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I Lietuvą nuolatos gyventi atvyko 
Ona Galvydaitė-Bačkienė ir Stasys 
Antanas Bačkis - diplomatas, poli
tikas, visuomenės veikėjas.

Tėvus iš Paryžiaus atlydėjo Vil
niaus arkivyskupas Audrys Bačkis. 
Sostinės aerouoste garbingus svečius 
sutiko užsienio reikalų ministras P. 
Gylys, kiti užsienio reikalų ministeri
jos pareigūnai, vyskupas J. Tunaitis. 
Seniausias Lietuvos diplomatas žur
nalistams pasakė, kad yra labai lai
mingas, jog po penkiasdešimt pen- 
kerių metų gali grįžti į laisvą ir neprik
lausomą Lietuvą.

Enciklopediniai duomenys apie 
šio amžiaus lietuvius maskviečius 
gan negausūs. Žinoma, kad 1832 m. 
uždarius Vilniaus universitetą, daug 
lietuvaičių mokėsi didžiausiajame 
Rusijos mieste. 1880-1910 m. Mask
voje veikė nelegali Maskvos lietuvių 
studentų draugija. Vėliau, jau tarybi
niais metais, studentų iš Lietuvos 
skaičius augo. Šiuos mokslo metus 
ten baigia vos keliolika besimokan
čiųjų mūsų tautiečių.

Praėjusiais metais Maskvos cent
re Vorovskio gatvėje įsikūrė atgimu
si Lietuvių kultūros bendrija (LKB), 
vienijanti per 200 narių. Šis skaičius 
nėra įspūdingas, žinant, kad Rusijos 
sostinėje lietuvių nuo neatmenamų 
laikų gyvena kur kas daugiau.

Bendraudamas su svetingais 
Maskvos lietuviais, svečiuodamasis 
pas juos nesistebėjau, kad yra trokš
tančių sugrįžti j Lietuvą pas tėvus, 
dirbti jų ūkyje. Galima manyti, jog 
tie lietuviai, kurie sukūrė net mišrias 
šeimas, saugo ir brangina lietuvybės 
dvasią, sugrįš. Šiandien ne kiekvie
nas tautietis gimtąja kalba gražiai 
šnekėti gali. Vidurio Europos ir Rytų 
kraštų lietuvių bendrijų sanryšos pir
mininkas Alf. Augulis suinteresuotas 
ir ateityje padėti lietuvybę beprimirš- 
tantiems broliams. Retsykiais stebina 
tai, kad ne lėšų trūkumas apriboja kai 
kurias galimybes, bet pačių lietuvių 
uždarumas, pernelyg didelis pasyvu
mas...

Tačiau šventės prisimenamos. Pa
gal liaudies papročius švenčiamos 
Kalėdos, Užgavėnės. Neseniai 
lietuvaičiai buvo susirinkę Velykų 
proga. Draugijos kultūrinę veiklą dar 
prieš keletą metų pradėta planuoti 
pagal bendrijos narių dvasinius po
reikius. Pirmasis bendraminčius į 
kultūros palikimo rinkimą archyvuo

Stasys Bačkis yra gimęs Panta- 
konių kaime prie Joniškėlio. Mokėsi 
Panevėžio gimnazijoje, Paryžiuje, kur 
1933 metais apgynė teisės daktaro di
sertaciją. Dirbo Lietuvos užsienio rei
kalų ministerijoje, nuo 1938 metų - 
Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje pir
masis sekretorius, nuo 1943 metų iki 
1960-ųjų - Lietuvos atstovas Prancū
zijoje, nuo 1945 metų - BALF-o įga
liotinis Prancūzijoje, nuo 1950 metų - 
Centro ir Rytų Europos komisijos vi
cepirmininkas. Paryžiuje leido ir reda
gavo "Bulletin Lithuanien“. Nuo 1960 
m. buvo Lietuvos pasiuntinybės Va

Lietuviai Maskvoje
se subūrė filosofijos mokslų kandi
datas Jonas Daunys. Juk perpildytuose 
Maskvos archyvuose, daugelyje mu
ziejų, bibliotekose glūdi dar neištirti 
lietuvių kultūros turtai.

Nepaslaptis, kad Didžiųjų Lietuvos 
kunigaikščių ainiai (gediminaičiai) 
rusų valstybės ir tautos gyvenime su
vaidino išties nemažą vaidmenį. Gar
siųjų rusų kunigaikščių Golycinų, 
Chovanskių, Trubeckojų, Kurakinų 
giminių atstovų galime ir šiandien su
tikti Maskvos LKB renginiuose.

Dvidešimt pirmosios kartos Gedi
mino palikuonis Andrejus Trubecko- 
jus save laiko rusu, Lietuvoje gyventi 
neketina. Šiuo atveju nederėtų stebė
tis, kad minėto gediminaičio anūkai 
nesimoko lietuviškoje gimnazijoje, 
nors tokia galimybė norintiems Mask
voje yra.

Praėjusiais metais prie Lietuvos 
atstovybės didelių entuziastų dėka 
atidaryta lietuviška pradinė gimnazija 
’’Šaltinėlis". Sumanių ir savo darbą 
mylinčių žmonių čia nestinga. Gimna
zijos moksleiviams sudarytos išties 
puikios sąlygos mokytis, ilsėtis, tobu
lėti, kurti. Kaip pastebėjo buvęs šila
liškis, šiuo metu - LKB pirmininkės 
pavaduotojas Jorudas Klemensas, "net 
Lietuvoje ne visur sudarytos tokios 
sąlygos kaip "Šaltinėlyje“. Gimnazi
jos siela Solveiga Valatkaitė - ir direk
torė, ir mokytoja, ir sekretorė. Sep
tynmyliais batais apsiavusi kainų 
kreivė nenumaldomai kyla į viršų ir 
verčia didesnės paramos ieškoti ne tik 
Lietuvoje. LKB tarybos Maskvoje 
pirmininkė Nijolė Martyniuk neri
maudama žvelgia į gimnazijos ateitį, 
perspektyvas. Kas bus, kai praeis "ge
rų dėdžių“ metas? Draugijos nariai, 
mokytojai norėtų ateityje savo gim
naziją matyti aukštesnės pakopos. 
Tačiau visiems aišku, kad tai ne

šingtone patarėjas. Nuo 1983 m. ėjo 
Lietuvos diplomatijos šefo pareigas. 
Kartu su J. Brazaičiu pokario metais 
buvo Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio 
įgaliotiniais užsienyje.

Ona Galvydaitė-Bačkienė yra gi
musi Užpaliuose. Baigė Panevėžio 
mokytojų seminariją ir Vokiečių kal
bos institutą Paryžiuje. Aktyviai daly
vavo ateitininkų veikloje. Kartu su 
vyru persikėlusi į Paryžių, atstovavo 
Lietuvai tarptautiniuose moterų kon
gresuose, bendradarbiavo lietuviškoje 
spaudoje.
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paprasta ir atsakinga. Iš naujojo 
Lietuvos ambasadoriaus Rusijoje 
lietuviai ir jiems padedantys tikisi ne 
mažesnės paramos nei iš buvusio 
atstovo E. Bičkausko.

LK bendrija neapsiriboja vien 
švietėjiška veikla gimnazijoje. N. 
Šidlavičiūtė, sekmadieninėje mo
kykloje dirbanti su vyresniaisiais, 
dažnai lankosi Vilniuje, tobulinasi. 
Sausio mėn. įsikūrė Maskvos lietu
vių jaunimo sąjunga, jos nariai nori 
mokytis ne tik kalbos ar Lietuvos is
torijos, bet ir pašokti, padainuoti. 
Šiandieninė Lietuva, etnokultūra 
jaunimą ne tik vilioja, bet ir įparei
goja.

Ne vieną kartą šv. Liudviko baž
nyčioje sklido lietuviškos maldos 
žodis. Pakrikštyto gimnazijos auklė
tinio Tauro mamytė neslėpė šią iš
kilmingą dieną savo nerimo ir 
džiaugsmo... Maskvos lietuviai norė
tų, kad šv. Mišias galėtų reguliariai 
laikyti kunigas Rolandas Kaušas iš 
Ramygalos. Rudenį dauguma lietu
vių ruošiasi atvykti į Lietuvą, kur 
numato dalyvauti oranizuojamuose 
renginiuose, mišiose atvykus Romos 
Popiežiui Jonui Pauliui II.

Šiomis dienomis Maskvos LKB - 
vėl sujudimas, jaudulys. Su dideliu 
atsakomybės jausmu ruošiamasi ge
gužės 8 dieną įvyksiančiam visos 
Rusijos lietuvių suvažiavimui. Ma
sinių informacijos priemonių dėka į 
maskviečių kvietimą organizuoti 
tokį renginį vieni pirmųjų atsiliepė 
Sibiro, Voronežo lietuviai. Minėtas 
suvažiavimas turėtų sutelkti, suvie
nyti lietuvius, gyvenančius Rusijoje, 
padėti išpręsti įvairias jų problemas, 
nubrėžti LK bendrijų tolimesnio 
bendravimo gaires.

Romas Vorevičius 

įvykiai Lietuvoje
švedai eksploatuos naftos 

telkinius
Lietuvos ir Švedijos atstovai pasi

rašė bendros naftos gavybos įmonės 
steigimo sutartį. įmonė rengiasi eks
ploatuoti Genčių naftos telkinį. Tiki
masi, kad per dieną pavyks išgauti 4 
tūkstančius barelių aukštos kokybės 
naftos. Planuojama, kad šio vertingos 
žaliavos telkinio turėtų užtekti devy
niolikai metų.

Pasveikino Borisą Jelciną
Įvertindamas balandžio 25-osios 

referendumo Rusijoje rezultatus Pre
zidentas A. Brazauskas teigia, kad 
ekstremistinių jėgų pastangos sugrą
žinti Rusiją į bolševikinį viešpatavi
mą bei imperinė nostalgija patyrė ne
sėkmę.

"Lietuvos Respublika, kaimyninė 
ir draugiška Rusijai valstybė, sveikina 
prezidentą Borisą Jelciną. Mes džiau
giamės, kad po šio Rusijos piliečių 
valios pareiškimo atsiranda naujų ga
limybių stiprinti demokratiją bei 
politinį stabilumą šioje šalyje, plėtoti 
mūsų valstybių bendradarbiavimą,“ - 
pasakyta A^tBrazausko pareiškime.

Paskelbta, kad artimiausi Prezi
dento vizitai numatyti į Rusiją, Uk
rainą, Kazachiją.

Vašingtone Ir Bonoje bus 
nauji ambasadoriai

Spaudos konferencijoje Seimo

Susitikimas Vilniuje po
aštuoniolikos metų

Pasaulinio masto violončelistas 
Davidas Geringas koncertavo Kaune, 
Klaipėdoje, Vilniuje dalyvavo šventė
je "Lietuvių muzikos pavasaris", Ro
tušės salėje su Lietuvos kameriniu or
kestru ir dirigentu Sauliumi Sondec- 
kiu atliko L. Boccerinio Koncertus 
violončelei ir orkestrui D-dur ir B-dur, 
A. Vivaldžio "Gloria". Po koncerto ir 
biso - nesibaigiančios ovacijos, puokš
tės, bučiniai. Taip sveikino vilniečiai 
buvusį savo miesto gyventoją. Maest
ro visą laiką nesiskyrė su savo vio- 
ločele - 1761 m. Giovannio Battisos 
Guadaganinio pagamintu instrumentu.

D. Geringas gimė ir augo Vilniu
je, kuriame atsilankė po 18 metų. 
Violočelės mokslus pradėjo M. K. 
Čiurlionio meno mokykloje. Kodėl 
būtent violončelė? Pirmasis mokyto
jas M. Šenderovas, pažiūrėjęs į ber
niuko rankas, pasakė "tu apsigimęs 
violočelistas". Nuo tada D. Geringas 
neprisimena savęs be šio instrumento, 
nes "būti violočelistu - mano vidinė 
būsena“, sako maestro. Žymusis pa
saulio violočelistas Mstislavas Rostro
povičius pavadino savo mokinį D. 
Geringą "geriausiu jaunuoju violon
čelistu“. 1975 metais emigravo kartu 
su žmona pianiste Tania Schatz ir 

rūmuose užsienio reikalų ministras 
P. Gylys pranešė apie numatomą 
Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse 
Valstijose pakeitimą. Jis sako, kad 
S. Lozoraičiui nusiųstas paklausi
mas, kaip jis žiūrėtų į jo paskyrimą 
ambasadoriumi Italijoje. S. Lozorai
čio atsakymas esąs neaiškus. Am
basadoriumi Vašingtone norima 
paskirti žmogų iš Amerikos lietuvių 
bendruomenės.

Spaudoje paskelbtas Prezidento 
dekretas apie Vaidoto Antanaičio at
šaukimą iš Lietuvos Respublikos ne
paprastojo ir įgaliotojo ambasado
riaus Vokietijoje pareigų jo paties 
prašymu.

Koks politikų populiarumas?
Aktyvesnių Lietuvos politikų po

puliarumo reitingą (vertinama nuo 
+100 iki -100) paskelbė radijo ir tele
vizijos sociologinių tyrimų skyrius, 
balandžio mėnesį 118 Lietuvos vietų 
apklausęs 1174 žmones. Šeši popu
liariausi politikai: A. Brazauskas 
(+37,7; beje, palyginti su šių metų 
sausio mėnesiu -8,7); E. Bičkauskas 
(+34,3); B. Lubys (+27,8); V. Adam
kus (+24,1); N. Medvedevas (+23,5); 
A. Butkevičius (+21,4).

Politikų sąraše dabartinis prem
jeras A. Šleževičius vienuoliktas 
(+8,0), buvę premjerai K. Prunskienė 
- šešiolikta (-1,3), A. Abišala - septy
nioliktas (-1,8), G. Vagnorius - dvi
dešimtas (-30,1). V. Landsbergis - 
aštuonioliktas (-14,4).

sūnumi Aleksandru į Vakarus. M. 
Rostropovičiaus rūpesčiu gavęs H. 
fon Karajano fondo stipendiją, įsikūrė 
Vokietijoje, grojo Šiaurės Vokietijos 
radijo simfoniniame orkestre. Greitai 
pasaulio miestų koncertų salės laukė 
D. Geringo kaip solisto. Dabar per 
metus jis turi apie 100 koncertų. 
Laisvą nuo gastrolių laiką jis atiduota 
gabiems mokiniams Liubeko aukšto
joje muzikos mokykloje, kur šiuo 
metu profesoriauja.

Tarptautiniame Šlėzvigo-Holštei- 
no festivalyje gautą piniginę premiją 
jis nutarė skirti violončelės muzikos 
propagavimui. Puikia lietuvių kalba 
jis pasakė, kad ilgus metus sunku 
buvo išaiškinti, kad jis yra gimęs 
Lietuvoje ir kas ta Lietuva yra. Dabar 
pasauliui yra žinoma ši šalis, bet dar 
geriau ją padės išgarsinti propaguoja
ma naujoji lietuvių muzika - todėl D. 
Geringas užsakė lietuvių kompozito
riams parašyti kūrinius naujai progra
mai, su kuria jis galvoja aplankyti 
Lietuvą po metų.

