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Įvykiai Lietuvoje

Siūloma parengti 
tautos gelbėjimo programą
Gimstamumas Lietuvoje jau ne

užtikrina natūralios kartų kaitos. 
Daugiau kaip pusė visų šeimų augina 
tik po vieną vaiką. Lietuvoje gyvena 
per 800 tūkst. pensininkų ir per 200 
tūksL invalidų. Moterų yra apie 200 
tūkst. daugiau negu vyrų.

Šiuos faktus Seime įvykusioje 
spaudos konferencijoje pateikė Lie
tuvos tarptautinių šeimos metų (1994 
tn.) komiteto pirmininkas, Seimo na
rys Juozas Nekrošius. Pasak jo, tauta 
atsidūrė grėsmingoje kryžkelėje. J. 
Nekrošius paragino vyriausybę ne
delsiant parengti tautos gelbėjimo 
programą.

Didžiųjų miestų sąjungos 
suvažiavimas

Kaune įvyko Lietuvos didžiųjų 
miestų sąjungos III suvažiavimas. 
Apie sąjungos veiklą informavo jos 
pirmininkas, Kauno miesto tarybos 
deputatas A. Balutis. Sąjungos nariai 
yra Alytus, Kaunas, Klaipėda, Mari
jampolė, Šiauliai ir Vilnius. Sąjunga 
bendradarbiauja su Seimu ir vyriau
sybe, Lietuvos ir užsienio savivaldy
bių organizacijomis. Ji padeda rengti 
įstatymų projektus, rūpinasi savi
valdybių darbuotojų mokymu.

Diskusijoje išsakytos mintys apie 
savivaldos Lietuvoje dabartį ir ateitį.

Suvažiavimas į šią sąjungą pri
ėmė Panevėžio miestą. Dabar di
džiausiuose Lietuvos miestuose gy
vena 1 mln. 700 tūkst. gyventojų.

7 kandidatai j Seimą

A. Brazauską išrinkus Prezidentu, 
Kaišiadorių rinkimų apygardoje Nr. 
59, kur jis buvo išrinktas Seimo na
riu, vyks nauji Seimo nario rinkimai.

Vyriausioji rinkimų komisija pa
skelbė kandidatų į Seimo narius, iš
keltų toje apygardoje, sąrašą. Tai A. 
Anužis (Lietuvos demokratinė darbo 
partija), A. Brazas (Lietuvos social
demokratų partija), J. Gelažius (Lie
tuvos laisvės lyga), R. Paulauskas 
(Tautos pažangos judėjimas), V. Pet
kus (Lietuvos krikščionių demokratų 
sąjunga), L. Sabutis (Lietuvos Sąjū
dis, Lietuvos Respublikos piliečių 
chartija, Lietuvos politinių kalinių 
sąjunga) ir A. Šliužas (Lietuvos nuo
saikiųjų judėjimas).

Rinkimai Kaišiadorių apygardoje

Lietuvos Respublikos krašto ap
saugos ministro A. Butkevičiaus kvie
timu praėjusią savaitę Lietuvoje dvi 
dienas viešėjo Rusijos gynybos mi
nistras P. Gračiovas. 

Rusįjos gynybos ministras P. Gračiovas su Lietuvos krašto apsau
gos ministru A. Butkevičiumi Vilniaus aerouoste.

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

įvyks birželio 20 dieną. Rinkimų 
kampanija jau prasidėjo.

Savanorių suvažiavimas

Vilniuje, Savanoriškosios krašto 
apsaugos tarnybos būstinėje, įvyko 
savanorių suvažiavimas. Svarstyta 
Lietuvos Respublikos teritorinės gy
nybos principai. Savanoriškosios 
krašto apsaugos tarnybos naujojo įs
tatymo projektas bei veiklos progra
ma.

Gegužės 11 d. Lietuvos Respubli
kos Nepaprastasis ir įgaliotasis am
basadorius Venesueloje V. Dambra- 
va įgyvendino savo seną svajonę - 
tapo eiliniu Krašto apsaugos sava
noriu. Krašto apsaugos ministerijoje 
įvykusioje ceremonijoje ministras A. 
Butkevičius ir jo pavaduotojas 
SKAT štabo viršininkas pulkininkas 
J. Gečas įteikė ambasadoriui sava
norio uniformą ir regalijas.

13 premijų - 
Lietuvos mokslininkams

Lietuvos mokslų akademija, pa
gerbdama įvairių epochų žymiausių 
savo krašto mokslininkų atminimą, 
įsteigė 13 vardinių premijų. Jomis 
kas ketveri metai bus apdovanojami 
Lietuvos mokslininkai už reikšmin
giausius savo srities darbus.

Humanitarinių ir socialinių moks
lų skyrius pasiūlė keturias premijas: 
Kazimiero Būgos (kalba), Simono 
Daukanto (istorija), Vinco Krėvės- 
Mickevičiaus (literatūra) ir Albino 
Rimkos (ekonomika).

Matematikos, fizikos ir chemijos 
skyrius apsiriboja dviem premijomis 
- Povilo Brazdžiūno ir Adolfo Jucio 
(fizika).

Biologijos, medicinos ir žemės 
ūkio mokslų skyrius nutarė įamžinti 
penkių mokslininkų atminimą ir įs
teigti Prano Šivickio (biologija), Ta
do Ivanausko (gamtosauga), Juozo 
Dalinkevičiaus (geomokslai), Jono 
Kriščiūno (žemės ūkis) ir Vlado La
šo (medicina) vardines premijas.

Pritarta ir technikos mokslų sky
riaus pasiūlymui įsteigti įžymaus 
17 amžiaus artilerijos ir raketų spe
cialisto Kazimiero Simonavičiaus 
premiją už reikšmingiausius moks
lo darbus mechanikos srityje ir 
iškilaus mūsų dienų mokslininko, 
ilgamečio Kauno politechnikos 
instituto rektoriaus Kazimiero 
Baršausko premiją už elektronikos 
ir elektrotechnikos darbus.

Gynybos ministrai susitarė, politikai
Kaip pasakė susitikime su Seimo 

nacionalinio saugumo komiteto na
riais P. Gračiovas, Rusijos kariuome
nė bus išvesta, kaip numatyta, iki šių 
metų rugpjūčio 31 d., bet greičiausiai

Praėjusią savaitę Lietuvoje tris 
dienas viešėjo Jo Karališkoji Aukšte
nybė Kento hercogas. Jos Didenybės 
Karalienės Elžbietos II pusbrolis. 
Kento hercogas yra Britanijos užsie
nio prekybos tarybos vicepirminin
kas. Ta taryba vienija vyriausybės ir 
biznio žmones. Jos tikslas - palaikyti 
ir skatinti ryšius su užsieniu pra
monės ir investicijos srityse. Jau 
beveik 20 metų, kai Kento hercogas 
dalyvauja toje prekybos tarybos veik
loje, aplankęs daugelį šalių.

Garbingąjį svečią lydėjo grupė 
komercijos ir pramonės atstovų iš 
Didžiosios Britanijos.

Vilniaus aerouoste, kur Jo Kara
liškoji Aukštenybė nusileido vienu iš 
Karalienės lėktuvų, šįkart papuoštą 
Lietuvos Respublikos ir Kento her
cogystės vėliavėlėmis, aukštąjį sve
čią pasitiko LR užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys, Didžiosios Bri
tanijos ambasadorius Lietuvoje Mi
chael John Peart su žmona, LR prezi
dento patarėjas užsienio politikos 
klausimais Justas Paleckis.

Iš aerouosto Jo Karališkoji Aukš
tenybė Kento hercogas nuvyko į Pre
zidentūrą susitikti su Prezidentu Al
girdu Brazausku. Kento hercogas iš
reiškė pasitenkinimą, kad išsipildė jo 
svajonė aplankyti Lietuvą, pasidžiau
gė nesenu Lietuvos Respublikos 
Prezidento vizitu į Didžiąją Britaniją.

Lietuvos Respublikos Prezidentas 
prisiminė savo vizitą į Didžiąją Bri
taniją, papasakojo apie dabartinę 
Lietuvos situaciją.

Susitikime dalyvavo Prezidento 
patarėjai R. Rajeckas ir J. Paleckis. 
Kento hercogas ir Lietuvos Preziden
tas pasikeitė dovanomis.

Svečias iš Didžiosios Britanijos 
susitiko ir su Seimo pirmininku Č. 
Juršėnu. Šis Kento hercogui ir jį ly- 
dėjusiems asmenims parodė Seimo 
posėdžių salę.

Kento hercogas taip pat bendravo 
su Lietuvos Ministru Pirmininku ir 
kitais ministrais. Jis dalyvavo pasira
šant abipusę Sutartį dėl investicijų 
skatinimo ir apsaugos. Iš Lietuvos 
pusės sutartį pasirašė Ministras Pir
mininkas A. Šleževičius, iš Britanijos 
pusės - Britanijos ambasadorius Lie
tuvoje M. Peart.

Didžioji Britanija pagal investi
cijų apimtį užsienio šalyse užima 
antrąją vietą pasaulyje. Susitarimas

liks ginklų ir amunicijos. Jų išvežimą į 
Rusiją kontroliuos abiejų šalių atsto
vai. P. Gračiovas tvirtino, kad naujoji 
Rusijos karinė doktrina yra grynai gy
nybinė.

Ir susitikime Seime, ir spaudos 
konferencijoje Rusijos generolas 
kalbėjo, kad Lietuva prašo ginklų bei 
technikos. Tuo klausimu jau paruoštas 
Rusijos vyriausybės potvarkio projek
tas, kuriuo leidžiamas toks sandėris. 
Pasak P. Gračiovo, tam jis pritaria, bet 
galutinį žodį turėtų tarti abiejų šalių 
premjerai.

P. Gračiovas pranešė, jog jis sutin
ka kad Kaune esančiose tankų ir sraig
tasparnių remonto gamyklose būtų 
įkurtos bendros Lietuvos-Rusijos įmo
nės. Tačiau galutinai irgi turi nuspręsti 
vyriausybės. Susitarta dėl amunicijos ir 
maisto sandėlių perdavimo Lietuvai.

Iš Zoknių (greta Šiaulių) aerodro
mo Lietuvai bus parduota radioloka
cinė ir kita įranga, Lietuva gaus jos 
dokumentus.

Rusijos gynybos ministras teigia
mai įvertino Lietuvos statybinės fir-

Kento hercogo viešnagė

Kento hercogas Kaune.
K. Jūrelės (ELTA) nuotr.

su Lietuva yra 53-asis, kurį Didžioji 
Britanija pasirašė su užsienio valstybe.

Kita sutartis, dėl kurios vyks dery
bos tarp Lietuvos ir Didžiosios Brita
nijos, bus Sutartis dėl dvigubo apmo
kestinimo. Derybas numatyta pradėti 
gegužės 24 d. Vilniuje.

Vizito pirmosios dienos vakare 
Prezidentas Vilniuje ’’Ida Basar“ res
torane surengė aukštiesiems svečiams 
vakarienę. ’’Lietuvos ryto“ pranešimu, 
svečiams buvo pateiktas įprastas me
niu: žuvies’rinkinys, firminis restorano 
bifšteksas, bananiniai ledai su vaisiais 
ir specialiai iš Anglijos užsakyti sūriai. 
Svečiai buvo vaišinami prancūzišku 
vynu, kava, škotišku viskiu, lietuvišku 
šampanu, aperityvu ir mineraliniu 
vandeniu.

Kitądien Kento hercogas kartu su 
grupe Didžiosios Britanijos pramo
ninkų, bankininkų, verslininkų lankėsi 
Trakuose ir Kaune, kur susitiko su 
miesto vadovais, Pramonės ir preky
bos rūmų atstovais. Po pietų dar kartą 
buvo susėsta prie apskritojo stalo Vil
niuje - tolesnio bendradarbiavimo per
spektyvas su svečiais aptarė užsienio 
reikalų, ekonomikos, pramonės ir pre

- ne
mos "Selma" darbą Kaliningrado sri
tyje. Ten ši firma už JAV ir kitų vals
tybių pinigus stato 300 butų Rusijos 
kariškiams, kurie palieka Lietuvą. P. 
Gračiovas prašė jai padėti.

Rusijos ministras spaudos konferen
cijoje sakė, kad su Lietuvos krašto 
apsaugos ministru apsvarstyta 18 
klausimų dėl Rusijos armijos išvedimo. 
Pasak A. Butkevičiaus, visi klausimai 
suderinti, nors "Rusijos kariuomenės 
išvedimas yra labai sudėtinga ne tik 
politinė, bet ir techninė problema“.

Rusijos gynybos ministrą priėmė 
Prezidentas A. Brazauskas ir premje
ras A. Šleževičius.

Tomis dienomis Vilniuje vyko 
Lietuvos ir Rusijos valstybinių delega
cijų susitikimas. Lietuvos delegacijos 
vadovas, Seimo narys V. Bulovas 
susitikimą įvertino teigiamai, nors ir 
pabrėžė, kad abi pusės nepasiekė tų 
rezultatų, kurių norėjo.

Vienas svarbiausių ir, V. Bulovo 
nuomone, sunkiausių klausimų buvo 
sutarties projektas dėl atlyginimo už 
žalą, kurią Lietuvai ir jos žmonėms 

kybos, susisiekimo ministrai.
Susitikimuose su Lietuvos vado

vais daugiausia šnekėta apie energe
tiką ir žemės ūkį. Aptartos galimybės 
tiesti kelius, prisidėti prie aerouostų ir 
uostų statybų. Kalbėdami apie kon
krečius projektus. Didžiosios Britani
jos verslininkai buvo labai atsargūs, 
pareiškę, kad ši kelionė yra pažinti
nė. Paminėtas vienintelis konkretus 
pavyzdys: šią savaitę Anglijos naftos 
perdirbimo kompanija ’’Shell“ Lietu
voje atidaro savo atstovybę. Jos va
dovas Stivas Houmvadas dalyvavo 
delegacijos susitikimuose.

Jo Karališkoji Didenybė pokal
biuose su Lietuvos vadovais prisimi
nė tuos laikus, kai daugiau kaip prieš 
50 metų Anglija ir Lietuva palaikė 
itin glaudžius santykius. Nėra abejo
nių, kad šis vizitas prisidės prie tokių 
santykių atnaujinimo ir plėtojimo. 
Apskritai, jis patvirtina, kad Didžioji 
Britanija ne vien žodžiais remia Lie
tuvą. Prisiminkime, kad ta šalis pir
moji suteikė teisę Lietuvos pilie
čiams įvažiuoti be vizų, geromis są
lygomis sutvarkė Lietuvos aukso 
reikalus.

padarė buvusi sovietų kariuomenė, 
užpernai perėjusi į Rusijos jurisdikci
ją. Lietuva išdėstė savo poziciją Šiuo 
reikalu, - Rusija, kaip SSRS teisių per
ėmėja, privalo atlyginti už tai, ko Lie
tuva neteko nuo 1940 iki 1990 metų. 
Tačiau Rusijos delegacija atsakymo 
nedavė, nes, pasak jos vadovo, neturė
jo šalies vadovybės įgaliojimų.

Rusijos delegacijai buvo pateikta 
informacija apie Kaliningrado srityje 
gyvenančių lietuvių ekonominę, so
cialinę ir kultūrinę padėtį. Rusija 
pažadėjo ją išnagrinėti.

Preliminariai suderinti kai kurie 
susitarimo straipsniai, reglamentuo
jantys tvarką, pagal kurią Rusija mo
kės pensijas Lietuvoje gyvenantiems 
buvusiems sovietų ir Rusijos kariš
kiams.

Delegacijos susitarė, kurios proble
mos bus pirmiausiai svarstomos jų 
susitikimuose. Tai - jau minėti žalos 
atlyginimo ir karinio tranzito klausi
mai. Taip pat ruošiami didžiausio pa
lankumo prekyboje, sienų delimitaci- 
jos, persikėlimo ir repatriacijos bei kai 
kurių kitų sutarčių projektai.

