
Įvykiai Lietuvoje

Ratifikuotas Europos 
tarybos statutas

Seimas priėmė nutarimą "Dėl 
Lietuvos Respublikos įstojimo į 
Europos tarybą“. Vadovaudamasis 
Lietuvos Konstitucija Seimas nutarė 
prisijungti prie 1949 m. gegužės 5 d. 
Europos tarybos statuto, jį ratifikuo
damas.

Gegužės 14-ąją Europos tarybos 
ministrų taryba, gavusi parlamenti
nės asamblėjos pritarimą, turėtų ga
lutinai nuspręsti apie Lietuvos pri
ėmimą į tą tarptautinę organizaciją.

Europos parlamento 
delegacija Vilniuje

Gegužės 3-4 dienomis Lietuvoje 
lankėsi Europos parlamento dele
gacija, vadovaujama atstovės iš 
Danijos Kirsten Jensen. Svečiai su
sitiko su Prezidentu, Seimo pirmi
ninku, užsienio reikalų ministru. 
Delegacija taip pat lankėsi Latvijoje, 
Estijoje. Nuo jos rekomendacijų 
daug priklausys, kaip bus pažiūrėta į 
Lietuvos pageidavimą pradėti dery
bas dėl asocijuoto nario Europos 
bendrijoje statuso.

Susitikime su Prezidentu Kirsten 
Jensen pareiškė, kad malonu matyti 
parlamentą be barikadų - tai rodo 
tam tikrą stabilumą Lietuvoje. Dele
gacijos nariai domėjosi Lietuvos 
eksporto, ypač žemės ūkio produktų 
eksporto į Vakarų Europą ir į Rytus, 
galimybėmis, aiškinosi, kaip Lietu
va mėgins perorientuoti savo vien
pusę priklausomybę nuo energeti
kos išteklių importo iš Rusijos.

Dekretas 
dėl ambasadoriaus 

atšaukimo

Gegužės 5 dieną Lietuvos Res
publikos prezidentas, vadovaudama
sis Konstitucijos 84 straipsnio 3 
punktu ir atsižvelgdamas į vyriau
sybės teikimą, atšaukė Stasį Lozo
raitį iš Lietuvos Respublikos nepa
prastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus 
Jungtinėse Amerikos Valstijose pa
reigų.

"EL“ antrajame puslapyje patei
kiama įvairių Lietuvos politinių vei
kėjų, paties S. Lozoraičio, kandidato 
i jo vietą V. Čekanausko nuomonių 
dėl tokio sprendimo apžvalga.

Užsienio elektronika ir 
elektrotechnika

Didžiausia Baltijos valstybėse 

Gegužės 4-oji - šv. Florijono, ugniagesių globėjo, diena. Ji pirmą
kart paminėta Šiauliuose. Susirinkusieji į aikšte stebėjo miesto sukarin
tos priešgaisrinės apsaugos pareigūnų paradą, matė seniausią ir mo
derniausią priešgaisrinę ir gelbėjimo techniką. Šventėje dalyvavo ir 
Šiauliuose besisvečiuoją ugniagesiai iš Olandijos.

Antano Dilio (ELTA) nuotraukoje: dviejų arklių traukiamas 
rankinis gaisrų gesinimo siurblys, pagamintas Vokietijoje, naudotas 
amžiaus pradžioje.

elektrotechnikos ir elektronikos pa
roda ”Electrobalt-93“ veikė Lietu
vos parodų centre "Litexpo“. Į pir
mąją tokią specializuotą parodą 
mūsų šalyje savo produkciją atvežė 
daugiau kaip keturiasdešimt firmų iš 
dešimties šalių. Jos eksponavo ir de
monstravo energijos perdavimo ir 
paskirstymo bei gamtos apsaugos 
sistemas, įvairius kabelius, elektros 
stotis, ryšių ir videofonines priemo
nes, apšvietimo ir šildymo įrangą, 
namų apyvokos elektros prekes: 
plaukų džiovintuvus, lyginimo pre
sus, maisto gamybos automatus, gri- 
lius ir daug kitų gaminių. Daugiau 
kaip ketvirtadalis visų dalyvių į pa
rodą Vilniuje atvyko iš Vokietijos. 
Šios šalies vyriausybė, skatindama 
firmų dalyvavimą, padengė apie 
penktadalį visų jų išlaidų. Plačiai 
parodoje atspindėjo ir Italijos elek
tronikos bei elektrotechnikos pra
monė.

Galima tikėtis paramos

Vyriausybės posėdyje pritarta 
Lietuvos narystei Europos komisijos 
dėl gyvulių snukio ir nagų ligų kon
trolės.

Snukio ir nagų liga - vienintelė 
gyvulių liga, kuriai likviduoti ir 
apsaugos priemonėms koordinuoti 
yra įkurta tarptautinė organizacija. 
FAO vadovybė pasiūlė ir Lietuvai 
tapti Europos komisijos nare. Nario 
mokestis - apie 3-3,5 tūkst. JAV do
lerių per metus. Tačiau jeigu Lietu
va atsidurtų snukio ir nagų ligos 
grėsmės zonoje, už dezinfekciją, 
vakcinavimą, kitas apsaugos prie
mones reikėtų pakloti daugiau kaip 
25 mln. talonų.

Dabar, kai Lietuva taps FAO 
Europos komisijos nare, bus galima 
tikėtis pagalbos.

Paminėtos sukaktys

Gausiai susirinkę į savo klubą 
gegužės 5 d. Lietuvos rašytojai, 
vertėjai pažymėjo garbaus kole
gos, vieno iš vyriausiųjų sąjungos 
narių Dominyko Urbo 85-ąjį gim
tadienį.

Dar prieškario metais pradėjęs 
vertėjo ir redaktoriaus darbą, D. 
Urbas iš prancūzų, vokiečių, rusų, 
žydų, lenkų, latvių kalbų yra išver
tęs daug žymių pasaulinės literatū
ros kūrinių.

Vilniuje Mokslininkų rūmuose 
paminėti dviejų Jurgių Baltrušai
čių - poeto, diplomato, dirbusio 
Maskvoje, Paryžiuje ir jo sūnaus - 
jubiliejai.

Apie tai plačiau - kitame ”EL“ 
numeryje.

Pasaulį apiplaukę Lietuvos buriuotojai 
Londone

Balandžio 28 dieną Lietuvos 
buriuotojai atplaukė į Doverio 
uostą. Jie apsilankė Londone, bu
vo sustoję kelioms valandoms 
Londono Lietuvių Katalikų centre, 
jo svetainėje susitiko su londonie- 
čiais, popietinėmis valandomis 
svečiavosi Lietuvių Namuose, dar 
spėjo susitikti su keliolika lietu
vių, kurie dalyvavo DBLS-gos ir

Konstitucinis Teismas Lietuvoje 
imtas formuoti tuoj po to, kai vasario 
mėnesį buvo priimtas Konstitucinio 
Teismo įstatymas.

Teismą sudaro devyni teisėjai. Jo 
pirmininku tapo ilgametis Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos juridinio 
skyriaus vedėjas Juozas Žilys, dėl ku
rio kandidatūros didesnių nesutarimų 
tarp Seimo frakcijų nekilo. Tuo tarpu 
dėl teisėjų diskutuota audringai, ir kai 
kurie iš jų išsyk patvirtinti nebuvo. 
Teisėjais tapo Aukščiausiojo Teismo 
teisėjas Algirdas Gailiūnas, Nepri
klausomybės akto signataras Kęstutis 
Lapinskas, Aukščiausiojo Teismo tei
sėjas Zigmas Levickis, Vilniaus uni
versiteto teisės fakulteto baudžiamo
sios teisės katedros vedėjas Vladas 
Pavilonis, VU teisės fakulteto profe
sorius Pranas Rasimavičius, Aukš
čiausiojo Teismo teisėjaTeodora Stau- 
gaitienė. VU teisės fakulteto docentas 
Stasys Stačiokas ir teisingumo vice
ministras Stasys Šedbaras.

Paskutinysis iš teisėjų prisiekė 
Stasys Stačiokas. Jo kandidatūrą Sei
mui dukart siūlė Aukščiausiojo Teis
mo pirmininkas Mindaugas Lošys. 
Ponas S. Stačiokas yra liberalių pažiū
rų ir todėl mano, kad būtent dėl to jo 
patvirtinimas iš pradžių buvo blokuo
jamas kairėje Seimo pusėje. Pernai 
poną S. Stačioką Lietuvos Liberalų 
sąjunga buvo iškėlusi kandidatu į Sei
mo narius. Deja, ši politinė srovė mū
sų krašte kol kas nėra populiari. Stasys 
Stačiokas gimė 1937 metais Alytuje. 
Jis prisimena, kad 1951 ar 1952 me
tais iš SSRS konstitucijos (buvo tokia 
disciplina sovietinėse mokyklose) 
turėjo trejetą.

- Kažkada, pačioje jaunystėje, ma
niau. kad konstitucijos niekas nesu
pranta, - sako ponas S. Stačiokas. - 
Tik vėliau suvokiau, kad konstitucija 
Lietuvoje - tik tarp kitko, o kraštas 
valdomas administravimu.

Konstitucinis Teismas turės nagri
nėti bylas visų teisės šakų, tačiau tiktai 
kitu, aukštesniu lygmeniu - tiesioginio 
Konstitucijos taikymo. Priešingai nei 
kai kuriose Europos valstybėse (tar
kim, Vengrijoje), į šį teismą privatūs 
asmenys tiesiogiai kreiptis negalės - 
tiktai per žemesnį teismą ir tiktai tuo
met, jeigu išaiškėtų, kad buvo pritai
kytas įstatymas, prieštaraujantis Kons
titucijai. Ponas S. Stačiokas sako, jog 
nereikia tikėtis, kad Konstitucinis 
Teismas išspręs visas mūsų proble
mas. Ne, jis nepakeis egzistuojančios 
teisėsaugos sistemos - Lietuvoje ir to
liau išliks teisminė ginčų nagrinėjimo 
tvarka.

Konstituciniai teismai egzistuoja 
toli gražu ne visose šalyse. Tarkim. 
Jungtinėse Valstijose konstituciją aiš
kinti turi teisę bet kurio lygio teismas, 
nors konstitucinius precedentus kuria 
tiktai Aukščiausiasis Teismas. Po Ant
rojo pasaulinio karo konstituciniai 
teismai buvo įsteigti Vokietijoje, Itali
joje, o subyrėjus Sovietų imperijai - 
naujosiose nepriklausomose postko

LNB-vės suvažiavimuose. Buriuo
tojai: L. Eimantas, L. Ivanauskas, 
A. Puslys, S. Kudzevičius (kapi
tonas), J. Gvazdaitis, R. Ramanaus
kas, G. Pilaitis, R. Dargis ir bos- 
tonietė Reda Veitaitė.

Klaipėdos buriuotojų jachta 
"Lietuva“ iš gimtojo uosto buvo iš
lydėta pernai, balandžio 5-ąją. Ta
da ji pakėlė bures dalyvauti didžio

Konstitucijos pažeidinėti nedera 
net ir aukščiausiajai valdžiai

munistinėse valstybėse. Norvegijos 
konstitucija buvo priimta 1814 metais, 
ir nuo tol jos priežiūrą vykdo šios 
šalies teismai.

Pasak teisėjo S. Stačioko, aukštos 
civilizacijos, tikros demokratijos šaly
se įstatymų laikomasi iš įsitikinimų, o 
ne dėl galimų sankcijų, baudžiamo
sios atsakomybės. Teisinė sąmonė 
Lietuvoje labai ligota, tebeklesti teisi
nis nihilizmas. Buvusioje Aukščiau
siojoje Taryboje apie 40 jos deputatų 
buvo teisininkai, tačiau tai netrukdė 
priimti įstatymus, prieštaraujančius 
vienas kitam. Mūsų krašte neįprasta 
kreiptis į teismą, kad tasai apgintų pa
žeistas teises. Netgi priešingai - susi
darė neigiama pažiūra į žmogų, kuris 
nuolat bylinėjasi teismuose, ieškoda
mas teisybės. Kita vertus, įstatymų ne
tobulumas, biurokratizmo, vilkinimo 
įsišaknijimas nežadino piliečiams no
ro dėl savo teisių ar laisvių pažeidimo 
kreiptis būtent tenai. Kraštą valdant ne 
visuotinai priimtoms teisės normoms, 
bet biurokratinei valdininkijai, žmogus 
pirmiausia kreipdavosi į vieno ar kito 
lygio administracijos atstovus. Dabar 
tikimasi, kad pakankamai daug darbo 
nagrinėdami piliečių skundus turės 
Seimo kontrolieriai (ombudsmenai).

Ponas Stasys Stačiokas buvo tarp 
tų Lietuvos teisininkų, kurie 1988 m. 
su patobulintos LSSR konstitucijos 
projektu vyko į Maskvą. Tuomet, 
ankstyvojo M. Gorbačiovo laikais, dar 
buvo tikimasi rimtų politinių reformų, 
kurias Kremlius geranoriškai toleruotų.

- Konstitucija Lietuvai buvo reika
linga kaip oras, - sako Konstitucinio 
Teismo teisėjas Stasys Stačiokas. - 
Juk negalėjome ilgai likti su Laikinuo
ju Pagrindiniu Įstatymu.

Tačiau ponas S. Stačiokas nemano, 
kad paskubomis priimta Lietuvos 
Respublikos Konstitucija - tobula ir 
amžiams nekeičiama. Vis dėlto pažei
dinėti jos, vos tik priimtos, negalima 
niekam, netgi pačiai Aukščiausiajai 
valdžiai. Lietuvoje būtas luominio 
parlamentarizmo tradicijas carinė Ru
sija nutraukė tik 1840 m., kai buvo 

joje K. Kolumbo regatoje, skirtoje 
Amerikos atradimo 500-sioms 
metinėms.

Iš Amerikos žemyno “Lietuva“ 
Panamos kanalu išplaukė į Ramųjį 
vandenyną, aplankė Australiją, 
plaukė Indijos vandenynu, buvo 
sustojusi Keiptaune.

Stasys Kasparas
Londonas

oficialiai panaikintas Lietuvos Statu
tas. Ponas S. Stačiokas sako, kad 
prieškarinės Lietuvos Konstitucijoms, 
galiojusioms iki 1940 m., skiriama 
pernelyg mažai dėmesio, jis griežtai 
pasisako prieš jų diskreditavimą.

Daugelį Lietuvoje iki šiol galio
jančių įstatymų (o juk ne paslaptis - 
galioja ir daugelis LSSR įstatymų) 
reikės pakeisti, priderinant juos pagal 
Konstituciją. Tačiau teisėjas Stasys 
Stačiokas yra įsitikinęs, kad šiuo per
einamuoju laikotarpiu negalima me
chaniškai perimti tarptautinių aktų. 
Reikia, kad žmonės juos sąmoningai 
suprastų ir priimtų kaip savus, o ne 
kaip primestus iš svetur.

Kol kas Konstitucinio Teismo tei
sėjai susitikinėja Seime. Neseniai 
Teismui perduotas pastatas Gedimino 
prospekte, iš kurio bus iškraustyta 
Energetikos ministerija (prieš kelerius 
metus ten buvo įsikūręs kompartijos 
Vilniaus miesto komitetas).

Ponas Stasys Stačiokas prisipažįs
ta, kad ir pačiam Teismui dar daugelis 
klausimų nėra iki galo aiškūs. Jis sa
ko, kad būtina nuolatos bendrauti su 
įvairių pasaulio šalių teisininkais - 
tam. kad ugdytum save profesiškai, 
kad žinotum, kaip vieną ar kitą teisės 
sąvoką supranta ir interpretuoja tavo 
tolimieji kolegos. O Konstitucinio 
Teismo jau laukia rimtas darbas - opo
zicija tvirtina, kad trijų dešiniųjų Sei
mo narių mandatų atėmimas, Vilniaus 
miesto tarybos išvaikymas, Ministro 
Pirmininko tapimas LDDP lyderiu 
šiurkščiai pažeidžia Konstituciją.

Teiraujuosiu, ar galės mano kole
gos kreiptis į Konstitucinį Teismą, 
jeigu bus varžomos jų teisės gauti 
informaciją.

- Ne, - šypsosi Konstitucinio 
Teismo teisėjas Stasys Stačiokas, - 
tokius klausimus turėtų nagrinėti 
paprasti teismai. Štai jeigu būtų 
abejonių, kad remiamasi įstatymu, 
kuris pažeidžia konstitucinę spaudos 
laisvę. Seimo narių grupė galėtų 
kreiptis į Konstitucini Teįsmą.

Vitas Augaitis
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S. Lozoraičio atšaukimas: kerštas konkurentui ar diplomatinė reforma?
"Lietuvos užsienio reikalų ministro 

sprendimas atšaukti Lietuvos ambasa
dorių JAV Stasį lx>zoraitį yra nenau
dingas valstybei. Tai partinis spren
dimas. o galbūt susijęs ir su kitų 
aukštų pareigūnų asmenine antipatija 
bei kerštu konkurentui praėjusiuose 
Prezidento rinkimuose. Gaila, jeigu 
dėl tokių motyvų griaunama dar viena 
svarbi Lietuvos institucija. Naujajai 
Lietuvos valdžiai tai neprideda popu
liarumo nei Lietuvoje, nei JAV", - pa
sakyta Seimo opozicijos lyderio V. 
Landsbergio pareiškime.