ELR
Violončelistas D. Geringas ir 

Lietuvos kamerinio orkestro vado
vas S. Sondeckis

V. Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

1



EUROPOS LIETUVIS 1993 m. gegužės 6 d. N r. 17 ( 2252)

Treji metai krašto apsaugai
Balandžio 24 dieną pažymėtos 

Krašto apsaugos departamento, 
vėliau reorganizuoto į ministeriją, 
trečiosios įkūrimo metinės. Keli 
šimtai Lietuvos karininkų pagal 
tarnybos rūšis išsirikiavo Vilniaus 
valstybinio jaunimo teatro kieme
lyje. Grojant orkestrui buvo įneš
tos tarnybų vėliavos, pagerbtas žu
vusių karininkų atminimas. Iškil
mėse dalyvavęs Krašto apsaugos 
ministras A. Butkevičius kalbėjo 
apie Lietuvos stebuklą - nepri
klausomos valstybės kariuomenę, 
kurios atsiradimą kelis metus ste
bėjo Lietuvos žmonės. Ir nors pa
sikeitė net šešios vyriausybės, 
krašto gynybinė sistema stiprėjo. 
Tai įrodė ir prieš savaitę Pabradėje 
vykę karo manevrai.

Dabar, ministro A. Butkevi
čiaus nuomone, svarbiausias užda
vinys - sukurti gynybinės sistemos 
teisinį pagrindą, įtvirtinti demo
kratinę kontrolę kariuomenėje. 
Kariuomenei svarbi ir visuomenės 
parama, aktyvus bendradarbiavi
mas su Europos šalimis. Į karinin
kų gretas turėtų stoti garbingi 
žmonės.

Seimo pirmininkas Č. Juršėnas 
paminėjo kaip džiugų faktą nacio
nalinės armijos sukūrimą. Bet

svarbu, kad karininkai prisiektų ir 
tarnautų ne kokiam nors konkreči
am asmeniui, o Lietuvos valstybei. 
Kovoti už Dievą ir Tėvynę kvietė 
Lietuvos kariuomenės kapelionas 
monsinjoras A. Svarinskas.

Iškilmingoje dalyje karininkams 
buvo įteikti aukštesnio laipsnio ant
pečiai, atminimo ženklai, jubilieji
niai laikrodžiai. Jaunimo teatro ak
toriai pakvietė krašto apsaugos 
darbuotojus į J. Moliere'o ’’Tartiu
fą“, "LitPoliinter“ ir”Ancoro“ ban
kai parūpino šampano baterijas ant 
banketinių stalų. Nostalgiškai 
skambėjo kreipinys į susirinkusius 
’’Lietuvos karininkai ir pulko da
mos“. Gal tai pirmas žingsnis į at
gimstančias senosios kariuomenės 
tradicijas...

*******
Nuo balandžio 1 d. Lietuvos 

ginkluotųjų pajėgų štabo viršinin
kas yra pulkininkas Stasys Knezys. 
įsakymą dėl šio paskyrimo delsta 
paskelbti todėl, kad sirgo buvęs šta
bo viršininkas pulkininkas leitenan
tas V. Tutkus.

S. Knezys pasirengęs imtis tobu
linti šalies karinės doktrinos pro
jektą ir toliau rengti krašto apsau
gos koncepciją. Pastaruoju metu jis 
buvo Vyriausybės įgaliotinis Rusi

jos armijos išvedimo klausimais. 
Gimęs 1948 m., baigęs Tverės 
priešlėktuvinės gynybos akademiją.
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’’Karas“ prie Pabradės. Čia 
balandžio 22-ąją vyko lauko ka
riuomenės brigados ’’Geležinis 
vilkas“ ir Vilniaus motodesan- 
tinio bataliono taktinės pratybos.

A. Sabaliausko (ELTA) nuotr.

Sutartis su Lloydu
Lietuvos susisiekimo ministerijos 

tarptautinių santykių departamento 
direktorius A. Taurantas Londone 
pasirašė susitarimą su Lloyd's Re
gistre of Shipping direktoriumi bei 
vyriausiuoju laivų inspektoriumi J. 
G. Beaumont dėl įgaliojimo vykdyti 
Lietuvos jūrų laivų techninę prie
žiūrą. Iki šiol Lietuvoje buvo naudo
jamas Rusijos registras.

Lloydo registras - vienas iš lar 
biausiai pripažintų pasaulyje. įgalio
jimus registruoti savo laivus Lloydui 
yra suteikusios 125 šalys. Jis 
techniškai prižiūri keleivinius ir kro

vininius jūrų laivus, nustato jų eks
ploatacijos tinkamumą. Be registre, 
cijos laivo nepriima užsienio uostai.

Artimiausiais mėnesiais Lloydas 
Klaipėdoje atidarys savo atstovybę. 
Greitai į Liverpulyje esančią laivų 
remonto įmonę išplauks vienas i! 
Klaipėdos-Mukrano linija kursuo
jančių jūros geležinkelio keltų. Jis 
Anglijoje bus perdarytas pagal Lloy
do registro reikalavimus. Po rekons
trukcijos keltas galės plukdyti ir 
treilerius, gerokai daugiau keleivių 
ne tik į Mukraną, bet ir į kitus 
Vakarų šalių uostus.

Lietuvių kalba - 
grfžimas į prosenelių žemę

Suoš jaunas miškas
Varėnos rajono Valkininkų urė

dijoje nuo seno garsėja Šalčios gi
rininkija. Daugiau kaip 40 metų čia 
girininku dirba patyręs miškininkas 
Antanas Tamulevičius. Per tą laiką 
pasodinta daugiau kaip 1500 hek
tarų naujo miško. Ošia jau gerokai 
ūgtelėję pušynėliai.

Šiemet Šalčios girininkijoje nu
matoma pasodinti 16,5 ha naujo 
miško.

Nuotraukoje - girininkas An
tanas Tamulevičius su talkininkė
mis sodina mišką.

G. Svitojaus (ELTA) nuotr.

Jau ketvirti metai Čikagoje 
Balzėko lietuvių kultūros muziejuje 
yra dėstoma lietuvių kalba suau
gusiems. Susidomėjimas šiais kur
sais nuolat didėja, nes atsiranda 
daugiau ir daugiau žmonių, norin
čių susipažinti su savo tautos kalba, 
tradicijomis ir praeitimi. įdomiau
sia tai. kad šiems studentams 
atsiveria visai naujas pasaulis. 
Dauguma trečios, ketvirtos kartos 
žmonės, jau mažai turintys lietu
viško kraujo, išsaugojo meilę lietu
vių kalbai. Kiekvienas taisyklingai 
ištartas lietuviškas žodis žavi. O 
mūsų juostos, Vytis įgauna naują 
prasmę. Toje žodžio raidoje stu
dentai atranda savo senai užmirš
tuosius senelius ar prosenelius, 
kurie ilsisi prie Baltijos krantų.

Taip pat atsiranda didelis troš
kimas padėti dabar ten gyvenan
tiems. Mes labai gerai žinome, kad 
bet kokia parama šiuo metu labai 
reikalinga. Vienas studentas, pats

būdamas gimnazijos mokytojas, 
nutarė šią vasarą važiuoti į Lietuvą 
ir ten mokytojams dėstyti anglų 
kalbą. Kitas nutarė įsūnyti kunigą, 
kuris dirba su jaunimu, ir jam siysii 
pagalbą. Pagalba šiuo atveju būtų 
pieštukai, popierius ir įvairios ra
šymo priemonės. Sunkiai yra atku
riamos katalikiškos mokyklos, bei 
dar sunkiau patiems mokytojams. 
Vienas studentas, dirbantis ameri
kiečių švietimo įstaigoje, surinko iš 
kolegų mokytojų stipendijas 20 
Lietuvos mokytojų, kad jie galėti! 
atvažiuoti į Vilnių ir pasitobulinti! 
specialiuose metodikos kursuose.

Mums giminių nuolatinis verkš
lenimas dėl kainų kilimo gali ir nu
sibosti. Bet kai ateina nauji žmonės 
ir tiesia rankas visai nepažįsta
miems tautiečiams, darosi gera it 
prasminga padėti Lietuvai.

Gailutė Valiulieni
Čikaga

Keturių tekstilės įmonių Lietuvoje 
viešas akcijų pasirašymas

’’Myliu Lietuvos 
žmones...“

Tokiu pavadinimu spausdinamas 
E. Morkūnaitės straipsnis ’’Vakari
nėse naujienose“ 04 27. Tai draugi
jos ’’Vilnius-Olborgas" iniciatorės 
ir kūrėjos ponios Evos Caspersen 
žodžiai.

Straipsnyje rašoma: ’’idėja subur
ti veiklius žmones, kartu spręsti 
įvairias problemas, dalintis džiaugs
mais ir rūpesčiais kilo seniai, tačiau 
įgyventinta buvo tik dabar. Balan
džio viduryje Vilniaus technikos 
universitete susirinko nedidelė gru
pelė žmonių - būsimos draugijos 
’’Vilnius-Olborgas“ iniciatyvinė gru
pė. Šiame susitikime dalyvavo ir po
nia E. Caspersen, tuo tikslu atvykusi 
iš Danijos... Draugijos tikslas - 
jungti kuo įvairesnius žmones - ne 
tik profesorius ar dėstytojus, bet ir 
studentus, darbininkus, moksleivius, 
įvairių interesų žmones. Draugija 
plės ir kultūrinius ryšius - galbūt jau 
greitai mūsų teatrai galės rodyti 
spektaklius danų žiūrovams, o danų 
menininkų kūrinius vertins mūsų 
menininkai.“

Ar pirks vaikus iš 
Lietuvos?

’’Pirmadienis“ N r. 16 spausdina 
A. Atkočiūnaitės straipsnį. ’’Po kiek 
jūsų vaikučiai?“, kuriame keliamos 
vaikų įvaikinimo problemos.

’’Agentūros organizacijos “SOS 
vaikai“ pirmininkė Elena Kubilienė 
mano, jog iš Lietuvos negalima 
išvežti nė vieno našlaičio. Reikia 
siekti, kad Lietuvoje priimtų įstaty
mus, ginančius vaikus... jeigu iš jo

(našlaičio) atimsime gimtąją kalbą ir 
žemę, išveždami į užsienį, padarysime 
dar didesnę skriaudą.“ Straipsnyje 
pateikiama ir kita nuomonė, kad "pir
miausia reikia atsižvelgti į vaiko pri
gimtinę teisę augti šeimoje. Nesvarbu, 
kurioje vandenyno pusėje“. Valstybės 
globa, išlaikymas šiuo metu našlai
čiams yra garantuojamas, bet sulaukus 
16-os juos pasitinka žiauri realybė: 
"Kur gyventi? Kas ir kur įdarbins? 
Kas...?“ Tuo tarpu Amerikos lietuvių 
įvaikinti mažieji gyvena puikiai, "au
ga geruos namuos, sveiki ir laimingi“. 
Tačiau nuo praeitų metų tarptautinių 
įvaikinimų Vilniuje nebėra. Dar nesu
tarta, kas turi duoti tarptautinių įvaiki
nimų leidimus... Straipsnyje pažymi
ma, kad Rusijoje jau klesti vaikų par
davimo nelegali rinka. Čia našlaitis 
kainuoja nuo 10 iki 50 tūkstančių 
dolerių.

Deimantai Lietuvoje?

“Litas“ N r. 17 straipsnyje ’’Dei
mantėlį tau nešu ant delno“ apžvelgia 
naudingųjų iškasenų situaciją Lietu
voje.

Geologijos instituto direktoriaus 
pavaduotojo A. Zuzevičiaus interviu 
sakoma: "mūsų geografinėse sąlygose 
didelių naftos kiekių nesusidaro. Di
džiausi telkiniai 5-6 min. tonų. Prog
nozuojama. kad krante tas kiekis gali 
padidėti dar 40 mln. tonų, o jūroje 
bendri ištekliai gali siekti nuo 30 iki 
50 mln. tonų“. Neaiškumų sudaro tel
kinys ties Nida, nes jis yra ginčytinoje 
su Rusija teritorijoje. Kalbėdamas 
apie geležies rūdą A. Zuzevičius 
pasakė, kad nors ir yra aptiktas klodas 
tarp Varėnos ir Marcinkonių, tačiau 
situacija yra tokia, kad Europoje

geležies daug, šachtos uždaromos. 
Tad geležies eksploataciją lems eko
nominės prielaidos. Interviu buvo 
paliesta ir kiti įdomūs ir naudingi 
Lietuvai dalykai (grybai, gintaras), 
tačiau bene Įdomiausia naujiena: 
"yra visos būtinos sąlygos ir požy
miai, kuriems esant galima būtų teig
ti, kad turėsime savų, lietuviškų 
DEIMANTŲ!". Vietos, kuriose tai 
galėtų būti, kol kas laikomos paslap
tyje.

Barikados nuo Seimo 
rūmu nuimtos.

Bet gal per anksti?..
“Respublika“ 04 27 informuoja, 

kad Vilniuje viename mikrorajonų 
keletas dešimčių lengvųjų automo
bilių buvo apsupę policijos komisa
riatą.

Kaip rašoma, treningais vilkin
tys vyrukai (arba kaip žmonės 
sako - mafijoziai) reikalavo iš po
licininkų dviejų azerbaidžano tau
tybės įtariamųjų, sužeidusiųjų jų 
draugą (peiliu į pilvą). Nors tie 
vyrukai derėjosi nuo 16 iki 24 vai. 
ir grasino jėga, policijai pavyko 
įtariamuosius slapta išgabenti ir 
paleisti (mat kaltais neprisipaži- 
nę...). Vilniškiai vyrukai žadėjo 
susidoroti su visais azerbaidžanie
čiais mieste, apie kuriuos ir pati 
policija sako: "su atvykėliais iš 
Kaukazo reikia kažką daryti. Jei 
taip ir toliau nuolaidžiausime, jie 
pradės valdyti visą miestą“. Ta
čiau, kaip pažymima straipsnyje, 
ne geresni ir mūsiškiai: pastaruoju 
metu įvairiausio plauko nusikaltė
liai vis labiau įžūlėja. Kas gali 
garantuoti, kad rytoj jie nesiryš 
šturmuoti ne tik policijos komisa
riato, bet ir Seimo rūmų?“.

V. Dimas

I Lietuvos valdžia pagal privatizaacijos programą siūlo | 
I pirkti akcijų paketus šiose įmonėse: į
| Audėjas Panevėžio linas |

(baldų apdengimo gamyba) (lininių medžiagų gamyba)
Lentvario kilimai Vilija
(kilimų gamyba) (megztų drabužių gamyba)

Platesnės informacijai apie šių bendrovių akcijas kreipkitės:

I
I
I

I

I
I

I 
I

Peat Marwick
Policy Economics Group 

Lietuvos Respublikos valdžios patarėjai

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

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

The contens of this statomment have been approved for 
purposes of Section 57 of the Financial Services Act 1986 by' 
KPMG Peat Marwic, which is authorized by the Institute of 
Chartered Accountants in England and Wales to carry on invest-I 
ment business. Užs. 790 I

the

ROCHDALE TRAVEL CENTRE
Eastern European Division

siūlo kelionę iš Londono į Vilnių ir 
atgal:

Pirmadieniais ir šeštadieniais
Lietuvos Avialinija - £220 vienam asmeniui.