Kitas delegacijų susitikimas įvyks 
Maskvoje birželio pirmoje pusėje.
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Algirdas Landsbergis Vilniuje 
skaito ’’Komediantus“

Peterburgo radijas - lietuviškai

Algirdas Landsbergis i Lietuvos 
rašytojų sąjungą atėjo nebe pirmą 
kartą. Apie debiutini lankymąsi 
šiuose rūmuose jis papasakojo pats. 
Jo pasakojimas priminė vaizdingą 
talentingo aktoriaus monologą, 
sklidiną grakštaus jumoro, šmaikš
čių pastabų. A. Landsbergis prisi
minė laiptus, kaip operos teatre, jų 
papėdėje stovėjusią kažkokią mo
teriškę, kažkokių italų išskabtuotas 
lubas, didelius kambarius, literato 
akiai labai gražiai išsidėsčiusius 
šešėlius. Kaip jis lyg Orfėjus į pra
garą leidęsis į rūsius su nutrupė
jusiu tinku ir surūdijusiais vamz
džiais. Paskui jis prisiminė nepa
prastai ilgą posėdžių salės stalą, 
prie jo oriai ir rūsčiai susėdusius 
rašytojus, jam paliktą tuščią kėdę. 
Kiek laiko jis ėjęs prie tos kėdės? 
Gal kokias 12 sekundžių! Ir čia pat: 
"Ne, ėjau ištisus 47 metus - išvykau 
1944-siais, grįžau 1991-siais. Ėjau 
pro 47-erių metų lietuvių literatūrą, 
nuo kurios buvau labai toli, bet ku
rią pažinojau, laikiau rankose“. 
Tada Algirdas Landsbergis, berods, 
buvo priimtas į Lietuvos rašytojų 
sąjungą, perdavė jai PEN klubo 
įgaliojimus.

Šį kartą prozininką, dramaturgą, 
eseistą, kritiką Algirdą Landsbergį 
sutiko prie durų sukrautos jo Vil
niuje išleistos knygos "Kelionės 
muzika“ šūsnys, prie kurios rikia
vosi netrumpa pirkėjų eilutė. Pasi
rodžius autoriui ta eilutė skubiai 
persikėlė į klubo salę, kur kone 
prievarta pasodintas Algirdas 
Landsbergis gerą pusvalandį rašė 
ant knygų autografus.

Labai kantriai ir akylai (kad kas 
neužlįstų) eilutę atstovėjo ir auto
grafo sulaukė A. Baltakis, J. Mike
linskas, P. Keidošius, kiti rašytojai, 
gausūs gerbėjai.

Atvykęs čia kaip "Amerikos 
balso“ korespondentas LIFE teatro

SWTWHOS HMIENOS
Kada pasipuoš Vilnių??

"Lietuvos aide" 05 18 T. Srėba- 
liaus straipsnyje "Katedra nesulau
kia Šventųjų" reiškiamas susirūpini
mas trijų šventųjų statulų atstatymu 
- iškėlimu ant Vilniaus Arkikatedros 
stogo.

"Šeštadieni Vilniuje turėjo įvykti 
didelės iškilmės - Arkikatedra turėjo 
pasipuošti šv. Stanislovo, šv. Elenos 
ir šv. Kazimiero statulomis. Šventės 
nebuvo, nes dar beveik nėra ko sta
tyti - iš vario lukštų suvirinta tik šv. 
Stanislovo statula ir baigiama šv. 
Elenos“ - rašoma straipsnyje. Sudė
tingą ir sunkų skulptūrų atgaminimo 
darbą dirba meistras V. Navickas, 
kuriam toli gražu sekasi ne per ge
riausiai. Priežastys tos pačios, kaip ir 
paprastai Lietuvoje - medžiagų, pi
nigų stoka. Pats meistras kaltinamas 
piktnaudžiavimu monopoline padė
timi - "vienintelis Lietuvoje meist
ras, darantis tokius sudėtingus vario 
darbus“ - pats nusistato kainas, atli
kimo terminus. Vis dėlto V. Navic
kas sako - dirbąs tik dėl garbės; 
įkainiai nustatyti per maži. Jis įsitiki
nęs. kad skulptūros bus greitai pa
statytos. Popiežius jomis pasigrožėti 
tikrai galės.

Tyruose šaukiančiojo 
balsas

"Tiesa "nuolat spausdina kata
likų dvasininko, vienuolio Tėvo Sta
nislovo trumpus pamokslėlius įvai
riomis religinėmis ir pasaulietinėmis 
temomis. Gegužės 15 d. numeryje 
gerbiamasis pamokslininkas siūlo 
atkreipti mūsų akis į matematikų.

"Kai kas jau seniai pamiršęs 
mėsos skonį, kelios savaitės neval

J. Juknevičiaus nuotr.

festivalio nušviesti, Algirdas 
Landsbergis juokais pasiskundė, 
kad Vilniuje jo nesutikę nei pagei
dauti 12 netulžingų ir nepavydžių 
lietuvių, nei 4 išmintingi politikai, 
nei 6 augaloti lietuvaičiai ant baltų 
žirgų, nei 4 nekaltos mergelės vai
dilutės. Jį sutikęs vienišas žurnalis
tas paaiškino, kad tokios palydos ne
pavyko rasti. Rašytojas nuramino, 
kad jis dėl to neįsižeidęs, kadangi 
žinojęs, kokios sunkiai sprendžia
mos problemos slegia Lietuvą.

Beje, atidarymo vakarą literatū
ros kritikas, "Vagos“ leidyklos 
direktorius A. Krasnovas gausiai 
susirinkusiems persakė svečio bio
grafiją, išskaičiavo jo - Farleych 
Dikinson universiteto profeso
riaus, "Amerikos balso“ radijo ko
respondento - nuopelnus, išvardijo 
knygas, kurias svečias padovanojo 
skaitytojams ir žiūrovams. Tai ir 
"Vagos“ pernai išleistas romanas 
"Kelionė“, ir novelių rinkiniai 
"Ilgoji naktis“, "Muzika įžengiant 
į neregėtus miestus“, ir knygomis 

gęs kiaušinio, tik viena kita nemoka
ma valgyklėlė... Norėtųsi paskai
čiuoti, kiek lėkščių tirštesnės, so- 
tesnės sriubos galima būtų išvirti, 
protingai sumažinus švenčių, iškil
mių, festivalių svečių priėmimo iš
laidas. Arba: kiek litrų įperkamo 
pieno šiandien turėtume daugiau, jei, 
prieš ardydami fermas, būtume su
skaičiavę, kiek Lietuvoje mažų vai
kų. Tokia matematika. Kas ja turėtų 
domėtis? Kas turėtų sušukti, kad 
šiandien, kai taip pabrango kas
dieninė duona, kai pernelyg sunku, 
svečių ir Svečio galėtume mandagių 
mandagiausiai atsiprašyti dar pora 
metelių palūkėti. Ne-a! Sušukti nėra 
kam, milijardai skiriami Svečiui 
sutikti“. Pamokslėlyje pasidžiaugia
ma, kad planuojama šiemet apsieiti 
be dainų ir šokių šventės Vilniuje, o 
kas yra tas paslaptingai minimas 
Svečias, skaitytojui paliekama pa
čiam susiprotėti...

Provokacija ar budrumas?

"Sargybos" gegužės mėnesio 15 
numeryje spausdinamame V. Našlėno 
straipsnyje "Jeigu duosi, tai ir prava
žiuosi" rašoma apie dviejų pa
sieniečių ties Latvija istorijų - ėmė 
kyšį ir... atsidūrė užgrotų.

Rodos, nieko ypatinga, triumfuoja 
teisingumas ir tiek. Tačiau straipsnio 
gale pateiktos advokatų pastabos ver
čia pagalvoti ir kitaip. Pasieniečiai su
laikytajam automobilio savininkui dėl 
per didelės prekių gausos pasiūlė su
mokėti 2 tūkstančius rubių (apie 3 
dol.). Savininkas pasiskaičiavo, kad 
policijon kreiptis, matyt, bus ne taip 
nuostolinga (o gal ir iš didelio patrio
tizmo taip pasielgė). Pasieniečiai gavo 
po tūkstantį rublių ir po to... kalėjimo - 

virtusios dramos: "Penki stulpai 
turgaus aikštėje“ (beje, jau pas
tatyta Lietuvoje), "Meilės mokyk
la“, "Vėjas gluosniuose; gluosniai 
vėjyje“, "Vaikai gintaro namuo
se“. Be to, Algirdas Landsbergis 
yra sudaręs lietuvių poezijos ir 
tautosakos antalogiją anglų kalba, 
parengęs A. Škėmos raštus, rašo 
kritikos straipsnius, yra vadovavęs 
PEN klubui.

Ir šį kartą rašytojas atvažiavo į 
gimtinę su dovana, kuria jis pa
sveikinęs LIFE festivalį. Tai pernai 
parašyta pjesė "Komediantai“, pa
sakojanti apie išmestą ir kažkur 
vandentiekio kanaluose besislaps
tančią aktorių grupelę, kuriems 
mirtinai uždrausta viešai vaidinti. Ir 
čia pat jis suvaidino atskirus pjesės 
epizodus, įpindamas grakščius ir 
iškalbingus komentarus.

Lietuvos kolegos, skaitytojai 
ilgai nepaleido svečio, klausinėda
mi, smalsaudami, girdami.

P. Vardenis

vienas trejus su puse, kitas - metus 
laiko. Teisme dalyvavusių advokatų 
nuomone - "bausmės per griežtos. 
Tūkstančio rublių kyšis! Suma juo
kinga. Tūkstantį dolerių duoda, ima, 
gauna“; "labai įdomus faktas - visi 
kiti postai apie atvykusius iš Vilniaus 
pareigūnus buvo perspėti, liepta pasi
saugoti, o Juodupės postui tai buvo 
nežinoma. Gryniausia provokacija“. 
Kaip ten bebūtų, išskyrus šias mažas 
žuveles, Lietuvoje apie kokią nors 
sėkmingesnę banginių medžioklę 
negirdėti.

Ar nueis kalnas prie 
Mahometo?

Jau kuris laikas gerbiamas ponas 
K. Bobelis yra atakuojamas dėl 
dvigubos pilietybės - JAV ir Lietu
vos. Laikraštis "Respublika" 05 18 
šiuo klausimu skelbia žinutę, kad 
"Seimo kuluaruose jau klaidžioja 
Lietuvos Respublikos Pilietybės įsta
tymo pakeitimų projektas. Šios pa
taisos įteisintų dvigubų lietuvių - 
užsienio išeivių pilietybę".

"Respublika“ pažymi, kad gali
mybė lietuvių išeiviams gauti Lie
tuvos pilietybę, be jokios abejonės 
- teigiamas dalykas, tačiau atkrei
pia dėmesį ir į šio projekto inspi- 
ravimą. "Mūsų informacijos šal
tinis teigia: Pilietybės įstatymo 
pataisos atsirado ne be paties K. 
Bobelio iniciatyvos. Jeigu taip - 
Seimo komiteto pirmininkui rei
kėtų sutvarkyti savo dvigubos pi
lietybės klausimą, prieš stengian
tis išspręsti savo asmenines prob
lemas, derinant prie jų įstatymų 
iniciatyvas“. Taigi, kaip sakoma, 
jei kalnas neina prie Mahometo, 
tai teįvyksta didesnis stebuklas - ir 
Mahometas eina prie kaino...

V. Dimas

Gražiai nustebino Peterburgo 
visuomenę miesto administracija 
ir radijo darbuotojai, nuo šių metų 
gegužės mėnesio pradėję savaiti
nę radijo laidą, skirtą Peterburge 
gyvenančioms tautinėms mažu
moms. Kas sekmadienį nuo 19 
vai. 10 min. iki 20 valandos įvai
rių tautinių bendrijų atstovai turės 
galimybę papasakoti apie savo 
tautą, kultūrą, tradicijas bei nū
dienos gyvenimo problemas. Pir
moji tokia laida įvyko gegužės 2 
dieną, pirmieji per Peterburgo 
radiją kalbėjo lietuviai ir lenkai. 

PR A KTIŠKIA U ŠIA S
PINIGŲ PERVEDIMAS Į LIETUVĄ

Persiunčiant pinigines dovanas, palikimus, pensijas 
ir atliekant kitus finansinius reikalus su Lietuva, 
siūlome pasinaudoti mūsų patarnavimu, ilgamečiu 
patyrimu ir praktika.

Gavus užsakymą, tuojau išmokame Jūsų nurodytam asmeniui 
arba organizacijai Lietuvoje skirtą sumą doleriais, arba svarais 
(amerikiečių, anglų) .

Pervedimo mokestis 3% plius 15 svarų (pristatymo ir iškeitimo 
j dolerius išlaidos). Už didesnius nei 5000 svarų pervedimus ■ 
mažesnis mokestis.

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

Tel. 081 460 2592. FAX 081 318 7643

Progresive Tours Ltd.
Organizuoja ekskursijas į Lietuvą 1993 m.

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

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

NORTH CHINGFORD, LONDON E4 7AA. Tel: 081-529 1393
Dėl individualių kelionių j Vilnių ar kitus Baltijos šalių miestus 

prašome kreiptis:
PROGRESSIVE TOURS LTD., 12. PORCHESTER PLACE, 

MARBLE ARCH,LONDON W2 2BS 
Tel: 071-262 1676. Fax: 071-724 6941

Keliaujantieji apdrausti gerai žinomos 
Anglijos draudimo kompanijos COMERCIAL UNION

Progresive Tours Ltd. yra 
ARTA 50669, ATOL 447 ir IATA narė

Užs. 789

ROCHDALE TRAVEL CENTRE
Eastern European Division

siūlo kelionę iš Londono į Vilnių ir 
atgal:

Pirmadieniais ir šeštadieniais
Lietuvos Avialinija - £220 vienam asmeniui.

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

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

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

England.
Tel: 0706 868765, 0706 31144,

Fax: 0706 526668
Užs. 78*

Lenkų atstovai daugiausia dėme
sio skyrė gegužės 3 dieną šven
čiamai Lenkijos konstitucijos die
nai. Lietuvių kultūros draugijos 
pirmininkė Veronika Barčkutė 
kalbėjo apie gegužės 2 dieną 
švenčiamą Motinos dieną, supa
žindino su kai kuriais nacionali
nių valgių receptais, laidoje 
skambėjo lietuviška muzika, dai
nelė apie mamą, kurią lietuviškai 
padainavo mažiausieji Peterburgo 
lietuviukai.

Jūratė Laučiūtė
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Atsisveikinimas su LIFE, bet ne su gyvenimu
Pirmoji LIFE savaitė užsibaigė 

nelinksma žinia apie šveicarų trupės 
autoavariją pakeliui į Lietuvą. Lai
mei, nukentėjo tik automobilis su 
dekoracijomis. Pirmadienį nespėjo į 
Lietuvą atvykti ir keliaujanti negrų 
trupė iš JAV. Tiesa, tai įvyko dėl 
kiek proziškesnių priežasčių: Frank
furte persėdimui ir dekoracijų per
gabenimui iš vieno lėktuvo į kitą 
aktoriai pasiliko tik pusvalandį, ir 
lėktuvas jų nesulaukęs išskrido. LIFE 
organizatoriai priėmė trupės ultima
tumą ir nupirko bilietus kitam reisui. 
Antradienio vakarą teatro salė buvo 
pilnutėlė. Visi tikėjosi, laukė spek
taklio "Harlemo šešėliai“, "kupino to 
žavaus meto, kada Harlemas bu.vo 
madingas, ir jo neužmirštamų atlikė
jų“, kaip rašoma LIFE leidinyje. Bent 
jau tie, kurie yra matę F. F. Kopolos 
"Cotton" klubą“, turėjo galimybę su
sidaryti įspūdį apie trečiojo dešimt
mečio pabaigos naktinio Harlemo at
mosferą. Tai gerokai skyrėsi nuo to, 
ką pamatėme, pusvalandį išlaukę, 
kol artistai išeis į sceną. Tai, kas vy
ko ant ne itin išvaizdžių scenos grin
dų, buvo linksmas amerikietiškas šou 
(be to, nepaslaptis, kad amerikiečiai 
nepasižymi skoniu). Jei "Harlemo 
šešėliai“ būtų atvežti į "Vidurnakčio 
klubo“ atidarymą, tai išties būtų ne
nuobodus vakarėlis. Apie aktorių 
profesionalumą sunku kalbėti, nes jis 
buvo labai skirtingas. Daugiausia 
plojimų susilaukė jaunas artistas Ty 
Stephens, puikiai judėjęs, neblogai 
dainavęs ir plačiai šypsojęsis. Publi

Gabor Zsambeki: 
’’Teatras - trapus ir pažeidžiamas“

Gabor Zsambekiui, 50-mečiui 
disidentui, kilusiam iš aktorių šei
mos, teatras iki šiol yra galimybė bū
ti opozicijoje - "vadinti daiktus tik
rais vardais“. Visada ieško pjesių, 
kurios nebūtų publikai lengvai su
prantamos. Tačiau tai negąsdina, o 
kaip tik pritraukia ją: kiekvieną va
karą išperkama ne vien 360, bet ir 
apie 80 papildomų, be sėdėjimo vie
tos, bilietų. Bilietų kainos sąmonin
gai mažos. 'Tai mūsų prioritetas, - 
sako režisierius. - Teatras turi būti 
prieinamas netgi sunkiomis ekono
minėmis sąlygomis. Aš geriau jau
čiuosi, kai žinau, kad Katona Jozsef 
teatre studentai gali apsilankyti tris
kart per mėnesį.“ Teigiamai įvertin
tas Vengrijoje Katona Jozsef išsiko
vojo "Europos teatro stebuklo“ titu
lą. Gabor Zsambeki nuomone, teatro 
sėkmė priklauso ne nuo asmeninių 
režisieriaus, scenografo ar scenos 
žvaigždžių pasiekimų. Tai visos tru
pės bendro noro ir pastangų vaisius.