Lietuvos spaudoje paskelbtas 
agentūros BNS pranešimas, kad atvirą 
nepasitenkinimą Lietuvos ambasado
riaus JAV veikla pareiškęs Preziden
tas. A. Brazauskas sakęs Lietuvos 
radijui, kad nors numatomas atšauki
mas sukelia "kai kurių emocijų, bet 
atrodo, kad tai visiškai logiška, kadangi 
ambasadorius turi atstovauti valstybei, 
palaikyti su ja santykius, informuoti ir 
Užsienio reikalų ministeriją, ir Prezi
dentą“. "Deja, mes šito nesulaukėm, 
jokio (S. Lozoraičio - BNS) ryšio su 
Lietuva nėra, ir iškilo abejonės, kam at
stovaujama - ar Lietuvai, ar kam ki
tam“, - sakęs A. Brazauskas ir pridūręs, 
kad "čia nėra jokių politinių aspektų, 
čia yra grynai dalykinis reikalas".

Duodamas interviu "Lietuvos ry
tui". S. Lozoraitis pasakė, kad neven
gęs kontaktų su Lietuvos valdžia. 
"Pripažįstu Konstituciją ir visus kons
titucinius organus. Esu kvietęs Prezi

dentą A. Brazauską į Holakausko mu
ziejaus atidarymą, kur jis būtų susilau
kęs nepaprastai daug viešo dėmesio, 
nes šiose iškilmėse dalyvavo Čekijos. 
Vengrijos. Albanijos. Portugalijos ir ki
tų valstybių prezidentai. Prezidentas at
sisakė. atsisakė ir užsienio reikalų mi
nistras. motyvuodami, kad neturi laiko".

Šešiasdešimt ketvertų metų am
žiaus elektronikos inžinierius Vytau
tas Čekanauskas vienintelis viešai pa
minėtas Lietuvos spaudoje kaip kandi
datas į atstovo Vašingtone postą. Jis 
gimė Kaune. 1944 m. pasitraukė į Vo
kietiją. į Ameriką emigravo 1949- 
siais. Los Andžele V. Čekanauskas 
dėstė istoriją šeštadieninėje lietuviš
koje mokykloje, reiškėsi Bendrame 
Amerikos lietuvių fonde BALF-e. 
JAV respublikonų partijoje. Amerikos 
ir Pasaulio lietuvių bendruomenėse. 
Amerikos lietuvių taryboje. Amerikos 
lietuvių tautinėje sąjungoje (tokią in
formaciją pateikė "Amerikos balsas"). 
Nuo 1977 m. V. Čekanauskas - Lietu
vos garbės konsulas Los Andžele. 
Prieš pradedant dirbti darbą Lietuvos 
diplomatinėje tarnyboje, jis turėtų pri
imti Lietuvos pilietybę.

Atsakydamas į klausimą, kaip 
vertina V. Čekanausko kandidatūrą į 
ambasadoriaus postą Vašingtone. S. 
Lozoraitis pasakė, kad visų pirma rei
kėtų pasiklausti Lietuvių bendruome
nės nuomonės. Jo žiniomis, to nebuvo 
padaryta. Juk bendruomenė padengia 
didžiąją dalį ambasados išlaidų. "Man 

atrodo, kad V. Čekanauskas - tik tarpi
nis variantas prieš paskiriant ambasa
dorių". - pareiškė S. Lozoraitis.

Užsienio reikalų ministras P. Gy
lys anksčiau žurnalistams priminė, 
kad skirti ir atšaukti ambasadorius yra 
Prezidento prerogatyva, o sprendimus 
dėl laikinųjų reikalų patikėtinių priima 
jis. V. Čekanauską planuojama skirti 
laikinuoju reikalų patikėtiniu. "Jeigu 
paaiškės, kad V. Čekanauskas nesusi
tvarko su laikinojo reikalų patikėtinio 
darbu, ambasadoriumi jis paskirtas 
nebus". - interviu "Lietuvos rytui“ 
pareiškė LDDP frakcijos Seime pir
mininkas J. Karosas. Kitas Lietuvos 
dienraštis "Respublika“ tvirtina, kad 
LDDP frakcijoje nėra visiško sutari
mo dėl ambasadoriaus bylos ir cituoja 
J. Karosos žodžius, kuris S. Lozorai
čio atšaukime matąs "tam tikrą nede- 
likatumą". Pasak jo. veikta neap- 
svarsčius tam tikrų politinių niuansų.

"Tiesa" remiasi Užsienio reikalų 
ministerijos vadovybės nuomone ir 
tvirtina, kad "S. Lozoraitis nėra tobu
las ir kaip profesionalas. Kadangi 
daugelį metų jam teko dirbti unikalio
mis sąlygomis, be įprastų diplomato 
darbui instrukcijų iš Tėvynės, gerokai 
šlubuoja dalykiškumas, ryšiai su mi
nisterija. Pastaroji guodžiasi, kad am
basadorius nėra atsiuntęs jokios infor
macijos apie atstovybės veiklą, netgi 
darbuotojų sąrašo, finansinių atas
kaitų". S. Lozoraitis per "Amerikos 
balsą“ tvirtino, kad nuo Kovo 1 1- 

osios iš Lietuvos nėra gavęs nė vienos 
instrukcijos. "Respublikai" jis sakė 
pasigendąs aiškių instrukcijų iš Vil
niaus. kuriose būtų apibrėžti Lietuvos 
interesai JAV.

Seimo opozicijos lyderis kaip vi
siškai neteisingą apibūdino informaci
ją, paskleistą BNS, neva buvęs Lie
tuvos parlamento pirmininkas V. 
Landsbergis jau anksčiau norėjęs "pa
žeminti“ ambasadorių S. Lozoraitį už 
jo nepriklausomą poziciją. "Tiesa“ 
primena, kad pernai rudenį dar AT 
pirmininko V. Landsbergio ir užsienio 
reikalų ministro A. Saudargo iniciaty
va S. Lozoraičiui buvo pasiūlytas am
basadoriaus postas Romoje, buvo gau
tas Italijos vadovybės sutikimas. Tai 
per "Amerikos balsą“ patvirtinęs ir 
pats S. Lozoraitis. Pasak dabartinio 
užsienio reikalų ministro P. Gylio, S. 
Lozoraičiui bus siūloma būti ambasa
doriumi Italijoje, esą tai būtų geriau
sias sprendimas. Atrodo, kad S. Lozo
raitis tokį pasiūlymą priims.

Seimo užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas K. Bobelis paneigė Vil
niuje sklandančius gandus, kad jis pats 
ar jo sūnus pretenduoją į S. Lozoraičio 
vietą Vašingtone, kad jis esąs S. Lo
zoraičio atšaukimo iniciatorius, bet 
patvirtino, kad užsienio reikalų minist
ras domėjosi jo nuomone apie am
basados Vašingtone veiklą, jis apie tai 
atsiliepęs kritiškai.

Seime žurnalistams buvo išplatin
tas Centro judėjimo tarybos pirminin

ko R. Ozolo pareiškimas: "Lietuvi 
Centro judėjimas pareiškia, kad S. L 
zoraičio atleidimą iš ambasadoriai! 
Jungtinėse Valstijose pareigų laikyi; 
nekompetentingu užsienio politikei 
žingsniu, galinčiu rimtai pakenkti L 
tuvos valstybės interesams".

Lietuvos laisvės lyga pareiškė.^ 
jeigu S. Lozoraitis neliks a m basai 
riumi. pradės prie Seimo rūmų bad 
protesto akciją.

"Tiesoje“ paskelbtas Amerika 
Lietuvių Tarybos pirmininko G. J.L 
zausko laiškas A. Brazauskui, Ame'; 
kos lietuvių tautinės sąjungos pirm 
ninko dr. L. Kriaučeliūno kreipimas! 
į P. Gylį, kuriuose palaikomas pasii 
lymas paskirti Lietuvos atstovu VjĮ 
šingtone V. Čekanauską.

"Lietuvos ryto“ dienraščiui atšaki 
damas į klausimą, kokią įtaką sutik 
mui tapti laikinuoju reikalų patikėtina 
JAV turi vienos ar kitos politinės pa 
tijos pergalė rinkimuose. V. Čekį 
nauskas atsakė, kad praėjusiais mete 
lapkričio mėnesį lankydamasis Liet 
voje (tai buvojo pirmasis ir paskuti® 
kartas po pasitraukimo) jis kalbėję, 
jog "rinkimuose dalyvavo lietuvi 
tauta ir pasakė, ko nori. Mes negalim 
eiti prieš žmonių valią. Mūsų pareit 
jiems padėti. Kuri partija ar grup 
laimėtų rinkimus, manau, tikro liet 
vio pareiga - dėti pastangas, kad 
Lietuvą kuo greičiau ateitų gere 
dienos“.

fli

Brangus valdininku 
protas!

"Kiek kainuoja lietuviškas 
intelektas?" - klausia K. Stoškus 
laikraštyje "Savininkas" N r. 9.

"Viskas brangsta, išskyrus 
tik... protą, išsilavinimą, na ir 
apskritai kūrybines pajėgas. Tary
binis socializmas nelabai tuos 
dalykus tebrangino, nebent pa
vykdavo ant jų užmauti ideologi
nius pavalkus. O nepriklausomai 
Lietuvai jų lyg ir visai nereikia. 
Už juos dabar tiek temoka, kad 
net abejingiausią pinigams tų su
gebėjimų savininką pradeda įžeis
ti: negi tik tų grašių tėra vertas ta
vo dešimtmečiais kauptas patyri
mas. Kam tada ugdyti talentus, 
saugoti gabumus, įgytas kvalifi
kacijas, jeigu šiandien vos egzis
tenciją tegalima palaikyti. Ir nie
kas nežino, ar ilgai dar ištvers.“ 
Toliau straipsnyje rašoma, kad 
daug kas ir neištveria. Pirmieji 
sparnus pakėlė sportininkai, dabar 
prasidėjęs menininkų išvykimo 
vajus. O galop ateis ir mokslinin
kų eilė. "Lietuva praranda geriau
sius kūrėjus. O turtingi Vakarai 
juos įsigyja... Nors Vakarų rinka, 
rodos, perpildyta, gabiausiems ji 
dar suranda vietos“. - reziumuo
jama straipsnyje. Autorius ironiš
kai pastebi, kad valdininkų algos 
Lietuvoje bent 8 kartus didesnės 
už protinio darbo žmogaus - ma
tyt, ir anų protas atitinkamai bran
gesnis... (Tik ar toli su tokiu 
"protu" nuvažiuosime - aut.)

Abejingumas ar 
imunitetas radiacijai ?
"Lietuvoje trūksta visko, ir 

ozono - taip pat" - rašoma "Res 
publikoje" 05 04. Tai ne vienin
telis straipsnis laikraštyje šia 
tema.

"Virš Lietuvos teritorijos pa
vojingai suplonėjęs ozono sluoks
nis. todėl kyla grėsmė žmonių 
sveikatai ir gyvybei“, - rašo "Res 
publika“. Primenama, kad ozono 
sluoksnis yra "tarsi šarvas, kuris 
apsaugo žmones, taip pat aug 
meniją. gyvūniją nuo saulės ultra 
violetinių spindulių, kurių srautas 
į žemę tuo didesnis, kuo plones
nis ozono sluoksnis“. Tačiau stai
ga atšilus Lietuvoje orams savait

galį žmonės pasipylė į gamtą 
degintis... "Šeštadienį Klaipėdos 
pliažai buvo pilnutėliai. Keltai iš 
uostamiesčio į Smiltynę kursavo 
perpildyti. Daugelis, paklausti, ar 
nebijo ozono skylės, apie kurią nuo 
ryto pavyzdingai skelbė tiek radi
jas, tiek televizija, tik gūžčiojo 
pečiais“. Po pliažą laksčiusio nė 
metų neturinčio nuogalio mama pa
aiškino: "jis gi radiacijos metais 
gimęs, jo organizmas jau moka ap
siginti“... Na, o tai, kad vakarop 
daugeliui klaipėdiškių ėmė perštėti 
akys, buvo aiškinama kaip "psichi
kos reakcija į iš anksto skelbtą pa
vojų“.

Pabusti Lietuvoje vis dar 
nenorima

"Vakarinės naujienos" 05 04 
straipsnyje "Ar lietuviai taps poli
glotais?“ praneša apie naujovę 
Lietuvos televizijoje - vietoj trans
liuoto Rusijos kanalo (transliuoja
mi du šios valstybės kanalai) kart
kartėmis imta leisti satelitines pro
gramas - anglų, vokiečių.

Žiūrovai, deja, tik piktinosi: 
"šimtai ir tūkstančiai žmonių puolė 
skambinti į visokias vyriausybines 
įstaigas, į televiziją ir radiją, į laik
raščių redakcijas, stebėdamiesi ir 
prašydami paaiškinti - kokį čia nau
ją televizijos patiekalą jiems patei
kė, kas yra virėjas ir ar ilgai ketina 
tuo patiekalu vaišinti nemokančius 

Vidaus reikalų ministro pavaduotojas Alvydas Svetulevičius su sve
čiais iš Vokietijos apžiūri Lietuvos policijai padovanotus automobilius.

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

daugumos Europos kalbų Lietu
vos žiūrovus? Kažkodėl nedėkingi 
piliečiai neparodė didelio entu
ziazmo dėl jiems suteiktos progos 
suartėti su Europos kultūra ir pa
reiškė. kad... jie mieliau žiūrėtų 
programą ta kalba, kurią supranta. 
Kitaip sakant, jiems geriau žvirb
lis rankoj, o ne briedis girioj". Be
je. kaip rašoma, naujosios studijos 
planuose - ekonominis švietimas, 
kalbų programos, per dvejus metus 
išmokančios žmones Europos kal
bų. O kol kas laikraštis priverstas 
spausdinti nelinksmą iliustraciją 
prie savo straipsnio - milžiniško 
šūsnio laiškų fotonuotrauką; laiškų, 
kuriuose prašoma "žvirblio"...

Dovana Lietuvos 
policijai

Apie tai informuoja "Tiesa" ir 
kiti laikraščiai 05 04. Vokietijos 
Meklenburgo - Vakarų Pomerani
jos žemės vidaus reikalų ministe
rija padovanojo Lietuvai 80 auto
mobilių, buvusios VDR policijos 
technikos.

Taip pat Lietuvos policininkai 
gavo ir tūkstantį radijo stočių. 10 
tūkstančių aprangos komplektų. 
Lietuvos vidaus reikalų ministro 
pavaduotojas, vidaus kariuomenės 
vadas generolas Alvydas Svetule- 
vičius padėkojo už svarią ir labai 
reikalingą paramą, ypač dabar, 
siaučiant nusikalstamumui. Buvo 
išreikštas tikėjimas, kad ateity 
Lietuva praturtės ir įstengs pati 
apsirūpinti reikiama technika.

V. Dimas

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
e

Dėl individualiu kelionių j Vilnių ar kitus Baltijos šalių miestus į 
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 U N10^

Progresive Tours Ltd. yra 
ABTA 50669, ATOL 447 ir 1ATA narė

Užs. 78’

ROCHDALE TRAVEL CENTRE
Eastern European Division

siūlo kelionę iš Londono į Vilnių ir 
atgal:

Pirmadieniais ir šeštadieniais 
Lietuvos Avialinija - £220 vienam asmeniui. Į 

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. 7£

----
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’’Romeo ir Juljeta“ - 
naujos interpretacijos galimybė

Gegužės 7 d. Lietuvos operos 
ir baleto teatre įvyko W. Shakes- 
peare'o tragedijos "Romeo ir 
Juljeta" pagal S. Prokofjevo mu
ziką premjera. Ta proga į Vilnių 
dviem dienom atvyko šio baleto 
režisierius ir choreografas, žymus 
rusų šokėjas ir baletmeisteris Vla
dimiras Vasiljevas.

Nors tai antras choreografo vi
zitas Vilniuje (pirmą kartą V. Va
siljevas lankėsi Lietuvoje po sau
sio 13-osios įvykių, kai kartu su 
keliais rusų inteligentijos atstovais 
atvyko išreikšti savo solidarumo), 
su Lietuvos baleto trupe jis dirba 
pirmą kartą. V. Vasiljevo many
mu. žmonės trupėje daro daugiau, 
nei yra įmanoma. Taip būna, kai 
žmonės myli savo darbą - tada ga
li įvykti stebuklas. Choreografas 
giriasi sėkme su Juljetos vaidmens 
atlikėjomis, kurių dabar jau yra 
dvi. Deja, sunkiau yra rasti Ro
meo - tai turi būti jaunas, bet ta
lentingas. labai techniškas ir kartu 
dramatiškas šokėjas.