Pirmadieniais ir penktadieniais
Austrijos Avialinija per Vieną - £310 vienam asmeniui.

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais
Malev Avialinija per Budapeštą - £299 vienam asmeniui.

Informacija:
66 Drake Street, Rochdale, Lancs. OL16 1 PA, 

England.
Tel: 0706 868765, 0706 31144, Fax: 0706 

526668
Užs. 782
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Scenos Karalienės 
jubiliejus

Vaidinančią Moniką Mironaitę 
pirmąkart pamačiau bene 1943 metų 
pradžioje. Ir ne bet ką vaidinančią, o 
pačią Norą, apie kūną lig šiol kuria
mi padavimai, kurią bendraamžiai 
prisimena su žavesio atodūsiu.

Romualdo Juknevičiaus Vilniaus 
dramos teatre talentingai sustyguoti 
H. Ibseno "Lėlių namai” buvo neeili
nis įvykis ano meto Lietuvos teatro 
gyvenime. Jį kūrė ištisas Lietuvos 
aktorių žvaigždynas. Tik pagalvo
kite: Henrikas Kačinskas - Helmeris, 
Juozas Palubinskas - Daktaras Ran
kas. Juozas Rudzinskas - privatus ad
vokatas Krogstedas. Monika Miro- 
naitė - Nora.

Ligi šiol prisimenu virpulį, kuris 
lydėjo mane - pradedantį aktonuką - 
tą vakarą, kai sėdėdamas Kauno teat
ro "palubėje" (leisdavo turinčius 
kontramarkes) stebėjau trapaus lėlių 
namų gyvenimą, talentingai atkuri
amą geriausių to metų (vargu jie blo
gesni ir dabar) scenos meistrų, 
atvykusių iš Vilniaus. Ligi šiol prisi
menu Noros repliką, kuri pradeda 
spektaklį: "Gerai paslėpk eglutę. 
Helene". Nuo jos iki paskutinio 
Noros dialogo su Helmeriu - tai buvo 
nuostabi dievų dvikova, talentų ris- 
tynės, tam, pelnydama nuolatinius 
padėkos ir susižavėjimo plojimus, 
sumaniai ir dieviškai vadovavo 
Monika Mironaitė. Na, ne ji viena, 
žinoma, bet ją ir Ranką aš kažkodėl 
prisimenu ryškiausiai. Nors tiek laiko 
praėjo, tiek spektaklių matyta, tieka 
aktorių žavėtasi, o Noros sušokta 
"Tarantela" ligi šiolei jaudina, neiš
dyla iš atminties. Kuo pavergė toji 
"Tarantela"? Nuoširdumu, ekspresi
ja, tragizmu? Tikriausiai, viskuo ir 
dar tuo, ko nei žodžiais išsakysi, nei 
raidėmis aprašysi.

Po to. jau išėjęs iš teatro ir persi
kėlęs į Vilnių, aš keletą dešimtmečių 
ėjau žiūrėti Monikos Mironaitės. Ir 
žinau, kad tokių buvo tūkstančiai. 
Kelios kartos. Juk M. Mironaitė savo 
Kukačiną J. O'Nilo "Marko milijo
nuose" suvaidino 1938 metais. Bet 
tai nebuvo jos debiutas, o tik pirma

Europos rašytojų kongresas
Balandžio 23-24 d. Anglijoje 

įvyko Europos rašytojų kongresas 
(oficialiai - Europos rašytojų aso
ciacijų federacija). Kongresas ren
kasi kasmet, šiemet buvo dvylikta
sis. Iš jo grįžęs Lietuvos rašytojų 
sąjungos pirmininkas Vytautas 

r th: Martinkus "Lietuvos rytui" papasa- 
16 t kojo, jog pernai į kongresą buvo 
,e c priimtos trys rašytojų organizacijos 
ve$ iš Baltijos valstybių.
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Country muzikos kolektyvų 
Lietuvoje negausu. Brandumu pa
sižymi kaimo muzikos ansamblis 
"Jonis“ iŠ Šiaulių, taip pat šiauliš
kis Virgis Stakėnas ir visų tiesiog 
Simu vadinamas Vytautas Babra
vičius. Jie ir daugelis kitų country 
muzikos atlikėjų rugpjūčio pasku
tinįjį savaitgalį susirinks į Trečiąjį 
tarptautinį muzikos festivalį "Vi
sagino Country", kurio rengėjų pa
grindinis tikslas - įtvirtinti naują 
country muzikos centrą Europoje. 
Ši šventė, kaip ir dvi pirmosios, 
vyks Visagine, kuris per pirmuo

sis vaidmuo, atkreipęs žiūrovų dėmesį 
savo branda. Vadinasi, ėjusių "žiūrėti 
Mironaitės" - milijonai.

Čia butų galima vardinti vaidme
nis, pjeses, dramas, komedijas ir tra
gedijas, kurias savo talentu garsino M. 
Mironaitė, bet apie tai galima paskai
tyti įvairiose enciklopedijose, žiny
nuose, apie tai prirašyta šūsniai 
straipsnių, recenzijų, net knygų. Savo 
100-ąjį vaidmenį aktorė suvaidino 
bene 1974 metais ir tai buvo neuž
mirštamoji, tikrai mironaitiška Emilija 
K. Čapeko "Makropulo recepte". Ją, 
beje, yra įamžinę ir Lietuvos kino 
dokumentalistai.

Jai buvo prieinamas F. Dostojevs
kis ir B. Šou, H. Ibsenas ir A. Če
chovas, M. Gorkis ir F. Diurenmatas, 
B. Sruoga ir J. Baltušis...

Ojos koncertai, poezijos vakarai! 
Klausaisi jos ir naujomis spalvomis, 
naujomis prasmėmis ir gelmėmis 
atgyja K. Donelaitis ir V. Mykolaitis- 
Putinas, S. Neris ir M. Cvetajeva... Vi
sų M. Mironaitės pagerbtų ir įdvasintų 
poetų čia neišvardinsi - jeigu tave pa
skaitė šitoji meistrė, vadinasi, esi šio 
to vertas. Beje, M. Mironaitė pati rašė 
eilėraščius, visai jauna būdama net 
žurnalą redagavo.

Kiek žmonių ligi šiolei eina "į Mi
ronaitę". galima buvo įsitikinti ir ba
landžio 26-ąją, nuskubėjus į sostinės 
Meno darbuotojų rūmus, kur artistės 
kolegos, jos gerbėjai, tai, ką mes vadi
name teatro visuomene, suruošė jai 
tikrą jubiliejinį fejerverką. Apie mo
ters amžių paprastai, net jubiliejaus 
progomis, nekalbama, bet M. Miro
naitė ne iš tų, kurios slėptų metus. Be 
to, žvilgtelėjus į bet kurią enciklopedi
ją galima sužinoti, kad Monika Miro
naitė gimė Rokiškyje. 1913 metų ba
landžio 25 d. Suskaičiuokite...

Nežinau, kiek M. Mironaitė yra su
vaidinusi karalienių (kiek žinau, ji ne
labai gaudė panašius vaidmenis), bet 
šį kartą žiūrovai matė tikrą teatro 
KARALIENĘ. Ir savo išvaizda, ir 
gestais, ir stotu, ir kalba ji tikrai nenu
sileido kokiai nors Jekaterinai ar Vik
torijai.

Rezoliucijų priimta nemažai - dėl 
spaudos, žodžio, kūrybos laisvės, 
pakartotinai atkreiptas dėmesys į S. 
Rushdie, rašytojų diskriminacijos fak
tus Alžyre, Turkijoje ir Egipte ir kitur. 
Priimta taip pat rezoliucija dėl kny
goms taikomo pridėtinės vertės mo
kesčio. (Lietuvoj mes irgi panašų 
mokestį kenčiam - vadinamąjį ak
cizą.) Buvo kreiptasi į Europos Bend
riją, jos parlamentą ir kategoriškai 

Gandras žvalgosi virš Visagino
sius festivalius dar vadinosi Snieč
kumi. Šis miestas - toliausiai Lietu
vos rytuose, jame gyvena tik aš- 
tuoni procentai lietuvių. Kaip sakė 
"Visagino Country" festivalio pre
zidentė, vietinio tautinių kultūrų 
centro direktorė Elena Čekienė, Vi
saginas gyvena nuo festivalio iki 
festivalio - juk jame be atominės 
elektrinės avarijų didesnių įvykių ir 
nebūna. Pirmasis festivalis 1991- 
ųjų vasarą vyko sudėtingomis sąly
gomis, kadangi tomis dienomis 
Maskvoje buvo pučas. Pabijoję 
neramumų Rusijoje, į festivalį neat
vyko daugelis užsienio šalių muzi
kantų. Smagu, kad vis dėlto atva
žiavo Balio Sruogos anūkas Algis 
Byla su savuoju ansambliu, nema* 
žai latvių, estų, rusų atlikėjų. Nors 
iš pradžių nelinksma buvo ir pačia
me Visagine, čia sklandė įvairiausi 
gandai, gyventojai buvo gąsdinami 
lietuviais. O eidami į koncertus, jie

Bet net iš 6-sios eiles, kur mudu su 
H. Kurausku sėdėjome, buvo galima 
justi, kaip jaudinasi didžioji scenos 
meistrė, kartu su ištikimu draugu ir 
partneriu L. Noreika dovanodama su
sirinkusiems M. K. Čiurlionio ir jo 
žmonos Sofijos laiškų ir dienoraščių 
ištraukas.

Taip ji priėmė ir gausius gerbėjų 
sveikinimus. O gerbėjai - ar tai buvo 
Prezidentas Algirdas Brazauskas, ar 
jos ilgaamžiai partneriai L. Kupstaitė 
ir J. Kavaliauskas, ar šaunieji Jaunimo 
teatro "čigonai" K. Kazlauskaitė ir S. 
Sipaitis. ar pats jauniausias teatro atža
lynas - meilės ir pagarbos žodžius baig
davo bučiuodami rankas ir atsiklaup
dami prieš didžiąją scenos meistrę.

Dvidešimt dvi dalis - nešykštėdami 
jumoro ir išmonės - skelbė vakaro Ka
ralienės pažai ar heroldai J. Braškys ir 
S. Račkys, ir kiekviena iš jų liudijo ne 
tik didelę atlikėjų meilę ir pagarbą ju
biliatei. bet ir didelę išmonę, aukštą 
meistriškumą.

Andalūziškas dainas, G. Ručytei 
□komponuojant, dainavo G. Kaukaitė. 
F. B. Buzonio "Čakoną" paskambino 
pianistė A. Žvirblytė, linksmus ir rim
tus jubiliatės gyvenimo ir sceninės 
veiklos epizodus priminė buvusios 
kolegės S. Nosevičiūtė ir N. Iljina. jai 
guodėsi naujai kuriamo "Vaidilos" 
teatro atstovai, akademikai - "trem
tiniai". teatrinių "reformų“ aukos (V.

suformuluotas raginimas, kad kny
goms nebūtų taikomas pridėtinės ver
tės mokestis ar bent tas mokestis būtų 
gerokai mažesnis negu kitų prekių.

Priimta rezoliucija, raginanti steigti 
vertėjų asociaciją kaip Europos ra
šytojų kongreso padalinį. Minėta 
CEATL organizacija - taip pat mėgi
nimas kooperuoti vertėjų jėgas. Lietu
voje gyvenantiems vertėjams irgi de
rėtų pagalvoti, kaip sukurti tokį savo 
organizacinį darinį, kad būtų papras
čiau susisiekti su Europos rašytojais.

Daug dėmesio skirta autorių tei

klausinėjo: kas tas country? Tačiau, 
prisimena Virgis Stakėnas, kai iš
girdo linksmas melodijas - patiko. 
Beje, Virgis Stakėnas busimojo, 
trečiojo festivalio prodiuseris. Jis 
sako, jog norėtųsi, kad šis "Visagi
no Country" sulauktų gerų ir rimtų 
atlikėjų. Nes country muzikos hori
zontai platūs - nuo Pietų Amerikos, 
prancūziškai kalbančių šalių iki 
Vilniaus. I Vilnių pakviestos gru
pės ir atlikėjai iš JAV. Lietuvos, 
Estijos. Suomijos, Švedijos. Dani
jos. Rusijos. Slovakijos. Lenkijos, 
Šveicarijos ir kitų Europos šalių, 
grojantys bluegrass, country-rock, 
country-folk, country and western, 
cajun ir kitais stiliais. Jau konkre
čiai susitarta su Šveicarijos country 
muzikos žvaigžde Daniela Mūhleis 
and Band, kad atvyks į festivalį.

Busimasis "Visagino Country" 
turės ir naują emblemą, kurioje 
autorius Vilmantas Dambrauskas 

Mainelyte. S. Sipans). dainavo, šoko 
ir šmaikštavo kitų teatrų vaidilos. 
Neliko skolingi ir Lietuvos rašytojai: 
V. Sventickas pasakė padėkos žodi 
ir įteike gėlių, o poetas J. Strielkūnas 
paskaitė jubiliatei skirtą eilerašų.

Įspūdingas buvo jubiliates susiti
kimas su savo vaidintais persona
žais, dabar kuriamais jaunosios kar
tos aktorių. Aktorės V. Kelmelytė. 
R. Arbačiauskaitė, K. Kazlauskaitė. 
E. Gabrėnaitė ir R. Staliliūnaite pri
minė jai Dulitl, Luizą, Doriną. Ra- 
nevskają ir Norą, atnešusią jai kita
dos didžiulę šlovę ir pripažinimą. 
Ypač jaudinantis buvo dviejų Nori) 
pasibučiavimas - Rūtos Staliliūnaitės 
sukurta Lėlių namų šeimininkė tikrai 
verta savo pirmtakės vardo ir talento.

Po visų sveikinimų, šokių, dainų, 
melodijų, po nuoširdaus juoko ir 
išdaigų, po išradingo aktorių paikio- 
jimo scenos Karalienė paskendo 
gėlėse, buvo pavargusi, bet atrodė, 
kad ji gali čia pat pakilti ir pasileisti 
ugningosios tarantelos sūkurin.

Nors meistrė prisipažino, o jos 
kolegos paliudijo, kad ir dabar ši teat
ro Karalienė - po daugiau kaip šimto 
vaidmenų - kaskart, eidama į sceną, 
jaudinasi kaip jaunutė debiutante.

Nuostabus tai buvo vakaras, ver
tas nuostabiosios jos kaltininkes, šau
niosios Lietuvos aktorių Karalienes.

Petras Keidošius

sėms. Jų motyvas neslopo per visą 
forumą. Lietuvoj mes dar tik dėl 
autorių teisių abėcėlės ginčijamės ir 
bent elementarių dalykų siekiam, o 
Vakarų Europoj, kur tų teisių tvirtai 
laikomasi, nuolat stengiamasi jas 
plėsti, rasti naujų autorinio atlygini
mo galimybių. Tarkim, kreipiamasi 
į atskirų valstybių parlamentus. į 
Europos Bendrijos parlamentą, kad 
už bet kokią kopiją, net papras
čiausią bibliotekoj ar kitur, autoriui 
būtinai būtų mokama.