Gabor Zsambeki 1968 m. baigęs 
Budapešto Teatro akademiją neieš
kojo darbo sostinės teatruose. Jis iš
vyko į provinciją, ir po vienerių me
tų darbo jo teatras jau buvo žinomas. 
Po dešimties metų darbo Kaposvar 
teatre atvyko kartu su bendramoksliu 
Gabor Szekely į Nacionalinį teatrą 

kai patiko ir "steguojanti“ senutė 
miss Ludie Jones. Žilaplaukei profe
sionaliai šokėjai Ludie jau 77-eri 
metai, šoka nuo penkerių metų. Miss 
Jones puikiai pažįstama egzotiška 
"Cotton Club“ aplinka, kur ji šoko 
trečiajame dešimtmetyje.

Pasibaigus spektakliui žmonės 
plūstelėjo prie išėjimo. Minioje pa
mačiau Krzysztofą Zanussį, lenkų 
režisierių, kurio filmai ir paskaitos 
įtraukti į LIFE edukacinę programą. 
Jo atvykimas, ko gero, ir buvo pa
grindinis įvykis antrąją festivalio 
savaitę. K. Zanussis pradėjo eksperi
mentuoti Vakaruose dar 8 dešimtme
tyje, kai suvokė, jog jo darbas, jo at
rastos tiesos turi pasitvirtinti ir ten. 
Dabar jis drąsiai skelbia savo integra
vimosi į Europos kiną programą. Po 
50 prievartos metų svarbu atsisakyti 
sovietinių reliktų. K. Zanussis sako, 
kad lenkams tai buvo lengviau, jų ko
munizmas žlugo jau po 1956 m. ir nie
kada tvirtai nebepakilo. "Lenkų reži
sierius A. Wajda, pirmasis pradėjęs 
skverbtis į Vakarus, diegė mintį, kad 
privalome būti europiečiais - tai bus 
savęs priešpastatymas sovietiniam 
pasauliui“. Dabar K. Zanussis turi pro- 
diuserinę firmą. "Aš joje esu kaip 
medžiotojas, - pasakoja K. Zanussis, - 
kuris atveža šviežieną iš Vakarų - 
prodiuserius, naujas idėjas, darbą, etc.“

Bet apie pačią Europą kalba atsar
giai. Susitikimo su žurnalistais metu 
jis citavo Mrožeką: "Mes taip ilgai 
laukėme priėmimo į Europą. Pagaliau 
mes tai pasiekėme. Atėjome, bet salė

Budapešte. "Beje, septintame dešimt
metyje daugelis provincijos teatrų bu
vo įdomesni nei sostinėje, kur kultūri
nį gyvenimą savo rankose tvirtai laikė 
senoji karta. Be to, politinis dėmesys 
kultūrai buvo žymiai didesnis, provin
cijoje gi apgauti cenzūrą buvo lengviau, 
- pasakoja režisierius. - Ir tai, kad mes 
atsidūrėme Budapešte, reiškė, jog bus 
galima mus stropiai prižiūrėti. Keturis 
metus kariavome Nacionaliniame 
teatre: mus puolė iš visų pusių. Po to 
nuo pagrindinio teatro atsiskyrė 
mažoji scena, ir atsirado galimybė 
sukurti savo nepriklausomą trupę 
šiame teatre. Tai lėmė ne tik mūsų 
pastangos. Matyt, vienas komunistų 
sparnas, padėdamas mums, norėjo pa
kenkti kitam. Taip 1982 m. atsirado 
Katona Jozsef teatras, pavadintas pir
mojo Vengrijos dramaturgo vardu.“

Trupėje 32 aktoriai, dauguma dirba 
jau 11 metų, yra ir tie, kurie dirbo kar
tu su G. Szekely ir G. Zsambeki pro
vincijos teatruose. Darbas, kurį Zsam
beki pradėjo Kaposvare. tęsiamas Bu
dapešte. Geriausios Vengrijos teatro 
tradicijos sujungiamos su modernaus 
teatro standartais, novatoriškumu, 
energija, profesionalumu. Realizmas 
Katona Jozsef pastatymuose tolimas 
nuo mums taip pažįstamo ir ilgai dieg
to soc. realizmo. Kiekvienas žodis ir 

jau uždaryta, šviesos išjungtos, mes 
alkani, o jie mus maitina atlieko
mis...“. K. Zanussio nuomone, Euro
pa, kurią mes mylėjome, nes ji buvo 
įvairi, niveliavosi, ji tapo kiek sklero- 
tiška. Tačiau, sako režisierius, "jei Eu
ropa buvo inspiracija žmogui dau
giau kaip 2000 metų, manau, ji vėl 
taps mums tokia. Ir ta nauja energija, 
kokia kilo po karo Italijoje, Vokieti
joje, dabar turi galimybę kilti kaip 
tik iš Centrinės (neteisingai vadina
mos Rytų) Europos. Aš netikiu, kad 
mūsų nacijos nesukurs naujos kultū
ros, kuri reikalinga senutei Europai." 
Vertindamas teatrus (yra pastatęs 
apie 20 pjesių užsienyje ir Lenkijoje), 
K. Zanussis prilygino pastarąjį 
Europos teatro dešimtmetį muziejui, 
kur viskas gražu, bet negyva, neturi 
jokios įtakos nacijai. "Net ir į LIFE 
atvažiavę teatrai, kuriuos mačiau, - 
muziejiniai“. Jis priminė Dž. Verdi 
"Nabucco“, dainą, kurią užgiedojo 
visa Italija ir susivienijo - tada teatras 
buvo svarbus ir veiksmingas.

Buvo kalbama ir apie kino meno 
poveikį. K. Zanussis apgailestavo, 
kad Lenkijos masinis žiūrovas dabar 
paliktas amerikiečių (mūsiškis - net 
meksikiečių - E. U.) serialų pasaulyje, 
o menas skirtas siauram draugų ra
tui. "Reikia rasti būdą, kaip prakal
bėti į tamsią; nekultūringą visuome
nę. Jei man ji tokia nepatinka, lieka 
dar vienas kelias - emigruoti. Bet aš 
myliu tą chaotišką Lenkiją ir noriu 
joje gyventi. Todėl mano ir visos in
teligentijos tikslas susigrąžinti liaudį, 

gestas, aktorių išgyventas, pasvertas, 
perfiltruotas per vidinę jausmų skalę, 
scenoje skamba autentiškai. Teatro re
pertuare nemažai klasikos, tačiau šie 
veikalai statomi neišvengiamai lau
žant senus kanonus. Katona Jozsef ne
svetimos ir šiuolaikinės pjesės. Kas
met teatras nudžiugina 3-4 premje
rom. Prieš porą metų prie Katona Jo
zsef įkurta teatro studija. Per abu teat
rus repertuare viso 20 pjesių, daugelis 
spektaklių jau keletą metų nenueina 
nuo scenos. "Aš privalėčiau juos 
išbraukti iš repertuaro, - sako režisie
rius, - bet mes esame kviečiami į dau
gelį festivalių, gastrolėms vėl ir vėl su
vaidinti tuos pačius pasaulinę sėkmę 
atnešusius kūrinius“. Štai kad ir LIFE 
programoje matytas "Revizorius“: 
Budapešte jis vaidinamas 2-3 kartus 
per mėnesį ir vis dar populiarus, nors 
pastatytas prieš septynerius metus.

Irstanti socialistinė visuomenė atsi
spindi ir teatre. "Rimčiausi dramatur
gai dabar nieko neparašo. Jie dažniau
siai sako kol kas nejaučią reikiamo 
atstumo, kad galėtų įvertinti gyvena
mą metą. Nebėra tos politinės teatro 
jėgos, nors tos aistros, kurios verda 
parlamente - taip pat nemažas teatras, 
- sako Gabor Zsambeki. - Aš asmeniš
kai manau, kad dabar gyvenimas daug 
dramatiškesnis negu anksčiau. Anks
čiau viskas buvo žinoma ir aišku, 
kiekvienas save gerbiantis menininkas 
priklausė opozicijai. Vaidmenys buvo 
išdalinti. Dabar gi viskas susipainioję 
ir viskas daug dramatiškiau. Postso
cialistiniuose kraštuose galima atrasti 
gana daug blogybių, kad ir kylantis 
nacionalizmas, išplitęs visame tame 
regione lyg vėžys. Manau, kad praėjus 
kuriam laikui ir apie šį gyvenimo tarps
nį bus parašyta reikšmingų pjesių“.

Tačiau dvasinė krizė dar nėra ta 
vienintelė problema, kuri sunkina 
teatralų gyvenimą. Kokia gi Vengrijos 
teatro situacija dabar? Dideliu pasie
kimu režisierius laiko tai, kad Vengri
jos teatro tinklas išlikęs, tuo tarpu dau
gelyje šalių jis iširo. Dauguma Veng
rijos teatrų gauna valstybines dotaci
jas, todėl ir Katona Jozsef ekonomi
niai rūpesčiai nėra tokie dramatiški. 
Tiesa valstybės materialinė parama 
niekaip negali pasivyti infliacijos, to

kurią dabar yra pavogusi pigi kul
tūra“, kalbėjo režisierius. Jo nuomo
ne, publika nežiūri vietinių kūrėjų 
filmų, nes ji nori matyti save, o mūsų 
intelektualai kol kas nepajėgia išgy
venti naujos visuomenės problemų. 
Rinkos ekonomikos sąlygomis įvai
riose srityse iškyla daug naujų žmo
nių, nors ir ne visada teisingu, doru 
keliu. Šis procesas panašus į XX a. 
pradžios Ameriką, kur Fordas, Rok
feleris, kiti pradėjo nuo nulio ir pasie
kė šlovę ir turtus savo ryžto, energi
jos, proto dėka. Amerikietiška sva
jone, tikėjimu, kad viskas yra įmano
ma, persunkti Amerikos tiek koviniai 
filmai, tiek melodramos, todėl. K. 
Zanussio nuomone, jie taip traukia 
žiūrovus. "Besiformuojanti karta, 
žiūrėdama tokio pobūdžio produkci
ją, atsisako homo sovieticus tikėjimo, 
kad viskas yra neįmanoma, - sako re
žisierius. - O tikėti savo galimybėmis - 
būtina. Štai kad ir lenkų šventikas, 
įtikėjęs, kad galės tapti Popiežiumi, 
greitai atvyks į Lietuvą. Menininkai 
turi jausti tą tikėjimą ir patys - galima 
padaryti karjerą Holivude, Europoje. 
Reikia svajoti, tik homo sovieticus 
patenkintas viskuo (tiksliau niekuo) ir 
apie nieką nesvajoja.“

Aktualiai skambėjo K. Zanussio 
pamąstymai apie meną ir pinigus, t.y. 
bilietų kainas. "Menas turi turėti savo 
kainą. Jei žmogus moka už bilietą, jis 
kažką aukoja. Tai, kas veltui, neati
tinka žmogiškos prigimties. Pigiai 
mokėdama į teatrus susirenka masė, 
pavyzdžiui, Maskvoje žiemą publika 

dėl vis tiek vyksta smukimas, auga be
darbių skaičius. "Man dažnai tenka 
dalyvauti įvairiose derybose kartu su 
Europos šalių teatrų vadovais. Šie 
teatrai - tai paprastai garsūs ir gaunan
tys keleriopą paramą, lyginant su mu
mis. Tačiau, ilgiau pabendravus, ima 
ryškėti, kad jie vis dėlto neturtingesni 
negu mes, - sako Gabor Zsambeki. - 
Ne ta prasme, kad mūsų režisieriai ir 
aktoriai gauna mažesnius honorarus, o 
todėl, kad jų teatras negali taip lanks
čiai veikti ir keistis kaip mes. Štai pa
vyzdys. Rudenį mes rengiame Buda
pešte panašų tarptautinį teatro festivalį 
kaip LIFE. Rytų teatrus mes prašysim 
atvežti pastarųjų metų geriausius pas
tatymus. Vakarų teatrai tegali atvežti 
tas pjeses, kurias šiuo metu vaidina. 
Jie nelabai gali atgaivinti ankstesnių 
metų spektaklius: aktoriai jau vaidina 
kitur visai kitus vaidmenis etc. Aišku, 
Vakaruose aktoriai yra materialiai 
laisvi, tačiau jų teatras yra supančio
tas. Vengrijos teatras taip pat tampa 
vis labiau vakarietišku, ir tos blogybės 
gali pasireikšti. Bet manau, kad atsiras 
daug aktorių, norinčių ištrūkti iš rato, 
kur viską lemia pinigai.“

Režisierius daug dirba Čekijos ir 
Slovakijos, Kubos, Suomijos, o pasta
ruoju metu Vokietijos teatruose. Ar 
neturi planų atvykti į Lietuvos teatrą 
dirbti? "Kol kas apie tai dar nebuvo 
jokios kalbos. Be to, turiu tiek pakvie
timų, kad artimiausiu metu vargu ar 
turėsiu progos.“

Trupė ir Gabor Zsambeki daug 
keliauja, dalyvauja įvairiuose festiva
liuose. Bet, skundžiasi artistai, beveik 
nelieka laiko pamatyti festivalyje 

ateina į teatrą, nes ten šilta“.
Studijų Lodzės kino mokykloje 

metu K. Zanussis nebuvo vertinamas 
kaip perspektyvus - per daug filoso
fiškas (nekeista, nes studijavo filo
sofiją Jogailos universitete), intelek
tualus. Tačiau diplominis Zanussio 
filmas "Provincialo mirtis" (1966 m.) 
pelnė daugybę tarptautinių festivalių 
apdovanojimų, 1969 m. debiutavo 
didžiajame ekrane filmu "Kristalo 
struktūra“. Dažnai kritikai sieja jį su 
Bergmanu, Tarkovskiu, Brenonu. 
Zanussio herojai ieško atsakymų į es
minius klausimus, amžinąsias būties 
mįsles. Režisierius kūrė savo filmus 
Italijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, 
Prancūzijoje. Juose vaidino garsūs 
aktoriai: Maxas von Sydowas, Julian 
Sands, Leslie Caron, Brigitte Fossey, 
Robertas Powellas. Menininkų rūmų 
kino salėje turime progos pamatyti da
lį svarbiausių režisieriaus darbų: "Ra
mios saulės metai“, "Šeimyninis gy
venimas“, "Gyvybė už gyvybę", "Iš 
tolimo krašto“, ’Tylus prisilietimas".

LIFE programoje dar vaidins 
"Kvadratą" A. Demidova ir jos part
neris, dar bus galimybė pasivaikščioti 
kartu su anglais "Krokodilų gatve“ 
(taip vadinasi B. Schulzo spektaklis), 
pamatysime šveicarų pantomimą, 
lietuvių pastatytą operą "Nabucco“ ir 
Mažojo teatro "Vyšnių sodą“.

Paskutiniai festivalio akordai... 
Gal kiek tylesni nei pirmieji. Artėja 
neišvengiamas, kiek liūdnas momen
tas, kai gęsta šviesos, užsidaro salės 
durys, į gatvę išeina žmonės, teatre 
lieka tik scenos tvarkytojai... Gyve
nimas, kaip ir LIFE, irgi mažas teat
ras. Apie ką kalbėsime, išėję į gatvę?

Erika Umbrasaitė

dalyvaujančių kitų teatrų. Tačiau 
vieninga nuomonė, kad tokie įvykiai 
kaip LIFE naudingi, ypač miestui ir 
teatro mylėtojams. "Teatras, kaip 
meno šaka, yra gana trapus, pažei
džiamas palyginti su filmu. Įsimeti 
juostą į lagaminą, pasikvieti gražią 
aktorę, režisierių ir vyksti į festivalį. 
O teatro trupės kelionė yra gana 
brangus dalykas, - sako režisierius. - 
Ir būtent tas brangumas, iš dalies po
litinės priežastys lėmė, kad Vengri
joje pastarąjį dešimtmetį nebuvo 
galima pamatyti daug reikšmingų 
pastatymų iš Vakarų. Čia niekada 
nesilankė Grotowskio teatras etc. 
Lyginant su filmu, tai tas pats, jei 
nebūtume matę F. Felinio, I. Berg
mano, A. Wajdos. Manau, kad 
bendra kultūros politikų ir teatralų 
užduotis bendradarbiaujant orga
nizuoti tokius teatro festivalius".