V. Vasiljevo "Romeo ir Julje
tos" (jis yra šio baleto naujos re
dakcijos bendraautoris) ir kitų 
spektaklių pastatymai leidžia spė
ti. kad choreografas nesilaiko 

griežtai klasikinio baleto spektaklio 
kanonų. Maestro nuomone, meno 
negalima paversti muziejumi: "Tuo 
metu, kai statau spektaklį, viskas 
vyksta spontaniškai, nors pačią 
idėją aš išnešioju. metų metais gal
voju apie ją. Spektaklis turi estetiš
kai keistis - jam negalima suteikti 
kartą nustatytą ir nekintančią for
mą. Menas turi būti gyvas."

Kaip atsiranda mintis sukurti 
spektaklį? "Turiu išgirsti judesį ir 
pamatyti muziką, tik tada galiu 
statyti spektaklį. - pasakoja V. Va
siljevas. - S. Prokofjevas man yra 
vienas iš "matomų" kompozito
rių". Muzika, anot V. Vasiljevo, tu
ri būti kūrinio, tiek baleto, tiek ope
ros, širdis. Vadovaudamasis šia 
mintimi, choreografas padaro or
kestrą bei dirigentą Romeo ir Julje
tos tragedijos liudininkais ir daly
viais. Baleto žiūrovai mato įspūdin
gą reginį: dviejų aukštų scena, ku
rią skira orkestras, perkirstas dviem 
takeliais, jungiančiais abu scenos 
aukštus. Beje, pirmą kartą įvairius 
scenos lygius ir mašineriją V. Va
siljevas jau išbandė statydamas 
baletą "Ikaras“. Dirigentas diri
guoja atsisukęs veidu į žiūrovus - 
jis lyg pasakotojas. Sureikšminti 

orkestro vadovo vaidmenį buvo 
violončelisto bei dirigento Mstisla
vo Rostropovičiaus idėja, kai jis ir 
pasiūlė V. Vasiljevui sukurti ką 
nors bendrai, pavyzdžiui S. Prokof
jevo "Romeo ir Juljetą“. Po šio su
sitikimo Italijoje, grįžęs į Maskvą 
V. Vasiljevas pastatė "Romeo ir 
Juljetą" K. Stanislavskio-V. Nemi- 
rovičiaus Dančenkos teatre. Kaip 
sako V. Vasiljevas, jis niekada ne
manė imtis šio baleto pastatymo, 
nes buvo matęs daug jo redakcijų, 
labiausiai žavėjosi pačia pirmąja L. 
Lavrovskio, kur. atrodo, viskas jau 
buvo išsakyta. Tačiau naujos inter
pretacijos galimybė uždegė norą 
pastatyti S. Prokofjevo baletą. 
Dabar maestro mano, kad tai vienas 
brandžiausių jo pastatymų, kai 
pavyko harmoningai apjungti visus 
teatro komponentus, spektaklyje 
nėra antraeilių dalykų. Viskas 
pajungta W. Shakespeare'o tragedi
jos minčiai, išreikštai per genialą 
S. Prokofjevo muziką.

V. Vasiljevas, kalbėdamas apie 
sunkią baleto situaciją Lietuvoje ir 
Rusijoje, pažymėjo, kad krizę da
bar išgyvena ir Vakarai. Klasikinė 
rusų šokio mokykla, kuria Rusija 
gali išties didžiuotis, dažnai nuver-

Algimanto Žižiūno nuotr.

tinama ją reprezentuojančių viduti
nybių. Be to, nekuriami nauji pas
tatymai, į Vakarus dažniausiai ve
žami klasikiniai veikalai. Ir pačiuo
se Vakaruose pastatymų kiekybė, 
deja, nepereina į kokybę. Masišku
mas nepadeda atsirasti talentin
giems artistams ir baletmeiste
riams, nėra asmenybių. Darbas su 
tokia asmenybe kaip V. Vasiljevas, 
be abejo, turi teigiamo poveikio. 
Bet jis išdidžiai ir kartu su jumoru 
ištaria: "Taip, aš manau, kad esu 

asmenybe. Bet nuolatinis bend
ravimas su asmenybe yra pavojin
gas. Ji gali daryti smarkią įtaką ir 
galų gale užgožti žmones.“

V. Vasiljevas mano, kad "Ro
meo ir Juljeta" premjera - įvykis 
Lietuvos baleto gyvenime ir ma
žas žingsnis išbrendant iš krizės. 
Beje, šis spektaklis - pirma nese
niai įkurto Baleto fondo akcija, 
kurią finansuoja privati firma 
"Tosana“.

Erika Umbrasaitė

Šiauliuose - 
antrasis pasaulyje 
paminklas Motinai

Gegužės 2 dienų Šiauliuose Venslauskių namuose ("Auš
ros“ muziejuje) atidengtas antrasis pasaulyje paminklas 
Motinai. Jis skirtas daugiau kaip šimto vaikų motinai-augin
tojai ir pirmojo lietuviško spektaklio "Amerika pirtyje“ reži
sierei bei aktorei Stanislavai Jakševičiūtei-Venslauskienei.

Paminklas pastatytas už visuomenės, kai kurių įmonių ir 
firmų paaukotas lėšas. Jo skulptorius - Antanas Šnaras, ar
chitektas - Algimantas Černiauskas, dizaineris - Darius Lin
kevičius. Paminklo atidarymo iškilmėse dalyvavo Lietuvos 
Respublikos Ministras Pirmininkas Adolfas Šleževičius.

Pirmasis paminklas motinai šio amžiaus pradžioje pas
tatytas Norvegijos sostinėje Osle.

A. J. Greimo semiotikos auditorija

Algimanto Žižiūno nuotr.

Vos liesdamas daiktus ir žmones, 
Aš laikausi pats už savęs 
Ir einu be dangaus malonės 
Per pasaulio gatves.

Šiuo Henriko Radausko eilėraščiu 
"Laiškai sau pačiam“ Saulius Žukas 
pradėjo užsiėmimų ciklą "Paryžiaus 
semiotinės mokyklos teksto analizės 
principai“. Tai pirmosios semiotikos 
paskaitos, surengtos rudenį Vilniaus 
universitete įsikūrusio Algirdo Juliaus 
Greimo semiotinių studijų ir tyrimų 
centro iniciatyva. Jos vyksta 37-ojoje 
auditorijoje, kuri pavadinta Greimo 
auditorija. Tai senos Socialinių moks
lų aukštųjų studijų mokyklos Paryžiu
je studijų direktoriaus A. J. Greimo 
svajonės išsipildymas - Lietuvoje įs
teigti Semiotikos centrą. Profesoriaus 
sumanymu Vilniuje buvo organizuotas 
ir tarptautinis kolokviumas "Kasdieny
bės estetika Europoje“, kuris davė pra
džią laukiantiems dideliems darbams 
semiotikos srityje. Deja, pačio Greimo 
į šį renginį Lietuva jau nesulaukė. Tuo 
tarpu apie jį ir apie jo darbus kol kas 
daugiau žinoma tarptautiniame, o ne 
Lietuvos mokslo pasaulyje. Lietuvoje 
dar neišleisti A. J. Greimo Raštai, o 
gauta literatūra auditorijoje užima vos 
kelias lentynas. Tad Vilniaus semioti
kos centro vadovą Saulių Žuką rūpėjo 
paklausti apie lietuviškojo semiotikos 
mokslo perspektyvą.

- Jūs sakėte, kad pačią semiotiką 
įsivaizduojate kaip galingą instru
mentą, kuris leidžia padidinti žmo
gaus sąmoningumą. Šiandieną gyve
nantiems Lietuvoje to labai reikia, 
bet kas išmokys juos groti šiuo inst
rumentu?

- Aš norėčiau kalbėti ne tiek apie 
muzikavimą, kas daugeliui žmonių 
yra užsiėmimas laisvalaikiu, bet apie 
semiotinio galvojimo pritaikomumą 
kasdienos gyvenime. Tai padeda orien

Dar tada, kai Neva plukdė ledų 
lytis, grupė Seimo, Valstybinės re
gioninių problemų komisijos, kai ku
rių visuomeninių organizacijų atsto
vų aplankė Sankt Peterburgą. Gra
žiai ir įspūdingai buvo paminėtos 
Sankt Peterburgo lietuvių bendrijos 
įkūrimo metinės, atidengta memo
rialinė lenta M. K. Čiurlioniui, kuris 
šiame mieste yra neilgai gyvenęs.

Jo darbais susidomėjo ne tik lietu
vių bendrija, bet ir Sankt Peterburgo 
tarybos deputatai. Svarstėm, kaip pa

tuotis aplinkoje, gali lengviau per
prasti pašnekovą, suvoki, ką nutyli, o 
ką pernelyg pabrėžia norintis tavimi 
manipuliuoti politinis veikėjas arba 
televizijos diktorius. Neturiu iliuzijų, 
kad semiotika pakeistų pasaulį, tačiau 
įgudęs naudotis jos instrumentais tie
siog tampi (gali tapti) šiek tiek akyles
nis. O tai jau daug.

- Ar viliatės, kad atsiras daug A. J. 
Greimo mokinių ir pasekėjų ?

- Viltys viltimis, bet tam tikrą susi
domėjimą semiotinės idėjos kelia; jo
mis labiau domisi racionalesnio men
taliteto humanitarai. Ar pritaikoma ši 
teorija mokykloje? Kelių metų patirtis 
rodo, kad jau galima kalbėti apie šio
kius tokius laimėjimus. Kas skaito 
"Gimtojo žodžio“ žurnalą, jame rado 
publikuotus pamokų ciklus, kurie pa
remti semiotine teksto analizės teorija. 
Tiesa, pastaroji visai nedemonstruoja
ma. Minėtos publikacijos įkvėpė Mo
lėtų rajono lituanistus net rengti mo
kytojų seminarus. Tai tikrai įdomi, 
smalsi auditorija, su kuria galima pasi
šnekėti ir apie semiotiką.

- Paskaitose žadate daugiausia 
remtis Paryžiaus semiotikos mokyk
los teorija. Ar nebandėte sustruktū- 
rinti tai, kas būdinga lietuvių mokslui 
ir kultūrai?

- Man labiau patinka, man artimes
nė Paryžiaus mokyklos semiotika. Al
ternatyva būtų - amerikietiškoji se
miotikos pakraipa. Paryžiaus mokykla 
yra labiau susijusi su teksto analizė
mis, artimesnė literatūros kritikai. Se
miotika moko atidžiai įsižiūrėti į 
atskirą tekstą, į detalę ir joje įžiūrėti 
tam tikro kultūros etapo ar regiono sa
vitumus. Pirmai pradžiai to pakanka. 
Net ir nedidelio reiškinio analizė gali 
iškelti pamatinius klausimus, kurie vė
liau galbūt vers pamąstyti, ir bend
resnes nuomones apie mūsų ar kurią 
kitą kultūrą.

M. K. Čiurlionis - Sankt Peterburge

daryti, kad tame mieste būtų visame 
pasaulyje žinomo dailininko darbų re
produkcijų.

Padedant M. K. Čiurlionio valsty
biniam dailės muziejui, čia dirbančiai 
aktyviai "Vilnijos“ draugijos Kauno 
skyriaus narei Birutei Federavičienei, 
buvo surastas 1970 m. išleistas M. K. 
Čiurlionio paveikslų reprodukcijų 
albumas.

Daug padėjo ir "Sanryša“. Jos dėka 
visoms reprodukcijoms (o jų 32) buvo 
gauti rėmai. Kauniečiai parūpino šiek

- Minėjote, jog kitiems mokslo 
metams į Universitetą žadate kviestis 
dėstytojų iš užsienio. Gal turime 
ryškių lie tūrių semiotikų ?

- Mokslininkus iš užsienio galėsi
me kviestis tik gavę pinigų jų kelio
nėms. Ieškome paramų tarptautiniuo
se fonduose. Taigi žiūrėsim. Jau dabar 
svaibu ir patiems suburti pakankamai 
kvalifikuotą auditoriją, kuriai atvykę 
profesoriai galėtų skaityti specialius 
kursus. Tarp išeivijos lietuvių semioti
ka domisi gal tik vienas kitas.

- Be Paryžiaus, ar Vilniaus semio
tikos centras bendrauja su kitais 
užsienio centrais?

- Jau sakiau, kad mes labiau domi
mės paryžietiškąja semiotikos mokyk
la. Žinoma, profesoriui A. J. Greimui 
padedant, esame užmezgę šiokius to
kius ryšius ir su kitų šalių centruose 
dirbančiais mokslininkais. Su jais pra
eitą rudenį rengėme minėtą kolokviu
mą "Kasdienybės estetika Europoje“. 
Bendraujame su suomių, čekų, rusų 
semiotikais. Tikimės, kad pažinčių 
gausės, jos intensyvės.

- Kodėl pradžiai pasirinkote poeti
nio teksto tyrinėjimus? Gal todėl, kad 
poezija - amžinasis tiesios ieškojimas: 
’’Negaliu nė vienam padėti/ Ir padėti 
man neprašau...“

- Poeziją pasirenku dėl dviejų prie
žasčių. Pedagoginės aplinkybės semi
narų metu verčia analizuoti nedidelės 
apimties tekstus. Juk kai kada visą 
paskaitą aptarinėjame porą eilėraščių 
posmų. Be to, poezija - visuomet šiek 
tiek mįslė, o semiotika gali parodyti 
jos įminimo kelius. Pastaruoju metu 
seminaruose dažniau pasirenku Ra
dausko eilėraščius. Jis - kietas riešutė
lis, tačiau žavi jo preciziškumas ku
riant poetinį vaizdą, jaučiant žodį, są
moningai panaudojant lietuvių poezi
jos medžiagą. Tačiau tai jau kita tema.

Danutė Šiaudinytė

tiek stiklų.
Greit Sankt Peterburgo lietuvių 

bendrija galės visu tuo džiaugtis. 
Manome, šia ekspozicija galės pasi
naudoti ir Sankt Peterburgo miesto 
deputatų taryba, juolab, pasak jos at
stovų, paveikslams vietos tikrai atsi
rastų. Si ekspozicija galėtų būti kilno
jamąja ir aplankyti daugelį lietuvių, 
gyvenančių už Respublikos ribų.

A. Kairys
Valstybinės regioninių problemą 

komisijos referentas
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Laiškas redaktoriui
Gerb. pone Redaktoriau,
Ačiū už "Europos lietuvį"! Kiek

vieną numerį skaitome su susidomėji
mu. Taip pat naudojame Jūsų medžia
gą mokslinėms studijoms Tasmanijos 
universitete.

Lietuvos Studijų Sambūris Tasma
nijos universitete dabar yra vienintelis 
universitete veikiąs Lietuvos akade
minių studijų centras Australijoje ir 
visame Pietiniame žemės pusrutulyje. 
Lig šiol jau užbaigtos 3 disertacijos, 
dabar rašomos dar dvi (anglų kalba). 
Sambūris taip pat išleido 2 žurnalus ir 
4 knygas apie Lietuvą.

"Europos lietuvio“ Nr. 1 1 (2246) 
išspausdinote E. Lucas laišką apie pa
minklus ir prašėte, kad ir kiti skaityto
jai pasisakytų.

Šitas skaitytojas visiškai sutinka su 
E. Lucas. Turtingi kraštai gali sau leis
ti ir prabangą, ir patogumus. Neturtin
gi kraštai turi atsargiai "pasėti“ kiek
vieną dolerį taip, kad jis duotų gražų 
derlių. Kitaip sakant, Lietuva pra
džioje turi investuoti visą valiutą že
mės ūkio pagerinimui, į mašinas, 
energijos gamyklas, specialistų apmo

kymui ir į kitus kapitalinius projektui 
kurie didins įdėtą kapitalą ir sykiu 
duos naujus vaisius. Tik tokiu būdu 
Lietuva galės pakilti i' vargo balos, 
kurion ją įmerkė okupantai rusai.

Tame pačiame numeryje rašote 
apie diplomatų algas. Šioje srityje LR 
vyriausybė galėtų sutaupyti kalnus va
liutos, per pusę sumažindama darbuo
tojus iš Lietuvos ir į jų vietą užver
buodama tinkamus vietinius lietuvius 
Kaip tame pačiame numeryje A. M 
Balašaitienė ypač taikliai rašo. į išeivi
ją dabar žiūrima tik "kaip į doleriu 
gausybės ragą". O mes galėjome dar 
daugiau Lietuvai padėti: toliau skleis
dami sistemingą informaciją užsieniui 
(ELTA biuleteniai. Baltic News); tal
kininkaudami Lietuvos ambasadoms, 
konsulatams, pirkliams; verbuodami 
nelietuvius mokytojus bei specialistus, 
kad vyktų į Lietuvą perduoti savo ži
nių vietiniams gyventojams ir 1.1.

Kol Lietuva apsižiūrės ir susipras, 
bus per vėlu, nes mūsų karta jau bus 
po velėna, o kita karta galvos kitaip.

Jus gerbiąs
Algis Taškūnas O A.M 
Senior Fellow, TUULS3

Balandžio 30 d. Vilniuje Menininkų rūmuose įvyko 
vakaras, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės Akto sig
nataro, diplomato ir visuomenės veikėjo Kazio Bizausko 
gimimo 100-mečiui paminėti.