Kitąmet kongresas rinksis Osle.

nupiešė dar linksmesnį gandrą, 
negu buvo ankstesnių festivalių 
simbolis. Tai patvirtina, kad "Vi
sagino Country" tampa tradicija, 
kad Visaginas jau turėjo ir turės 
savąjį renginį. Nors apskritai Lie
tuvoje per metus įvyksta daugiau 
kaip šimtas konkursų, festivalių, 
kitokių švenčių. Apie juos žada
ma vasarą išleisti katalogą lietu
vių ir anglų kalbomis. Anksčiau 
kiekviename Lietuvos mieste ar 
miestelyje vyko viena į kitą pana
šios dainų šventės. Pirmą kartą 
toks renginys įdomus, tačiau kas
met ruošiamas nesužadins daly
vauti nei pačių kraštiečių, o tuo 
labiau tolimesnių svečių. Kol kas 
vienas kitas reprezentacinis tarp
tautinis renginys būna tik Vilniuje 
ar Kaune. Beje. "Visagino Count
ry" taip pat jau žinomas toli nuo 
Lietuvos.

Danutė Šiaudinytė

’’Lozoriaus 
giedojimai“

Mažyt). bet ryškų kulturinį- 
dvasini ažiotažą sukėlė naujas 
Povilo Budrio spektaklis "Saleje 
99" - "Lozoriaus giedojimai". 
Sakau Povilo Budrio, nes visa dra
maturginė, režisierine medžiaga yra 
taip "subudrinta“. kad nebelieka 
takoskyros tarp pjesės autoriaus, 
režisieriaus ir aktoriaus. Toks re
zultatas. O jo sieke režisierius A. 
Pociūnas, kompozitorius F. Latė
nas, dailininke M. Guliajeva, pjeses 
autorius J. Radičkovas. Tai. sa
kyčiau. poetine alegorija bent jau 
taip nuskamba spektaklis - apie 
žmogų, savo valia, bet ne savo noru 
papuolusį | tam tikrą ekstremalią 
situaciją, kuri ir priverčia jį pama
tyti ir išgirsti pasaulį. Ne tą pasauli, 
kurį regi musų akys, girdi musų 
ausys, liečia mūsų rankos, o tą. ku
ris glūdi, teka kartais pro mus. kar
tais per mus, kartais su mumis, kar
tais. deja, be mūsų. Lozorius - toks 
herojaus vardas, teikiantis, beje, ne
maža aliuzijų pamato ir išgirsta tą 
tylų, mąslų, gilų sielos gyvenimą, 
kuris kantriai laukia savo valandos, 
kad galėtų prabilti. Kartais, regis, 
jis nieko naujo mums nepasako, 
tartum visa tai mes jau žinom, jau 
supratom, jau už tai sumokėjom. 
Bet gi ne - ten. tyloje, viskas kitaip. 
Ten žinomos tiesos užauga, pri
noksta ir nukrenta mums jau daug 
gilesnės ir... dar paslaptingesnės. 
Palaimintas tas skausmas, kuris 
įvare Lozorių į kriaušę - | vienatvę. 
I tylą - ir liepė jam giedoti apie 
visa, ką jis išvydo. Duok. Dieve, 
šitaip nurimti, šitaip atskirti nuo 
savęs savo ir kitų neramybę, šitaip 
ramiai išeiti. Išbalti, sudūlėti, išsi- 
skaidyti tyliai.

Šitokias ir daug kitokių minčių 
sukelia kartą pamatytas ir ilgam 
užsilikęs atmintyje P. Budrio spek
taklis. Taip, jis turi tokią savybę • 
atėjęs pasilikti, plėstis, kisti, jis 
augina mintis, jomis žaidžia, groja, 
muzikuoja, stato iš jų puikius pilio
rius. Manau, taip yra labiausiai to
dėl. kad nė vieno (o šito taip pat) 
savo darbo P. Budrys neatiduoda 
mums neišnešioto, bergždžio, "ne
įvykusio“, negyvo. Visi pjesės kam
pai, kampeliai, katnpelyčiai yra 
užtvindyti aktoriaus energija. Iš- 
čiūčiuoti, išpuoselėti ne tiek logi
kos, racionalumo - nors ir šilo pa
kanka, bet labiausiai kažkokios 
ypatingos "budnškos" šilumos. 
Kad šitai kainuoja nemenkų pastan
gų, visiškai aišku. Bet kad be šito 
nėra tikrojo gyvojo meno aišku nė 
kiek ne mažiau. Be tokios akumu
liuojančios, kuriančios energijos 
visa - tik nuobodūs proto žaidimai.

Ir todėl, jei kam gatvių, preky
viečių. vitrinų pasaulis pasidarys 
nepakeliamai svetimas, ateikit į 
"Salę 99“ - čia jūs galėsit PABŪTI.

Aušra Einorytė

Aliai actios
Leona Korkutienė. Kolegos. 

V., Valstybinis leidybos centras, 
1992. Fotoalbumas.

"Leona Korkutienė, puikiai 
orientuodamasi sunkiame medikų 
darbe, subtiliai įžvelgia sudėtingus 
jų santykius su ligoniais, poetiškai 
perteikia kasdieninę medikų kovą 
dėl žmogaus sveikatos ir gyvy
bės..." - skaitome albumo gale tarp 
atsiliepimų apie šį leidinį. Pažymi
ma, kad tai "retas reiškinys mūsų 
kultūroje - gydytoja su fotoapara
tu".

Main Ridas. Baltoji pirštinė. 
V., "Rosmos“ firma, 1993, 263 p.

Istorinis romanas apie Anglijos 
gyvenimą artėjančios buržuazinės 
revoliucijos išvakarėse. Respubli
kono Henrio Holtspero meilės gra
žuolei Marijonai istorija sudaro ro
mano pagrindinę siužetinę liniją, 
įdomi meilės intriga, atsitiktinumas 
bei kovos meto netikėtumais api
painiojusi pagrindinius herojus.
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Prieš kuri laiką Vilniuje, Seimo 
rūmuose, per Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo trečiųjų metinių 
minėjimą Prezidentas A. Brazaus
kas iškilmingai perdavė Lietuvos 
archyvų generaliniam direktoriui 
G. Ilgūnui Kovo 11-osios Akto ori
ginalą, kurį trejus metus saugojo 
kardinolas V. Sladkevičius. Dabar 
Aktas - valstybės archyve.

Gediminas Ilgūnas - vienas iš 
Nepriklausomybės atkūrimo Akto 
signatarų, buvusios Aukščiausio
sios Tarybos švietimo, mokslo ir 
kultūros komisijos pirmininkas. 
Būdamas nepilnametis, dalyvavo 
antisovietinėje rezistencijoje, už tai 
teistas ir kalėjo lageriuose.

Lietuvos Didžiosios kunigaikš
tystės pirmaisiais šimtmečiais for
mavosi mūsų valstybės archyvai. 
Jau Lietuvos Karalius Mindaugas 
turėjo įvairių saugotinų dokumen
tų, o didysis kunigaikštis Kęstutis, 
1381 m. užėmęs Vilnių, pilyje rado 
Jogailos ir Kryžiuočių ordino sutar
tis, kurios nulėmė tolimesnius jų 
santykius. Didelę savo kanceliariją 
su archyvu turėjo didysis kuni
gaikštis Vytautas.

Lietuvos archyvai
Užkariautojai, užėmę kitą šalį, 

pirmiausia stengiasi išvežti arba su
naikinti jos istorinę atmintį - archy
vus. Tą patį darė ir Lietuvos užka
riautojai. Po Lietuvos-Lenkijos vals
tybės žlugimo XVIII a. pabaigoje, 
Lietuvai tapus Rusijos imperijos da
limi, dar likę Lietuvos archyvai buvo 
įtraukti į Rusijos imperijos archyvų 
sistemą, vertingiausi jų išvežti. Svar
biausi mūsų valstybės dokumentai - 
didžiųjų kunigaikščių kanceliarijos 
archyvas, vadinamas LIETUVOS 
METRIKA, XVIII a. pabaigoje taip 
pat atsidūrė Peterburge.

Carinės Rusijos valdymo metais 
Lietuvoje formavosi nauji archyvai, 
tačiau 1915 m., Rusijos kariuomenei 
traukiantis iš Lietuvos, vėl buvo iš
vežta ir didelė dalis čia sukauptų 
archyvų. Po 1920 m. Lietuvos taikos 
sutarties su Rusija pasirašymo dalis 
išvežtų archyvinių dokumentų grą
žinta Lietuvai. 1921 m. iš archyvinių 
fondų, gautų iš Rusijos, ir likusios 
Kauno gubernatoriaus archyvo da
lies įkurtas Lietuvos centralinis ar
chyvas, kuris ėmėsi kaupti ir tvarkyti 
įvairius istorinės reikšmės dokumen
tus. Tačiau per Antrąjį pasaulinį ka

rų, bolševikinę ir fašistinę okupacijas 
dalis Lietuvos ir lituanistikos archyvų 
vėl buvo išvežta arba sunaikinta.

Prasidėjus bolševikinei okupaci
jai, Lietuvos archyvus savo žinion 
perėmė enkavedistai (Vidaus reikalų 
liaudies komisariato archyvų sky
rius). Po Stalino mirties prasidėjus 
politiniam atšilimui, archyvai Lietu
voje pradėjo įgyti daugiau savaran
kiškumo. 1956 m. įkurtas Centrinis 
valstybinis istorijos archyvas ir 
Centrinis valstybinis archyvas. Lie
tuvos archyvininkai pradėjo rūpintis 
archyvinių dokumentų ar bent jų ko
pijų sugrąžinimu Lietuvon. Istorijos 
archyvui pavyko gauti visos išliku
sios Lietuvos Metrikos kopijas. Ar
chyviniai dokumentai buvo aprašyti, 
tapo prieinami mokslininkams. Tie
sa, Lietuvos Respublikos 1918-1940 
m. daugeliu dokumentų buvo lei
džiama naudotis tik komunistų parti
jos ir KGB patikrintiems žmonėms. 
Valstybinių archyvų sistemai vado
vavo Vyriausioji archyvų valdyba 
prie LTSR Ministrų Tarybos.

Po Lietuvos valstybingumo atkū
rimo 1990 m. Lietuvos archyvų val
dyba perorganizuota į Lietuvos ar

chyvų generaliąg direkciją prie Lie
tuvos Respublikos vyriausybės. Šiuo 
metu Lietuvoje yra 17 valstybinių 
archyvų. Svarbiausi jų - Istorijos, ku
riame saugomi mūsų dokumentai 
nuo seniausių laikųjki 1918 m., Lie
tuvos valstybinis archyvas, kuriame 
saugomi dokumentai nuo 1918 m., 
Visuomenės organizacijų (buvęs 
Lietuvos komunistų partijos) archy
vas, Vaizdo ir garso, Meno, Metrikų 
archyvai. Regioniniai archyvai yra 
Alytuje, Kaune. Klaipėdoje, Mari
jampolėje, Panevėžyje, Raseiniuose, 
Šiauliuose, Švenčionyse, Telšiuose 
ir Ukmergėje.

Šiuo metu Lietuvos valstybiniuo
se archyvuose saugoma 7 382 364 
dokumentų bylos. Daug svarbių ar
chyvinių dokumentų taip pat saugo
ma Mokslų Akademijos, Vilniaus 
Universiteto ir M. Mažvydo biblio
tekų rankraštynuose bei archyvuose. 
Apie 450 000 bylų yra buvusio KGB 
archyve - unikalūs ir svarbūs mūsų 
tautos genocido ir pasipriešinimo 
dokumentai. Šį archyvą nori išlaikyti 
savo žinioje ir kontroliuoti politinių 
kalinių ir tremtinių organizacijos.

Lietuvai tapus nepriklausoma val
stybe. vėl iškilo archyvų sugrąžini
mo iš Rytų ir Vakarų problema. Uni
kalių mūsų istorijos dokumentų te
bėra Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, 

Lenkijos, o taip pat Vatikano, Vo- 
kietijos, Prancūzijos, Švedijos ir 
kitų šalių archyvuose. Deja, dėl 
lėšų stokos Lietuvos archyvininkai 
neturi galimybės imtis šių archyvų 
paieškos ir susigrąžinimo arba bent 
kopijų pasigaminimo. Trūksta pa
talpų archyviniams dokumentams 
kaupti ir saugoti, lėšų ir technikos 
dokumentams tirti, restauruoti.

Lietuvos Respublikai priėmus 
įstatymus dėl teisės į išliksi nekil
nojamąjį turtą labai daug asmenų 
kreipėsi į archyvus, prašydami 
dokumentų, patvirtinančių šias 
teises. Lietuvos valstybiniame ar
chyve yra nenagrinėtų 160 000 
tokių prašymų, Metrikų archyve- 
60 000. Pažymėjimų dėl nuosavy. 
bės išdavimas neleidžia archyvų 
darbuotojams imtis tiriamojo, kū
rybinio darbo.

Lietuvos atgimimo šauklys V, 
Kudirka Tautiškoje giesmėje kvie
tė Lietuvos sūnus iš praeities sem
tis stiprybės. Mūsų bendraamžiai ir 
ateities kartos galės iš praeities 
semtis ir žinių, ir stiprybės, jeigu 
išsaugosime savo archyvus, savo 
istoriją - praeities ir dabarties 
dokumentus.

Gediminas Ilgūnas 
Lietuvos archyvu 

g e n e rali n is d i rektorius

Armija Krajova Rytų Lietuvoje 
1942-1944 m.

Ir sovietmečiu prisimindavome lakūnus

1939 m. rudenį kaimyninė 
Lenkijos valstybė kiek anksčiau nei 
Lietuva tapo grobikiško Vokieti- 
jos-Tarybų Sąjungos suokalbio 
auka. Lenkų tautai prasidėjo dar 
vienas išsivaduojamojo judėjimo 
laikotarpis, kuris iš esmės, kaip ir 
Lietuvoje, baigėsi tik prieš kelerius 
metus. Lenkų antisovietinis ir anti- 
nacinis pogrindis sukūrė savo 
struktūras, organizavo slaptą švieti
mo sistemą ir Rytų Lietuvoje. Bet 
čia lenkų pogrindis turėjo taip pat 
antilietuvišką pobūdį. 1942 m. va
sario mėn. didelė dalis prieškarinės 
Lenkijos teritorijoje veikusių gink
luotų būrių buvo pavadinti Armija 
Krajova. Ji didvyriškai kovojo su 
vokiečių okupantais. Rytų Lietuvo
je, kur Armiją Krajovą rėmė tik da
lis gyventojų, priskiriančių save 
lenkų nacijai, lenkų partizanų vaid
muo buvo kitoks. Salia kovos su 
nacių administracija ir vokiečių ka
riuomene, sovietiniais partizanais, 
kurie atstovavo stalininiam reži
mui, Rytų Lietuvoje Armija Kra
jova turėjo dar vieną tikslą - įvai
riomis priemonėmis palaikyti 1920 
m. Želigovskio-Pilsudskio antpuo
lio metu okupuoto Vilniaus krašto 
"lenkiškumą“, paruošti dirvą šios 
teritorijos naujam įjungimui į poka
rinės Lenkijos valstybę. Karo metu 
tai buvo daroma pačiomis brutalio
mis priemonėmis.