Ar menininkas gali suderinti save 
kaip kūrėją su savimi politiku? Ga
bor Zsambeki sako, kad daugelis 
Vengrijos meno žmonių dalyvauja 
politikoje, tačiau jis nelabai tiki tais 
teatralais, kurie bando parodyti, jog 
imasi kažkokios visuomeninės atsa
komybės. "Ypač tuo atveju, kai tai 
daro aktoriai: juk aktoriui būdinga 
visada būti pasiruošusiam keisti sa
vo amplua." Gal mums pasisekė, 
kad Lietuvos prezidentu netapo ak
torius?..

Erika Umbrasaitė

Algimanto Žižiūno nuotrau
kose: scena iš spektaklio "Revizo
rius“ ir jo režisierius Gabor Zsam
beki.
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Valstybinė kalba užima 
deramą vietą Lietuvos rytuose Paminklas Lietuvos raštijai

Šiais mokslo metais Rytų Lietu
voje pagausėjo bendrojo lavinimo 
mokyklų. Dabar čia jų yra 306 (pra
ėjusiais metais buvo 283). Apy
linkėse, kur ilgai nebuvo lietuviškų 
pradinių mokyklų ar klasių, jų atsira
do. Tėvams pageidaujant, Vilniaus 
rajone veikia naujos Buivydžių, Ka- 
biškių, Medininkų, Vėriškių, Suder
vės, Sužionių, Šumsko, Šalčininkų 
rajone - Dainavos, Kalesninkų, 
Mištūnų, Turgelių pradinės mokyk
los ar klasės, kur mokoma lietuvių 
kalba.

Tiesa, be jau esančių, atidarytos 
naujos pirmosios klasės ir lenkų 
kalba Kabiškių bei Vėriškių (Vil
niaus raj.), Daugidonių (Šalčininkų 
raj.) pradinėse, Rokiškių pagrindinėje 
(Širvintų raj.) mokyklose. Lenkų 
tautinės mažumos vaikams sudarytos 
sąlygos įsigyti bendrąjį išsilavinimą 
savo kalba. Lenkų kalba besimo
kančiųjų moksleivių dabar yra 1269 
daugiau nei pernai. Viena iš prie
žasčių - dalis rusų mokyklų mokinių 
pereina į lenkų mokyklas (Šalčininkų 
rajono Jašiūnų, Vilniaus rajono 
Medininkų vidurinėse ir kai kuriose 
kitose mokyklose). Antra vertus, pa
gausėjo atvejų, kai rusų mokyklų 
vaikai Šalčininkų, Ignalinos rajonuo
se, Visagine nori lankyti lietuviškas 
mokyklas.

Mūsų komisija, turėdama galvoje 
tai, kad vienas svarbiausių dalykų 
visose mokyklose yra lietuvių kalba 
ir literatūra, jau kovo mėnesį surengė 
susitikimus su aukštųjų mokyklų stu
dentais, kreipėsi per Lietuvos radiją 
ir televiziją, ELTĄ, ragindami moky
tojus lituanistus vykti dirbti į Rytų 
Lietuvą. Atsiliepė per 60 specialistų. 
Deja, tą kraštą pasiekė tik vienas 
kitas. Sėkmingai dirba Eišiškių 3- 
ojoje Jonas Debesys, Baltojoje Vo
kėje - Laima Patriūbavičienė, Danie
lius Milašauskas ir Laimutė Matony- 
tė Dieveniškių 2-ojoje ir Turgelių 
vidurinėse bei Rūta Motiejūnienė 
Šalčininkų 2-ojoje, Jolanta Regelsky- 
tė Nemenčinės 2-ojoje, Zita Rimše
lytė Nemenčinės 1-ojoje, Vladislavas 
Andrijauskas Šumsko vidurinėse.

Kol kas Šalčininkų rajone iš 56 
dėstančiųjų lietuvių kalbą ir literatūrą 

tik 21,4% yra šio dalyko specialistai. 
Gerai, kad 17,9% studijuoja lietuvių 
kalbą ir literatūrą. Vilniaus, Trakų, 
Švenčionių rajonuose bendrojo lavi
nimo mokyklose irgi nemažai dir
bančių ne pagal savo specialybę 
mokytojų. Daugiausia jų rusų, lenkų 
mokyklose. Džiugu, kad lietuviškose 
vidurinėse mokyklose gimtąją kalbą 
dėsto šio dalyko žinovai. Taip turėtų 
būti ir kitakalbių mokyklose.

Neseniai įsteigtas Lietuvos rytų 
mokyklų mokytojų neakivaizdininkų 
stipendijų fondas. Pirmiausia rem
sime tuos, kurie dirba ir studijuoja 
pagal tą pačią specialybę, o šios spe
cialybės mokytojai labai reikalingi 
(lietuvių kalbos ir literatūros, už
sienio kalbų, pradinių klasių, dar 
vieno kito dalyko). Neakivaizdininkai 
turi būti pažangūs, kasmet baigti po 
kursą. Norėdami jiems padėti, tu
rėsime žinoti mokymo įstaigos, 
mokyklos, kurioje dirba, nuomonę. 
Naudodamasis proga, kaip to fondo 
pirmininkas, noriu maloniai prašyti 
tuos, kurie perskaitys šį straipsnį, 
neužmiršti, kad padėti galime 
kiekvienas atsiųsdamas lėšų į 
’’Vilnijos“ draugijos sąskaitą Nr. 
5700235 komerciniame banke 
"Aurabankas“, kodas 260101701 
(tikslinis įrašas "Lietuvos rytų 
mokyklų mokytojų neakivaizdininkų 
stipendijų fondui “).

Viliamės, kad būtent Ignalinos, 
Šalčininkų, Švenčionių, Trakų ir 
Vilniaus rajonus pasirinks savo gyve
namąja ir darbo vieta ne vienas nau
jas lituanistas, taip pat užsienio (ang
lų, vokiečių, prancūzų) kalbų bei kitų 
dalykų specialistai. Juolab kad čia 
vykstančiais nuolat rūpinasi vyriau
sybė, teikdama tam tikrų lengvatų: 
mokykloms suteikta teisė apmokėti 
kelionės išlaidas, jeigu mokytojas 
važinėja į darbą iš toliau esančios 
gyvenamosios vietos; jauniesiems 
specialistams atlyginimai mokami 
kaip mokytojams, turintiems 4 ir 
daugiau metų pedagoginio darbo 
stažą. Mokytojams, nuomojantiems 
butus ir sudariusiems 5-erių metų 
darbo sutartis, išmokama 60 MGL 
(minimalus gyvenimo lygis) vienkar
tinė įsikūrimo pašalpa.

Svarbus darbas - mokyti lietuvių 
kalbos suaugusius kitakalbius. 1989 
m. priėmus įsaką dėl valstybinės kal
bos vartojimo, atsirado nemažai kitų 
tautybių žmonių, norinčių jos moky
tis, dalis iš jų baigė vadinamuosius 
kursus.Vėliau tas mokymosi vajus 
buvo atslūgęs. Dabar daug žmonių, 
norinčių gauti pažymėjimą apie 
vieną ar kitą (jų yra trys) valstybinės 
kalbos mokėjimo kategoriją - mūsų 
duomenimis, astuoni su puse tūks
tančių kitakalbių. 48,8% visų Res
publikos kitakalbių piliečių, norinčių 
šiais metais mokytis lietuvių kalbos, - 
Lietuvos rytų gyventojai.

Lankydamiesi Šumsko, Kalvelių, 
Medininkų, Kyviškių mokyklose 
įsitikinome, kad daugelis mokytojų 
norėtų išmokti tobuliau kalbėti lietu
viškai. Jeigu būtų galimybių, valsty
binės kalbos norėtų pasimokyti aplin
kinių kaimų gyventojai. Manome, 
kad tai būdinga ne tik šioms vieto
vėms. Tai leidžia daryti išvadą, kad 
lietuvių kalba kaip valstybinė užima 
deramą vietą Rytų Lietuvoje.

Bet problemų netrūksta. Pavyz
džiui, kur mokytis kalbos? Galbūt 
galima būtų panaudoti jau nebevei
kiančius lopšelius-darželius ar įsigyti 
kitokių patalpų. Beje, talpios lopše
lių-darželių patalpos tiktų ir besistei
giančioms pradinėms mokykloms, o 
jas paremontavus - mokytojams ir 
kursų vadovams apgyvendinti.

Iškyla ir toks klausimas: kas ir 
kaip mokys? Specialiai tam parengtų 
darbuotojų nėra, kol kas nėra ir lietu
vių kalbos mokymo metodikos suau
gusiems. Matyt, ją galėtų parengti - ir 
skubiau - viena iš aukštųjų mokyklų: 
Vilniaus universitetas ar pedagoginis 
universitetas. Ir vienas, ir kitas patir
ties šiuo atžvilgiu turi. Pradžiai jau 
yra iš ko mokytis: tam skirtas 1992 
metais išleistas V. Čekmono ir L 
Čekmonienės vadovėlis. Kitus vado
vėlius rašo autoriai, remiami Lietuvių 
kalbos fondo, kurio tikslas yra skatin
ti suaugusiųjų kitakalbių lietuvių kal
bos mokymo ir metodikos priemonių 
rengimo iniciatyvą.

Alfonsas Kairys
Valstybinės regioninių problemų 

komisijos referentas

Gegužės 21-ąją sukako 430 metų, kai Ragainėje (dabar 
Neman) mirė pirmosios lietuviškosios knygos autorius 
Martynas Mažvydas. Netrukus minėsime ir mūsų pirmosios 
knygos išleidimo 450 metų jubiliejų. Šioms sukaktims 
klaipėdiečiai ruošiasi statyti paminklą pagal skulptoriaus 
Regimanto Midvikio sukurtą projektą.

Nuotraukoje: pagal šį skulptoriaus Regimanto Midvikio 
modelį 1997 metais Klaipėdoje turėtų būti atidengtas 
paminklas pirmajai lietuviškai knygai - Martyno Mažvydo 
”Katekizmui“.

Bernardo Aleknavičiaus (ELTA) nuotr.

”EL“ praėjusiame numeryje 
pranešėme, jog Maskvoje įsteigta 
Rusijos lietuvių bendruomenė. 
Minėta, kad steigiamąjį susirinki
mą paliko Sankt Peterburgo lietu
vių draugijos atstovės. Jų poziciją 
išdėstytą mūsų ir “Gimtojo krašto“ 
redakcijoms faksu perduotame 
pareiškime iš miesto prie Nevos.

Gegužės mėn. 8 d. į Maskvą su
sirinko kcletos po Rusiją išsibars
čiusių lietuvių bendrijų atstovai: 
Kaliningrado, Maskvos. Murmans
ko, Sankt Peterburgo ir Sibiro. Gau
singos Sibiro lietuvių draugijos bu
vo atstovaujamos tik dviejų delegatų 
nuo Sibiro lietuvių bendruomenės. 
Tad šį tautiečių susibūrimą vadinti 
Rusijos lietuvių suvažiavimu būtų 
ne visai pagrįsta.

Maskvos lietuvių draugija paro
dė gražią ir sveikintiną iniciatyvą, 
sukvietusi mus svarbia intencija - 
steigti Rusijos lietuvių bendruome
nę (RLB). Apie tokio lygio organi
zacijos steigimą mes. Rusijoje gy
venantys lietuviai, kalbėti pradėjo
me dar 1992 m. vasarą, Birštono 
konferencijos metu. Po to pasirodė 
pora publikacijų ta tema ''Gimtaja
me krašte". Bet jau tada paaiškėjo, 
jog įvairių draugijų atstovai skirtin
gai įsivaizduoja tokios organizacijos 
tikslus, struktūrą, o įvykęs "suvažia
vimas" tuos skirtumus dar labiau 
paryškino, paaštrino. Nuomonių su
sidūrimo būtų buvę galima išvengti, 
jeigu RLB statuto projekto rengėjai 
būtų taręsi su kitomis draugijomis. 
Buvo galima prieš suvažiavimą iš
siuntinėti projektą draugijoms, kad 
visi jų nariai susipažintų, apsvars

Salia - tai dar ne ’’kartu“!
tytų ir savo papildymus ar pataisy
mus atsiųstų iniciatyvinei grupei. Po 
to jau apibendrintąjį variantą būtų 
galima pateikti draugijų delegatų su
važiavimui - priimti ar atmesti.

Deja, statuto projektą delegatai iš
vydo tik prieš pat posėdį. Sprendžiant 
iš suvažiavimo darbo programos, 
organizatoriai nebuvo numatę realaus 
(ne formalaus!) laiko nei dalykiškam 
statuto svarstymui, nei galimo prin
cipingo nuomonių skirtumo derini
mui bei kompromisų paieškoms. O 
svarstyti buvo ką. Statuto projekte 
netgi nebuvo įvardinti RLB steigimo 
tikslai (nepainiokime su jų veiklos 
kryptimis), o juk nuo tikslų priklauso 
ir veiklos kryptys, veikimo būdai ir 
forma, pagaliau - organizacijos struk
tūra. Mes. Peterburgo lietuvių atsto
vės. bandėme aiškintis būtent šituos 
pagrindinius klausimus, nes mums ne 
vis vien, kas ką ir kam kalbės ar 
veiks visų Rusijos lietuvių, vadinasi - 
ir mūsų, vardu. Vietoje dalykiškų at
sakymų į konkrečius klausimus 
mums buvo daromas grubus spaudi
mas. kad kuo greičiau, neaptarus ir 
nepriėmus statuto, nenutarus, kokią 
organizaciją kuriame, išrinktume tos 
beveidės organizacijos pirmininką, 
vadovaujančius organus. Mes siūlė
me likusį suvažiavimo laiką padirbėti 
prie statuto projekto, kad galėtume jį 
išsivežti ar išsiuntinėti nedalyvavu
sioms draugijoms. O supažindinus su 
projektu draugijų narius, sužinojus jų 
nuomonę. Birštone vasarą susirinkus 
tų draugijų įgaliotiems atstovams jau 

patvirtinti suderintą statuto tekstą. 
Tada jau išrinkti Tarybą, pirmininką, 
sukurti visą koordinacinį aparatą. Ta
čiau šitam mūsų pasiūlymui nebuvo 
pritarta, kaip ir kitiems pasiūlymams, 
pavyzdžiui, bendruomenės pirminin
ką rinkti ne iš pavardžių, o iš konkre
čių bendruomenės darbo programų, 
kurias suvažiavimui pasiūlytų kandi
datai į pirmininkus. Aišku, tokia pir
mininko rinkimo procedūra yra gali
ma tik turint statutą ir elementarius 
bendro demokratiško darbo įgūdžius. 
"Suvažiavime“ nebuvo nei vieno, nei 
kito.

Paties posėdžio metu buvo pada
ryta tiek procedūrinių pažeidimų, jog 
galima suabejoti daugelio priimtų 
nutarimų teisėtumu. Posėdžio pra
džioje buvo patvirtintas prezidiumas 
ir sekretoriatas. Bet po pietų pertrau
kos prezidiumas padidėjo be jokio 
balsavimo. Atsirado visiškai kitas, 
protokolu nepatvirtintas pirmininkau
jantis. Daugelis pasiūlymų būdavo 
priimami ar atmetami, nepateikiant jų 
balsavimui. Pagaliau, kelia abejonių 
ir Sibiro lietuvių atstovavimo būdas. 
Ne tik tikslinga, bet ir būtina, kad 
kiekviena draugija steigiamajame su
važiavime būtų atstovaujama betar
piškai, o ne per tarpinę grandį. Bū
tina todėl, kad tik taip galima surinkti 
objektyvią ir išsamią informaciją, 
geriau pažinti ir tiksliau apibrėžti 
bendrus Rusijos lietuvių reikalus ir 
problemas. Tik tada kuriama organi
zacija pagristai galėtų vadintis visos 
Rusijos lietuvių bendruomene, vieni

jančia visus pirminių bendrijų narius, 
o ne - atstovų atstovus.