Buvo perskaityti šie pranešimai: G. Gustaitės "K. 
Bizausko gyvenimo kelias“, D. Blažytės “Švietimo mi- 
nisteris Kazio Griniaus vyriausybėje“, R. Čepo "K. 
Bizauskas - Lietuvos diplomatas“, V. Žuko "K. Bizausko 
knygotyrinė veikla“.

Koncertavo muzikos akademijos kamerinis choras, 
vadovaujamas T. Šumsko.

Vakare dalyvavo Lietuvos Seimo komitetų pirminin

kai K. Bobelis, B. Genzelis, LDDP frakcijos pirmininkas 
J. Karosas.

Tos pačios dienos vidudienį Kaune, prie namo 
Vydūno 2, kuriame 1933-1940 metais gyveno K. Bizaus
kas, buvo atidengta memorialinė lenta. Iškilmingoje ce
remonijoje dalyvavo K. Bizausko duktė Prima, jo gimi
naitis P. Zunde.

Anksčiau K. Bizauskas buvo prisimintas Lietuvos 
rašytojų sąjungos klube (apie tai EL“ rašė N r. 15).

Algimanto Zižiūno nuotraukoje: grupė K. Bizausko 
artimųjų po minėjimo Menininkų rūmuose.

Kuriam aerouostui -
Kauno miesto savivaldybė gavo 

grupės JAV lietuvių pasiūlymą Stepo
no Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio 
per Atlantą 60-ųjų metinių proga vie
ną miesto aerouostą pavadinti didvy
rių vardu.

Kaune yra du aerouostai. Naujasis 
- Karmėlavos, senasis - Aleksoto, pas
tarajame ir turėjo nusileisti "Lituani- 
ca“. Iš Karmėlavos aerouosto dabar

Dariaus ir Girėno vardas?
kyla ir jame leidžiasi vietinių ir tarp
tautinių oro linijų lėktuvai, Aleksoto 
aerouostas tarnauja sportinei aviacijai.

Savivaldybė kreipėsi į kauniečius, 
siūlydama jiems pareikšti savo nuo
monę. Priimant sprendimą bus atsi
žvelgta ne tik į jų. bet ir kitų Lietuvos 
vietovių gyventojų, užsienyje gyve
nančių mūsų tautiečių nuomones.

ELR

’’Sanryša“: žvelkime ne tik į Vakarus, bet ir į Rytus
Statististikos duomenimis lietuvių 

viso yra 4,5 milijono, trečdalis tautos 
gyvena už Lietuvos ribų. Rytų kraš
tuose, buvusioje Sovietų Sąjungoje, 
gyvena daugiau kaip 250 tūkstančių 
lietuvių, bene sunkiausiai galėjusių 
išsaugoti savo tautybę. Per paskutinį 
šimtmetį beveik sunaikintas pasienio 
etninis plotas dabartinėje Baltarusijo
je, Latvijoje. Lenkijoje, daugiausia 
Suvalkų vaivadijoje, gyvenantys 35 
tūkstančiai tautiečių neturi mokyklų, 
kuriose visi dalykai būtų dėstomi 
gimtąja lietuvių kalba iš lietuviškų 
vadovėlių. Vieninteliame lietuviška
me Punsko licėjuje mokomasi iš va
dovėlių lenkų kalba. Net fizinis lavi
nimas - lenkiškai. Lietuviai neatsto
vaujami Lenkijos parlamente. Faktai 
byloja, kad savo darbą genocido vyk
dytojai lietuvių etninėse žemėse atliko 
sąžiningai: pavyzdžiui, iš 50 000 
Baltarusijos lietuvių liko maždaug 
18 000 etc.

Lietuvoje prasidėjęs atgimimas 
atgaivino lietuvių, gyvenančių NVS, 
Pabaltijyje, visame buvusiame socia
listiniame lageryje, tautinius siekius. 
Pirmiausia jie išsikovojo teisę sukurti 
savo bendruomenės, draugijos. 1989- 
1991 metais oficialiai įsikūrė Estijos. 
Latvijos. Ukrainos. Moldovos. Gru
zijos. Karaliaučiaus krašto ir Toms
ko. Bamaulo. Igarkos. Sankt Peter
burgo. Maskvos. Tilžės (Sovetsko) 
bei kitų miestų lietuvių draugijos. Jų 
pastangomis šiandien veikia daugiau 
kaip 40 sekmadieninių mokyklų, bū
relių. rengiamos vakaronės, koncer
tai. Lietuvių draugijų nariai aiškina 
Lietuvos nepriklausomos valstybės 
siekius, tikrąją padėtį Lietuvoje. Pri
siminkime tragiškuosius sausio įvy
kius. kada būtent šių žmonių pastan
gomis buvo organizuojami mitingai, 
piketai, paramos rinkimas Lietuvai. 
Didelis jų nuopelnas ir tai, kad šian
dien Rusijos žmonės žino tikrąją pa
dėtį Lietuvoje. Ši tautos dalis neišsi
gando persekiojimų, nors ir netie
sioginių. grasinimų atleisti iš darbo, 
aukojo savo asmeninį laiką ir santau
pas, kad pamatytų nepriklausomą 
Lietuvą ir kad jų vaikai joje gyventų.

Svetur gyvenančiais tautiečiais 
rūpinasi (kartais formaliai) valstybi
nės įstaigos, dešimtys visuomeninių 
judėjimų, organizacijų - Sąjūdis, Lie
tuvos kultūros fondas. "Sanryša“. 

"Lituanica", Pedagogų, Lietuvių kal
bos, Kraštotyros, Etninės kultūros, 
"Vilnijos“. Prūsos draugijos. Tremti
nių ir politinių kalinių sąjunga, Lietuv
ninkai, Žygeiviai, "Gervėčių“, "Raski- 
tos" klubai etc..

Deja, svetur gyvenantys tautiečiai 
dažnai pasiguodžia, jog dauguma šių 
organizacijų tik deklaruoja lietuvybę, 
ginčijasi dėl smulkmenų, nepasidalina 
įtakos sferomis. Ar pagrįsti šitie kaltini
mai, paklausėme Alfonsą Augulį, Vi
durio Europos ir SSSR lietuvių bend
rijų "Sanryšos" tarybos pirmininką.

- Keturiose ministerijose yra sky
riai, kurių darbuotojai turėtų rūpintis 
išeivių reikalais. Dažnai jų veikla apsi
riboja išeiviais, gyvenančiais anapus 
Atlanto. Taip, žinoma, lengviau. Bet 
niekas nepagalvoja, kad mes ir vėl 
skaldomės pagal principą "trys lietu
viai - penkios partijos". Pavyzdžiui, 
Kultūros ir švietimo ministerijoje yra 
ryšių su tautiečiais skyrius. Tačiau kai 
kalbėjome pas buvusį premjerą B. Lu
bį, šio sektoriaus darbuotojai net neži
nojo, kiek yra lietuviškų mokyklų Ry
tų kraštuose, kokios pagalbos joms 
reikia. Juk jie nė karto nebuvo nuva
žiavę paklausti Pelesos, Gervėčių ar 
kitų kraštų gyventojų, kaip jiems galė
tų padėti. Pirmas jų darbas turėtų būti 
susitarimas su tų kraštų, kuriuose gy
vena tautiečiai, švietimo ministerijo
mis. Šio susitarimo pagrindu galima 
būtų parengti ir pritaikyti vadovėlius, 
mokymosi programą. Pelesoje jau ku
ris laikas veikia lietuviška mokykla, 
bet jokie juridiniai dokumentai nėra 
sutvarkyti. I Gervėčių lietuvių kultū
ros centro statybas pareigūnai atvyko 
tik kai reikėjo palydėti PLB pirminin
ką p. B. Nainį. Ypač svarbi Rytams 
yra Socialinės apsaugos ministerija, 
kuriai priklauso rūpintis tremtinių ir 
kitų lietuvių grįžimo į gimtinę klausi
mais. Jos atstovai, kuriuos mes šiaip 
taip įkalbiname nuvažiuoti, elgiasi ne
atsakingai, formaliai. Kai aš bandau 
pareikšti konkrečius priekaištus, jie 
mane ignoruoja. Pavyzdys - machina
cijos su butais. Ministerijos kompiute
riuose yra duomenų apie pasipelnymo 
atvejus, kai vertelgos užsirašo į eilę 
butui gauti keliuose rajonuose, gavę 
butą jį parduoda už dolerius ir vėl 
pradeda viską iš naujo. Kai pabandai 
pajudinti šį užburtą ratą, gauni pasiū
lymą nesikišti. O ką veikia Vidaus rei

kalų ministerijos migracijos tarnyba, 
jei mes jau pusantrų metų niekaip ne
galime suteikti Lietuvoje studijuojan
tiems tautiečiams iš Pelesos, Gervėčių 
ir kitur pilietybės. Juk tai jų teisė, įra
šyta Konstitucijoje. Taip pat negalima 
be teismo atstatyti lietuviškų pavar
džių (kaip žinome, jos buvo rusina
mos, lenkinamos). "Sanryša“ tiesiog 
karo būsenoje su šia tarnyba. Užsienio 
reikalų ministerijos atitinkama tarnyba 
turėtų rūpintis lietuvių diaspora Rytų 
kraštuose. Deja, atstovai vyksta ten 
nenoriai. Negaliu suprasti tų valdi
ninkų, kurie atvažiuoja į tautiečių ap
gyvendintus kraštus ne tam, kad pa
bendrautų, ištartų jiems draugišką žo
dį. o tik dėl atžymos ataskaitoje ar ga
limybės pakeliauti. Kartais aš nesu
prantu, ar jie pareigūnai, ar turistai. 
Tokios aplinkybės tik kiršina bendro
ves. Jau susiskaldę Latvijos, Karaliau
čiaus, Vengrijos lietuvių bendruome
nės. Išeivija mums turi būti tautos da
lis, jos turtas, mes pernelyg maža tauta, 
kad galėtume apleisti trečdalį lietuvių.

- Tenka išgirsti nuomonę, kad 
"Sanryša“ yra lyg ’Tėviškės“ draugi
jos, kuri turi ne itin gerą vardą, filia
las. Papasakokite apie šios organizaci
jos atsiradimą.

- Mintis įkurti visuomeninę organi
zaciją, kuri apjungtų lietuvių bendruo
menes įvairiuose kraštuose, kilo jau 
1988 m. Tada įsikūręs "Gervėčių" 
klubas pasiūlė vienytis Punsko lietu
viams, su kuriais jau seniai bendravo
me. I etninių žemių sąjungą panoro 
susiburti ir Pelesos, Latvijos, Kara
liaučiaus, Sankt Peterburgo lietuviai. 
A.a. Česlovas Kudaba leido kurti nau
ją organizaciją prie Kultūros fondo. 
Alternatyva buvo ’Tėviškės“ draugija, 
palaikanti ryšius su tautiečiais, bet tu
rinti ne geriausią reputaciją. Tačiau ji 
turėjo tvirtą finansinę bazę, ryšių 
kanalus. Pasitaręs su bendražygiais, 
nuėjau dirbti draugijos pirmininko 
pavaduotoju, dėl ko dabar dažnai esu 
kaltinimas, neva, bendradarbiavimu 
su KGB.

1990 metų lapkričio mėnesį įvyko 
steigiamoji Vidurio Europos ir SSSR 
lietuvių konferencija. Tada visi galvo
jo. kad tai ’Tėviškės" organizuotas 
renginys, bet mūsų iniciatyvinė grupė 
jau žinojo, kad kursime savo sąjungą. 
Iš karto atsiribojome nuo pašalinės įta
kos: į valdybą turėjo teisę įeiti tik tų 

kraštų, kuriuos apjungs sąjunga, atsto
vai. "Vilnijos“ ir Kultūros ministerijos 
ryšių su tautiečiais atstovai, sužinoję, 
kad jie nebus išrinkti į valdybą, išėjo 
iš salės. Tai labai įžeidė susirinkusius 
lietuvius, kurie atvažiavo iš Estijos, 
Latvijos, Lenkijos, Vengrijos, Sibiro, 
Ukrainos ir kitų kraštų. Tada jie nusi
minę pasakė: "esame nereikalingi Lie
tuvai“. Bet mes - visuomeninė organi
zacija - kaip tik turėjome tikslą ne ats
tumti juos, o atgaivinti lietuvybę bei 
puoselėti ją bolševizmo ideologizuo
tose kraštuose, palaikyti tiesioginius 
ryšius su tėvyne, bendrauti tarpusavy
je ir su Pasaulio lietuvių bendruome
ne. Konferencijai pasibaigus reikėjo 
pradėti praktinę veiklą. Pirmas žings
nis buvo surinkti statistinius duome
nis, kiek tautiečių ir kokiuose kraštuo
se gyvena. Iš valdininkų gavome adre
sus Rusijos lietuvių, kurie prenumera
vo Lietuvos spaudą. Tada pradėjom 
jiems siųsti sveikinimus švenčių pro
gomis, laikraščius, informaciją, už
mezgėme ryšius.

- Kaip atsirado toks neįprastas 
organizacijos pavadinimas?

- Kalbininkai iš Punsko pasiūlė šį 
pavadinimą - Sanryša. Organizacija, 
surišant! visus i vieną mazgą.

- Kokia konkreti "Sanryšos“ pagal
ba lietuviams, norintiems grįžti į 
Lietuvą?

- Pernai vasarą organizavome sto
vyklą "Šeimos šeimose“. Žmonės, at
vykę dauguma iš Sibiro, ne tik aplan
kė savo gimtinę, bendravo su žmonė
mis. bet ir turėjo galimybę tvarkyti 
grįžimo į tėvynę klausimus. Kai kurie 
nusprendė palikti vaikus mokytis Lie
tuvių namų gimnazijoje. Per "Sanryšą“ 
jau sugrįžo penkios šeimos iš Sibiro. 
Finansavo Fondas tremtiniams per
sikelti (kelionė kainuoja maždaug 
70 000 rublių, o vidutinis atlyginimas 
š.m. sausio mėnesį buvo 4-5000 ).

Grįžtantiems iš Sibiro nepalankus 
naujas vyriausybės nutarimas dėl nuo
savybės grąžinimo. Žmogus turi nuo
savybės teisę, bet negali atgauti objek
to. jei su tuo nesutinka dabartinis jo 
savininkas. Dabar daugelis benamiai, 
o galėtų apsigyventi savo namuose.

Neramumai Gruzijoje. Tadžikijoje 
verčia lietuvius bėgti iš tų žemių. Bet 
Lietuva neturi pabėgėlio statuso ir to
dėl sunku suteikti realią pagalbą. So
cialinės ministerijos migracijos sky

rius dažnai kreipiasi į mus, kad ap
gyvendintume, priglaustume šiuos 
žmones.

- Gervėčiuose vykstančią lietuvių 
kultūros centro statybą buvęs urba
nistikos ministras p. Nasvytis pava
dino viena greičiausių tokio pobūdžio 
statybų. Tai vienas iš "Sanryšos“ 
kuruojamų objektų. Tačiau jau prieš 
kelis metus pradėtos kalbos apie 
Seinų lietuvių kultūros centro statybą 
kol kas. atrodo, teliko kalbomis.

- Deja, tai labai nemaloni istorija, 
kai lietuvybės vardu prisidengia juo
dą darbą dirbantys. 1989-1990 m. 
šiai statybai iš valstybės iždo buvo 
skirta 180 tūkstančių rublių. 1989 
metais tai buvo nemaži pinigai, bet 
jie - dingo. Statybinės medžiagos bu
vo išpirktos, bet, aplenkdamos Sei
nus, jos atsidūrė Austrijoje. Po pus
antrų metų, pamatę, kad statybos 
nevyksta, kreipėmės į įvairias instan
cijas. Gavome buvusio vicepremjero 
Z. Vaišvilos pasirašytą atsakymą, 
kad viskas tvarkoje ir pinigai neiš
naudoti. Tuo pat metu iš mano kabi
neto prapuolė dokumentai, įrodantys, 
kur dingo statybinės medžiagos. Aš. 
perėjęs kalėjimą, ir esu pakankamai 
atsargus - turėjau dublikatą. Dabar 
jau gavom oficialų atsakymą, kad pi
nigai tikrai buvo skirti, bet panaudoti 
ne pagal paskirtį. Teko perimti visus 
statybos reikalus, organizuoti projek
to konkursą. Konkursas vyko sąži
ningai, nors ir čia kai kas bandė pras
tumti sau parankius žmones. Tiki
mės, kad Seinai vis dėlto turės lietu
vių kultūros centrą.

- Buvo paruoštas vyriausybės 
projektas paskirti ministrą išeivijos 
reikalams. Jūsų nuomonė apie šią 
pareigybę?

- Mano nuomone, pirma reikia 
paruošti darbo su tautiečiais koncep
ciją, o ne sukurti pareigybę, departa
mentą ir tada ieškoti jo valdininkams 
darbo. Reikia grįžtamojo ryšio: iš
eiviai, apsvarstę šią koncepciją, iš
sakytų savo nuomonę, ir tada galėtų 
atsirasti kažkokia valstybinė struktū
ra. Ryšio tarp tautiečių ir atstovavu
sių jiems pavyzdžiu galėtų būti iki 
karo egzistavusi Kaune Draugija 
užsienio lietuviams remti.