Todėl neatsitiktinai Vilniuje, 
mokytojų namuose, vykusi konfe
rencija "Armijos Krajovos veikla 
Lietuvoje“ prasidėjo tylos minute, 
kuria buvo pagerbtas prieš penkias
dešimt metų Armijos Krajovos bū
rio nužudyto Rytų Lietuvos švie
suolio, Eitminiškių kunigo Ambra
ziejaus Jakavonio (1886-1943 m.) 
atminimas. Nuo 1911 m., baigęs 
Vilniaus kunigų seminariją, A. Ja- 
kavonis pradėjo lietuvybės puose
lėjimo veiklą Gervėčių parapijoje, 
kuri, kaip ir visa Lietuva, buvo tik 
prieš kelerius metus ištrūkusi iš 
lietuviškos spaudos bei mokyklos 
draudimo ir prievartinės rusifikaci
jos gniaužtų. Tuo metu didžiausiu 
pavojumi lietuvybei įvairiuose Ry
tų Lietuvos valsčiuose vėl tapo po- 
onizacija, kuri buvo vykdoma baž

nyčios, mokyklos ir spaudos pa
galba. Už lietuvišką veiklą A. Ja- 
cavonis jau 1921 m. pirmą kartą 
buvo įkalintas Lukiškių kalėjime. 
Vėliau vėl buvo ne kartą suimtas, 
kilnojamas po įvairias parapijas.

1928 m. atsidūrė Kliusčionyse,
1929 m. - Švenčionėliuose (čia pa
statė didžiulę mūrinę bažnyčią), 
pagaliau 1934 m. buvo iškeltas į 
smarkiai nutautintą Eitminiškių 
parapiją. Apie kunigą A. Jakavonį 
papasakojo gydytojas S. Trepšys.

Nacių okupacijos metais Rytų 
Lietuvos polonizaciją ginklo pa
galba vykdė Armija Krajova. Apie 
jos tikslus, taktiką ir veiksmus Vil
niaus krašte pranešimus skaitė Lie
tuvos istorijos instituto istorikai A. 
Bubnys (apie Armijos Krajovos or
ganizaciją ir jos dalinių veiklą, 
santykius su naciais ir kitų tautybių 
gyventojais įvairiose prieškarinės 
Lenkijos žemėse), R. Zizas (apie 
Armijos Krajovos veiklos Rytų 
Lietuvoje antilietuvišką pobūdį, 
lietuvių terorizavimą, kovas su 
Vietine Rinktine ir sovietiniais par
tizanais), S. Buchaveckas (apie lie
tuviškų ir gudiškų mokyklų naiki
nimą, mokytojų terorizavimą Vil
niaus. Trakų, Eišiškių, Švenčionių, 
Svyrių, Ašmenos apskrityse).

Armijos Krajovos vykdytas lie
tuvių persekiojimas ir žudymas, 
bendradarbiavimas su nacių admi
nistracija atsiskleidė taip pat A. 
Griškos, A. Abramausko ir kitų 
praeities įvykių liudininkų atsimi
nimuose. Konferencijos dalyviai 
papildė "Vilnijos“ draugijos vado
vų K. Garšvos ir E. Gečiausko pa
teiktą rezoliuciją "Dėl Armijos 
Krajovos veiklos Rytų Lietuvoje 
įvertinimo“. Priimtoje rezoliucijoje 
kreipiamasi į valstybines instanci
jas ir prašoma, kad iki lenkų parti
zanų judėjimo Rytų Lietuvoje 
1942-1944 m. teisinio, mokslinio ir 
valstybinio įvertinimo būtų neįre
gistruotas Armijos Krajovos Lietu
voje klubas ir sustabdytas beato
dairiškas paminklų statymas lenkų 
partizanams, nes tarp jų buvo ir nu
sikaltusių žmoniškumui.

Konferencijoje, kurioje stebėto
jais dalyvavo ir Armijos Krajovos 
veteranai, buvo pabrėžta, jog tra
gišką Rytų Lietuvos laikotarpį, vi
siškai sukomplikavusi lenkų-lietu
vių santykius, reikia intensyviau 
tyrinėti, rinkti atsiminimus. Praei
ties įvykių negalima suplakti su 
dabartinės politikos problemomis, 
o istorikams reikia siekti objekty
viai įvertinti Armijos Krajovos 
veiksmus Rytų Lietuvoje.

Stanislovas Buchaveckas

Šiais metais iškilmingai mi
nėsime Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno istorinio skrydžio per At
lantą ir jų žuvimo šesiasdešimtąsias 
metines. Ruošiamasi paminėti tą 
reikšmingą mūsų tautos istorijoje 
įvykį, kuris išgarsino Lietuvą. No
riu prisiminti, kaip sunkiai tokie 
minėjimai buvo organizuojami so
vietmečiu. Ilgai apie tai net pagal
voti negalėjome.

Kai 1940 m. raudonasis maras 
užplūdo Lietuvą, mokiausi Kidulių 
pradžios mokyklos šeštame skyriu
je. Mums buvo uždrausta minėti 
tautos didvyrius S. Darių ir S. Gi
rėną. Mums kalė į galvas, kad jie 
esą buržuaziniai lakūnai ir juos 
prisiminti nedera. Tas pats buvo ir 
besimokant Jurbarko gimnazijoje 
1944-1947 metais. Ir tada lakūnų 
vardą buvo uždrausta minėti, nors 
prie vokiečių 1941-1944 m. Jurbar
ko gimnazijoje viešai galėdavome 
didžiuotis mūsų šauniaisiais saka
lėliais. Raudonieji barbarai stengėsi 
išmušti iš mokinių galvų visa, kas 
tautiška, patriotiška, lietuviška. 
Tačiau tai jiems nepavyko. Pokario 
metais "Kęstučio“ apygardos tre
čioje kuopoje buvo partizanų Da
riaus rinktinė. Buvo Dariaus ir Gi
rėno partizanų būrių. Dori tautiečiai 
stengėsi visą laiką dirbti savo tė
vynės labui. Pasirinkome kovą, 
perėjome komunistų mėsmales (tar
dymus saugume). Sibirą, bet nelen
kėme prieš okupantus galvos. S. 
Dariaus ir S. Girėno žygdarbis Lie
tuvos jaunimui buvo kaip kelrodė 

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrodžio per Atlantu 60-osioins 
metinėms Kaune bus pastatytas paminklas, kurio projektą prieš karų 
sukūrė skulptorius Bronius Pundzius. Paminklo skulptūrinės dalies 
autorius kaunietis Juozas Šiivinskas jau baigia ruošti eskizus.

K. Jurelės (ELTA) nuotr.

žvaigždė, kvietė nepamiršti Lietu
vos idealų.

Atėjus sovietams Lietuvos mies
tuose visos gatvės, turėjusios S. 
Dariaus ir S. Girėno vardą, buvo 
pakeistos bolševikiniais vardais. 
Pagaliau, mirus Stalinui ir praėjus 
daugeliui metų, lakūnų vardas vėl 
buvo leidžiamas minėti.

Kvėdarnos miestelyje centrinę 
gatvę pasiūlėme pavadinti S. Da
riaus ir S. Girėno vardu. Su tuo pa
siūlymu visi sutiko. Taip bene pir
mieji bolševikmečiu išdrįsome la
kūnų vardu pavadinti gatvę Lietu
voje.

Girdėdavau per "Amerikos bal
so“ radiją, kad užsienio lietuviai 
pradėjo ruoštis lakūnų skrydžio 
pusės šimtmečio jubiliejų paminėti. 
Pradėjo apie pasirengimus jubi
liejui rašyti ir Lenkijos lietuvių 
žurnalas "Aušra“, kurį gaudavau. 
Lietuvoje buvo tylu. Parašiau apie 
artėjanti S. Dariaus ir S. Girėno 
skrydžio per Atlantą jubiliejų Lie
tuvos aviatorių žurnalui "Sparnai", 
nurodydamas, kad užsienio lietuvi
ai jubiliejui ruošiasi, o tėvynėje - 
tyla. Nurodžiau, ką reikėtų padary
ti, kad žmonės galėtų lengvai pri
važiuoti prie jų tėviškių, kad reiktų 
įkurti muziejų ir 1.1. Aišku. "Spar
nai" mano straipsnio neišspausdino 
- galingas kompartijos kumštis 
neleido. Vis dėlto 1983 m. gegu
žės-balandžio mėnesiais pradėta 
galvoti apie jubiliejų. Rimtesnis 
pasiruošimas jubiliejui buvo pra
dėtas tik liepos mėnesį. Žmonės 

nemokamai dirbo S. Girėno tėvii- 
kėje. Net ekskursijos, kai užsukti' 
sios pamatydavo pasiruošimo dar 
bus, padėdavo tvarkyti apleisti 
aplinką, žmonės jaute pagarbą la
kūnams. Ypač daug prisidėjo kraš
totyrininkai Antanas Brazauskas ir 
K. Lovčikas. Liepos 17 d. Šilalėje 
kraštotyrininkai iškabino plakatus, 
kviečiančius į minėjimą. Bet jie 
neilgai kabojo, netrukus komunistų 
rankomis buvo nuplėšti - bijota, 
kad daug žmonių nesusirinktų į 
minėjimą. Žmonės vistiek sužinojo. 
Nuo pat ryto kas važiuotas, kas 
pėsčias, autobusais, mašinomis visi 
skubėjo į Vytogalą, S. Girėno tė
viškę. Žmonių prisirinko keliolika 
tūkstančių. Ne į vieną komunistinę 
šventę net miestuose savanoriškai 
nesusirinkdavo tiek žmonių, nebent 
suvaryti partorgų ir komsorgų. 0 
čia savo noru plaukė žmonių mi
nios pagerbti tautos didvyrių. Par
tiniai šulai dalino atminimo meda
lius savo bendražygiams. Gavo 
juos partiniai darbuotojai, milicijos 
viršininkas, rajono saugumo virši
ninkas ir dėl įvairumo keletas avia
torių. O kas daugiausia dirbo pasi
rengiant minėjimui - nieko. Prie! 
minėjimą Šilalės rajono krašto
tyrininkai norėjo išleisti bukletl 
apie S. Dariaus ir S. Girėno skrydį 
ir tragišką jų žuvimą. Rajono val
džia nedavė palaiminimo tokiam 
leidimui. Gal būt bijojo? Tada kraš
totyrininkas Mišučių aštuonmetis 
mokyklos mokytojas Antanas Bra
zauskas nuvyko į Vilnių, į kompar
tijos centro komitetą pas J. Kuolelį, 
prašydamas leidimo išleisti lakū
nams skirtą bukletą (knygutę).J. 
Kuolelis atsakęs: "Negalima. Jeigu 
rašytumėte apie Čkalovą (garsų 
rusų lakūną), tada būtų galima iš
leisti". Taip bukletas ir nepasirodi 
tada, nors medžiaga jam buvo pa
ruošta.

Kęstutis Balčiūnas

Laiškas redaktoriui

Gerb. Redaktoriau.

statyti šiais laikais Lietuvoje ar 
kitur Dariui ir Girėnui paminkll 
būtų nusikaltimas prieš tautą, nes 
Lietuvoje yra tokia sunki eko
nominė būklė.

Daug yra svarbesnių reikalų- 
kuriuos reikėtų remti.

E. L. skaitytojas 
(Pavardė ir adresas 

redakcijai Žinanti!
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Krikščionių demokratų partijos 
trečioji konferencija

EUROPOS LIETUVIS

Tapti valstybės žmonėmis
Krikščionių demokratų partija 

(LKDP) pagal narių skaičių - antroji 
partija Lietuvoje, jos gretose - 7,5 tūks
tančio žmonių, 9 atstovai Seime. Partija 
įkurta 1917 m., atkurta 1989 m. Šių 
metų pradžioje LKDP tapo Europos 
krikščionių demokratų sąjungos nare. 
Dvi dienas Vilniuje vyko LKDP trečio
ji po partijos atkūrimo konferencija. 
Išklausyta partijos valdybos pirmininko 
P. Katiliaus ataskaita, vicepirmininko 
A. Saudargo pranešimas. Priimta nauja 
partijos veiklos Programa bei Statuto 
pataisos. Vyko diskusijos dėl moterų ir 
jaunimo sekcijų steigimo. Nuo šiol 
LKDP turės kelias sekcijas, kurios 
dirbs savarankiškai.

Konferencijoje dalyvavo daug sve
čių: Europos Krikščionių demokratų 
sąjungos generalinis sekretorius T. 
Jensenas, krikščionių demokratų dele
gacijos iš Lenkijos, Slovakijos, Latvi
jos, Lietuvos politinių partijų vadovai. 
Bažnyčios hierarchai.

Konferencija priėmė kelias rezoliu
cijas.

Rezoliucijoje "Dėl grėsmės demo
kratijai Lietuvoje“ nurodoma, kad 
laimėjusi rinkimus LDDP ėmėsi telkti 
valdžią į vienos partijos rankas: vėl 
politizuojami teismai, įskaitant ir 
Konstitucini teismą, kurie tampa rea
liai priklausomi nuo valdančiosios 
partijos; LDDP dauguma ignoruoja 
demokratijos principus Seime; su opo
zicijos nuomone Seime nesiskaitoma, 
nors ji atstovauja 40% rinkėjų valią; 
pažeidusi įstatymus, pakeitusi Seimo 
rinkimų įstatymą ir pritaikiusi jo vei
kimą atgal, beveik pusei metų praėjus 
po rinkimų naujai sudaryta LDDP 
kontroliuojama Vyriausioji rinkimų 
komisija neturėdama tam įgaliojimų 
atėmė trims Seimo nariams mandatus 
ir be naujų rinkimų perdavė valdan
čiosios partijos kandidatams; be kons
titucinio pagrindo ir nelaukdama nau
jų rinkimų nutarė paleisti Lietuvos 
sostinės gyventojų išrinktą savivaldos 
tarybą ir paskirti valdančiajai partijai 
paklusnų administratorių; kėsindamas! 
i žmonių teisę laisvai gauti nepriklau
somą informaciją, turėti ir laisvai 
skleisti savo pažiūras, LDDP kliudo 
LKDP ir kitoms opozicinėms politi
nėms jėgoms laisvai reikšti savo po
žiūrį svarbiausiais valstybės ir visuo
menės gyvenimo klausimais per vie
nintelę valstybinę televiziją; televizi
jos politinės laidos faktiškai cenzūruo

jamos; varžomos katalikiškos laidos; 
trukdoma steigtis nepriklausomiems 
televizijos kanalams; valstybinių tar
nybų darbuotojai, tarp jų ir valstybinės 
televizijos, atleidžiami dėl skirtingų 
negu LDDP politinių pažiūrų.

Konferencija konstatavo, kad Lie
tuvos krikščionių demokratų partija 
yra priversta veikti grėsmės demokra
tijai sąlygomis.

Konferencija nusprendė visomis 
išgalėmis ir būdais priešintis demo
kratijos pažeidimams visose viešojo 
gyvenimo srityse.