Deja, kiekvieną kartą, kai mes 
bandydavome aiškintis tuos ir kitus 
principinius, mūsų nuomone, klausi
mus, nesulaukdavome nei atsakymo, 
nei pritarimo. Malonia išimtimi buvo 
tik Kaliningrado lietuvių delegatų po
zicija, o dauguma ragino nedelsti ir, 
paliekant statuto priėmimą ateičiai, 
kuo skubiau išrinkti bendruomenės 
pirmininkų. Bandymai išsiaiškinti to
kio skubėjimo priežastis irgi buvo 
nesėkmingi. O juk ir lietuvių, ir rusų 
liaudies išmintis vienodai skeptiškai 
vertina skubius rezultatus. Prisimin
kime: "skubos darbą velniai gau
do“... Ar maža yra nevykusių sku
bių, neapgalvotų sprendimų ir veiks
mų rezultatų, net ir steigiant valstybi
niu mastu tautinius lietuvių susivieni
jimus?!

Mes, Peterburgo lietuviai, visada 
ne tik norėjome, bet ir siekėme būti 
kartu su Lietuva, su lietuviais iš visų 
pasaulio kampelių. Bet ne tam, kad 
pastovėtume ar pasėdėtume šalia 
kaip "atstovai“ kokiuose nors repre
zentaciniuose renginiuose. Mes no
rime būti kartu vardan tikro, aiškaus 
ir tauraus tikslo, kuris yra siekiamas 
bendru darbu, konkrečia veikla. Da
bartiniame Rusijos lietuvių bendruo
menės steigimo etape šita mūsų 
nuostata nebuvo priimta. Todėl mes 
atsisakėme dalyvauti tolimesniame 
suvažiavimo darbe Maskvoje ir nesi
imame atsakomybės už visos Rusijos 
lietuvių vardu daromus sprendimus 

bei pareiškimus.
Suvažiavime dalyvavusios Sankt 

Peterburgo lietuvių kultūros drau
gijos atstovės: Veronika Barčkuti 
(draugijos pirmininkė), Jūratė Lau- 
čiūtė, Vida Valaikaitė (pirmininko 
pavaduotoja ).

******
Pastaruoju laiku įsisteigė Gudi

jos ir Karaliaučiaus Kraštų Lietuvių 
Bendruomenės.

Pelesoje vasario 20 d. buvo įs
teigta Gudijos Lietuvių Bendruo
menė, ir jos pirmininku išrinktas 
jaunas mokytojas Jonas Maciule
vičius. Steigiamajame susirinkime 
dalyvavo apie 200 žmonių ir PLB 
pirmininkas Bronius Nainys.

Kovo 28 d. Tilžėje įvyko Kara
liaučiaus Lietuvių Bendruomenės 
steigiamasis susirinkimas. Jame 
PLB valdybai atstovavo jos atstovas 
Lietuvoje dr. Petras Lukoševičius. 
Pirmininku išrinktas Algimantas 
Savickas.

Dabar PLB šeimą sudaro: Ar
gentinos, Australijos, Belgijos, 
Brazilijos. D. Britanijos. Estijos. 
Italijos, JAV, Kanados, Kolumbi
jos, Latvijos. Lenkijos, Olandijos, 
Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos, 
Ukrainos, Urugvajaus, Moldovos. 
Sibiro. Venesuelos, Vengrijos, Vo
kietijos, Gudijos. Karaliaučiaus sri
ties Lietuvių Bendruomenės ir grei
tai įsisteigs Rusijos bei Uzbekijos 
Lietuvių Bendruomenės.

Iš Pasaulio Lietuviu i 
Bendruomenes 

informacinio biuletenio.
atsiųsto EI

4
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Iki Popiežiaus viešnagės - trys mėnesiai
Iki Jono Pauliaus II viešnagės Lie

tuvoje teliko trys mėnesiai. Pirmąjį 
birželio sekmadienį - Tėvo diena. 
Gatbingiausiasis iš jų - dangiškojo Tė
vo atstovas - Popiežius. Ar užtektinai 
Jam skiriam dėmesio, laiko, pastangų? 
Lig šiolei rūpestingai skaičiavome, 
kiek metų nuo 1918 vasario 16, nuo 
1990 kovo 11, paskui nuo Sausio 13- 
osios. Netruks ateiti ir prabėgti šių 
metų rugsėjis ir pradėsime skaičiuoti 
šitaip: tas atsitiko, kai Lietuvoje viešė
jo Popiežius. Būtina remontuoti baž
nyčias ir kelius, kuriais važiuos šven
tasis Tėvas. Atitinkamai parengti 
aerouostą, atnaujinti Katedrą, apkuop
ti savo sostinę, Kauną ir Šiaulius, Vin
gio parką ir Kryžių kalną. Tačiau ar 
tatai viskas? Kaip būtų gera, kad kiek
vienoje parapijoje ir bažnyčioje atsi
rastų nauji jaunimo maldos ir veiklos 
būriai, mokyklose ir gamyklose - bū
reliai, kurie lankytų ligonius ir sene
lius, vienišuosius ir apleistus. Kad kai
mo pakelėse, prie sodybų ir miestų na
mų atsirastų lietuviškais ornamentais 
padabinti kryžiai ir smūtkeliai, Kris
taus ir Marijos statulos, paminklai ir 
įrengtos pamaldų, religinių jaunimo 
susibūrimų vietos, stovyklos. Kaip bū
tų gera, kad kiekviena lietuvių šeima 
ne tik įsipareigotų, bet ir iškilmingai 
prieš šventą paveikslą ar net bažny
čioje pasižadėtų ir ištesėtų visiems 
kartu atlikti išpažintį. Priimti kartu ko
muniją, padėti vargšams, susitaikyti 
su vaikais; sugrįžti pas pamestus vy
tus, susirasti apleistas žmonas, surai
šioti kitus seniai nutrūkusius savo šei
mos ir viso gyvenimo raiščius; pa
rengti užmirštus Pirmajai Komunijai 
ir išpažinčiai vaikus. Derėtų priimti 
krikšto, moterystės, atgailos ar sutvir
tinimo Sakramentą visiems, kas lig 
šiolei vengė, negalėjo ar neprisirengė. 
Kiekvienas ką nors tepasižada: neger
ti, nerūkyti, nesikeikti, nevėluoti į dar
bą, palaikyti tvarką.

Ypač atsakingi už šį pasirengimą 
mūsų spaudos, radijo, televizijos dar
buotojai. Kaip būtų gera ir girtina, kad 
atsirastų naujos laidos ir šiai progai 
skirtos programos. Kad nebūtų nei 
spausdinama, nei platinama jokia 
pornografinė spauda. Kad išties visi 
suprastų šio istorinio įvyko svarbą. 
Tebūna solidarios, supratingos visos 
geriausios tautos jėgos. Tegul visi iš
vien, kaip moka lietuviai dažnai būti 
šmaikštūs, guvūs ir nuovokūs, padaro

Netekome Lietuvos karaimų istorijos ir 
tikėjimo tyrinėtojo

Šių metų vasario 22 dieną Pary
žiuje mirė Simonas Šišmanas (Si
mon Szyszman). Gimė 1909 m. bir
želio 30 d. Simferopolyje, Kryme. 
1928 m. Vilniuje baigė gimnaziją, 
1933-aisiais Vilniaus Stepono Ba
toro universitetą, kuriame 1933- 
1936 m. buvo organinės chemijos 
katedros asistentu. Lietuvai atgavus 
sostinę, S. Šišmanas tapo Lietuvos 
piliečiu, išmoko lietuvių kalbos, 
dirbo Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune 1940-1941 m., vėliau įmonė
se Vilniuje. Karo metu vokiečiai ka
raimų nelietė. 1944 m. Šišmanas 
pasitraukė į Vakarus ir 1949 m. apsi
gyveno Paryžiuje.

Visą gyvenimą domėjęsis karai
mų praeitimi, Paryžiuje visiškai 
atsidėjo karaimų istorijos studijoms, 
tapo pačiu žymiausiu karaimistikos 
žinovu, šios srities tarptautiniu auto
ritetu. Surinko daug medžiagos apie 
karaimus, keliaudamas Egipte ir 
Turkijoje. Priešingai įsigalėjusiai 
nuomonei S. Šišmanas buvo įsitiki
nęs, kad karaimai Lietuvoje įsikūrė 
ne Vytauto laikais, bet keletą šimt
mečių anksčiau. Karaimų religiją jis 
kildino iš grynosios biblinės Senojo 
Testamento religinės tradicijos, prie
šingai žydams, kurie laikėsi daugiau 
pokristinio Talmudo mokslo. Karai
mų istorijos klausimais S. Šišmanas 
rašė lietuvių kalba į “Lietuvių encik
lopediją“. Pirmą platesnę apžvalginę 
studiją paskelbė vokiečių kalba “Die 

šią Kristaus Vietininko kelionę įsi
mintiną, įprasmintą ir ypač naudingą 
mūsų dvasiniam labui.

Nesvarbu, kad Popiežius neatva
žiuos į Telšius, Alytų ar Uteną, Mari
jampolę ar Radviliškį, bet tegul ši 
šventiška nuotaika atsispindi mūsų 
kiekvieno kieme, sodyboje, bažnyt
kaimyje ir kiekviename mieste. Te
būna sutvarkyti, pagražinti miesteliai 
ir namai, pasodinti nauji sodai ir par
kai. Jei kiekvienas lietuvis Popiežiaus 
kelionės atminčiai pasodins bent po 
vieną medį, po dvidešimt, trisdešimt 
ar penkiasdešimt metų turėsime ošian
tį nuostabų mišką, kurio ūksmėje il
sėsis mūsų vaikų vaikai. Tačiau užvis 
svarbiausia: parengti savo vidų. Šiam 
tikslui galėtų būti surengtos kaimų ir 
bažnytkaimių eucharistinės, rožan
čiaus, atgailos ir aukos dienos, iš
leistos knygos, albumai, atvirukai, 
ženkliukai ir kt. Tebūna Popiežiaus 
viešnagė mūsų krašte - nauja krikščio
niškos dvasios, katalikiškų papročių 
atgaivinimo ir gražių, naujų tradicijų 
epocha, vaikų, senimo ir jaunimo, 
vienybės ir santarvės įkūnijimo metas, 
katalikiškumo paminklas.

Kunigas K. J. Ambrasas 
Vatikano radijas - ’’Europos lietuviui"

******
Gegužės pradžioje eiliniame vy

riausybinės komisijos popiežiaus Jono 
Paliaus II vizitui į Lietuvą parengti 
posėdyje, kurį vedė premjeras A. Šle
ževičius, informuota, kaip ruošiamasi 
Jo Šventenybės sutikimui. Jau pareng
tas altoriaus Vingio parke projektas. Jį 
galės matyti 150 tūkstančių žmonių. 
Susisiekimo ministerijos atstovai su 
kolegomis Lenkijoje susitarė, kad 
popiežiui ir jį lydintiems oficialiems 
asmenims aptarnauti kaimynai lenkai 
nemokamai paskolins tris specialios 
paskirties sraigtasparnius. Daugiausia 
rūpesčių kelia nesutvarkytas Zoknių 
aerodromas. Be to, popiežiaus sutikimo 
rengėjams nerimą kelia tai, kad ruošiasi 
atvykti į Kauną ir Vilnių po milijoną 
svečių. Tarp jų gali būti iki 3 tūkstančių 
užsienio žurnalistų, jiems reikia opera
tyvaus ryšio su visu pasauliu.

Popiežiaus apsilankymo Lietuvoje 
komitetas parengė filmų programą, 
supažindinančią su Šventojo Tėvo 
asmenybe, jo mokymu, pontifikatu. 
Šie filmai rodomi iki popiežiaus vizito 
sekmadieniais po pietų per Lietuvos 
televiziją. Gegužės mėnesį Lietuvos

Karaer in Ost-Mitteleuropa“ (Zeitsch- 
rift fur Ostforschung; Marburg, 1957), 
o prancūzų kalba - daug straipsnių 
įvairiuose mokslo (orientalistikos, 
lingvistikos) žurnaluose bei kongresų 
darbuose. Tuos tyrinėjimus apibendri
no išleisdamas knygą apie karaimų 
tikėjimą ir istoriją: ”Le Karaisme. Sės 
doctrines et son histoire“ (Paryžius, 
1980). Ši knyga buvo išversta ir į vo
kiečių kalbą: ”Das Karaertum. Lehre 
und Geschichte“ (Viena, 1983). S. 
Šišmanas įsteigė ir redagavo karaimų 
istorijai skirtą žurnalą “Bulletin 
d'Etudes karaites“, kurio išėjo du 
tomai (1983 m. ir 1989 m.). Paskutinis 
jo mokslinis darbas “Europos karai
mai“ (Les Karaites d'Europe) buvo iš
leistas Švedijoje, Uppsaloje 1989 me
tais (Actą universitatis upsaliensis). 
Savo biblioteką-archyvą S. Šišmanas 
paliko Vilniaus universiteto bibliote
kai norėdamas, kad Vilnius taptų vie
nu iŠ karaimų studijų centru. Jo archy
vas perkeltas į Vilnių dar jam gyvam 
esant.

Paryžiuje Šišmanas gyveno baisio
se sąlygose (33, rue des Deux-Ponts) 
Šv. Liudviko, Senos upės saloje, taigi 
istorinio Paryžiaus centre: antrame 
aukšte turėjo kambarėlį, kuriame ne
buvo lango. Nieko pas save neįleisda- 
vo, su žmonėmis kalbėdavo tik per 
duris. Didesnę dienos dalį praleisdavo 
Bibliotheque Nationale skaitykloje, 
kur turėjo nuolatinį stalą. 1989 m. žie
mą Šišmanas buvo perkeltas į labai 

žmonės matys filmus ’’Diena su 
popiežiumi“, ’’Pontifikato reikšmė“, 
“Popiežius ir Rytai“, “Jūs esate mano 
viltis“ (apie popiežiaus susitikimus su 
jaunimu). Birželio mėnesį - “Aš esu 
jūsų balsas“, “Keliaujantis pon
tifikatas“ (apie dialogą tarp religijų). 
Liepos mėnesį: “Mielas vaikeli, Die
vas tave myli“, filmas ”Aš irgi esu bu
vęs darbininkas“. Rugpjūčio mėnesį - 
“Popiežius apie šeimą“, “Popiežius 
apie motiną Mariją“ ir kt.

Popiežiaus vizito Lietuvoje reika
lais Lietuvoje viešėjo CNS (Catholic 
News Service) Romos biuro vadovas 
Agostino A. Bon. Jis susitiko su po
piežiaus apsilankymo Lietuvoje ko
miteto, Seimo, užsienio reikalų minis
terijos atstovais. Bon jau 15 kartų ly
dėjo Šventąjį Tėvą užsienio kelionėse. 
Jis prognozuoja, kad per popiežiaus 
vizitą Lietuvoje čia turėtų susirinkti 
apie 3 tūkstančių užsienio žurnalistų, 
įskaitant ir TV techninį personalą. Yra 
tvirta tradicija, kad su popiežiumi jo 
lėktuvu į vizituojamą šalį vyksta apie 
50-60 žurnalistų, akredituotų Vatika
ne. Visuose renginiuose jie turi pirmu
mo teisę. Kiti akredituojami popiežių 
priimančioje šalyje. A. Bon patarė 
vizito organizatoriams iš anksto pa
rengti informacinius lapelius apie 
Lietuvą ir įteikti kiekvienam atvy
kusiam užsienio žurnalistui. Spaudos 
centrai turėtų pradėti darbą iš anksto - 
bent prieš dvi dienas iki popiežiaus 
atvykimo. Spaudos centruose turėtų 
budėti ir valdžios atstovai. Jie lydėtų 
žurnalistus jų autobusuose visais vizi
to maršrutais.

Praėjusią savaitę premjeras A. Šle
ževičius priėmė Jo Ekscelenciją apašta
linį nuncijų arkivyskupą Ch. M. Gar- 
siją. Susitikime kalbėta apie popiežiaus 
Jono Pauliaus II būsimą vizitą į 
Lietuvą, apie Vilniaus vyskupų rūmų 
perdavimą tikriesiems šeimininkams.

Premjeras buvo informuotas, kad 
gegužės 26 dieną Vilniuje viešės ofi
cialus Vatikano atstovas. Jis lankysis 
tose vietose, kur numatomi Šventojo 
Tėvo susitikimai su maldininkais, ir 
galutinai patikslins popiežiaus vizito 
maršrutą.

Ch. M. Garsija pareiškė esą paten
kintas Lietuvos katalikų bažnyčios ir 
vyriausybės abipuse tolerancija ir 
gerais santykiais.

Parengta pagal Vatikano radiją ir 
Lietuvos spaudos pranešimus

gerai įrengtą senelių prieglaudą 
Briansone, kažkur prie Alpių, bet 
stokodamas draugų ir knygų, po me
tų jis iš ten išvyko vėl į Paryžių. Gy
veno keliose baisiose valstybinėse 
senelių prieglaudose, kol jį draugai 
apgyvendino gan geroje Rotschildo 
fundacijos senelių prieglaudoje, bet 
kelios savaitės prieš mirtį jis buvo iš 
ten perkeltas į tos pačios fundacijos 
ligoninę. S. Šišmanas dirbo iki pas
kutinių savo gyvenimo dienų: prie
glaudose Briansone ir Paryžiuje 
suredagavo minėto “Karaimų biule
tenio“ antrąjį numerį.

