdymo eiti taikos keliu. Daug te 
ypač jaunimo atstovai, sakė, kad be 
karo juodųjų vyriausybės nebus. Bi 
tųjų kraštutinės organizacijos irgi ne 
snaudžia. Jos grasina jėga neleisti juo 
diesiems paimti valdžią į savo rante 
žinodamos, kas atsitiko kitose Afrikoi 
šalyse, kur taip įvyko.

Kritęs Clintono 
populiarumas

Amerikos žmonių nuomone, pret 
dentas Bill Clintonas yra mažiau po 
puliarus prezidentas praėjus trims m 
nesiams po jo išrinkimo negu buvoti 
si kiti jo pirmtakai tokiu metu,norsvr 
si pripažįsta jį esant energingu: 
darbščiu prezidentu. Pirmas jo nepo 
puliarus žingsnis buvo leisti horoosel 
sualistams tarnauti kariuomenėje,b 
tas - sumažinti suvaržymus daryt 
abortus. Svarbiems reikalams - kraiti 
ekonomikai, biudžeto deficitui-h 
kas skiriama mažai dėmesio.

Italai nubalsavo...
Svarbiausias komplikuoto Italįje 

referendumo tikslas buvo pakeisti b 
lyje rinkimų į parlamentą sistemą,« 
esą dėl jos net valdžios sluoksniuos 
išsiplėtusi korupcija. Paskutiniai to: 
nimai dėl korupcijos liečia septyi 
kartus buvusį premjerą krikšto 
demokratą Gulio Andreotti ir buri 
socialistų partijos veikėją, premjt 
Bettino Craxi. Vietoj iki šiol būvis 
balsavimo sistemos siekiamai^ 
tokią, kuri panaši į anglišką, - balsi 
jama už asmenis, kurie atsakingi s 
balsuotojams.

Ar išsilaikys Bosnijos 
musulmonai?

Stebint įvykius Bosnijoje-Heis 
govinoje, nereikėtų užmiršti, kad* 
nėra vienalytė valstybė, kuri buvot 
bai nenoromis pripažinta neprikiš 
ma. Juk ten gyvena serbai, chorvatą 
musulmonai, kurie yra tie patys« 
bai, seniai priėmę islamo tikėja 
Karą ten oficialiai veda ne Serbijai 
Bosnijos serbai, kurie, žinoma,)' 
Serbijos remiami ir nori kuo plai* 
Bosnijoje įsitvirtinti. Chorvatai, te 
iki šiol buvo neva musulmonus^-' 
gininkai, irgi atsisuko prieš savod? 
gus ir naudojasi proga įsitvirtinti 
nijoje. Stipriausi iš jų yra serbai, b? 
vykdo vadinamąjį etninį valymą, t 
išmeta, išnaikina ar išžudo musufe 
nūs iš vietovių, į kurias jie pretenė1 
ja. JT organizacija daro viską, kad’ 
mažintų žmonių kančias, bet, aw’ 
to nepakanka. Yra raginimų imtis S 
resnių priemonių prieš Serbiją (b’ 
barduoti iš oro susisiekimą 
karinius įrengimus).

i
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