Konferencija įpareigojo LKDP 
vadovybę fiksuoti ir kaupti informaci
ją apie visus demokratijos pažei
dimus, juos skelbti ir aiškinti visuo
menei. apie demokratijos pažeidimus 
informuoti kitų valstybių krikščionių 
demokratų partijas ir ieškoti paramos 
saugant demokratiją Lietuvoje.

Kitoje rezoliucijoje "Dėl reinte
gracijos į Rusiją pavojaus“ pasisako
ma už formulę "integracija į Europą, 
neatmetant bendradarbiavimo su 
Rytais" kaip alternatyvą formulei "re- 
integracija į Rytus, neatmetant bend
radarbiavimo su Europą". Konsta
tuojama, kad per penkis mėnesius 
atsiskleidusios LDDP vyriausybės 
pozicijos dėl Surguto derybų, bendrų 
su Rusija karinių įmonių, kitų Lietu
vos įmonių perleidimo Rusijai, žalos 
Lietuvai atlyginimo, atsiskaitymų už 
Lietuvos produkciją ir paslaugas rodo 
šios vyriausybės ryškią politinę orien
taciją į vienpusišką reintegraciją į 
Rusiją. Krikščionių demokratų parti
jos vadovybei ir frakcijai Seime pa
vesta reikalauti iš vyriausybės, kitų 
valstybės įstaigų ir pareigūnų išsamios 
informacijos ir viešumo apie pozicijas 
bei politines teisines nuostatas, rengia
mus sprendimus ir konkrečius žings
nius santykiuose su Rusija bei NVS.

Priimta rezoliucija ir dėl naftos termi
nalo statybos, kviečiama išsiaiškinti, kas 
kaltas dėl uždelstos statybos, ir siūloma 
greičiau parinkti terminalo vietą.

Priimtas kreipimasis į Europos ir 
pasaulio krikščionių demokratų parti
jas dėl genocido sustabdymo Bosnijo
je ir Hercegovinoje.

Išrinkta LKDP taryba ir valdyba. 
Tarp 15 valdybos narių - septyni Sei
mo nariai. Valdybos pirmininku vėl 
išrinktas P. Katilius, vicepirmininku - 
A. Saudargas.

ELR

Lietuvos demokratinės darbo par
tijos (LDDP) trečiasis suvažiavimas 
nepakeitė strateginės partijos orien
tacijos - socialdemokratija, social- 
reformizmas, teisinių valstybės pa
grindų sutvirtinimas. Tačiau partija, 
kurią, anot filosofo Albino Lozurai- 
čio (Seimo narys, LDDP Tarybos 
Prezidiumo narys), "gyvenimas iš
stūmė iš opozicijos į poziciją“, priva
lėjo permąstyti save, savo veiklą, pa
galiau neilgą savo istoriją. Būtinas 
buvo ir vadovybės atnaujinimas - tai 
ir padaryta: išrinkti 2 nauji LDDP 
pirmininko pavaduotojai, apie pusė 
naujų Tarybos prezidiumo narių, taip 
pat 45 proc. naujų Tarybos narių.

Patvirtinta nauja LDDP Statuto 
redakcija. Vienas pagrindinių pakei
timų - tai partijos ir LDDP frakcijos 
Seime, taip pat savivaldybėse santy
kiai. Pusė LDDP frakcijos narių į 
LDDP Tarybą išrinkti tiesiogiai slap
tu balsavimu, likusieji (o jų - 40) gali 
dalyvauti Tarybos darbe, turėdami 
sprendžiamąjį balsą. Statutas regla
mentuoja partijos ir jos remtų Seimo 
narių, ministrų santykius, atskaito
mybę, taip pat partijos pagalbą visoms 
valstybės instancijoms toliau re
formuojant ūkį, švietimą, kultūrą ir t.t.

Ne tik nauja partijos situacija - iš 
opozicijos į poziciją - bet ir būtinu
mas išrinkti naują lyderį (A. Brazaus
kas, tapęs Prezidentu, pagal Konsti
tuciją iš partijos veiklos pasitraukė) 
sąlygojo šį suvažiavimą. Mat pagal 
LDDP Statutą partijos pirmininkas 
gali būti renkamas tik tiesiogiai slap
tu balsavimu suvažiavime. Si demo

kratiška nuostata užkerta kelią rinkti 
lyderį siaurame partijos elito rate ir 
apskritai priimti lemiamus sprendi
mus, nepasitarus su partijos dauguma, 
kaip ne sykį atsitiko kitoms Lietuvos 
partijoms, kuomet jų vadovybė priim
davo sprendimus, neatitinkančius dau
gelio nuostatų. Todėl, mano nuomone,, 
šios partijos pralaimėjo rinkimus.

Partijos pirmininku išrinktas Lietu
vos Respublikos Ministras Pirminin
kas Adolfas Šleževičius. Ir nors į par
tijos pirmininko postą buvo siūlomi J. 
Karosas (LDDP frakcijos Seime pir
mininkas), P. Gylys (užsienio reikalų 
ministras) ir šių eilučių autorius, jie at
siėmė savo kandidatūras. Manau, kad 
naujojo LDDP lyderio A. Šleževičiaus 
išrinkimas turės nemažai politinių pa
sekmių, apie kurias kol kas spauda be
veik nekalba. Tai naujo politologinio 
precedento sukūrimas po 1990 m. ko
vo 1 l-osios. kuomet Premjeras yra 
partijos, kuri turi daugumą Seime, ly
deris (lyg šiol visi 5 mūsų premjerai 
buvo nepartiniai ir jokioms partijoms 
neatsakingi, už jokių partijų prestižą 
savo veikla nelaiduojantys). Šis prece
dentas liudija apie LDDP siekimą 
elgtis pagal klasikinius Vakarų demo
kratijos kanonus. Tai ir naujojo di
džiausios šalies partijos lyderio iškėli
mas, jo kaip Premjero pozicijos sutvir
tinimas, kas, mano nuomone, gali tap
ti valdžios stabilurrio ir vyriausybės, 
kaip vykdomosios valdžios, nepri
klausomumo ir savarankiškumo fak
toriumi.

Suvažiavimas atnaujino LDDP 
Programą, pagilino ir paryškino mūsų 
vertybių sistemą, pamėgino įvertinti 
partijos istorinį kelią. Beje, socialde
mokratinė mūsų partijos orientacija 
neatmeta liberalesnio požiūrio į eko
nomikos, finansų bei ūkio reformą. 
Mūsų orientacija - ne dogmatinė, kas 
būdinga daugeliui Lietuvos partijų. Ji 
pakankamai lanksti ir būtent čia dar 
viena iš mūsų pergalės rinkimuose 
priežasčių. Lankstumas nereiškia, jog 
mes neturime principų. Jis reiškia, jog 
mes realistiškai žvelgiame į tuos ob
jektyvius procesus, kurie yra būdingi 
šiam postkomunistiniam reformų, de
mokratijos įtvirtinimo laikotarpiui.

Taip pat buvo priimtos "Artimiau
sios LDDP veiklos kryptys“, kuriose 
aptartos ir numatytos visų partijos ins
titucijų konkrečios priemonės, remia

ma vyriausybės programa, numato
mos naujos partijos klubų veiklos 
formos.

Manau, jog suvažiavimas vyko 
savikritiška ir tolerantiška dvasia, tuo 
jis gerokai skyrėsi nuo nuolat vyks
tančių kitų politinių jėgų forumų, ku
riuose dažniausiai keiksnojami opo
nentai, ieškoma vienos visų bėdų 
priežasties (pavyzdžiui, "dėl visko 
kalti tautos priešai, kurių pilna vi
sur"). Visi oratoriai buvo susirūpinę 
esama sunkia krašto ūkio būkle, ana
lizavo padėtį.

Tiesa sakant, tą suvažiavimo dva
sią pastebėjo mūsų svečiai iš užsie
nio, kuriems buvo surengtas apskri
tas stalas nuomonėms pasikeisti. 
Suvažiavime dalyvavo praktiškai vi
sų kaimyninių Skandinavijos, Balti
jos kraštų, Vidurio Europos, taip pat 
Rusijos socialdemokratinės ir kairių
jų pakraipos partijų atstovai. Įdomu 
tai, kad į LDDP suvažiavimą buvo 
pakviestos ir visos Lietuvos partijos, 
tačiau, matyt, dėl baimės "susitepti 
su komunistais" jame nedalyvavo... 
Išskyrus krikščionių demokratų są
jungos narius - Kazį Bobelį ir Vikto
rą Petkų. Likimo ironija, kad buvęs 
VLIK'o lyderis ir Helsinkio grupės 
įkūrėjas nepabūgo ir nepakluso bu
vusio režimo padiktuotiems prieta
rams ir į suvažiavimą atvyko...

Kaip jau minėjau, mano nuomo
ne, šio suvažiavimo reikšmė nėra dar 
pakankamai įvertinta. Kaip vienas iš 
partijos vadovų, darau išvadą, jog 
mums pavyko perrikiuoti opozicinės 
partijos gretas į tikrą pozicinę partiją.

Gyvenimas parodys, ar buvome 
teisūs, ar įvykdysime tai, ką užsibrė
žėme, tačiau LDDP nariai nusiteikę 
dirbti Lietuvai, kad būtų stabilizuota 
padėtis, išeita iš gilios krizės, į kurią 
įstūmė pirmtakų apsvaigimas nuo 
valdžios. Beje, dirbsime, manau, ap
galvotai, nesikarščiuodami, remda
miesi profesionaliu požiūriu į politi
ką, krašto ūkį. Ir kas svarbiausia, - 
turėdami nusiteikimo tapti tikrais 
valstybės žmonėmis, o ne politikuo
jančiais, gražiais žodžiais dangstan
čius savo smulkius asmeninius inte
resus bei ambicijas.

Gediminas Kirkilas 
LDDP pirmininko 

pirmasis pavaduotojas,
Seimo narys

Progresive Tours Ltd.
Nuomonės

Lietuvos renesanso saulėlydis?
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 16d., . 
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 atmokėti £50.00 depo šito.

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

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

Dėl individualiu-kelionių i 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 
ARTA 50669, ATOL 447 ir IATA narė

Užs. 789

Lietuvos atgimimas daugeliui tau
tiečių buvo tarsi atsitiktinis nubudimas, 
trumpalaikis ir greitai atsibosiantis 
reiškinys. Prasigėrusiai darbininkijai ir 
praktiškai visam kaimui, paskendusiam 
alkoholizmo liūne, ne labai ir supranta
mas žodis laisvė...

Ne kartą autobusuose ar parduotu
vėse teko girdėti: "Man tas pats, kur aš 
gyvensiu, laisvoj Lietuvoj ar okupuo
to), svarbu man, kad būtų gerai, svarbu, 
kad aš visko turėčiau“. Penkiasdešimt 
metų sovietinės "narkozės“ galiojimo 
terminas mūsų krašte dar nesibaigęs. 
Dar liūdniau, kad per daug komunizmu 
dvokiančių reiškinių vėl atsiranda mū
sų gyvenime, per daug paslapčių gau
bia Seimo ir vyriausybės rūmus. Sek
dami Lietuvos politini gyvenimą, gali
me lengvai pastebėti vis didesnį pozici
jos spaudimą opozicijai, pastarosios ig
noravimą, stengimąsi nekreipti į ją dė
mesio. Pakanka pasiklausyti Seimo po
sėdžių transliacijų per Lietuvos radiją, 
ir supranti, jog kai kuriems "galingie
siems“ opozicija - tai tarsi mažas nepa
klusnus kūdikis, kurį lengvai galima 
nuraminti griežtesniu žodžiu. Gaila tų 
Tėvynės Santaros deputatų, kurie dar 
bando, stengiasi siūlyti įvairius sprendi
mų ar nutarimų variantus. "Visaga
liams“ tai paprasčiausiai neįdomu, ne
reikšminga, nes visi nutarimai ir spren
dimai priimami pagal suredaguotą ir 
gerai patikrintą scenarijų. Didžiajai 
frakcijai pasikalbėjimo ir atsipalaida
vimo minute tampa tas laiko tarpas, kai 
tribūnoje kalba opozicijos nariai: labai 

geras pavyzdys - pono G. Vagnoriaus, 
ponios E. Kunevičienės ir kitų opozici
jos deputatų siūlymai, stengimasis pa
teikti savus variantus dėl kainų politikos, 
naujos vyriausybės, dėl Konstitucinio 
teismo sudarymo ir t.t. Tokios pastangos 
vis dažniau tampa bereikšmėmis.

Ne gana to, kad į opozicijos pasiū
lymus visiškai neatsižvelgiama ją dar 
bandoma nutildyti. Tai patvirtina L. 
Tapino pareiškimas, kad kol jis būsiąs 
televizijos ir radijo generaliniu direkto
riumi, tol opozicija neturėsianti pasto
vios savaitinės valandinės programos. 
Tai patvirtina pavyzdys su ponios L. 
Andrikienės kalba "Politikos" laidoje, 
kai jos pasisakymas buvo sukarpytas ir 
savaip perdirbtas. Apie tai byloja ir po
no V. Landsbergio komentaras dėl po
no A. Šleževičiaus paskyrimo premje
ru, kai iš jo pasisakymo buvo išmestos 
kritinės pastabos.

Manau, jog šiandien jau drąsiai ga
lime tvirtinti, jog LDDP apgavo savo 
rinkėjus (beje, tai pripažino ir vienas iš 
LDD partijos lyderių ponas G. Kirkilas 
savo interviu, kurį jis davė "Lietuvos 
aido" korespondentei). Rinkiminės 
kampanijos metu nuėjau į susitikimą su 
LDDP nariais, kurie buvo atvykę į 
Druskininkus. Tuo metu jie dievagojo
si, kad kainos nebus keliamos, kad tam 
tikrą laiko tarpą jos liksią stabilios, o 
po to palaipsniui mažėsią. Savo ausi
mis tai girdėjau ir galiu jausdamas atsa
komybę tai konstatuoti. Kas atsitiko po 
rinkimų? Kainos šoktelėjo vos ne dvi
gubai, o atlyginimai vos 15-20%. Taigi 

visi tie rinkiminiai pažadai LDDP ats
tovams buvo reikalingi patekti į val
džią, susigrąžinti prarastas privilegijas. 
Galbūt ir ne nuo jų dabar priklauso kai
nų politika, tačiau kam tada jie apgau
dinėjo žmones ir "pūtė miglas į akis“? 
Kodėl žadėjo neįmanomus dalykus, 
puikiai žinodami, jog tai tik iliuzija? 
Visiškai pagrįstai LDDP klijuojama eti
ketė "partijos, skirtos tik rinkimams“.