S. Šišmanas buvo daugelio moks
lo draugijų narys: Societe asiatique, 
Societe Ernest Renan, Permanent In
ternational Conference, Polskie To- 
warzystwo Historyczne-literackie, 
Polskie Towarzystwo Naukove na 
obczynie ir kt. Todėl laidotuvėse 
kovo 4 d. Paryžiaus užmiesčio Bag- 
neux kapinėse dalyvavo didokas 
žmonių būrys, ir didžiausią grupę su
darė prancūzai mokslininkai. Prane
šime apie S. Šišmano mirtį, kurį ga
vo visi, buvo aiškiai pažymėta velio
nio valia: laidoti be gėlių ir be vaini
kų, bet kas nori teskaito Psalmes.

Kai laidotuvės pasibaigė ir žmo
nės pradėjo skirstytis, dalyvavę ka
raimai dalino dalyviams po bandelę, 
vieną kietai išvirtą kiaušinį ir drus
kos. Toks esąs Lietuvos karaimų lai
dotuvių paprotys.

Povilas Rėklaitis

Verslininkai nusipirko 
prezidentą

Gegužės 16 d. Kauno muzikinia
me teatre įvyko 2-sis Lietuvos vers
lininkų sąjungos (LVS) suvažiavi
mas. Pustuštėje salėje sėdėjo apie 80 
verslo žmonių iš Kauno, Marijam
polės, Šiaulių, Plungės, kitų Lietuvos 
miestų. Negausus dalyvių skaičius 
organizatorių negąsdino. Pasak LVS 
prezidento A. Stašaičio, svarbu ne 
kiekybė, o kokybė. LVS suvažiavi
me tuščių kalbų išties nebuvo.

Trumpoje ataskaitoje A. Stašaitis 
nušvietė LVS dvejų metų darbo re
zultatus. Įstota į Tarptautinį pra
monininkų ir verslininkų kongresą. Tai 
- A. Volskio Maskvoje vadovaujama 
organizacija, siekianti laisvos ekono
minės erdvės buvusiose COMECON 
šalyse. Nors daugelis jos narių - bu
vusio sovietų karinio pramoninio 
komplekso atstovai, tačiau, pasak A. 
Stašaičio, tai netgi gerai. Kadangi ka
ro pramonė krizėje, jos vadovams 
tenka energingai griebtis veiklos. 
Nors tarp jų dar daug socialistinio 
mąstymo žmonių, tačiau kaskart vis 
daugiau jų pradeda mąstyti kaip tikri 
verslininkai, bendradarbiavimas su 
jais gali būti naudingas ir Lietuvai.

Kaune LVS įsteigė diskusijų klu
bą, Vilniuje - jaunųjų žurnalistų mo
kyklą, Kapitalistų klubą, jungiantį 
100 narių, atsirado savas verslininkų 
teismas, Biznio klubas, ne vienas 
Verslininkų sveikatos klubas. Įstota į 
tarptautinius Rotary, Lions klubus, 
sukurti Labdaros pagalbos ir Nuosa
vybės saugos fondai, plėtojama akty
vi propagandinė ir mokslinė veikla.

Suvažiavimas pakeitė sąjungos 
įstatus, kuriuose užfiksuota, jog LVS 
būstinė perkelta iš Vilniaus į Kauną,

’’Lietuvos“ jachta gimtajame uoste

”EL“ ne kartą rašė apie pernai balandžio 13 d. iš Klaipėdos iš
plaukusios jachtos kelionę aplink pasaulį. Grįždami namo, šaunūs Lietuvos 
buriuotojai buvo sustoję ir Didžiojoje Britanijoje, aplankė Londoną, susi
tiko su tautiečiais. Gegužės 12 d. "Lietuva" sėkmingai grįžo į gimtąjį uostą. 
Jachtos įgulos garbei karo laivas iš pabūklo driokstelėjo tris salves. 
Klaipėda nematė buriuotojų vienerius metus ir beveik 40 dienų.

Gegužės 21-ąją "Lietuvos" įgidos nariai Klaipėdoje teatro aikštėje 
papasakojo klaipėdiečiams apie savo įdomią kelionę. Galima buvo 
apžiūrėti pasaulį apiplaukusią jachtą, kuri buvo prišvartuota Buriuotojų 
krantinėje.

B. Aleknavičiaus (ELTA) nuotraukoje ’’Lietuvos" jachta gimtajame 
uoste.

Siūloma įamžinti Lietuvos 
prezidentus

Dienraštis “Kauno diena“ išspaus
dino visuomeninio fondo “Lietuvos 
prezidentai" ir Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus Prezidentūros sektoriaus 
atvirą laišką Lietuvos žmonėms.

Jame rašoma, kad “vienas iš... pas
tatų, brangių Lietuvai, o ypač Kaunui, 
yra buvusioji Prezidentūra. Ji matė 
mūsų valstybės klestėjimą ir žlugimą. 
Čia gyveno ir dirbo trys Lietuvos 
Respublikos prezidentai: Aleksandras 
Stulginskis, Kazys Grinius ir Antanas 
Smetona. Visi jie buvo labai skirtingi 
žmonės, atstovavę skirtingoms politi
nėms partijoms. Bet jiems buvo bend
ras nuoširdus patriotizmas, didelė 
meilė Tėvynei. Dabar, vėl atkuriant 
valstybingumą, būtina įamžinti buvu
sių prezidentų atminimą“. 

o LVS nariai turės mokėti po 10 do
lerių nario mokesčio.

Suvažiavime buvo pristatyta 15- 
ka LVS veiklos programų ir paaiškin
ta, kaip reikės už jas balsuoti. Kiek
vienas verslininkas į jam patikusią 
programą investuoja pinigus. Tos 
programos, kuri surenka didžiausią 
pinigų sumą, vadovas tampa LVS 
prezidentu. Didžiausią pinigų kiekį - 
60065 USD - surinko Kauno versli
ninko S. Skobo vadovaujama vaikų, 
jaunimo, senjorų verslo organizacijų 
kūrimo ir vystymo programa. Net 
50000 USD į ją investavo verslininkė 
iš Šakių A. Karaliūnaitė. Toliau išsiri
kiavo verslininkų sveikatos sistemos 
kūrimo (6395 USD), bankų sistemos 
vystymo (6140 USD), verslo infor
macinės sistemos kūrimo (5530 
USD) programos.

Bet pasirodė, kad S. Skobas visiš
kai nepageidauja tapti LVS preziden
tu. Ir jo, ir kitų dalyvavusiųjų nuo
mone, šias pareigas ir toliau turi už
imti A. Stašaitis. Tačiau tam reikėjo, 
kad į jo vadovaujamą verslininkystės 
mokslo vystymo programą būtų 
papildomai investuota 31 990 USD. 
Kadangi salėje sėdėję verslininkai 
neskubėjo trauktis piniginių, visą šią 
sumą sumokėjo S. Skobas, tokiu bū
du nusipirkdamas jam patinkantį pre
zidentą.

Spaudos konferencijoje buvo pa
reikšta, kad gegužės 16-toji - Lietuvai 
istorinė diena Pirmą kartą prezidentas 
išrinktas ne tariamai demokratiniais 
principais, o pinigais. Išreikšta viltis, 
kad gal būt ateityje taip bus renkamas 
ir visos Lietuvos prezidentas.

Algis Valaitis

Laiško autoriai informuoja, kad 
buvusi Prezidentūra perduota Vytauto 
Didžiojo karo muziejui, kad joje bus 
įkurtas Nepriklausomos Lietuvos 
muziejus. Jie primena, kad Preziden
tūros sodelis - taip pat istorinė vieta. 
Todėl “Prezidentūros sodelyje derėtų 
pagerbti Lietuvos prezidentų atmi
nimą, pastatant jų biustus“.

Laiške pranešama, kad šios idėjos 
įgyvendinimui įkurtas visuomeninis 
fondas “Lietuvos prezidentai“. Jis 
kviečia visus Lietuvos žmones ir tau
tiečius, gyvenančius užsienyje, auko
mis prisidėti prie Lietuvos prezidentų 
atminimo įamžinimo. Fondo sąskaitos 
Lietuvos valstybinio komercinio ban
ko Kauno skyriuje Nr. 3700739, ban
ko kodas - 260101568.
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Londone labai malonus lietuviai
Su Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausiuoju patarėju 

ir atstovu ypatingiems pavedimoms akademiku Raimundu 
Rajecku pažįstamas gerus du dešimtmečius. Susitikome, kai jis 
dar nebuvo akademikas, bet jau garsėjo kaip jaunas ir labai 
perspektyvus ekonominės kibernetikos mokslininkas. R. Rajec
kas pelnytai laikomas šios krypties pradininku Lietuvoje.

Gimęs Šiauliuose, jaunystę praleidęs ir mokęsis Kaune, 
stažavęsis Harvarde, jis 33-ejų metų tapo ekonomikos mokslų 
daktaru, 35-erių - profesorium. Nuo 1980 metų jis akademi
kas, kurį laiką buvęs ir Lietuvos Mokslų akademijos vicepre
zidentu. R. Rajeckas yra reikšmingų ekonomikos veikalų ir 
monografijų autorius, nagrinėjęs valdymo organizavimo ir 
ūkio prognozavimo modelių problemas. Atgimimo laikotarpiu 
akademikas buvo aktyvus Sąjūdžio pirmųjų renginių organiza
torius ir dalyvis.

Neseniai R. Rajeckas pradėjo vadovauti Prezidento patarė
jų korpusui. Jis lydėjo A. Brazauską į Londoną, buvo oficia
lios delegacijos narys.

Sutikęs seną bičiulį, "Europos lietuvio“ skaitytojų vardu 
paprašiau - nors ir pavėluotai - Raimundą Rajecką pasidalinti 
šio vizito įspūdžiais. Iškirpęs iš glaustos savo dienotvarkės 
pusvalandį, jis priėmė mane Prezidentūroje ir atsakė į kelis 
klausimus. J. Major ir A. Brazauskas susitikimo metu. Su jais - R. Rajeckas (šalia J. Major'o) ir R. Remeika.

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

- Tai buvo darbo vizitas. Va
dinasi, jokių "raudonų“ takelių, 
jokių fanfarų nebuvo? Tuo ypač 
didžiuodavosi ir girdavosi anks
tesnieji vizituotojai...

- Mūsų Prezidentas Londone 
buvo sutiktas su derama pagarba. 
Pagal protokolą. Mes iš karto pa
tekome į vadinamąjį Karališką kor
pusą, kur mus sutiko Jos Dide
nybės Didžiosios Britanijos kara
lienės Elžbietos II atstovas (pačios 
karalienės tuo metu, regis, nebuvo 
Londone), aukštas užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnas, Lietuvos 
konsulas Anglijoje dr. Antanas 
Nesavas, kiti atsakingi valdžios 
vyrai.

- Ir iš karto patekote į Downing 
Street?

- Na, ne iš karto, o pagal numa
tytą protokolą. Čia buvo ir raudo
nasis takelis. A. Brazausko pokal
bis su ponu J. Major'u - Didžiosios 
Britanijos ministru-pirmininku - 
vyko akis į akį, kuriame dalyvavo 
tik du Anglijos premjero patarėjai, 
oficialus vertėjas ir aš. Galiu pati
kinti, kad pokalbis buvo labai 
konstruktyvus ir dalykiškas. Ang
lijos premjeras nuoširdžiai klausėsi 
mūsų Prezidento, aiškinosi politinę 
ir ekonominę padėtį Lietuvoje, do
mėjosi galimybėmis bendradar
biauti. Tai buvo dviejų lygių vals
tybių vadovų pokalbis. Be ypatin
gos lyrikos, bet konkretus ir turi
ningas. Iš anksto pasakysiu, kad 
tokie buvo ir visi kiti susitikimai 
bei pokalbiai.

- Žinau, kad gerai moki anglų 
kalbų. Gal teko būti pokalbio su J. 
Major'u vertėju?

- Vertėjas tokiais atvejais turi 
būti oficialus, kaip čia sako, prisie
kęs. To reikalauja diplomatinis pro

Svcčiai iš Lietuvos su tautiečiais Lietuvių Namuose Londone.
E LR nuotr.

tokolas. Mums talkino mūsų tautie
tis, londoniškis Povilas Tričys. Jis, 
taip pat mūsų vertėja Jūratė Mus
teikytė ir Londone stažavęsis Ri
mantas Remeika iš Vilniaus univer
siteto padėjo mums Didžiojoje Bri
tanijoje bendrauti su aukštais val
džios vyrais, su verslo žmonėmis, 
kitais pašnekovais. Ypač čia noriu 
pažymėti Rimanto Remeikos 
paslaugas.

- Delegaciją lydėjo Lietuvos 
Žurnalistų grupė. Man pasirodė, 
kad kolegos nelabai dosniai rašė 
apie vizitą.

- Kadangi skridome Prezidento 
lėktuvu, turėjome laisvų vietų. Jos 
ir buvo pasiūlytos žurnalistams. 
Tiesa, mes juos perspėjome, kad 
nakvynė ir mityba Londone - jų 
pačių problema ir rūpestis. Žinau, 
kad nakvynę jiems parūpino Lon
dono lietuvių bendruomenė, o 
kaip maitinosi... Galbūt, lietu
viškos dešros buvo pasiėmę. Bet 
visi grįžo, vadinasi, badu nemirė. 
Deja, prie Downing Street jie bu
vo globėjų palikti ir į kitus susiti
kimus mūsų plunksnos broliai ne
spėjo.

- Informuoti žmonės sakė, kad 
tautietis, kuris buvo pasišovęs 
globoti mūsų žurnalistus, lyg 
pramigo, lyg laiką supainiojo...

- Galbūt... Bet mūsų žurnalistai 
ne iš kelmo spirti. Štai Alvydas 
Medalinskas - puikus buvo jo šuo
lis Didžiosios Britanijos premjero 
link. Ponas J. Major’as, palydėjęs 
A. Brazauską ir kitus pokalbio 
dalyvius iš savo kabineto, atsisvei
kino ir pasuko atgal: pagal pro
tokolą vizitas buvo baigtas. Bet 
pačią paskutinę sekundę A. Me
dalinskas su diktofonu rankoje 
šoko prie J. Major'o, gražiai ang

liškai paprašęs: "Pone Major, 
keletą žodžių...“ Mes nustėrome, 
bet Anglijos premjeras atsigręžė, 
draugiškai nusišypsojo ir pasakė ne 
tik kelis žodžius. Atvirai pasakysiu, 
ir Prezidentui, ir man patiko žurna
listo iniciatyva, jo drąsa.

- Žinome, kad Prezidentas ir 
kiti delegacijos nariai buvo Lon
dono lietuvių bendruomenės sve
čiai. Kokie įspūdžiai iš susitikimų 
su tautiečiais?

- Tai labai malonūs žmonės. 
Įvyko geras, nors ir nelabai ilgas 
pokalbis. Su Amerikos lietuvių iš
eivija man tekę ilgiau bendrauti ir 
tariuosi ją kiek geriau pažįstąs. 
Londoniškiai man pasirodė mažiau 
turtingi, negu Čikagos, Detroito ar 
Niujorko lietuviai. Svarų sterlingų 
gausa, ko gero, jiems ne tiek daug 
rūpi. Tautiečių susitikimai su Prezi
dentu buvo nuoširdūs ir gerano
riški.

Apskritai, Prezidentas Londone 
pasirodė labai gerai. Dalykinių 
pokalbių metu plačiai demonstravo 
gerai žinąs savo krašto padėtį. Jis 
pelnė daug simpatijų. Nepaisant 
ankstesnių vizituotojų propagan
dos, ’’šaltos“ būdavo tik pirmos 
akimirkos. Jos atšildavo su pir
maisiais Prezidento žodžiais. Po
kalbis iš karto įgydavo šeimyninį, 
artimų žmonių bendravimo pobūdį. 
’’Lengvai prieinamas, draugiškas, 
nuoširdus, be jokio prezidentiško 
pasipūtimo“, - apibūdino jį vienas 
pašnekovas.

Tai nebe pirmas toks mano įs
pūdis. Dar 1990 metų liepos mė
nesį lydėjau A. Brazauską - tada 
dar vicepremjerą - kelionėje po 
JAV. Manau, kad daugelis tenykš
čių lietuvių yra tos pačios nuo
monės. Ten jis buvo lygiai toks pat 
kaip Londone.