- Ačiū už pokalbĮ.

Erika Umbrasai#
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Įkurta Tėvynės Sąjunga Partija, kuri turi ateitį
Gegužės l-ąją Vilniuje įkurta 

nauja partija - Tėvynės Sąjunga (Lie
tuvos konservatoriai). Jos steigiamo
joje konferencijoje dalyvavo 714 
žmonių iš visų Lietuvos miestų ir 
rajonų.

"Išsiveržę pirmieji iš griūvančios 
sovietijos, tvirtindami savo tikrąsias 
šaknis, sugrįžtame į demokratinę Eu
ropą. Tačiau Lietuvos žingsniai nū
nai lėtėja. Kaip niekad reikalingas or
ganizuotas piliečių veikimas, sutelk
tos bendraminčių pastangos. Reikia 
mums apginti savo šalį, kurti ją ir 
stiprinti. Kiekvienas mūsų - sargybi
nis ir statytojas. Reikia neatmesti 
reformų ir permainų, o tęsti jas ir val
dyti jų eigą. Vienintelis tikras ūkio ir 
visuomenės sutvarkymo ir gerovės 
pamatas yra privati nuosavybė, pri
vačios iniciatyvos laisvė, teisingas 
darbo ir atlyginimo santykis.

Laisvė, tautinės tradicijos, moder
ni valstybė - tokie mūsų principai, 
kasdieninis rūpestis ir ateities kel
rodis. Tikime, kad Lietuvos patriotai 
- inteligentai, jaunimas, darbininkai ir 
verslo žmonės, ūkininkai ir mokyto
jai, Rytų ir Vakarų užsienyje gyve
nantys Lietuvos piliečiai pritaria 
mums ir jungsis, kad galėtume veiks
mingiau ir naudingiau dirbti Lietuvos 
labui,“ - pasakyta steigiamosios kon
ferencijos nutarime.

Kalbėdamas konferencijos pradžio
je, Seimo opozicijos lyderis, partijos 
kūrimo iniciatyvinės grupės narys V. 
Landsbergis pasakė, kad Sąjūdžiui 
dar nepavyko atlikti svarbiausio už
davinio - atgimimo ir išsivadavimo 
ne tik iš okupacinės armijos, bet ir iš 
sąmonės stereotipų. Geriems norams 
įgyvendinti reikia organizacijos su 
veiksmingomis struktūromis. V. 
Landsbergis minėjo, kad Sąjunga 
perima visas pozityvias Sąjūdžio 
idėjas. Jis pabrėžė naujosios politinės 
organizacijos bendradarbiavimo su 
kitomis dešiniosiomis partijomis, 
tarptautinėmis žmogaus teisių gyni
mo organizacijomis svarbą.

Tėvynės Sąjungos konferencijos 
dalyvių kreipimesi į sąjūdininkus 
pasakyta, kad Sąjūdis, vykdęs gar
bingą Lietuvos valstybės atkūrimo 
misiją, turi pasilikti pradėto darbo 
tęsėju. Susikūrusios dešiniosios parti
jos savo ištakomis remiasi į jo gaivią 
srovę. Naujosios organizacijos įstatus 
pristatęs Seimo narys G. Vagnorius į 
klausimą apie ryšius su Sąjūdžiu at
sakė, kad šis bendradarbiavimas vyks 
taip žmonių. Kita vertus, jis neabejo
jąs, jog šios partijos nariais taps 
daugelis sąjūdininkų. G. Vagnoriaus 
nuomone, nederėtų vengti priimti ir 
buvusių Lietuvos komunistų partijos 
narių. Svarbiausia, ką tie žmonės vei
kė nuo 1990 metų.

G. Vagnorius pasiūlė šalia Tėvy
nės Sąjungos pavadinimo vartoti ir 
tokį: "Lietuvos konservatoriai“. Tuo 
labiau, kad rengiant įstatus naudotasi 
ir Anglijos konservatorių įstatais. “Ši 
partija sieks įgyvendinti Vakarų 
Europos šalių naujiesiems konserva
toriams būdingą politinę visuomenės 
sampratą, harmoningai derinančią 
žmogaus laisvės ir atsakomybės prin
cipus su stiprios demokratinės valsty

Konferencija Kaune

Kaune įvyko Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos ir 
pirmininkų konferencija, kurios metu 
apsvarstyta susidariusi padėtis Lietuvo
je. Konferencijoje kalbėjo Seimo depu
tatai: E. Kunevičienė, G. Vagnorius, V. 
Briedienė, B. Gajauskas, P. Jakučionis, 
Sąjungos Jurbarko skyriaus pirmi
ninkas A. Kasiulis, Šilalės skyriaus 
pirmininkas K. Balčiūnas, Druskininkų 
skyriaus pirmininkas A. Juška ir kiti.

Konstatuota, kad Lietuvos ekono
minė padėtis šiais metais žymiai pa
blogėjo, pensininkai atsidūrė ant bado 
ribos, kai kurie iš jų parduoda būti
niausius daiktus ir knygas, kad galėtų 
varganai prasimaitinti ir užsimokėti už 
butą, komunalines paslaugas, įvairius 
mokesčius. Paštas, didindamas mo

bės sąranga. Mes įsitikinę, kad pa
garba šioms vertybėms yra būdinga 
mums visiems, ir tai bus tvirtas pa
grindas mūsų bendrai veiklai," - pa
sakyta kreipimesi į Tėvynės Santaros 
politines partijas.

Tėvynės Sąjungos programos 
projektą pristatė iniciatyvinės grupės 
narys Mečys Laurinkus. Jis pažymė
jo, kad nepriklausomybė jau nėra 
vienintelis tikslas. Gyvenimas kelia 
daug naujų ir ekonominių, ir sociali
nių tikslų.

Naujosios partijos pirmininku vie
ningai išrinktas profesorius V. 
Landsbergis, jo pavaduotojas - A. 
Katkus, M. Laurinkus ir A. Stasiškis. 
Sąjungos valdybos pirmininku iš
rinktas buvęs premjeras G. Vagno
rius. Valdyboje - I 1 narių. Slaptu 
balsavimu išrinkta ir revizijos komi
sija, penkių asmenų priežiūros komi
sija. Jos pirmininku tapo daugiausia 
balsų surinkęs rašytojas Kazys Saja.

Pirmąjį Tėvynės Sąjungos (Lietu
vos konservatorių) suvažiavimą nu
matyta sušaukti jau šiais metais. Jo 
metu žadama patikslinti įstatus ir 
programą, kurie buvo priimti steigia
mojoje konferencijoje.

Tėvynės Sąjungos kūrėjus sveiki
no svečiai iš Norvegijos, Latvijos, 
Krikščionių demokratų. Nepriklauso
mybės partijų. Liberalų sąjungos, de
šiniosios pakraipos visuomeninių or
ganizacijų atstovai.

Tėvynės Sąjunga priėmė rezoliu
cijas “Dėl Lietuvos išlaisvinimo“, 
“Dėl pavojaus demokratijai“, “Dėl 
žemės grąžinimo“, “Dėl konstituci
nių informacijos laisvės pažeidimų 
Lietuvos valstybinėje televizijoje“, 
“Dėl pilietinio abejingumo mokyk
lose".

Rezoliucijoje “Dėl Lietuvos iš
laisvinimo“ nurodoma, kad Lietuvos- 
Rusijos sutartis dėl Rusijos kariuo
menės visiško išvedimo ne vėliau 
kaip iki 1993 m. rugpjūčio 31 d. turi 
būti įvykdyta. Tik tada Lietuva bus 
išlaisvinta, pasijus esanti saugesnė, 
atsivers daugiau perspektyvų stabi
lizuoti ir atgaivinti ūkį.

“Tėvynės Sąjunga tęs politines 
Lietuvos Sąjūdžio ir 1990-1992 m. 
Lietuvos demokratinės vadovybės 
pastangas išlaisvinti šalį nuo sveti
mos kariuomenės, priešinsis ketini
mams įvelti Lietuvos Respubliką į 
karinį bendradarbiavimą ir sąjungą 
su Rusija, neįsiveliant į įvairaus lygio 
postsovietines struktūras.

Todėl Tėvynės Sąjunga smerkia 
LDDP ir dabartinių Lietuvos vadovų 
dviprasmišką poziciją dėl rengiamų 
karinių susitarimų ir bendrų karinių 
įmonių steigimo su Rusija...“

Rezoliucijoje “Dėl žemės grąžini
mo“ Tėvynės Sąjunga pasisako už 
besąlygišką Lietuvos ūkininkų ir jų 
paveldėtojų, visų savininkų teisę at
gauti savo žemę, nacionalizuotą arba 
kitaip atimtą sovietų okupacijos me
tais, ir ja laisvai disponuoti pagal 
1990-1992 m. priimtus įstatymus. Ši 
teisė negali būti varžoma jokiais gy
venamosios vietos, pasirengimo ūki
ninkauti, sklypo dydžio ar panašiais 
apribojimais.
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kesčius už paslaugas - laiškų siuntimą, 
spaudos pristatymą, nori padaryti, kad 
Lietuvos žmonės liktų be spaudos, 
tamsūs, kad su užsieniu turėtų mažiau 
ryšių, nes už laiško į užsienį pasiun
timą reikia mokėti po 60-80 talonų. 
Vyriausybė toleruoja maisto prekių, 
benzino, dyzelinio kuro, transporto ir 
kitus pabrangimus, o žmonių gyveni
mo pagerinimui nieko nedaro.

Konferencijos metu priimtos rezo
liucijos dėl politinių kalinių ir tremti
nių tardymų Šilalės rajone (pasak 
laikraščio “Artojas“, “tai įvyko po su
sitikimo pernai spalio 10 d. Šilalėje su 
LDDP pirmininku A. Brazausku), dėl 
stribų, NKVD-KGB organizacijų pa
skelbimo nusikalstamomis.

Kęstutis Balčiūnas

I žurnalisto Adolfo Strakšio klausimus atsakė Lietuvos Seimo narys. 
Krikščionių demokratų partijos pirmininkas Povilas Katilius

- Aš matau Jūsų vadovaujamų 
partiją, kaip europinio tipo partiją, 
kuri busimuosiuose rinkimuose į 
Lietuvos Seimą bus pagrindinis 
konkurentas dabar valdančiai parti
jai - LDDP. Ką tiktai įvyko Jūsų par
tijos trečioji konferencija. Priėmėte 
naujus dokumentus, kurie, be abejo, 
sustiprins partijos poveikį visuome
nei. Prašau keletą skaičių ir faktų, 
apibūdinančių Jūsų partijų.

- Krikščionių demokratų partijos 
pirmoji, atkuriamoji, konferencija 
įvyko 1990 metų sausio 27 d. Tada 
buvo patvirtintas partijos statutas ir 
programinė deklaracija. Dabar 
Krikščionių demokratų partijoje 
veikia 43 skyriai įvairiose Lietuvos 
vietose. Skyrius sudaro partijos kuo
pos. Šiuo metu Krikščionių demo
kratų partijoje yra beveik ašuoni 
tūkstančiai narių.

- Ar partijos veikloje dalyvauja 
Katalikų Bažnyčios atstovai, apskri
tai, kokie IJšDP santykiai su Baž
nyčia?

- Lietuvos Katalikų Bažnyčia 
per penkiasdešimt sovietinio 
režimo metų suvaidino didelį 
vaidmenį Lietuvoje - tai buvo vie
nintelė tvirtovė, kurios totalitariz
mas nenugalėjo. LKDP vadovau
jasi krikščioniškosios moralės 
principais ir skiria didelį dėmesį, 
kad būtų geri santykiai su Kata
likų Bažnyčia. Mūsų partijos na
riai daugiausia yra tikintys žmo
nės. Nors Bažnyčios paskirtis nėra 
užsiimti politika, tačiau, manau, 
kad “švarią“ politiką galima vyk
dyti tik prisilaikant jos mokymo.

Dabartiniame laikotarpyje Baž
nyčios atstovų dalyvavimas Lietuvos 
atstatymo darbuose, taip pat ir politi
koje, yra reikalingas. Keletas Katali
kų Bažnyčios kunigų yra LKDP na
riai. Vienas kunigas yra ir partijos 
valdybos narys.

- Partija stipri ne tiktai narių 
skaičiumi. Atsimenu, kažkada 
Aukščiausiosios Tarybos pirminin
kas Vytautas Landsbergis yra pasa
kęs, kad krikščionims demokratams 
Parlamente atstovauja "pusantro 
deputato". Šiandien Seime - devyni 
krikščionys demokratai. Bet šalia 
Krikščionių demokratų partijos 
Lietuvoje egzistuoja Krikščionių 
demokratų sąjunga. Kuo šios dvi 
organizacijos skiriasi? Kodėl ne
susi lieja į vieną ?

- Visada yra užduodamas šitas 
klausimas. Jokios Krikščionių de
mokratų sąjungos veiklos aš nema
tau. žinoma, išskyrus du žmones: V. 
Petkų ir K. Bobelį. O apie šiuos 
žmones galima susidaryti vaizdą pa
nagrinėjus jų dabartinę veiklą: vie
nas dirba Seimo nario iš LDDP pa
dėjėju, kitas - Seime balsuoja su 
LDDP dauguma.

- Reikia Seime ir padėjėjų, ir 
balsuotojų. Nematau nieko blogo. 
Seimas priima nemažai naujų įsta
tymų, entuziastingai keičia senus. 
Kokius dabar priimtus įstatymus 
Jūs pakeistumėte, jeigu Jūsų vado
vaujama partija Seime sudarytų 
daugumą? Ir kodėl?

- Nepasakyčiau, kad dabar Seime 
priimama daug naujų įstatymų, o 
kad entuziastingai keičiami anksčiau 
priimti - tai taip. LDDP siekia vis la
biau įsitvirtinti valdžioje. Įstatymų 
pakeitimais siekiama stabdyti pradė
tas reformas. Pirmiausia reiktų pri
imti tuos įstatymus, kurie skatintų 
ūkio reformą, išlaisvintų įmones nuo 
valdžios diktato, kad formuotųsi pri
vatus sektorius. Šie klausimai buvo 
nagrinėti ir mūsų konferencijoje. 
Partijos nuostatos šiais klausimais 
yra išreikštos šešiose konferencijos 
rezoliucijose.

- Rezoliucijos, nuostatos, įstaty
mai, poįstatyminiai aktai, kiti val
stybiniai dokumentai, kuriais 
reglamentuojamas krašto gyveni
mas... Bet va sakoma: "Be Dievo 

valios ir plaukas nuo galvos 
nenuslenka". Aš kartais pamąstau: 
ar sovietmetis nebuvo Dievo bausmė 
Lietuvai ir visam tam kraštui, kuri 
valdė komunistai? Ar pats komuniz
mas - ne Dievo bausmė? Gal ir 
LDDP atėjimas į valdžią yra Dievo 
lemtas, todėl opozicijos veikla yra 
opozicija Dievo valiai. Jūsų nuomo
nė?

- Reikia neužmiršti, kad Dievas ii 
žmogui davė laisvą valią, ir žmogus 
elgiasi pagal savo valią. Kai žmogaus 
valia nesutampa su Dievo valia, ir at
siranda visokios blogybės.

- Viena iš tokių blogybių - korup
cija, gobšumas, pavydas. Jūsų frakci
ja buvo viena iš tų, kurios pasmerkė 
korupciją ir gobšumą Aukščiausio
joje Taryboje (kalbu apie neišrinktų į 
Seimą AT deputatų "apdovano
jimus" išeitinėmis dotacijomis). Ką 
šiandien Seimas turėtų daryti kovoje 
su korupcija ir gobšumu visuomenė
je? Juk jau vagiami bažnyčių varpai, 
nes jie - variniai. To niekuomet 
Lietuvoje nebuvo. Net pačiu bolše- 
vikmečiu...

- Visų pirma. Seime turi būtį 
priimti tinkami įstatymai, kuriuos 
vykdant galima būtų kovoti su 
visomis šiomis blogybėmis, tačiau, 
manau, svarbiausia, kad būtų kam 
vykdyti šiuos įstatymus. Tai yra, 
reikia dorų žmonių, reikia keistis 
mums patiems.

- Opozicija, jeigu jinai laiko save 
konstruktyvia, turi padėti pozicijai 
įtvirtinti nepriklausomybę lietuvoje. 
Kaip tai padeda daryti Jūsų vadovau
jama partija ir frakcija Seime?

- Šiuo klausimu konferencija pri
ėmė rezoliuciją "Dėl reintegracijos į 
Rusiją pavojaus“. Manome, Lietuvos 
nepriklausomybei iš čia gresia di
džiausias pavojus.

- Vadinasi, Jūs matote realų 
pavojų Lietuvai grįžti į imperijos 
glėbį? Ponas Antanas Terleckas, 
pardavinėdamas savo politinius 
raštus Kauno gatvėse, per Lietuvos 
televizijų pareiškė, kad į Lietuvų grįžo 
tarybų valdžia. Ar Jūsų nuomonė 
sutampa su Antano Terlecko?

- Tokių požymių matyti labai 
daug.