Labai didelį nerimą kelia pono A. 
Brazausko ir jo komandos vykdoma 
užsienio politika. Visiškai pagrįstai ga
lime tvirtinti, jog dabartinė Lietuvos 
valdžia nuolaidžiauja Rusijai. Tai rodo 
derybų su Rusija delegacijos pakeiti
mas, į ją įėjo visiškai nekompetetingi 
žmonės, o politikai ir teisininkai, turin
tys šiokios tokios patirties, buvo išgrūs
ti lauk. Nėra abejonių, kad A. Brazaus
ko komanda trokšta vienvaldystės ir to
dėl stengiasi, kad nei vienoje komisijo
je ar delegacijoje nedominuotų dešinių
jų pažiūrų žmonės, net jeigu kalba eina 
ne apie vidaus, o apie išorės reikalus. 
Nežinia, kuo visa tai pasibaigs, tačiau 
kitas komunistinės vyriausybės detek
tyvas turi kur kas liūdnesnę atomazgą. 
Prisiminkime pono A. Sinevičiaus ke
lionę į Surguto pasitarimą - po jos kilo 
labai daug įtarimų, ar mūsų valstybės 
delegacija (beje, vienintelės iš Baltijos 
valstybių) nepasirašė ten kokių nors 
dokumentų, kas reikštų Lietuvos puoli
mą į NVS glėbį.

Audrius Valatkevičius
Druskininkai
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JE Lietuvos Ambasadorius V. Balickas sveikina 45-ųjį DBLS-gos suvažiavimų. Už stalo 
prezidiumo sekretorius 11. Gasperas ir prezidiumo pirmininkas VI. Gedmintas.

DBLS 45-ojo metinio suvažiavimo 
sveikinimai

|>|<l s t!<» direktorių valdybos pirmininkas .1. \IKts

DBLS suvažiavimas, įvykęs 1993 m. balandžio 
24-25 dienomis Londone, sveikina brolius ir seseris 
Nepriklausomoje Lietuvoje, demokratiškai išrinktų 
valstybės Prezidentų, Seimų, Vyriausybę, diplomati
nę tarnybų, visus lietuvius, esančius už Lietuvos ribų, 
juos jungiančias organizacijas PLB ir Sanryšų.

DBLS suvažiavimas kreipiasi į Didžiosios Britani
jos Parlamentų bei vyriausybę ir prašo remti Lietuvos 
pastangas Europos Parlamente, Jungtinių Tautų Orga
nizacijoje, Pasauliniame Banke ir kitose tarptautinėse 
organizacijose.

DBLS suvažiavimas prašo Lietuvos kaimynystėje 
esančias valstybes gerbti suverenios Lietuvos valsty
bines sienas, jos teritorijų ir vadovautis naudingos pre

kybos bei bendradarbiavimo sutartimis.
DBLS suvažiavimas pasižada visais būdais ir viso

mis išgalėmis remti Lietuvos valstybę ir jos institucijas.
DBLS suvažiavimas prašo Lietuvos Seimo ir Vy

riausybės, kad už Lietuvos ribų esantiems lietuviams 
būtų išsaugotos jų pilietinės teisės ir sudarytos pa
lankios sųlygos sugrįžti ir apsigyventi savo Tėvynėje.

DBLS suvažiavimas dėkoja Britanijos lietuviams, 
dosniai rėmusiems įvairius fondus, kurių lėšomis yra 
remiama Lietuvos politinė veikla bei humanitarinė 
pagalba, ir prašo toliau juos remti.

Sveikinimu komisija: VI. Dargis
Z. Juras
J. Maslauskas

Svečiai 45-ajame DBLS suvažiavime. Dr. A. Nesavas, Lietuvos Ambasados Londone patarėjas,
ir Lietuvos Seimo nariai p. L. Andrikienė bei prof. V. Landsbergis.

Suvažiavimo dalyviai. Antras iš dešinės - naujasis DBLS-gos Garbės 
narys J. Bendorius.

Iš kairės - Lietuvių Namų B-vės dirktorių valdybos pirmininkas V. 
O'Brien, ’’Europos lietuvio“ administratorė ir DBLS-gos raštinės vedėja 
N. Dargienė, S. Kasparas, ’’Europos lietuvio“ bendradarbis ir direktorių 
valdybos narys.

DBLS-gos Derby skyriaus pirmininkas J. Maslauskas (kairėje) ir J 
Cernis, DBLS Londono skyriaus pirmininkas.
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Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos 45-asis metinis 

suvažiavimas

Steigiama JT Lietuvos asociacija

45-tasis DBLS-gos metinis suva
žiavimas įvyko 1993 metų balandžio 
mėn. 24-25 dienomis Lietuvių Na
muose. Londone.

Suvažiavimą atidarė DBLS-gos 
centro valdybos pirmininkas Jaras 
Alkis, pasveikindamas suvažiavime 
DBLS-gos skyrių atstovus ir svečius. 
Tylos minute pagerbti per pastaruo
sius metus mirę nariai.

Sudarytas suvažiavimo darbo 
prezidiumas, pirmininku išrinktas 
Vladas Gedmintas, sekretoriumi - 
Henrikas Gasperas; mandatų-nomi- 
nacijų komisija: Elena Augaitytė, 
Irena Timmins, Joy Millar-Juoza- 
pavičienė; sveikinimų-rezoliucijų: 
Zigmas Juras, Vladas Dargis, Juozas 
Maslauskas.

Sveikinimai
Žodžiu suvažiavimą pasveikino 

Lietuvos Respublikos Ambasadorius 
Didžiojoje Britanijoje ir Šiaurės 
Airijoje Vincas Balickas. Telegramą 
atsiuntė Lietuvos Respublikos Užsie
nio reikalų ministras Povilas Gylys. 
Jis parašė: "Sveikinu Jus, susirinku
sius į eilinį Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos suvažiavimą, 
'lors Vilnių nuo Londono skiria 
tūkstančiai kilometrų, mes gerai ži
nome jūsų pasiaukojantį darbą, išlai
kant lietuvišką dvasią Didžiosios 
Britanijos Lietuvių bendruomenėje, 
plačią kultūrinę ir politinę veiklą 
sunkiais Lietuvai pokario dešimtme
čiais ir Jūsų narių vaidmenį atstatant 
Lietuvos nepriklausomybę. Šiandien 
kaip niekada Lietuvai yra reikalingos 
Jūsų žinios, parama ir patyrimas. 
Linkiu visiems suvažiavimo dele
gatams geros sveikatos ir ištvermės 
Jūsų nelengvame visuomeniniame 
darbe.“

Raštu pasveikino Petras B. 
Varkala, kun. dr. S. Matulis MIC.

Perskaitytas ir patvirtintas 44-ojo 
suvažiavimo protokolas.

Grupė suvažiavimo dalyvių: K. Tamošiūnas, A, Kvietelaitis ir P. 
Uogintas.

Vizitas Norvegijoje
Balandžio 26-27 dienomis Norve

gijos Karalystės sostinėje viešėjo Lie
tuvos premjeras Adolfas Šleževičius. 
Pagal suderintą programą, kurią, be 
kitų įvairių žinybų, padėjo parengti 
Lietuvos garbės konsulas Norvegijoje 
Leonas Bodas, per dvi dienas įvyko 
daugiau kaip dešimt premjero, kelio
nėje jį lydėjusių energetikos ministro 
Algimanto Stasiukyno ir užsienio 
reikalų ministro pavaduotojo Algirdo 
Miškinio susitikimų su šios šalies 
politikais, pramonės ir verslo atsto
vais.

Vertindamas vizito rezultatus, A. 
Šleževičius pokalbyje su Eltos kores
pondentu pažymėjo, jog tolesniam 
bendradarbiavimo plėtojimui tarp 
dviejų šalių neabejotinai teigiamai 
atsilieps sutartis dėl dvigubo apmo
kestinimo prekyboje netaikymo, kurią 
jis pasirašė su Norvegijos ministre 
pirmininke Gru Harlem Bruntland. Ši

Pranešimai
Pirmąjį pranešimą apie DBLS-gos 

metinę veiklą perskaitė centro valdy
bos pirmininkas Jaras Alkis (prane
šimas buvo paskelbtas "EL“, čia ne- 
kartojamas).

DBLS-gos Tarybos pranešimą pa
darė Kastytis Baublys. Jis sakė, kad 
per Tarybos suvažiavimą Wolver- 
hamptone buvo diskutuojama apie 
Lietuvių Namų ir Lietuvių Sodybos 
reikalus, bet nieko nenutarta.

VLIK'o - Tautos Fondo Didžiosios 
Britanijos atstovybės pirmininkas Kle
mensas Tamošiūnas padarė pranešimą 
apie fondo veiklą Didžiojoje Britani
joje. Jis sakė, jog fondo atstovybė tarsis 
su Tautos Fondo valdyba JAV, kad 
Didžiojoje Britanijoje surinkti pinigai 
būtų naudojami remti Lietuvos Res
publiką Britanijos atstovybės nuožiūra.

Tautinės Paramos Fondas įsteigtas 
remti Lietuvos politinius kalinius ir jų 
šeimas. Apie fondo veiklą kalbėjo 
Juozas Benderius. Jis sakė, kad fondo 
vadovybė daugiau neberinks aukų. 
Šiuo metu fondas dar turi daugiau ne
gu 6000 svarų. Fondas persiorientavo 
remti Lietuvoje Tremtinių sąjungą ir 
Sausio 13-tosios broliją.

Pagalbos Lietuvai Fondas įsteigtas 
1990 metais remti atgimstančią Tėvy
nę. Apie fondo veiklą kalbėjo Klemen
sas Tamošiūnas. Jis paminėjo, jog iš 
fondo sukauptų lėšų išleisti 1695 svarai 
paremti vieną pianistę, kad ji galėtų 
mokytis Londone. Tas faktas sukėlė 
delegatų nepasitenkinimą. Pinigai rink
ti Lietuvai remti, o išleidžiami pianisčių 
mokymui. Be to, fondo vadovybė dar 
buvo pakritikuota už dideles išlaidas 
Lietuvos vadovo kelionėms (fondo 
pranešimas buvo paskelbtas "EL“).

Apie Lithuanian Relief - Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus skyriaus Didžio
joje Britanijoje fondo reikalus kalbėjo 
Balys Butrimas (fondo pranešimas 
irgi buvo paskelbtas "EL“).

sutartis papildo ankstesnes - dėl lais
vosios prekybos ir investicijų garanti
jų bei apsaugos. Taigi sudaromos la
bai palankios sąlygos plėtoti prekybos 
ryšius, o jie iki šiol siekė vos 0,3 pro
cento viso mūsų importo ir eksporto.

"Norvegija kaip partnerė mums 
ypač patraukli ir dėl to, - pasakė prem
jeras, - kad ši Skandinavijos šalis turi 
didžiulę naftos gavybos ir perdirbimo 
pramonę, jūrų žvejybos, taip pat žuvų, 
medienos perdirbimo pramonę, teleko
munikacijų kūrimo patirtį. Per susi
tikimus su pasaulio rinkoje didelę įtaką 
turinčių "Stat Oil“, "Alkatel“ ir kitų 
žinomų kompanijų atstovais mes pa
galiau išsiaiškinome, kaip galime tapti 
jų partneriais, manau, kad nuo ne vie
nerius metus trukusių kalbų apie ben
dradarbiavimą dabar galėsime pereiti 
prie bendrų programų įgyvendinimo.

Per susitikimą-konferenciją su 
Norvegijos biznio atstovais pavyko

Po fondų vadovų pranešimų iški
lo klausimas, kodėl Tautos Fondas, 
Tautinės Paramos ir Raudonojo kry
žiaus fondai surinktas aukas skirsto 
niekuomet nepasitardami su DBLS- 
gos centro valdyba.

Po galutinių pasisakymų ir disku
sijų visi pranešimai buvo priimti.

Sekmadienį, balandžio 25 dieną, 
po pamaldų Lietuvių Sodyboje suva
žiavimo dalyviai vėl susirinko į Lie
tuvių Namus. Mandatų-nominacijų 
komisija pranešė, kad suvažiavime 
dalyvauja: 14 skyrių 21 delegatas, at
skirų organizacijų 6 atstovai, centro 
valdybos ir Tarybos 8 atstovai. Iš 
viso - 687 balsai.

Į centro valdybą komisija pristatė 
tris kandidatus: Jarą Alkį, Vincent 
O'Brien ir Klemensą Tamošiūną. 
Slaptu balsavimu išrinkti į centro 
valdybą O'Brien, J. Alkis, kandidatu 
liko K. Tamošiūnas.

Į Tarybą kandidatais buvo pasiū
lyti Kastytis Baublys, Genovaitė Iva
nauskienė, Juozas Levinskas. Išrink
ti: K. Baublys, G. Ivanauskienė, kan
didatas Juozas Levinskas.

Išrinkta nauja revizijos komisija: 
B. Butrimas, P. Juzukevičius, E. 
Augaitytė. I mandatų-nominacijų ko
misiją išrinkti B. Levinskienė, J. Čer- 
nis, A. Kvietelaitis.

Centro valdyba pasiūlė, kad šiais 
metais suvažiavimas suteiktų DBLS 
Garbės nario titulus Steponui Nenortui, 
Juozui Bendoriui, Napoleonui Žvirbliui 
ir Jonui Zokui už lietuvišką veiklą. 
Suvažiavimas plojimais tam pritarė.

Debatuose kalbėta apie "Europos 
lietuvio“ kalbos svetimybes, jo toli
mesnę veiklą. Lietuvių Namų akcinė 
bendrovė vargu ar pajėgs jo leidybai 
toliau skirti dideles sumas pinigų. 
Kai kurias pateiktas rezoliucijas nu
tarta papildomai išnagrinėti ir svars
tyti jau kitame suvažiavime.

Buvo kalbėta apie pavasario lietu
vių sąskrydį Sodyboje, siūlyta, kad 
visi skyriai ruoštų išvykas per sąsk
rydį. Be to, buvo išsakytas pageidavi
mas, kad visi dalyvautume visuose 
lietuvių renginiuose.

Priimti sveikinimai spausdinami 
šiame "Europos lietuvyje“.

Suvažiavimas užbaigtas Tautos 
himnu.

Šis suvažiavimas pasižymėjo 
drausme, jaukia nuotaika.

I suvažiavimą buvo atvykę Lietu
vos Seimo opozicijos lyderis profe
sorius V. Landsbergis ir Seimo narė 
Laima Andrikienė. Apie jų vizitą ir 
Lietuvių Namų akcinės bendrovės 
akcininkų suvažiavimą papasakosi
me kitame numeryje.

Stasys Kasparas
Londonas

jiems išaiškinti, kokios yra galimybės 
investuoti užsienio kapitalą į Lietuvos 
rinką ir prioritetinių mūsų šakų plėto
tę. Šio susitikimo organizatoriai 
mums pasakė, kad artimiausiu metu į 
Lietuvą atvyks didelė grupė Norvegi
jos verslininkų, ketinančių čia kurti 
bendras ar savo kapitalo įmones. Tu
rėtume šiems susitikimams atsakingai 
pasirengti.

Beje, šiuo metu Norvegijos Stor- 
tinge (parlamente) svarstomas klausi
mas dėl 40 milijonų kronų skyrimo 
išvedamos rusų kariuomenės šeimų 
butams statyti. Jeigu šiam tikslui nu
matytos lėšos bus skirtos, matyt, ir 
mes galėtume padėti įgyvendinti šią 
programą.