- Išvykstant, kai kurie vilniškiai 
"Žinovai“ pranašavo galimus 
"patriotų“ išpuolius. Ar jų buvo?

- Sužlugo tokių ’’pranašų“ ir 
"žinovų“ prognozės. Kartoju: 
Prezidentą mūsų tautiečiai sutiko 
labai šiltai ir su meile. Jie su di
deliu dėmesiu sekė kiekvieną Pre
zidento žodį, klausinėjo, siūlė, 
prieštaravo. Pasigedau susitikime 
tik jaunimo, bet manau, kad tai 
visos išeivijos bėda.

- Gal teko su kuo artimiau susi
pažinti?

- Tie pobūviukai, kuriuos mums 
surengė tautiečiai, buvo kuklūs ir 
gana trumpi. O tokiais atvejais, 
žinai, kaip būna. Įsikalbi su kuo 
nors vienu, kitiems laiko pritrūksta. 
Nebėgiosi nuo vieno prie kito... Du 
pašnekovai man paliko itin malonų 
įspūdį. Tai puikiai informuotas, 
Londono lietuvių būklę ir nuotaikas 
gerai pažįstantis "Europos lietuvio“ 

autorius Stasys Kasparas. Antras - 
geras, kiek supratau, tenykščių 
lietuvių bičiulis, Londono verslo ir 
veiklos žmogus G. J. Firbank'as. 
Jis jau spėjo apsilankyti Lietuvoje, 
kur jį suvedžiau ir supažindinau su 
atsakingais miškų ūkio, vidaus rei
kalų, krašto apsaugos ministerijų 
pareigūnais. Jis, kiek žinau, už
mezgė naudingų kontaktų, paža
dėjo Lietuvai parūpinti technikos. 
Manau, kad ši pažintis, šis pokal
bis atneš Lietuvai apčiuopiamos 
naudos.

- "Europos lietuvis“ išspaus
dino nuotrauką, kurioje greta 
Prezidento stovi kunigas J. Sa
ke vičius MIC. Man asmeniškai 
tai itin malonu, nes tai mano 
jaunystės auklėtojas ir globėjas. 
Kai aš 1938-1940 metais mokiau
si Marijampolės Marijonų gim
nazijoje, kun. J. Sakevičius buvo 
mūsų bendrabučio prefektas. Aš 
lig šiolei su meile ir padėka menu 
jo geraširdį veidą, jo rūpestingą 
tėvišką ranką. Jis kartu su bū
simu vyskupu L. Pavilioniu lydėjo 
mano pirmuosius žingsnius į lite
ratūrą ir žurnalistiką.

- Malonu patvirtinti, kad kuni
gas Juozas Sakevičius MIC, kiek 
žinau, ilgametis Londono lietuvių 
katalikų parapijos klebonas, labai 
draugiškai sutiko mūsų Prezidentą, 
rodė daug dėmesio mūsų delegaci
jai, nors asmeniškai man ir neteko 
su juo pasikalbėti. Girdėjau, kokia 
didžiulė jo įtaka Londono lietu
viams, koks metų patikrintas jo 
autoritetas.

Su gilia padėka Prezidentas ir 
visi delegacijos nariai prisimena 
garbųjų mūsų ambasadorių Ang
lijoje Vincą Balicką, DBLS pir
mininką Jarą Alkį ir kitus Lietuvių 
sąjungos vadovus.

- Londone, berods, buvai nebe 
pirmą kartą? Kokia šįkart pasi
rodė Didžiosios Britanijos sos
tinė?

- Londonas mus sutiko žydėda
mas ir kvepėdamas. Jo skverai, 
parkai, aikštės, gatvės skendėjo 
žiedų jūroje. Taip norėjosi, senu 
įpročiu, mesti viską ir pasileisti 
vienam po tą Šekspyro, Bairono ir 
Dikenso apdainuotą miestą. Deja, 
šį kartą nieko neišėjo.

Tai mano trečioji viešnagė Lon
done. Pirmąkart jame praleidau ar 
ne šešias dienas. Kojų netekau po 
miestą bastydamasis, juo gėrė
damasis, jį mylėdamas. Antrą kartą 
oficialiai viešėjau Kembridže, da
riau pranešimą. Tačiau Britų Moks
lo akademija, kurios svečiu buvau, 
suteikė man galimybę dvi dienas 
gėrėtis Londonu. Šį kartą...

- Šį kartą jūs su Prezidentu 
pabuvote pačiame Coven t Garde 

theatre, kur žiūrėjote...
- ...žavųjį L. Minkaus baletą 

"Don Kichotą“. Beje, šiame teatre 
aš taip pat buvau trečią kartą. Pir
mieji du apsilankymai - su vargais 
negalais įgytu bilietu, kažkurį! 
palubės teko žiūrėti eilinį spek
taklį. Šį kartą mums buvo suteikta 
prabangi aukštų svečių ložė. Ir 
vienas geriausių teatro spektaklių 
"Don Kichotas“. Tai buvo tikra 
šventė. Tokio spektaklio neteko 
matyti nei Niujorko "Metropoli
tene“, nei Maskvos Didžiajame 
Tiesa, iš karto mūsų dėmesį trikdė 
gretimais Karalienės ložėje įsitai
siusi princesė Diana. Smalsuir 
įdomu buvo stebėti šią pastaruoju 
metu legendine tapusią moterį 
paskelbusią karą šimtametėms 
karalių šeimos tradicijoms. Mums 
ji pasirodė graži, išdidi, bet liūd 
noka. Vis dėlto veikiai mus taip; 
pavergė scena - nepakartojamos 
dekoracijos, nuostabūs šokėjai 
ispaniški judesio fejerverkai, kad 
princesę pamiršome.

Baletą stebėjo Prezidentas st 
visais Lietuvos oficialios dek 
gacijos nariais: R. Karazija, R. Vi
sokavičium i ir tavo nuolankiu tar
nu.

- Rodos, ir su ponia M. That
cher jūsų maršrutai kažkur buw 
susipynę?

- Taip. Mes buvome su ja susi 
tikę mūsų viešbutyje, kur ji buvo 
atėjusi, berods, į Pietų Korėjos am 
basadoriaus atsisveikinimo iškil
mes. Deja, pakalbėti su ja neteko 
Malonu net žiūrėti į šią žvali! 
energija trykštančią legendinę mo
terį.

- Lietuvoje didelį jaudulį n 
kėlė nusileidžiant sprogęs jin 
lėktuvo ratas ir ugniagesių moti 
nos. Kokios nuotaikos buvo t»; 
metu ?

- Apie tai mes, deja, sužino 
jome paskutiniai. Tik išsakę konr 
plimentus, pagyrę pilotus, kK 
taip minkštai, taip sklandžii 
patupdė mūsų lėktuvą Londoni 
jog manėme nusileidę į duknas 
Jokių šuolių, jokių kratymų. K> 
pro iliuminatorių pamatėme iw 
lydinčias ugniagesių mašinas,s 
Prezidentu persitarėme, ką I* 
galėtų reikšti. Aš net pamanė 
kad tai įeina į sutikimo cererK 
niją, gal tokia protokolo detali 
garbės ekskorto dalis. Nustebo^ 
tik, kad ugniagesių mašinos lydei 
mus ligi pat aerouosto pastato!1 
gos. Ir tikėk, tai nesugadino K 
mūsų pakilios nuotaikos, a* 
pagarbios sutikimo valandėlės.

- Ačiū už pokalbį.

Kalbijt
Petras Keidofc
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- taip Prezidentas A. Brazauskas 
pavadino savo pranešimą, perskaity
tą gegužės 17-ąją Vilniaus universi
tete Lietuvos įstojimo į Europos Ta
rybą proga įvykusiame susitikime su 
užsienio ambasadoriais. Seimo, Uni
versiteto senato nariais.

Pagrindinį užsienio politikos tiks
lą Prezidentas suformulavo kaip to
lesnį žmogaus teisių ir demokratijos 
plėtojimą, valstybinės nepriklauso
mybės, teritorinio vientisumo ir na
cionalinio saugumo užtikrinimą bei 
nacionalinių interesų tenkinimą. Ne 
mažiau svarbu garantuoti vidinę ša
lies raidą ir įsitraukti į Europos ko
lektyvinio saugumo, politines, eko
nomines ir kultūrines erdves, tuo pat 
metu plečiant bendradarbiavimą 
naujomis formomis su Rytų valsty
bėmis.

Lietuvos užsienio politikos įgy
vendinimo dvi pagrindinės kryptys 
Vakarų Europoje apibūdintos taip: 
Lietuvos integracijos į Europos 
struktūras skatinimas; užsienio vals
tybių politinių, ekonominių, karinių 
ir kitokių įtakų Lietuvoje valdymas.

Prezidento nuomone, Lietuvos 
narystė Europos Taryboje - tai dar 
vienas žingsnis į Europos politinę ir 
ekonominę erdvę. Mūsų šalis kartu 
su Estija pirmosios buvusioje TSRS 
teritorijoje pasiekė europinius stan
dartus atitinkantį demokratijos lygį.

Narystė Europos Taryboje įparei
goja ne tik padėti kitiems, bet ir pa
tiems rengti savo įstatymus pagal 
europinius principus, pareiškė Prezi
dentas. Mūsų laukia didelis darbas 
peržiūrėti savo įstatymus. Europos 
Taryba yra priėmusi beveik 150 kon
vencijų, kurios įpareigoja ratifikavu
sias šalis jų laikytis.

Naudodamasis proga, aš noriu 
aiškiai išreikšti Lietuvos ketinimus 
pasirašyti asociatyviąją sutartį su 
Europos bendrija, o ateityje tapti 
Europos bendrijos nare, pasakė A. 
Brazauskas. Turime vilties, kad šis 
klausimas bus iškeltas Europos

’’Lietuvos kelias į Europą“
bendrijos viršūnių susitikime Kopen
hagoje ateinantį mėnesį.

Prezidentas ypač pabrėžė trijų Bal
tijos valstybių regiono svarbą. Jo nuo
mone, glaudus, pagrįstas bendru suin
teresuotumu bendradarbiavimas viso
se srityse ne tik įmanomas, bet ir bū
tinas.

Užsiminta ir apie Lietuvos inte
resus Kaliningrado srityje, minėta, kad 
laipsniškas šios srities demilitarizavi- 
mas, įkuriant joje laisvosios prekybos 
zoną, leistų jai atlikti tarpininkės tarp 
Rytų ir Vakarų valstybių vaidmenį, 
didintų pasitikėjimą Rusijos politika.

Nematau jokių rimtų objektyvių 
priežasčių, kurios trukdytų Lietuvai 
pasirašyti tarpvalstybines geros kai
mynystės ir bendradarbiavimo sutartis 
su Rusijos Federacija. Lenkija ir Bal
tarusija, pasakė A. Brazauskas. Aš 
įsitikinęs, paskutinis Rusijos kareivis 
paliks Lietuvą šių metų rugpjūtį.

Palaikydama santykius su Nepri
klausomų Valstybių Sandraugos šali
mis Lietuva orientuosis į pasitikėjimą, 
europietišką partnerystę, abipusiškai 
naudingus dvišalius ekonominius san
tykius, tačiau nesiintegruos į NVS 
ekonomines struktūras.

Dar viena sąsaja, jungianti mūsų 
šalį su Europos, pasaulio bendrija - tai 
milijoninė lietuviškoji išeivija. Ir da
bar, kai nepriklausoma Lietuva ben
dromis jėgomis privalo įveikti kai kur 
pasireiškiančią praeities nostalgiją, kai 
sunkiai žengiame į rinkos ekonomiką, 
mūsų tautiečių patyrimas, proto ir 
rankų jėga yra nepaprastai vertingi 
atgimstančiai Lietuvai, kalbėjo Prezi
dentas.

A. Brazauskas pasakė žinąs, kad 
nemaža kliūčių tenka įveikti verslinin
kui iš svečios šalies, pradedančiam 
biznį mūsų krašte. Jis susiduria ir su 
netobulais, kaitaliojamais įstatymais, 
neretai ir su ribojančiomis instrukci
jomis, įvairių lygių valdininkų kapri
zais ar net dar blogiau - korumpuotais 
biurokratais. Galiu ir privalau tvirtai 
pasakyti: aš, kaip Respublikos Pre

zidentas, darysiu viską, kad tų dirbti
nių kliūčių, kurios blokuoja europinį 
kelią, būtų kuo mažiau, kad jos galų 
gale visiškai išnyktų.

Nesvarbu, ar tas verslininkas yra 
išeivis iš Lietuvos, ar jį sieja su mūsų 
valstybe tik biznio reikalai. Mes esa
me suinteresuoti pritraukti jo kapi
talą, norą ir sugebėjimą dirbti mūsų 
šalyje. Prezidentas kalbėjo ir apie 
Lietuvos pilietybės problemas, ku
rios, pasak jo, pastaraisiais metais 
sukėlė skaudžią išeivijos reakciją. 
Mano iniciatyva dabar Seimas svars
to įstatymo projektą, kuris suteiktų 
teisę į pilietybę ir Nepriklausomos, 
t.y. prieškario, Lietuvos piliečių vai
kams, gimusiems užsienyje, pasakė 
A. Brazauskas. Kviesčiau savivaldy
bes, ypač Vilniaus, Kauno, Klaipė
dos, Palangos, Druskininkų, daugiau 
pasirūpinti ir vyresnio amžiaus tau
tiečiais, pasiryžusiais grįžti į Tėvynę. 
Jiems, užsidirbusiems pensijas sve
čiose šalyse, galima būtų parduoti 
sklypus statytis gyvenamuosius 
namus patogesnėse vietose, kur 
lengviau privažiuoti, kur arčiau gy
dytojo pagalba, netoli bažnyčia, 
kultūros bei prekybos įstaigos.

Visos pokomunistinės Vidurio 
ir Rytų Europos šalys, eidamos į 
demokratiją ir laisvą rinką, neiš
vengiamai patiria ekonominių bei 
socialinių sukrėtimų. Todėl Prezi
dentas pasiūlė su Europos Bendri
jos vėliava susirinkti šių valstybių 
vadovams ir dalykiškai pasitarti, 
kaip sklandžiau įeiti į naująją 
Europą. Be to, A. Brazauskas pa
siūlė įkurti Baltijos šalių Ministrų 
Tarybą Šiaurės Tarybos pavyz
džiu, o kiekvienos šalies vyriau
sybėje galėtų būti specialus bend
radarbiavimo ministras. Jis taip pat 
pasiūlė kuo skubiau sušaukti vyri
ausybių lygio tarptautinį ekologų 
pasitarimą Nemuno baseino ir 
Kuršių marių, taigi ir Baltijos 
jūros, gelbėjimo programai pa
rengti bei įgyvendinti.

Laiškai redaktoriui

Mano galva, DBLS 45-ojo suva
žiavimo sveikinimai, paskelbti 
”EL“ Nr. 17, gražiai suformuluoti, 
mandagūs ir pagarbūs. Gal buvo 
galima aiškiau ir tiesiau pasisakyti 
dėl pilietybės klausimų, kurie, kaip 
aš labai gerai suprantu ir ne kartą 
esu pasakiusi įvairiose konferenci
jose bei seminaruose, yra labai 
skaudūs užsienyje gyvenantiems 
lietuviams.

Su didele pagarba ir n uosi r- 
dži ai s poli n kėj i m a is

Dalia Dičiūtė-Foigt
Londonas
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| Jis prasidės penktadienį, gegužės 28 dieną, ir tęsis j 
iki pirmadienio, gegužės 31 dienos.

Savaitgalio programą praves jaunimas ir skautai. Šešta- j 
I dienio vakare bus disko šokiai. Sekmadienį 11 vai. - pamal- | 
I dos. Po pietų - gegužinė su tautiniais šokiais ir žaidimais, | 
I kuriuose dalyvaus ir latvių bei estų jaunimas. Iš Lietuvos I 
• atvyksta garsus estrados dainininkas Stasys Povilaitis ir • 
j koncertuos šeštadienį, sekmadienį.
I Iš Londono autobusas vyksta nuo Lietuvių bažnyčios 830 vaL; I 
I nuo Lietuvių Namų - 9 vai.
i IKvSsžflsunm® vSsuns jį
I Rengėjai |

Birželio mėn. 13 d. (sekmadienį) DBL S-gos 
Derby skyrius rengia Tragiškų Birželio įvykių

MINĖJIMĄ
Minėjimas įvyks Ukrainiečių klubo patalpose, 
27 Charnwood Street, Derby, 2.00 vai. p. p.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius maloniai 
kviečiame į minėjimą gausiai atsilankyti ir drauge 
pagerbti šį tragišką mūsų Tautos įvykį.