- Kai kų matau ir aš. Sakysim, 
piketai. Dalis žmonių reikalauja tuč
tuojau didinti atlyginimus, pensijas, 
stipendijas, o vyriausybė rodo tuščias 
kišenes. Pinigų nėra. Kur rasti išeitį? 
Tučtuojau spausdinti pinigus ir 
Žlugdyti krašto ekonomiką? Paleisti 
infliacijos džiną iš butelio?

- Reikia vesti teisingą ekonominę 
politiką, vykdyti reformas, išnaudoti 
visas galimybes žmonių pragyve
nimui palengvinti.

LKDP trečioji konferencija priėmė 
rezoliuciją “Dėl gyvenimo lygio 
smukimo priežasčių“, kurioje kons
tatuojama, kad per penkis LDDP vy
riausybės valdymo mėnesius atsirado 
ir išplito pavojinga properša tarp 
pajamų ir būtiniausių gyvenimo kaštų, 
galinti sukelti neprognozuojamas 
socialines pasekmes, nes daugelio 
šeimų pajamų jau nepakanka butui ir 
maistui.

Neabejojame, kad gyvenimo 
lygio smukimą lėmė ne tik Rusijos 
ekonominis spaudimas, bet ir prieš- 
infliacinės politikos stoka, deficiti
nis biudžetas, talono vertės nus- 
mukdymas, neracionalus muitų re
žimas, dirbtinis nerentabilių įmonių 
palaikymas. Rezoliucijoje pabrėž
tas santykių su Rusija skurdinantis 
Lietuvą pobūdis, kai nuo rudens te
bėra neapmokėtos milijardinės Ru
sijos ir NVS skolos Lietuvai, kurios 
net neindeksuojamos; kai Lietuva 
už energetinius resursus priversta 
mokėti doleriais pasaulinėmis kai
nomis, už savo produkciją gau
dama mažesnėm kainom ir įvairiais 
NVS rubliais, kurių neįmanoma 
laisvai panaudoti; kai Lietuva pri
versta prekiauti Rusijos primes-

Vytaulo Putrikių nuolr.

tomis nepalankiomis sąlygomis; 
kai Lietuvos piliečių ir įmonių 
milijonai dolerių įšaldyti Rusijos 
banko sąskaitose; kai išvedama 
Rusijos kariuomenė lieka skolin
ga milijonus talonų net už duoną, 
šilumą, elektrą, ryšius ir komu
nalinius patarnavimus. Už visa tai 
moka Lietuvos gyventojai realiai 
mažėjančiu savo gyvenimo lygiu.

Konferencija paragino Seimo 
daugumą ir LDDP vyriausybę keisti 
savo ekonominę politiką, mažinti 
infliaciją, šalinti gyvenimo lygio 
smukimo priežastis, vykdyti struktū
rinę ūkio reformą ir valstybinio turto 
privatizavimą, išreikalauti, kad Ru
sija nedelsiant apmokėtų skolas tuo 
kursu, kuris buvo įsiskolinimo die
ną.

Partijos vadovybei ir frakcijai 
Seime pavesta teikti LKDP progra
ma grindžiamus siūlymus dėl gyve
nimo lygio ir paramos labiausiai so
cialinės pagalbos reikalingiems 
žmonėms.

- Kas paskatino Krikščionių 
demokratų partiją priimti rezoliuci
jų "Dėl grėsmės demokratijai 
Lietuvoje"?

- Taip, mes matome didelį pavo
jų demokratijai Lietuvoje. Pakarto
siu, kas jau rašyta "Europos lietu
vio“ trumpoje ataskaitoje apie mūsų 
konferenciją (Nr. 17): kaip nurodyta 
minėtoje rezoliucijoje, valdžia tel
kiama į LDD partijos rankas, vėl 
politizuojami teismai, LDDP daugu
ma ignoruoja demokratinius princi
pus Seime, nesiskaitoma su opozici
jos nuomone, pažeidinėjami įstaty
mai, kėsinamasi į žmonių laisvę 
laisvai gauti nepriklausomą infor
maciją, politinės laidos per televiziją 
faktiškai cenzūruojamos ir 1.1. Kelia 
nerimą, kad iš valstybės atstovų pa
sigirsta mintys, kad nėra pasirašyta 
sutartis dėl Rusijos kariuomenės 
išvedimo. Labai stokojama informa
cijos šiais klausimais.

- Įsteigta nauja konservato- 
riškos pakraipos partija - Tėvynės 
sąjunga, kuri pakeis Sąjūdį arba 
kuris jų rems visuose darbuose. 
Įdomu, Jūsų partija busimuosiuose 
rinkimuose į Lietuvos Seimą opo
nuos šiai partijai ar eis su ja vie
name sąraše?

- Manau, kad ta partija, apie 
kurią Jūs kalbate, bus artima 
krikščioniškosios moralės princi
pams ir LKDP galės su ja ben
dradarbiauti.

- Jūs tikite Lietuvos ateitimi?
- Manau, kad Lietuva prisikels, 

bet tas prisikėlimas nebus lengvas.

E L: radijo ir televizijos socio
loginių tyrimų skyriaus balandžio 
mėnesį atliktos viešosios nuo
monės apklausos duomenys apie 
Lietuvos politinių organizacijų 
populiarumo reitingą (vertinama 
nuo +100 iki -100) tokie: 1) 
Centro judėjimas (+5,4); 2) So
cialdemokratų partija (+4,8); 3) 
Krikščionių demokratų partija 
(+4,2); 4) Vyskupo Valančiaus 
blaivystės sąjūdis (+3,8): 5) De
mokratinė darbo partija (+1,0). 
Sąjūdis sąraše užima keturiolik
tąją vietą (-21,5). Duomenys pa
skelbti "Lietuvos ryte".
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Prancūzijoje

PrLB tarybos ir 
Garbės teismo 

rinkimai
1993 metais

Rinkimai vyksta kas šešeri 
metai. Paskutinieji rinkimai buvo 
1987 metais.

PrLB tarybos posėdyje (1993 
03 23) nutarta pravesti naujus 
tarybos ir garbės teismo rinkimus 
š. m. birželio 6 d. Šiame posėdyje 
buvo išrinkta rinkimų komisija: 
prof. G. Matorė. Eglė Klimaitė 
Fuorier Ruelle ir M. Merillon.

Iš draugijų 
Lietuvai remti 

veiklos

Draugija "PASSERELLE 
FRANCE LITHUANIE“ vaikams 
iš Lietuvos, kurie pernai Marlhes 
mokėsi prancūzų kalbos, siunčia 
knygų ir mokslo priemonių, kad jie 
galėtų toliau mokytis prancūzų kal
bos pas save. PASSERELLE pasi
rūpins, kad į Lyon'ą atvyktų gydytis 
Klevelių vaikas apdegusiu veidu.

Praėjusiais metais lietuviai per 
Velykas atvyko į krepšinio turnyru 
Montbrison (LOIRE), šiemet vaikų 
folklorinis ansamblis gegužės mėn. 
koncertuos St. Etienne. Šių metų šv. 
Kalėdoms, kaip ir anksčiau, bus 
pasiųsta siunta į Lietuvą.

(Passerelle France Lithuanie, 4, 
rue Andre Malraux 4200 St. 
Etienne).

******
Skautų grupė iš Barentin ir 

Dieppe (Seine Maritime), vado
vaujama Mildos Arquer. dalyvavo 
pernai rugpjūčio mėn. skautų 
stovykloje prie Vilniaus. Ji taip 
pat aplankė Kauną, Šiaulius, 
Klaipėdą, Palangą. Tauragę. Savo 
kelionių skaidres skautai rodė 
Paryžiuje šių metų Vasario 16- 
osios minėjime.

Jie nori kitais metais priimti 
skautus iš Lietuvos. Norinčiuosius 
jiems padėti prašome kreiptis į 
Scuots de France, rue du Mosineau 
76000 Rouen, tel.: 35 71 41 46.

AMTIES PROVENCE LI
THUANIE (27, rue de Valreas. 
84290 Ste. Cecile les Vignes) to
liau padeda Alytaus mokykloms ir 
ligoninei, taip pat Lietuvos Raudo
najam Kryžiui.

******
MAINE LITHUANIE asociaci

jos (363. route de Sable 72000 Le 
Mans) ruošiasi priimti iš Lietuvos 
gydytojus, miško ir medžio pra
monės specialistus, taip pat įsteigti 
prancūzų kalbos mokyklą Šilutės 
rajone. Dvedišimt Sarthe departa
mento gyventojų planuoja rugpjū
čio mėn. vykti į Lietuvą. 

******
Neseniai įsteigta LITHUANIE 

PORTE DE LAURORE asociaci-

Prancūzų draugija “Farmacija be sienų“ atsiuntė Lietuvai 10 
tonų labdaros: antibiotikų, sirupų, tepalų, kitų įvairių medika
mentų. Siunta skirta sveikatos ministerijai ir Vilniaus labdaros 
vaistinei.

Be to, nauja Prancūzijos orga
nizacija “Dializė be sienų" at
siuntė vieną dirbtinį inkstą ir kitų 
medžiagų, reikalingų profesoriaus 
Balio Dainio vadovaujamam inks 
tų persodinimo centrui. Kai kurių 
medžiagų užteks metams.

Labdaros siuntos vertė 5 mili 
jonai Prancūzijos frankų. Ją atvežė 
grupė prancūzų, vadovaujamų 
Piere Minonzio.

Leono Vasausko nuotraukose: 
labdaros siunta Vilniuje prie 
Prancūzijos ambasados; Piere 
Minonzio ir profesorius Balys 
Dainys.

ja, globojama ark. A. Bačkio, sten
giasi materialiai ir dvasiškai padėti 
Lietuvos Bažnyčiai. Jai veikliai 
padeda St. Ferdinand des Ternes 
parapija Paryžiuje, kuri Velykoms 
padovanojo nedidelį sunkvežimį su 
rūbais, vaistais ir knygomis, taip 
pat lietuviškais katekizmais.

******
Šv. JONO bendrija (La commu- 

naute Saint Jean) Rimont įkurdino 
Vilniuje du savo atstovus.

******
Gregoire de la RONCIERE iš 

Guilde du Raid nuvyko į Lietuvą 
organizuoti susitikimus su Lietuvos 
jaunimu ir studentų priėmimą 
Prancūzijoje.

******
Europos skautai (Les Scouts 

D'Europe) po šv. Velykų ruošia 
Klaipėdos krašte studijinę stovyklą, 
skautų sąjūdžio kadrams, kaip jie 
tai yra darę kituose Rytų Europos 
kraštuose.

******
Provence Lithuanie (Aix en 

Provence) su AUMONERIE ARC 
DE MEYRAN pagalba ruošia antrą 
humanitarinę siuntą į Lietuvą.

******
J. Baptiste VEXIAU ir Stanislas 

BLANCHY (Adhel) balandžio 
mėn. paruošė siuntą į Lietuvą. 
Kaune jie su jaunimo grupe prisi
dėjo prie "Vilties“ festivalio.

******
Grupė COMITE DE JUME- 

LAGE DE BALEROY rėmėjų, 
kurie Normandijoje priima Vilniaus 
pedagoginio universiteto studentus, 
gegužės mėn. vyksta į Lietuvą.

******
Olivier de SAINT LUOVENT 

(Agir pour L'Europe) balandžio 
mėn. vyko į Lietuvą susitarti dėl 
spaustuvių įrengimų persiuntimo ir 
stažuotojų apmokymo Paryžiuje.

******
Draugija "LIBERTE POUR LES 

BALTES“, vadovaujama prof. G. 
Matore, buvo priversta sumažinti 
savo veiklą, nes Prancūzijos ambasa
dos Lietuvoje kultūros skyrius, ntro 
do, yni perėmęs kultūrinius 
ryšius su Lietuva. O pati 
draugija negali veikti be 
finansinės pagalbos. Šiuo 
metu jos veikla apsiriboja 
asmeninėmis vaistų ir 
knygų siuntomis.

Prof. G. Matore balan
džio 3 d. skaitė paskaitą apie 
Lietuvą Tulle (Correze).

******
Spalio 9 d. susirinks 

Paryžiaus arkivyskupijos 
sinodas atgaivinti krikščio
nių bendrijai. Užsienie
čiams sinode atstovaus 5 
išrinkti atstovai. Mūsų ben
druomenė balandžio mėn. 
išrinko atstovą, kuris daly

vaus sinodo užsieniečių kandidatų 
rinkimuose.

Mūsų misija Kūčioms pasi
kvietė jaunuosius stažuotojus iš 
Lietuvos. Jie dalyvavo šv. Mišiose 
ir šventė Kalėdas.

Vilniaus Arkivyskupijos semi
naristai per Kalėdų atostogas ke
liavo į Romą. Nuvažiuojant ir su
grįžtant juos globojo Paryžiuje St. 
Ferdinand des Ternes parapija.

Praėjusių metų gale kun. J. Pet
rošius aplankė tautiečius Lyon'e ir 
vienuoles pranciškones Villeur- 
banne.

10 stažuotojų iš Lietuvos atvy
ko pusei metų į Lyon'o III Univer
sitetą. 10 gydytojų stažuojasi 
Lille'io universitete, o grupė poli
cininkų Normandijoje.

******
Simonas Šišmanas (Szyszman), 

karaimų istorikas, sulaukęs 83 me
tų, vasario 22 d. mirė Paryžiuje. Jis 
studijavo Vilniaus Universitete ir iki 
1944 metų gyveno Lietuvoje. Kol 
jam leido sveikata, mes jį matyda
vome lietuvių susirinkimuose.

Mūza Rubackytė baigia M. K. 
Čiurlionio kūrinių CD įrašą. CD 
albumas bus išleistas JAV ir Vokie
tijoje. Netrukus ji išvyks į koncer
tines keliones po Lietuvą, Rusiją, 
Prancūziją, Olandiją ir Maroką. 
Gegužės 16 d. ji skambins Ville 
d'Avzay, liepos 5 d. Tarptautiniame 
prancūzų muzikos festivalyje Pa
ryžiuje (vienintelė užsienietė).

******
BALTŲ SEZONAS (SA1SON 

BALTE), prasidėjęs pernai rugsė
jo mėn., pasibaigs šiemet lietuvių, 
latvių ir estų šiuolaikinio meno 
paroda valstybinėje meno mokyk
loje Paryžiuje (Ecole Nationale 
des Beaux-Arts) nuo birželio 25 d. 
iki liepos 25 d.

******
ART ATLANTIQUE nuo lie

pos 10 d. iki rugpjūčio 27 d. Ven
dee ruošia skulptūros, tapybos, 
teatro ir muzikos stažuotes. Infor
macijas teikia J. Ch. Mončys- 
Martel, 36. rue Dondeauville, 
75018 Paris, tek: 42 55 71 77.

Lietuvių katalikų misijos 
Prancūzijoje informacija

Lietuvai su meile
Mary ir Adomas Surblys faksu 

atsiuntė "Europos lietuvio“ redakci
jai laikraštyje “The Visitor“ at
spausdintą žinutę su nuotrauka apie 
labdarą Lietuvai iš Valijos (Velso).

Balandžio mėnesį iš Rhyl'o 
miesto į Klaipėdą atgabenta medi
cininių reikmenų ir maisto siunta. 
Padėti Klaipėdos vaikų ligoninei 
ryžosi Pat ir Ron Woolley. Rudenį 
svečiuodamasi Lietuvoje, šeima 
susipažino su ligoninės gydytoju, 
kuris pakvietė aplankyti vaikų ligo
ninę. Nepaslaptis, kad medicinos

Estijoje užsieniečiams leista pirkti žemę
Estijos parlamentas pakeitė že

mės reformos įstatymą, todėl nuo 
šiol žemę Estijoje galės pirkti ir už
sieniečiai.

Numatyta, kad pilietybės netu
rintys asmenys, Estijos juridiniai 
asmenys, tarptautinės organizacijos 
ir užsienio piliečiai galės pirkti že
mę statyboms bei žemės sklypus.

Krepšinis
JAV laimėjo prieš Lietuvą 95-92

Tradicinės atvelykio savaitės Euro
pos jaunių krepšinio rinktinių žaidy
nės įvyko netoli nuo vietovės, kur gy
venu. Mannheimo mieste. Žaidynėse 
dalyvavo: Lietuva, Turkija, Italija, 
Lenkija, Prancūzija, Vokietija, Estija, 
Bulgarija, Graikija, Ispanija, Kroatija, 
Rusija, Čekija, Slovakija, Suomija, 
taip pat JAV. Burtų keliu visos daly
vės buvo padalintos į pogrupius. Lie
tuva su Prancūzija, Italija, Bulgarija 
pateko į C pogrupį. Mūsiškiai laimėjo 
prieš Prancūziją 91:80 (45:35), Italiją 
101:65 (52:27) ir Bulgariją 107:56 
(42:29) ir užėmė pirmąją vietą. Lietu
va ketvirtfinalyje gan lengvai įveikė 
Lenkiją 91:70 (41:26), kitose rungty
nėse - Turkiją 55:49 (26:23). Šis susi
tikimas vyko prie turkų krepšinio sir
galių (jų buvo apie 500, nes Mannhei- 
me gyvena apie 20 tūkst. turkų), kiek
vienas mūsiškių puolimas buvo paly
dimas ilgais švilpimais ar "bū" šauks
mais, jų birbynių, būghų. Lietuviai ne
sileido į turkų pfovokacijas, rungtynes 
laimėjo dešimties taškų skirtumu. Pus
finalyje lietuvių laukė graikai. Kaip ir 
su Turkija - švilpimai, būgnai, birby
nės. Rungtynės laimėtos 81:61 
(34:32).