Suprantama, padėkojau premjerei 
už kritiškais Lietuvai laikotarpiais 
Norvegijos vadovybės suteiktą politi
nę ir materialinę paramą. Manau, kad 
šis susitikimas ir pasikeitimas nuomo
nėmis šalis dominančiais klausimais 
pasitarnaus tolesniems santykiams“, - 
pasakė premjeras.

Prieš kurį laiką Jungtinių Tautų 
asociacijų pasaulinės federacijos 
(World Federation of United Na
tions Associations) generalinis sek
retorius daktaras Marekas Hag- 
majeris pranešė, kad Lietuvai leista 
įsteigti savo Jungtinių Tautų aso
ciaciją. Vilniuje įvyko asociacijos 
iniciatyvinės grupės pasitarimas. 
Jame dalyvavo žinomi Lietuvos 
kultūros, mokslo, visuomenės vei
kėjai.

Jungtinių Tautų Lietuvos aso
ciacija yra savanoriška nevyriausy
binė organizacija, atliekanti tarpi

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 ir 
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 - £70.

RŪBAI - 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 j 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

ninko vaidmenį tarp Jungtinių 
Tautų Organizacijos ir Lietuvos vy
riausybės. Jos tikslas - supažindinti 
šalies gyventojus su Jungtinių 
Tautų veiklos principais ir progra
momis.

Nacionalinės Jungtinių Tautų 
asociacijos veikia daugumoje pa
saulio šalių, postkomunistinėse Ry
tų ir Vidurio Europos valstybėse. Iš 
buvusių SSRS respublikų jos įs
teigtos tik Rusijoje ir Baltarusijoje. 
Lietuvai pirmajai iš nepriklausomų 
Baltijos šalių suteikta teisė įsteigti 
tokią asociaciją.
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AUKOS SPAUDAI
J. Levinskas - 7 sv.
P. Gimys - 4 sv.
V. Nedzinskas - 27 sv.
S. Starka - 2 sv.
J. Zokas - 2 sv.

UI aukas nuoširdtiai dėkojame.

Noriu mokyti vaikus lietuviu 
kalbos. Turiu aukštąjį išsilavi
nimą, galiu dirbti su 6-10 metų 
vaikais.

Mano vardas Ina. Gimiau ir 
abgau Lietuvoje. Man 35 metai, 
išsiskyrusi, turiu mažą dukrą. Gy
venu Švedijoje. Galiu bendrauti 
lietuvių, anglų, švedų kalbomis.

Laukiu pasiūlymų adresu:

INA VARNAITĖ-SJČSTRAND 
FJXDERHARVSGATAN 49 
S-424 66 ANGERED 
SWEDEN

NAUJI 
’’EUROPOS LIETUVIO" 

SKAITYTOJAI
1993 metams ’’Europos lietuvį“ 

užsiprenumeravo Arklvysk. Aud
rys Bačkis iš Vilniaus.

Lietuvos Raudonasis Kryžius 
gavo D. Pukštytės-Žilinskienės laiš
ką, prašant surasti tėvo brolį PUKŠ- 
TĮ ADOLFĄ, JONO, gim. 1918 m. 
Mažeikių apskr., Laužuvos valsčiuje, 
Žiopclių km. Iki 1963 m. su šeima 
gyveno Londone ir tuo laikotarpiu 
susirašinėjo su broliu Antanu ir seser
imi Barbora, gyvenančiais Lietuvoje.

Informaciją prašome siųsti 
adresu:

Lietuvos Raudonasis Kryžius
Gedimino pr. 3a 
2600 Vilnius
Lietuva

Lietuvoje staigiai mirus
ZIGMUI LEVINSKUI

reiškiame nuoširdžią užuo
jautą jo broliui Juozui Levins- 
kui, šeimai, giminėms ir pa
žįstamiems. Liūdime kartu su 
jumis.

DBLS Derby Valdyba ir 
nariai

PAMALDOS
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.

N. Pilcher - 7 sv.
P. Jazukevičius - 2 sv,
B. Puodžiūnienė - 2 sv.
V. Vilkenas - 5 sv.

LONDONE
SEKMINIŲ ŠVENTĖ 

SODYBOJE 
įvyks gegužės 30 d.

Šv. Mišios - 11.30 vai.
Autobusas išvyksta nuo Lietuvių 

bažnyčios 8.45 vai.; nuo Lietuvių 
Namų - 10.00 vai. Kaina vienam 
asmeniui į abi puses £6.

Pasirodys latvių, estų ir lietuvių 
šokių kolektyvai.

H<H<H<H<H<H<

SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Klubo narių metinis susirinki
mas įvyks š. m. gegužės 23 d. 
(sekmadieni) 17 vai. Klubo patal
pose, 345a Victoria Park Road, 
London E9.

Susirinkime bus skaitomas pra
nešimas apie 1992-1993 m Klubo 
veiklą, renkama valdyba 1993- 
1994 metams.

Kviečiame visus narius dalyvauti.

IŠVYKA PRIE JŪROS
Ši tradicinė Klubo išvyka bus 

liepos 3 d. (šeštadienį), Išva
žiuosime nuo Klubo patalpų 8.30 
vai.; nuo bažnyčios - 9 vai.

Kaina £3, norintys važiuoti 
užsirašo Klube.

Dėl ’’Vilties“ spaustuvėje vyks
tančių pasikeitimų ’’Europos lietu
vio“ Nr. 16 buvo atspausdintas 
vėliau nei numatyta leidybos gra
fike.

Atsiprašome skaitytojų Lietu
voje ir užsienyje.

ELR

(f A
5.3CE£‘W‘7'Ė5

Londone, ir Vilniuje 
leidžiamame

'E<UX£tfOS 
LITSlUltyyE'

V J
Vykstantiems į užsieni "EL" pataria gerai apsidrausti, kas padės išvengti Ilgos ar kitos 

nelaimės atveju susidariusių išlaidų, ir linki geros bei atmintinos kelionės!

BOLTONE
SKYRIAUS VEIKLA

Balandžio 4 d. vietiniai lietuviai 
susirinko einamųjų reikalų aptarti. 
Skyriaus pirmininkas H. Vaineikis 
trumpai pakalbėjo apie praėjusių 
metų veiklą ir ateities uždavinius. 
Buvo nutarta padaryti Velykų po
būvį, dalyvauti Boltono Baltijos 
Tautų vakare ir ruoštis Anglijos lie
tuvių Tautos šventės koncertui, ku
ris įvyks Boltone šių metų rugsėjo 
18 d.

Kasininkas H. Silius perskaitė 
pranešimą apie skyriaus kasos 
būklę, kuri visai patenkinama.

Vakaras praėjo labai jaukioje ir 
malonioje nuotaikoje.

Boltono lietuviai su šeimomis švenčia velykas. Centre kan. V. 
Kamaitis, dešinėje - pirmininkas H. Vaineikis.

NOTTINGHAME BRADFORDE
SUSIRINKIMAS

DBLS Nottinghamo skyrius šau
kia metini narių susirinkimą.

Susirinkimas įvyks gegužės 22 
d. (šeštadienį), 18.30 vai. Latvių 
klube, Standhill Rd., Nottinghame.

Bus renkama skyriaus valdyba, 
revizijos komisija, taip pat svarsto
mi skyriaus reikalai.

Visus skyriaus narius bei prijau
čiančius prašome dalyvauti.

Skyriaus valdyba

PRAŠOME PADĖTI
Mano 13 metų duktė Daiva 

Augustinavičiūtė serga neuroze. 
Jos gydymui užsienyje reikia 1,5 
tūkst dolerių. Vyras ligonis, šei
moje dar trys maži vaikai. Gal pa
dės kas nors iš tautiečių. Pinigus 
galima siųsti:

Lietuvos Taupomojo banko 
Kauno m. centro skyriaus filialas 
Nr. 6763/05, sąskaitos Nr. 30624, 
Kiškienė Leona, Igno.

Valiutinė sąskaita Lietuvoje:
LAIB korespondentinė sąskaita 

Nr. 07090173 Lietuvos banke.
Einamoji sąskaita Nr. 516070718 

LAIB Kauno filiale, Kiškienei 
Leonai.

Sąskaita užsienyje: Account 
No 35581398/07090173/516070718 
in the name of The Bank of Lit
huania

Kiškienei Leonai
Midland Bank PLC
P.O Box 181,27-27 Poultry
London EC2P 2BX
Telex. 888401
S.W.I.F.T. MJDLGB 22

Išnuomojami 
atskiri kambariai 

ir butai 
užsienio svečiams.
Mokestis valiuta.

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

VELYKŲ POBŪVIS
Balandžio 12-tą, antros Velykų 

dienos pietų metu, įvyko Boltono 
lietuvių tradicinis švenčių pobūvis, 
kuriame dalyvavo ir apylinkės dvasi
nis tėvas kan. V. Kamaitis.

Labai skanias ir gausias vaišes pa
ruošė vietinės šeimininkės O. Ei- 
dukienė, S. Keturakienė, M. Pau- 
liukonienė, Florence ir Francis Silius. 
Kan. V. Kamaičiui maistą palaimi
nus, pobūvis prasidėjo ir tęsėsi iki 
vėlaus popiečio.

Buvo skaniai pavalgyta, gerai 
pasivaišinta ir visi tautiečiai išsiskirs
tė patenkinti, kad Velykų šventės 
buvo dar vieną kartą drauge atšvęs
tos.

H. V.

SUSIRINKIMAS
DBLS skyriaus narių susirinkimas 

įvyks gegužės 16 d., 15.30 vai. 
"Vyties" klube. Bus skaitomas pra
nešimas iš Sąjungos suvažiavimo.

MANČESTERYJE
SUSIRINKIMAS

DBLS skyriaus narių susirin
kime gegužės 8 d„ 16.00 vai. Aid. 
Podvoiskienė skaitys pranešimą 
Mančesterio lietuvių klube iš 
DBLS Lietuvių Namų akcininkų 
suvažiavimo Londone.

Lietuvos Ambasada 
Londone

17 ESSEX VILLAS 
LONDON W8 7BP

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

Britų piliečiams vizos ne
reikalingos. Turintiems 
Travel Document arba 
Certificate of Identity 
vizos išduodamos: pirma
dieniais ir penktadieniais 
nuo 9 iki 12 vai., trečiadi
eniais nuo 15 iki 18 vai.

PRIVATI
LEIDYKLA
VILNIUJE

Priima užsakymus greitai ir 
nebrangiai išleisti autorių kny
gas.

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

PASAULYJE
Ribotas Jelcino 

laimėjimas
Nepaisant Rusijos žmonių išreikšto 

pasitikėjimo per referendumą prezj. 
dentui Jelcinui ir, svarbiausia, jo eko
nominėms reformoms, kurios dar ne
davė patenkinamų rezultatų, preziden
to kova su parlamentu nėra baigti, 
opozicija parlamente dar nepasiduoda. 
Tiesa, referendumas atmetė preziden
to reikalavimą tuojau paskelbti nauju 
rinkimus į parlamentą. Bet nėra abejo
nių, kad iniciatyva dabar penėjo į Jei- 
cino pusę. Prezidentas savo šalininkų 
raginamas kuo greičiau išnaudoti pro- 
gą >r įgyvendinti reikalingas reformas. 
Tikimasi, kad po Jelcino laimėjimo 
daugiau parlamentarų pereis į prezi- 
dento pusę. Svarbiausi uždaviniai yn 
nauja konstitucija, finansinė stabili
zacija ir parama biznieriams, ypaj 
privatiems prekybininkams, žemės 
ūkiui. Nemanoma, kad Jelcinas šiuo 
metu mėgins suvaržyti parlamento tei
ses, nors tas parlamentas ir norėjoj; 
pašalinti.
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Ar atsilaikys Serbija?
Bosnijoje visa bėda dėl vietos ser

bų. Bet Jungtinių Tautų įvestos labai 
griežtos sankcijos taikomos pačiai 
Serbijai, kuri yra laikoma atsakingai 
Bosnijos serbų rėmimą. Tos naujos 
sankcijos yra gana žiaurios - sustabdo
mas bet koks susisiekimas ir pagalbos 
tiekimas, išskyrus humanitarinę pagal
bą, užšaldomas Serbijos kapitalas už
sienyje. Svarbiausia - kariniai laivai 
tikrins susisiekimą Dunojaus upėje 
Žmonių gyvenimas Serbijoje jau da
bar yra labai blogas, bet pranešami 
jog jie esą pasiryžę ir labiau kentėti, 
kad būtų sukurta Didžioji Serbija.Tos 
paskutinės sankcijos pradedamos tai
kyti todėl, kad Bosnijos serbų vadas 
Karadzic savo parlamento įgaliotas at
sisakė pasirašyti Owen-Vance pasiū
lytą planą padalinti Bosniją į 10 kan
tonų.

( 
tank 

P“ 
D® 
siti 
sill

Esti 
įll| 
lxi 
tas 
te#

s

I® 
aatl 
Ml
F 
(is| 
tks 
ąl 
n 
IBS 
tos

Vis neramu Pietų 
Afrikoje

Komunistų partijos vado Chris 
Hani nužudymas sukrėtė visą Pietų 
Afriką, nes pasirodė, kad tai įvykdė ne 
vienišas lenkas Janusz. Tai buvo orga
nizuotas žygis siekiant sutrukdyti įgy
vendinti susitarimą perduoti valdžią 
juodiesiems, kurių svarbiausias sąjun
gininkas yra komunistų partija. Di
džiausią pasipriešinimą tokiam susita
rimui reiškia dešiniųjų konservatorių 
partija, keli jos vadai todėl buvo ates
tuoti. Nelaimei, kaip tik tuo pačiu 
metu mirė partijos vadas ir steigėja! 
dr. Treumicht. Bijoma, kad vietoje jo 
nebūtų agresyvesnio vado, kuris gali 
suaktyvinti kovą prieš prezidento de 
Klerk ir Nelson Mandelos susitarimą 
atiduota valdžia juodiesiems.
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Maastricht sutartis 
tebekybo ore

Dvi valstybės dar nėra galutinai 
priėmusios Europos bendravimo 
(Maastricht) sutarties - tai Danija ir 
Didžioji Britanija. Britanijos parla
mentas jau beveik užbaigė debatus, 
bet viskas priklauso nuo referendumo 
Danijoje, kur per pirmą referendum! 
sutartis buvo atmesta. Šį kartą buvo 
sakoma, kad visuomenė yra po lygia, 
pasidalinusi už ir prieš. Taip bent bu
vo, kol aistrų nepakurstė britų užsie
nio reikalų ministras Douglas Hurd 
Jis pakeitė savo ankstyvesnį pareiški
mą, žadanti nepalikti Danijos nuošaly
je, jei ji ir nepriimtų sutarties, ir pasa
kė, kad jei Danija nesutiks, tai likusios 
10 valstybių (vadinasi, ir Didžioji Bri
tanija) ieškos galimybių sudaryti tam
presnę bendruomenę ir be Danijos 
Manoma, kad tas pareiškimas gali tu
rėti didelės įtakos danų balsuotojams- 
kurie Didžiąją Britaniją laiko savo 
geriausiu draugu. Danijai priėmus 
Maastricht sutartį, ir Britanijos parla
mentas, ypač Lordų Rūmai, gali pa
lankiau į tai žiūrėti ir greičiau nubal
suoti už sutartį.
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