Finale mūsiškių laukė JAV gimna
zijų rinktinė, sudaryta iš Kalifornijos, 
Ohio, Floridos ir dviejų Vokietijos 
amerikiečių gimnazijos atstovų. Aukš
taūgiai, fiziškai stiprūs tamsiaodžiai 
(tik du baltieji) žadėjo mūsiškius nu
galėti bent 15-20 taškų skirtumu. Ma
no supratimu, lietuviai šiam susitiki
mui buvo labai gerai taktiškai paruošti 
trenerio Jono Kazlausko (padėjo P. 
Pancerovas), su amerikiečiais kovojo 
kaip lygūs. Po 10 minučių žaidimo re
zultatas buvo 23:23, 16 min. - 38:36 
(dar amerikiečių naudai), tačiau pirmą 
kėlinį mūsiškiai baigė 49:47 savo nau
dai. "Sensacija", - kalbėjo žiūrovai 
(apie 4 tūkst.), susirinkę visų rinktinių 
treneriai, masinės informacijos prie
monių atstovai. Ir antrąjį kėlinį vyko 
atkakli kova. Likus dviem minutėms 
iki pabaigos rezultatas buvo 92:92! 
Keletas mūsiškių klaidų, juodaodžio 
tritaškis... - 95:92. Likus 4 sek. J. Kaz
lauskas paprašė minutės pertraukėlės, 
po to, naujas derinys, tačiau iš tolo 
mestas Jurkūno kamuolys nepasiekė 
lentos. Tad pirmąją vietą laimėjo JAV 
komanda. Lietuviai liko antri. Tai irgi 
aukštas pasiekimas.

Vokiečių spauda rašė: "grandiozi
nė baigmė...“ Amerikiečiai buvo pa
jėgesni fiziškai ir prie krepšio, tačiau 
lietuvių geresnė technika...“

Vokietijos televizijos atstovas (fi
nalines rungtynes filmavo vokiečiai, 
graikai, italai, lietuviai) pasakė, kad 
Lietuvos ir JAV susitikimas tapo pui
kia krepšinio reklama. Geriausiu žai
dynių krepšininku rinktinių treneriai 
išrinko mūsiškį Andrių Jurkūną. Prieš 
abiejų rinktinių susitikimą Laimutė 
Lipšytė amerikietį trenerį papuošė 
mūsų tautine juosta, o Vokietijos LB 

situacija dabar išties nelengva, 
trūksta elementarių reikmenų: vien
kartinių švirkštų, vaistų, vystyklų, 
vaikiško maisto mišinukų. Grįžę į 
Rhyl’ą. Pat ir Ron Wolley organiza
vo labdaringas akcijas. Vietinių 
gyventojų dosnumo dėka į Lietuvą 
buvo išsiųstas pirmas sunkvežimis 
su gyvybiškai svarbia pagalba. Pat 
ir Ron Woolley tikisi, kad tai ne 
paskutinė gailestingumo misija. 
Grįžę jie vėl pradės rinkti lėšas, 
medikamentus būsimai siuntai.

ELR

kuriuose yra privatizuojami objek-j 
tai, pagal tvarką, numatytą y patin
game įstatyme. Kol toks įstatymas 
nepriimtas, žemė parduodama tik; 
sutikus vietos savivaldybėms ir ga
vus vyriausybės leidimą.

Lietuvoje ir Latvijoje įstatymai 
užsieniečiams vis dar neleidžia 
pirkti žemės.

pirmininkas A. Lipšys treneriui J, 
Kazlauskui įteikė gėlių puokštę. Ši. 
trumpa sveikinimo ceremonija žiū
rovų buvo palydėta plojimais.

Organizaciniame komitete gavau 
spaudos atstovo pažymėjimą, visą 
savaitę praleidau su Lietuvos rinktine, 
dažnai atlikdamas ir vertėjo pareigas.' 
Buvo daug progų pasikalbėti su rink
tinės treneriu Jonu Kazlausku. Sužino
jau, kad mūsų rinktinė yra sudaryta 
1992 m. iš Kauno. Vilniaus, Pane-1 
vėžio. Marijampolės. Alytaus, Rasei
nių žaidėjų, dalyvauja Europos jaunių Į 
pirmenybėse. Ją sudaro šie žaidėjai: 
Janulis, Jaruševičius, Kovaliukas, Ur
bonas. Rimkus, Radziulis, Marčiulio
nis, Kazlauskas, Karlikanovas. Jasike-1 
vičius. Šeštokas, Jurkūnas. Lietuvos 
krepšinio atžalyną globoja "Lietuvos 
avialinijos" (LAL): skraidina nemoka
mai į tolimesnių valstybių rungtynes 
(taip pat ir į Frankfurtą), aprūpina 
sportine apranga. Mannheime lietuviai 
buvo apsistoję amerikiečių kareivinė 
se. jų buvo maitinami, valgė kiek no
rėjo. rūpestingos mamytės aprūpino 
taip pat lietuviška duona.

Providence koledžo trenerio padė
jėjas Larry Shyalt atkreipė dėmesį į į 
Šeštoką ir Jurkūną, pakviesdamas abu; 
į vasaros stovyklą JAV. Įteikė manį 
formuliarus - anketas, prašydamas 
perduoti Lietuvos treneriui Jonui 
Kazlauskui. Amerikiečiai apmokės 
visas kelionės išlaidas, duos pilną 
išlaikymą. Be krepšinio. Lietuvos; 
krepšininkai turės lankyti anglų kalbos 
kursus, bus supažindinti su JAV 
gyvenimu. L. Shyalt sakė, pažįstąs 
mūsiškį Karnišovą, tvirtino, kad jo 
neužtenka pavadinti geru žaidėju, bei 
dar reikalingas "excellent" vardas.

Buvo prisistatęs ir Turkijos trene 
ris. kviesdamas Šeštoką ir Jurkūną! 
žaisti Mažosios Azijos valstybėse. 
Lietuvio trenerio atsakymas jam buvo 
neigiamas.

Kazys Baronas
Vokietija]

EL: Panevėžyje įvyko 12-to Eur»\ 
pas kadetų (1976 m. gimimo) krepšiniu 
čempionato pusfinalių turnyras. I)< 
keturių kelialapių į finalinį turnyrą 
kuris įvyks rugpjūčio pradžioje Tilt 
kijoje, varžėsi penkios komandos - Hii 
garija, Izraelis, Lenkija, Islandija a 
Lietuva. Mūsų jaunieji krepšininkas 
82:71 nugalėjo lenkus. 109-88 - i slat 
dus, 86:51 - bulgarus, bet teko pripa 
Žinti Izraelio krepšininkų pranašumą 
pralaimėta 47:69.

Pirmąją vietą, nepralaimėjusi 
vienerių rungtynių, užėmė Izraeli 
komanda, laimėjusi 4 pergales, ’ 
rungtynes laimėjo Lietuvos jaunitį 
krepšininkai. Du susitikimus - lenkai 
vieną - islandai. Šios keturios koma* 
dos ir važiuos rugpūčio mėnesį 
Turkiją. Bulgarai, likę be pergaliu 
užėmė 5 vietą.
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Lietuvių Namų Akcinės Bendrovės 
metinis suvažiavimas

Jonui Pauliui II - aukščiausias Lenkijos 
apdovanojimas

Balandžio 24 dieną, šeštadienį, 
Londone Lietuvių Namuose, įvyko 
42-asis metinis akcininkų suvažiavi
mas. Jam pirmininkavo bendrovės 
direktorių valdybos pirmininkas Vin
cent O'Brien, sekretoriavo Henrikas 
Gasperas, be to, dalyvavo bendrovės 
revizorių atstovas iš Weston Kay Co.

Suvažiavimo darbotvarkė priimta 
be pataisų, perskaitytas ir priimtas 
1992 metų suvažiavimo protokolas.

Direktorius valdybos pirmininkas 
V. O'Brien padarė ilgesnį bendrovės 
veiklos pranešimą apie finansinę 
veiklą, kurioje apžvelgti Lietuvių 
Namų . Lietuvių Sodybos - Headley 
Park ir "Europos lietuvio" reikalai. 
Lietuvių Namai neduoda tokio pelno, 
kokio pageidauja direktorių valdyba 
ir akcininkai. Panašioje situacijoje 
yra ir Lietuvių Sodyba. Dalį sumažė
jusių pajamų tuose dviejuose viene
tuose galima paaiškinti Didžiosios
Britanijos ekonomine krize. Pirmi
ninkas sakė, jog bus dedamos pastan
gos, kad abu vienetai dirbtų aktyviau, 
tai pagerintų ir finansinę padėtį. 
"Europos lietuvis“ nuo 1993 metų 
gruodžio mėn. 31 dienos finansiniu 
požiūriu turi atsistoti ant savo kojų. 
Lietuvių Namų Bendrovė negalės 
daug lėšų skirti jo leidimui. "Europos 
lietuvio" skaitytojams gali tekti mo
kėti didesnį prenumeratos mokestį.

Lietuvių Namų vairavimo ir pla
navimo komisijos nariai Vladas Ged- 
mintas ir Algis Kuliukas pristatė su
važiavimo dalyviams komisijos pre
liminarinį raportą apie Lietuvių Na
mus Londone. Pranešimas buvo pa
rengtas labai gerai. Iš jo paaiškėjo, 
kad Lietuvių Namai Londone yra ga
na geri, nors jau turi apie 150 metų. 
Labai geros sienos, tinkas aptrešęs. 
Namo viduje reikia atlikti didelį re
montą. Namą pritaikant ateities veik
lai gali nebūti skaudūs finansiniai rei

Grupė suvažiavimo delegatų ir svečių.

Suvažiavimo dalyvius ir svečius sveikina prof. Landsbergis.
Dešinėje - DBLS-gos direktorių valdy bos pirmininkas J. Alkis.

kalai, jeigu darbai bus atlikti visų jė
gomis. Kaip paaiškėjo iš atsakymų 
anketose. Lietuvių Namus, Lietuvių 
Sodybą siūloma neparduoti. Lieka 
neišspręstas klausimas dėl Lietuvių 
Namų perleidimo Lietuvai, kad ten 
būtų įkurta ambasada.

Po pranešimų suvažiavimo daly
viai pateikė klausimų, vyko diskusi
jos. Jos buvo trumpos, nors vairavimo 
ir planavimo komisijos žmonės norėjo 
išgirsti daugiau pasiūlymų. Atrodė, 
kad akcininkai neturėjo noro papešioti 
plunksnas ponams direktoriams. 
Pranešimas priimtas vienbalsiai.

Buvo pateiktos kelios prieštarau
jančios viena kitai rezoliucijos orga
nizaciniais klausimais. Direktorių 
valdybai palikta tai išaiškinti ir apie 
išvadas pranešti kitam akcininkų 
suvažiavimui.

Suvažiavimas vienbalsiai patvirti
no bendrovės revizoriais Weston Kay 
Co.

Į suvažiavimą buvo atvykęs 
Lietuvos Seimo opozicijos lyderis 
prof. V. Landsbergis, Seimo narė 
Laima Andrikienė, Lietuvos am
basados patarėjas dr. Antanas Ne
savas. Opozicijos lyderis sutiko pa
sidalinti mintimis apie Lietuvos 
reikalus. Jis kalbėjo 43 minutes, bet 
kalbos mintys buvo nevisuomet 
aiškios, su įvairiomis prielaidomis. 
Suvažiavimo delegatai norėjo iš
girsti apie opozicijos planus prisi
dėti prie Lietuvos gyvenimo pageri
nimo.

Po prof. Vytauto Landsbergio kal
bos nebeliko laiko klausimams. Pra
sidėjo suvažiavimo dalyvių vaka
rienė. kurioje dalyvavo ir garbingieji 
svečiai.

Balandžio 25-osios ryte, sekma
dienį, įvyko direktorių valdybos 
rinkimas. Buvo trys kandidatai: Jaras 
Alkis, Vincent O'Brien (jie abu pasi
traukė pagal rotacijos eilę ir vėl kan
didatavo į direktorių valdybą) ir Kle
mensas Tamošiūnas. Slaptu balsavi
mu išrinkti Jaras Alkis ir Vincentas 
O'Brien.

Direktorių valdybos pirmininkas 
V. O'Brien išreiškė valdybos vardu 
nuoširdžią padėką, visiems Lietuvių 
Namų Bendrovės tarnautojams, dali
ninkams ir talkininkams.

DBLS ir LNB-vės suvažiavimu
ose buvo labai maloni staigmena: 
Vincent O'Brien ir DB lietuvių jauni
mo sąjungos valdybos pirmininkė 
Elena Augaitytė kalbėjo gražiai lie
tuviškai. Valio jiems, kitiems lietu
viškai nekalbantiems direktoriams tai 
turėtų būti pavyzdys.

Stasys Kasparas
E LR nuotraukos

Per iškilmes prie nežinomojo ka
reivio kapo, skirtas Lenkijos naciona
linės šventės - gegužės 3-osios konsti* 
tucijos metinėms paminėti. Lenkijos 
prezidentas lx*chas Walęsa pranešė, 
jog popiežius Jonas Paulius II apdo 
vanotas aukščiausiu Ijenkijos apdova 
nojimu - "Baltojo erelio" ordinu.

Ijenkijos prezidentas pasakė, kad 
"dabar Lenkijai reikalingas naujas 

pagrindinis įstatymas. Jis turi atitikti 
laikmečio reikalavimus, nužymėti 
šiuolaikinės ir demokratines valsty

40-0 JI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖ 

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

H AUS ST. ULRICH, Kappelberg 1, 
8900 Augsburg-1

N U M AT Y T( )S PA S K AI TOS
V. BARTUSEVIČIUS, M.A.. Wittlich - Socializmo liekanos 

Lietuvos žmonių santykiuose.
Dr. A. BUMBL1AUSKAS. Vilnius - Zenono Ivinskio vieta mūsų 

istoriografijoje.
Dr. K. j. ČEGINSKAS, Uppsala - 40 savaičių ir kas po to?
V. DALINYS, 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 posttotal ištirtėję 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. VALIUŠAIT1S, 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- 

LIŪNAS.
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 Alinu Grinienę:

A. Grinius Diamanstr. 7, I)-8()0() Miinchcn 50, 
Deutschland Tel. 089-1504471

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

Rengėjai 
Užs. 781

bes esmę. Tikiu, kad Įstatymas bus 
vertas gegužes 3-osios konstitucijos. 
Su šia v iltimi mąstau apie didįjį len
kų tautos sūnų. Būtent šioje aikštėje 
Jonas Paulius II pradėjo pirmąjį v izi 
tą savo tėvynėje. Čia jis primine žo
džius "Nesibijokite". Jie buvo mūsų 
kelrode žvaigždė. Jie turi suteikti 
mums tvirtybės ir dabar. Esu be galo 
laimingas, kad aukščiausias šalies 
apdovanojimas - "Baltojo erelio" or
dinas šiandien suteiktas Šventajam 
Tėv ui".

Lietuva laukia didesnės UNISEF paramos
Balandžio 26-gegužės 7 dienomis 

UNICEF (United Nations Children's 
Fund) svarstė šios JT agentūros 
1993-94 m. programą ir sąmatą, taip 
pat ir tolesnę pagalbą Rytų ir Cent
rinei Europai, Baltijos valstybėms ir 
naujai nepriklausomoms valstybėms, 
pranešė Nuolatinė Lietuvos Misija 
Jungtinėms Tautoms.

Lietuva tikisi, kad Jungtinių 
Tautų Vaikų Fondas aktyviau dirbs 
Vidurio ir Rytų Europoje, pareiškė 
balandžio 28 d. Lietuvos Misijos 
patarėja Gintė Damušytė LIN1CEF 
tarybos sesijoje, kurioje Lietuva da
lyvavo kaip stebėtoja.

1946 m. JT Generalinė Asamb
lėja įsteigė JT ekonominei ir socia
linei tarybai pavaldų Vaikų fondą, 
vadinamą UNICEF, teikti pagalbą 
vaikams karo nusiaubtuose kraštuo
se. 1953 m. UNICEF veiklą išplėtė 
besivystančiose šalyse. Fondui va
dovauja 41 valstybių taryba. Ši pa
saulinė organizacija maitina mili
jonus motinų ir vaikų. Fondas taip 
pat padeda kovoti prieš vaikų ligas, 
padeda steigti vaikų ir motinos glo
bos centrus. Lėšas renkant, jam tal

kininkauja valstybių nacionaliniai 
UNICEF komitetai.

Šiuo metu pagal UNICEF kriteri
jus Lietuva tegali gauti tik simbolišką 
paramą vaikų sveikatos politikos for
mavimui, švietimui, sveikatos ir so
cialinių garantijų įstatymdavystės rei
kalams. Šalys, kuriose padėtis laiko
ma blogesne (pavyzdžiui, Vidurio 
Azijos respublikos, Armėnija ar 
Azerbaidžanas), jau remiamos kon
krečiau. Tokią paramą pernai mėgino 
užblokuoti "trečiojo pasaulio“ šalys, 
kurios tvirtino, kad Centrinė ir Rytų 
Europa atims lėšų iš vargingiausių ir 
mažiausiai išsivysčiusių kraštų. Šių 
metų sesijoje "trečiojo pasaulio" ša
lys tam viešai nebesipriešino.

Savo kalboje Lietuvos Misijos pa
tarėja pareiškė, kad Vaikų fondas yra 
Lietuvoje geriausiai žinoma JT orga
nizacija ir autoritetingiausia vaikų 
teisių gynėja. Todėl jo vaidmuo labai 
svarbus visuomeninės ir ūkinės sui
rutės metu, pereinant į rinkos ūkį.

G. Damušytė išvardino kai kurias 
problemas, su kuriomis Lietuvoje 
dabar susiduria moterys ir vaikai. 
Sunku išlaikyti reikiamą sveikatingu

mo lygį. Didėja vaistų, vakcinų ir 
kitų medicininių reikmenų trūku
mas. ypač naujagimiams; tik 5% 
vaikams reikalingų vaistų gamina
mi Lietuvoje. Sveikatos sistemos 
senojo modelio neefektyvumas aki
vaizdus. Dramatiškai augant nedar
bui. vis sunkiau žmonėms teikti vi
suomenines paslaugas - tai ypač 
jaučia moterys. Dar atsiliekama 
reglamentuojant geriamo vandens ir 
maisto produktų užterštumo normas 
bei sukuriant efektyvią kontrolės 
sistemą. Gyventojų mityba netinka
ma.

Lietuvos atstovė painformavo 
posėdžio dalyvius, kad Vilniuje šį
met pradėjo veikti UNICEF komi
tetas. Steigiamajame suvažiavime 
dalyvavo daugiau kaip 70 vaikų 
globėjų, tarp jų 16 visuomeninių or
ganizacijų atstovai.

G. Damušytė pareiškė, jog Lietu
va remia didesnį UNTCEF vaidmenį 
Rytų Europoje. Tai labai padės ir 
Lietuvos vyriausybei sėkmingiau 
paremti vaikus, ginti jų interesus.

Lietuvos Misija 
Jungtinėms Tautoms

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 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
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AUKOS SPAUDAI
J. Valiūnas - 15 DM
Ar. Smitas - 15 DM
K. Lederis - 15 sv.
E. Tensau - 3 sv.
A. Butkutė - 19.50 sv.
Ui aukas nuoši rdžiai dėkojame.

PAIEŠKAPAIEŠKA
Mrs. ANNE DUNCAN ieško 

giminių.
^Jos senelė MARIJONA DE- 

KERYTĖ atvyko į Škotiją 1896 
arba 1899 m. Ji gimė 1893 m. 
birželio 1 d.. Penkvakių kaime. 
Paežerių vaisė.. Vilkaviškio apskr. 
Tėvas - Kazys Dekeris. motina - 
Marijona Milkšaitytė-Dekerienė.

Ką nors žinančius prašome 
rašyti:

Anne Duncan (Mrs)
44 Ellisland Wy nd.
Newarthill, 
Motherwell 
Strathclyde, 
Scotland, 
ML1 SHF

Mirus STASIUI MERKE
VIČIUI nuoširdžiai užjaučiame 
jo žmoną C. Merkevičienę ir 
gimines.

Wolverhamptono skyrius

Mirus Adolfo Zubricko žmo
nai WINNIE reiškiame gilią 
užuojautą vyrui ir giminėms.

Wolverhamptono skyrius

LIETUVOS AMBASADA 
LONDONE

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8 7BP

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

PAMALDOS
Nottingham - gegužės 16 d.. Židi

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

14 vai.
Nottingham - gegužės 23 d., 

11.15 vai.. Židinyje.
Stoke-on-Trent - gegužės 23 d., 

14.30 vai., Wolstanton.
Nottingham - gegužės 30 d., 

11.15 vai.. Židinyje.
Wolverhampton - gegužės 30 d..

15 vai., St. Peter-Paul.

LONDONE
TRADICINĖS DERBY 
LOTERIJOS BILIETAI

Visi bilietų platintojai prašomi 
iki gegužės men 25 d. sugrąžinti 
bilietų šakneles šiuo adresu:

Derby loterija,
21 Tlie Ovai.
London E2 9DT

BRI TŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE

Fondo vadovybė gavo šias 
aukas:

200 sv. - G. Nicholls. Stockport;
30 sv. - A.S.P. Dunn. Dover- 

court-Hatwick;
6 sv. - I. Kirsnys, Londonas.
Fondo vadovybė nuoširdžiai 

dėkoja šiems aukotojams. Laukia
me daugiau aukų, nes darbas svar
bus. reikia visų paramos. Aukas 
siųsti adresu:

British-Lithuanian Relief
Fund for Children in Lithuania,
21 I he Oval,
London 9DT.

VISI LIETUVIU SODYBON! *

Lietuvių Namų Bendrovės direk
torių valdyba kviečia visus D. Bri
tanijos lietuvius gegužės mėn. 30 
dieną dalyvauti Sekminėse Lietuvių 
Sodyboje.

Suvažiuokime visi iš visur pasi
matyti savoje mažoje Lietuvoje.

Iki pasimatymo!

BOLTONE
BALTUOS TAUTŲ 

VAKARAS

Balandžio 24 d. įvyko pirmas 
Boltono Baltijos tautų vakaras. Jis 
buvo suorganizuotas vietoj pabal-

Išnuomojami
atskiri kambariai 

ir butai 
užsienio svečiams.
Mokestis valiuta.
Rašyti:

’’Europos lietuvis“
Strazdelio 1 
2600 Vilnius 
Lietuva

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

tiečių šokių, kurie visuomet įvyk
davo metų pradžioje. Taigi tos die
nos vakare Boltone lietuviai, latviai 
ir estai susirinko latvių klube ir su
sėdo prie įvairiausio ir skanaus 
maisto apdėtų stalų. Pobūvį atidarė 
Boltono klubo ir "Dauguvos Vana
gų" skyriaus pirmininkas J. Zakis. 
Trumpą politinę apžvalgą padarė 
latvis J. Počs. Lietuvių vardu, pri
dėdamas porą anekdotų, pabaltie- 
čius pasveikino H. Vaineikis ir jo 
trumpa kalba, visiems gerai pasi
juokus, buvo pabaltiečių priimta 
gausiomis katutėmis. Estų vardu 
visus pobūvio dalyvius pasveikino 
Silvia Kuusik.

Buvo tikrai gerai pasivaištinga. 
Nors Boltono lietuvių yra labai 
mažai, jie loterijoje laimėjo net du 
prizus. Kai prasidėjo dainavimas, 
tai, neperdedant, lietuviškos dainos 
nuskambėjo garsiau ir gražiau negu 
visos kitos. Todėl boltoniečiai, visų 
raginami, daugiau dainų sudainavo 
negu estai ir latv iai.

Vakaras praėjo labai malonioje 
ir draugiškoje nuotaikoje. Boltono 
lietuviai gali didžiuotis, kad jų har- 
moniškas bendradarbiavimas su 
vietiniais ir apylinkės pabaltiečiais 
yra galbūt nuoširdžiausias ir stipri
ausias visoje D. Britanijoje. Reikia 
tikėti kad tokie Baltijos tautų 
vakarai įvyks ir ateityje.

ELR

MANČESTERYJE
PAMINĖ LOS

KAN. VALENTINO 
KAMAIČIO 69 METU 

AMŽIAUS IR 40 METŲ 
K U NT G YST ĖS SUKA K T YS

Balandžio 15 d. kanauninkas Va
lentinas Kamaitis atšventė 69 metų 
amžiaus ir 40 metų kunigystės sukak
tis. Šioms sukaktims paminėti balan
džio 25 d. MLK Bendrija po lietuviš
kų pamaldų St. Chad's bažnyčioje 
MLSoc. klube suruošė bendrus pietus- 
pobūvį, kuriame dalyvavo gausus bū
tys tautiečių.

Pobūvį atidarė ir pravedė MLK 
Bendrijos sekretorius A. Podvoiskis. 
Br. Kupstienė su pagalbininkais pa
ruošė puikų maistą, kurį palaimino 
kan. V. Kamaitis.

Pobūvio metu A. Podvoiskis 
Bendrijos vardu pasveikino kan. V. 
Kamaitį sukaktuvių proga ir įvertino 
jo įnašą į Mančesterio ir apylinkės 
lietuvių kultūrinį gyvenimą per 40 
metų. Kan. V. Kamaičiui buvo pasiū
lyta sugrįžti į Lietuvą ir pasirinkti pa
rapiją. bet jis apsisprendė pasilikti 
Mančesteryje, nes, kaip jis pasakė, ne
galįs palikti savo parapijos, nėra kito 
kunigo, kuris galėtų jį pakeisti. Tai iš
girdę dalyviai savo pasitenkinimą iš
reiškė katutėmis. Kan. V. Kamaičiui 
buvo įteikta visų pasirašyta sveikini
mo atvirutė, sugiedota "Ilgiausių me
tų“, pakeltas tostas už jo sveikatą. Ka
nauninką boltoniškių vardu pasveiki
no DBLS Boltono skyriaus pirmi
ninkas H. Vaineikis, ramovėnų vardu

- pirmininkas V. Bernatavičius.
Kan. V. Kamaitis atsakė į kalbas ir 

padėkojo už jo garbei suruoštus bend
rus pietus, sveikinimus bei linkėjimus.

Pokylis praėjo visų pakilioje nuo
taikoje. Kanauninkui išvykus namo, 
buvo pabendrauta su iš Lietuvos atvy
kusiais tautiečiais.

A. P-kis

MITINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Gegužės 1 d. Mančesterio lietuvių 
klubas ir skautai surengė lietuvių 
klube Motinos dienos minėjimą, kurį 
pradėjo ir pravedė s. Irena Gerdžiū- 
nienė, pasveikinusi motinas šventės 
proga. Skautai visoms motinoms įtei
kė gyvų gėlių.

Gražią paskaitą motinoms per
skaitė v. s. Juozas Maslauskas. Pir
miausia jis padėkojo Mančesterio 
lietuvių klubo valdybai už nuolatinę 
paramą skautams. Be to, Lietuvių 
Skautų Brolijos vyriausioji valdyba 
skautiškųjų metų užbaigimo - lapk
ričio 1-osios - proga, įvertindama pa
ramą skautų sąjūdžiui ir stovykloms 
už tėvynės ribų pagerbė Rėmėjo kas
pinu "Už nuopelnus". Garbės ordinu 
Mančesterio lietuvių klubo pirminin
ką Arkadijų Podvoiskį ir DBLS Bol
tono skyriaus pirmininką Henriką 
Vaineikį. Ordinus jiems prisegė LSB 
Europos rajono atstovas v. s. J. Mas
lauskas ir s. 1. Gerdžiūnienė.

Prelegentas savo paskaitoje nema
žai gražių žodžių skyrė lietuvėms 
motinoms, kurios sunkiais okupacijos 
metais išaugino daug sūnų patriotų, 
apgynusių Lietuvos laisvę. Jis pareiš
kė. kad ir išeivijoje motinoms teko di
delis rūpestis išauginti vaikus lietuviš
koje dvasioje. Paskaita išklausyta dė
mesingai.

Meninėje dalyje skautai s. I. Ger
džiūnienė bei jos duktė Natalija, sūnus 
Benjaminas ir anūkas Barre padekla
mavo motinoms skirtų eilėraščių.

V. s. J. Maslauskas padėkojo klubo 
valdybai bei rengėjams ir publikai už 
apsilankymą. Minėjimas baigtas su- 
giedant "Marija, Marija" ir Lietuvos 
himną.

Skautai motinoms paruošė arba
tėlę, kurią finansavo lietuvių klubas, ir 
surengė skautų reikalams loteriją.

A. P-kis

IŠVEŽTŲJŲ 
MINĖJIMAS

Š. m. birželio 13 d. 12, 15 
vai. p. p. DBLS Mančesterio 
skyrius rengia Eccles St. Ma
ry's bažnyčioje Išvežtųjų mi
nėjimą. Mišias laikys ir mi
nėjimą praves kan. V. Ka
maitis.

Organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis.

Kviečiame visus tautiečius 
atvykti į lietuviškas pamaldas 
ir minėjimą.

Rengėjai

PASAULYJE
Taika Jugoslavijoje?
Atsargus optimizmas buvo išreikš

tas dėl įvykių buvusioje Jugoslavijoje 
po to. kai Bosnijos serbų vadas dr. 
Radovan Karadžič pasirašė Bosnijos 
padalinimo planą. Juo remiantis Bos 
nija ir Hercegovina turėtų būti pada
linta į 10 autonominių vienetų su cent
rine vyriausybe sostinėje Sarajeve. Tą 
planą jau anksčiau buvo pasirašę 
chorvatai ir musulmonai. Klausiama, 
kas privertė Karadžič pagaliau pasira
šyti planą, kurį jis vertino kritiškai, ir 
dar be savo Bosnijos serbų parlamen
to sutikimo? Aišku, sankcijų sustipri
nimas ir JAV pagrasinimas pradėti 
bombardavimus iš oro turėjo įtakos, 
bet svarbiausia priežastis, be abejonės, 
buvo Serbijos prezidento Miloševiė 
spaudimas. Šis pamatė, kad sankcijos 
padaro daug žalos Serbijai, be to, įta
kos turėjo ir Vakarų grasinimai pavar
toti karinę jėgą. Serbus atsisakė remti 
ir Rusijos prezidentas Jelcinas, jeigu 
jie nepasirašys sutarties.

Italai pradeda nusiraminti
Po rinkimų biznierius Carlo Ciam- 

pi sudarė gana neutralią vyriausybę, 
kuri turėjo pradėti taisyti korupcijos 
apimtą Italijos valdymo sistemą. Bet 
kai parlamentas atsisakė atimti ne
liečiamybės teisę socialistų vadui 
Bettino Craxi, kuris buvo kaltinamas 
korupcija, tuojau atsistatydino 4 mi
nistrai. Padėtį kiek pataisė krikščionių 
demokratų vadas Giulio Andreotti, 
kuris irgi yra kaltinamas korupcija. Jis 
pats paprašė parlamentą panaikinti jo 
deputatinę neliečiamybę, nes sakosi 
esąs nekaltas ir norįs eiti į teismą, kad 
tai įrodytų.

Ir kinai vienijasi
Po Kinijos pilietinio karo 1946- 

1949 metais, kai tūkstančiai žmo
nių žuvo, tuometinis komunistų 
vadas Mao Tse-tung išvijo nacio
nalistų vadą Ciang Kai-shek su jo 
kariuomene į Taiwan salą (anks 
čiau Formoza). Ten susidarė atskira 
valstybė, gyvena apie 20 milijonų 
žmonių. Nacionalistai turi savo 
vyriausybę.

Pagaliau, nors ir neoficialiai. 
Kinijos ir Taiwan atstovai susitiko 
Singapūre. Nors nieko ypatingo 
nebuvo susitarta, susitikimas bai
gėsi entuziastingai, abiejų pusių at
stovai gėrė šampaną. Taiwan ne 
labai nori susijungimo su žemynu, 
nes jis geriau gyvena. Bet aki
vaizdus noras glaudžiau bendrauti 
su savo tautiečiais Kinijoje, ko 
anksčiau nebuvo galima daryti. Tai. 
atrodo, ir yra svarbiausias to susi
tikimo pasiekimas.

Kinija nusileido ir dėl Hong 
Kongo, sutikdama pradėti derybas 
su Britanijos vyriausybe, bet paša 
kyta sąlyga, kad Hong-Kongo ats
tovai diskusijose dalyvautų tik kaip 
stebėtojai. Konfliktas kilo dėlto 
kad Hong-Kongo gubernatorius 
Chris Patten prieš perduodant 199? 
m. tą koloniją Kinijai panorote! 
įvesti daugiau demokratijos.

Kada padidės Europos 
Bendrija?

Pranešama, jog Britanijos prern 
jeras John Major labai norėtų pra 
plėsti Europos Bendriją į rytus, kai 
būtų apimta Lenkija, Vengrija# 
buvusi Čekoslovakiją, galbūt it 
Baltijos valstybės. Anksčiau burt 
norima kuo greičiau į Bendri]“ 
įtraukti Austriją. Suomiją, Švediją# 
Norvegiją, bet netikėtai susilaukt: 
esančių narių trukdymų. Belgai m# 
no, kad tos valstybės gali sutrukdyt 
Europos susivienijimą į federacija 
(to nenori ir Britanija). Viduržemi1’ 
jūros kraštai pasisako prieš skandi 
navus, kurie mėgsta gerti pieną.( 
ne vyną. Antra vertus, danai bij1 
pralaimėti referendumą apie Maasl 
richt sutartį todėl, kad žmonės 
pamatę europiečių nenorą priimti 
Bendriją jų draugus skandinavus 
gali balsuoti prieš.
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