Skyriaus valdyba

******

Vokietijos spauda gan plačiai 
pažymėjo gamtos apsaugos mi
nistro Klaus Toepferio apsilanky
mą Pabaltijo kraštuose. Ypatingą 
dėmesį spauda atkreipė į atominę 
jėgainę Ignalinoje, lygindama ją su 
Černobyliu. K. Toepferis spaudai 
pareiškė, kad Vakarai turi prisidėti 
prie Ignalinos jėgainės pagerinimo. 
Uždaryti jos negalima, kadangi ji 
aprūpina energija ne tik Lietuvą, 
bet ir Gudiją, Karaliaučiaus sritį.

Kazys Baronas
Vokietija

Lietuva Europos orbitoje

SUSITIKIMAI ROMOJE. Lie
tuvos užsienio reikalų ministras Po
vilas Gylys Romoje dalyvavo Va
karų Europos sąjungos (VES) kon
sultacinio forumo darbo sesijoje, 
susitiko su Italijos užsienio reikalų 
ministru B. Andreatta.

VES konsultacinis forumas - tai 
VES narių pasiūlytas ir 1992 m. va
sarą Petersbergo deklaracijos pa
tvirtintas mechanizmas reguliarioms 
konsultacijoms Europos saugumo 
klausimais rengti. Forumo veikloje 
dalyvauja valstybės VES narės ir 9 
Centrinės bei Rytų Europos valsty
bės. Forumo darbas vyksta ambasa
dorių lygiu Briuselyje, kur yra VES 
sekretoriatas, ir užsienio reikalų bei 
gynybos ministrų susitikimų lygiu.

VES narės yra Didžioji Britanija, 
Prancūzija, Olandija, Belgija, Itali
ja, Liuksemburgas, Graikija, Vokie
tija, Portugalija, Ispanija. Danija - 
asocijuotas narys, o Turkija turi spe
cialų statusą.

EUROPOS ŠALIŲ APLIN
KOSAUGOS VADOVŲ KON
FERENCIJA. Ji įvyko Šveicarijo
je, Liucernos mieste. Lietuvos dele
gacija vadovavo Aplinkos apsaugos 
departamento generalinis direkto
rius E. Vėbra.

Kaip papasakojo grįžę Lietuvos 
atstovai spaudos konferencijoje Vil
niuje, Liucernoje priimta programa 
Centrinės ir Rytų Europos šalių 
ekologinei būklei gerinti. Kalbėta ir 
apie paramą Lietuvai sprendžiant 
ekologines problemas, nes jos turi 
įtakos ir kitoms Europos valsty
bėms.

VOKIETIJOS DEPUTATO 
VIZITAS. Seimo pirmininkas Č. 
Juršėnas priėmė Vilniuje viešėjusį 
Vokietijos Bundestago deputatą. 

Baltijos parlamentinės grupės 
pirmininką Wolfgang Freiherr von 
Stetten. Pokalbyje dalyvavo parla
mentinės ryšių su Vokietija grupės 
pirmininkas A. Račas.

Svečias iš Vokietijos taip pat susi
tiko su Seimo LDDP frakcijos pirmi
ninku J. Karosu, opozicijos lyderiu 
V. Landsbergiu bei ’’Edelweis" drau
gijos, vienijančios kilusius iš Rytprū
sių, atstovais.

Iš Vilniaus Budestago deputatas 
išvyko į Rygą.

KAIMYNAI SUSIRŪPINĘ MIG
RACIJOS PROBLEMOMIS. Hel
sinkyje įvyko tarptautinė konferencija, 
kurią surengė Suomijos vyriausybė ir 
tarptautinės migracijos organizacijos. 
Buvo pakviesti Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Norvegijos, Švedijos, Lenki
jos, Rusijos, Baltarusijos ir Vokieti
jos atstovai. Analizuota padėtis, kaip 
pakito migracija iširus SSSR ir susi
kūrus naujoms valstybėms. Pasak 
Migracijos deparmento direktoriaus 
E. Gružo, konferencijoje akcentuota. 

Lietuvos laivininkystės sausų krovinių laivas ’’Algirdas“ rengėsi 
palikti Klaipėdos uostų.

Bernardo Aleknavičiaus (ELTA) nuotr.

jog Baltijos regiono valstybės nega
li savarankiškai susidoroti su nele
galia migracija. Trukdo tam tikrų 
šalių, per kurias plūsta nelegalūs 
migrantų srautai, neveiklumas. To
dėl tarptautinės organizacijos daug 
dirba, kad padėtų toms šalims ir kar
tu apsaugotų savo kraštus.

Šiaurės šalys nori padėti Lietu
vai, Estijai ir Latvijai šioje srityje. 
Tačiau Lietuvai nekartą netiesiogiai 
priekaištauta, jog Latvija ir Estija 
tvarkosi ir atsiriboja nuo kaimynų iš 
Rytų, o Lietuvoje tokių žingsnių 
nematyti. Tai E. Gružo žodžiai, ku
riuos cituoja apie konferenciją pra
nešęs ’’Respublikos" dienraštis.

Kasdien trys švedų gamybos 
miškovežiai į Klaipėdos jūrų žvejy
bos uostą atgabena nemažą kiekį 
medienos, kuri kraunama į laivus ir 
plukdoma į Švediją. Taip likviduo
jamos praėjusios audros pasekmės. 
Už parduotą medieną miškininkai 
perka naują miško pjovimo tech
niką.

Tradiciniame Nottinghamo miesto festivalyje, 
kuris vyks nuo gegužės 20 iki birželio 6 d., 
pasirodys lietuvių meniniai kolektyvai.

Tarptautinis koncertas vyks paskutinę festivalio 
dieną - sekmadienį, birželio 6 d., 7.30 vai. vakare 
gražioje Albert Hall koncertų salėje, North Circus 
Street, Nottingham, kuri yra miesto centre.

Kviečiame atsilankymu paremti šį įdomų koncetą.

G. R. E. N. E. komitetas

DOVANA IR PARAMA
ARTIMIESIEMS LIETUVOJE

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

MAISTAS - Siuntinys Nr. 11. Praktiškas ir įvairus: 2 I valgomo
sios alyvos, 2 sv. ryžių, 2 sv. makaronų, 1 indelis tirpstančios 
kavos, 4 sv. cukraus, 1 sv. sūrio, 1 dėž. saldainių, 1 dėž. biskvitų, 
2 sv. pupelių kavos, 2 sv. geriausios dešros arba salami, 4 
dėžutės konservuotos mėsos. Siuntinio kaina - £70.

RŪBAI - puikus vyriškas arba moteriškas nertinis, palaidinukė 
arba vyriški išeiginiai marškiniai, speciali medžiaga suknelei, 
vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas. Kaina - £160.

Parduodame OPTIMA (elektronines) rašomąsias mašinėles 
su lietuvišku šriftu. (Su pristatymu - £160.)

Rašomoji juostelė cartridge - £4.00.
Klaidų atitaisymo juostelės (5) - £8.75.
Sudarome testamentus, išrūpiname pensijas, pervedame 

palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pageidaujama valiuta bei 
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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Lithuanian House Ltd., 2 Lad broke Gardens, London VV11 2PT, England
Tei.: 071-727 2470 Fax: 071-792 8456 ISBN 0901941 45X
Prenumeratos kaina metams: Didžiojoje Britanijoje - 23 svarai;
Vokietijoje - 85 DM. Visur kitur - 30 sv.
Vienoje skilty (dėto skelbimo kaina 10 sv. už 25 mm. Didesni skelbimai 

atitinkamai brangiau. Už laikraštyje kieno nors spausdinamų skelbimų turinį 
nei leidėjai, nei redakcija nesiima atsakomybės.
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Vilniaus m. vaikų ugdymo centre "Viltis" kasdieną prisimename mūsų geradarius 
Londone - Britų-Lietuvių pagalbos fondą vaikams Lietuvoje. Balandžio mėn. gavome 2 
vežimėlius. Gegužės 4 d Šv. Kazimiero bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, kuriose 
dalyvavo ir mūsų vaikai. D. Steigvilailės nuotr. matome Darių Nikliauzą ir Arūną 
Macelį bažnyčioje Jūsų padovanotuose vežimėliuose. Dėkojame Jums! Mes visada 
prisimename Jus kasdienybėje ir Maldoje.

Su pagarba Ugdymo centro "Viltis" direktorė Augienė Vilūnienė

PASAULYJE
Bosnijos serbai nenori 

nusileisti

Lietuvių Kronika
"EUROPOS LIETUVIS" SPAUSDINAMAS VILNIUJE

Šis ”EL" Nr. 20 išsiųstas iš Vilniaus gegužės 24 d.
"EL" redakcijos ir administracijos adresas pasilieka tas pats. Siųsdami "EL" 

prenumeratą pažymėkite:
"Europos lietuvio" administracijai, 2 Ladbroke Gardens, London, 

Wil 2 PT.
Tel.: 071-727 2470 Faksas: 071-792 8456

"EL” adresas Vilniuje: Strazdelio 1, Vilnius 2600, Lietuva-Lithuania.
Tel.: 010 370 2 622 466 Faksas: 010 370 2 614 984 SL 1436

AUKOS SPAUDAI
A. Baliulienė - 35 DM
A. Lakas - 3 sv.
A. Bukauskas - 2 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

Turtinga lietuvių šeima norėtų 
susipažinti su lietuvių šeima, nebe
turinčia giminių Lietuvoje.

Atvykus j Lietuvą, galėsime Jus 
sutikti, suteikti pastogę ir transportą, 
padėsime surasti buvusią Jūsų šei
mos žemę ir artimųjų kapus.
" Mūsų adresas:

Vladas Požėla
P. Cvirkos 123
Šiauliai
Lietuva
Taip pat galima kreiptis tele

fonu 8-214 36 858.

NAUJI 
"EUROPOS LIETUVIO“ 

SKAJUmLOJAJ
1993 metams "Europos lietuvi" 

užsiprenumeravo Romas Schiller 
iš Vokietijos, dr. K. Bobelis iš 
Lietuvos.

LIETUVOS AMBASADA 
LONDONE

17 ESSEX VILLAS 
LONDON W8 7BP

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

LONDONE
PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

DBLS centro valdyba 1993 m. ge
gužės 8 d. posėdyje pasiskirstė parei
gomis:

Jaras Alkis - pirmininkas, Stasys 
Kasparas - pirmasis vicepirmininkas ir 
visuomeninė veikla, Antanas Ivanaus
kas - antrasis vicepirmininkas ir 
parengimai, Vida Gasparienė - sekre
torė ir kultūrinė, literatūrinė veikla. 
Jonas Juozapavičius-Millar - iždinin
kas, Povilas Markevičius - jaunimo 
reikalai, Vincent O'Brien - DBLS 
sekretorius.

Lietuvių Namų Bendrovės direkto
rių valdyba veiks taip:

Vincentas O'Brien - pirmininkas ir 
bendrovės sekretorius, Stasys Kaspa
ras - vicepirmininkas. Jonas Juozapa
vičius-Millar - finansų direktorius, 
Antanas Ivanauskas - projektų direk
torius. Vida Gasparienė - protokolų 
sekretore, Povilas Markevičius, Jaras 
Alkis - valdybos nariai.

PADĖKA
Už parodytą širdies šilumą ir 

suteiktą materialinę pagalbą Šakių 
m. vaikų lopšelio-darželio "Klevelis“ 
globos namelių vaikučiams ir Šakių 
m. vaikų lopšelio-darželio "Berželis“ 
specialios ugdymo grupės vaiku
čiams nuoširdžiai dėkojame Britų- 
Lietuvių pagalbos vaikams Lietuvoje 
fondo sekretorei Hiklai Piščikienei ir 
fondui.

Šiaulių m. vaikų lopšelių- 
darželių”Klevelis" ir "Berželis“ 

darbuotojos

KUN. PRANAS RAČIŪNAS MIC 
LONDONE

Lietuvos Marijonų kongregacijos 
provincijolas, Takariškės parapijos 
klebonas Pranas Račiūnas MIC atvy
ko į Londoną ilgesniam laikui. Crom
well ligoninėje jam buvo padaryta šir
dies operacija. Operacija buvo sėk
minga, ir dabar svečias sveiksta kun. 
dr. Jono Sakevičiaus MIC globoje.

Per Sekmines kun. P. Račiūnas 
Lietuvių Sodyboje susitiks su Angli
jos lietuvių sąskrydžio dalyviais iš 
įvairių vietovių.

Birželio 10 d. išvyks į Marijonų 
kongregacijos visuotinį suvažiavimą 
Romoje.

PAGERBTAS 
NAPOLEONAS ŽVIRBLIS

1993 metų balandžio 24 d. DBLS 
suvažiavimas suteikė DBLS Garbės 
Nario titulą Napoleonui Žvirbliui.

Sekmadienį, gegužės 16 d. parapi
jos svetainėje DBLS Centro valdybos 
pirmininkas Jaras Alkis jam įteikė 
Garbės Nario dokumentus.

Gyvendamas Londone, Napoleo
nas priklausė visoms lietuviškoms or
ganizacijoms, buvo darbštus, nebijąs 
jokio darbo organizacijų valdybose. 
Turėdamas labai švelnų būdą, buvo 
visų nuoširdus draugas.

MANČESTERYJE
MLS KLUBO SUSIRINKIMAS
Liepos 4 d., sekmadienį. 4 vai. p. p. 

MLS klubo valdyba šaukia pusmetinį 
narių susirinkimą, kuriame valdyba ir 
Revizijos komisija padarys praneši
mus ir bus nagrinėjami klubo reikalai.

Kvorumui nesusirinkus minėtą va
landą, susirinkimas bus atidėtas vienai 
valandai, o po to pravestas, neatsižvel
giant į susirinkusių narių skaičių.

Narius prašome būtinai dalyvauti.

Klubo valdyba

Š. m. gegužės 4 d. Salfondo ligo
ninėje po ilgos ir sunkios ligos mirė 
Albinas Pupelis, sulaukęs 79 metų 
amžiaus.

Albinas gimė 1914 m. kovo 19 d. 
Mėlanų kaime, Obelių valsčiuje. Ro
kiškio apskrityje. Karinę tarnybą atli
ko 1-ame artilerijos pulke ir užsitarna
vo j. puskarininkio laipsnį. Baigiantis 
karui, buvo V. Vokietijoje, iš kur 
1947 m. atvyko į Angliją. Atvykęs į 
Eccles, prie Mančesterio, daug metų 
dirbo asbesto fabrike ir iš ten išėjo į 
pensiją. Anksti įsijungė į lietuvių 
organizacinę veiklą ir buvo DBLS 
Mančesterio skyriaus, MLS klubo ir 
valdybos, LKVS "Ramovės" Man
česterio skyriaus, MLK Bendrijos ir 
LSD partijos aktyviu nariu, taip pat ir 
ML Soc. klubo bei socialdemokratų 
vicepirmininku. Daug kartų pirminin
kavo susirinkimuose. Rėmė lietuvybę 
ir buvo dosnus aukotojas lietuviš
kiems reikalams. Mėgo skaityti lietu
višką spaudą ir knygas. Buvo draugiš
ko būdo, vaišingas. Turėjo namą. Ap
sivedė, bet išsiskyrė, šeimos nepaliko.

Palaidotas gegužės 12 d. Mostono 
kapinėse prie lietuvių Aušros Vartų 
paminklo. Pomirtines apeigas Eccles 
St. Mary's Bažnyčioje ir kapinėse 
atliko kan. Vai. Kamaitis. Bažnyčioje 
karstą dengė ramovėnų vėliava. Prie 
karsto garbės sargyboje tautinėmis 
per pečius perjuostomis juostomis 
stovėjo A. Žebelys, J. Šablevičius, H. 
Vaineikis ir J. Duoba. Kapinėse prie 
kapo duobės su velioniu atsisveikini
mo žodį tarė ramovėnų sekretorius 
Hn. Vaineikis, laidotuvėse dalyvavo 
40 jo draugų bei pažįstamų, kurie at
nešė daug gėlių. Po laidotuvių visi 
dalyviai buvo pakviesti pietums lietu
vių klube, juos paruošė K. ir J. Su- 
bačiai su padėjėjomis. Laidotuvėmis 
rūpinosi jo buvusi žmona Elena.

Ilsėkis, Albinai, ramybėje. Tegu 
Tau būna lengva molėta kapų žemė.

A. P-kis

Bosnijos įvykius pastaruoju metu 
paįvairino aktyvesnė Rusijos pozicija, 
ir ypač griežtas raginimas savo drau 
gams serbams nusileisti. Atrodytų, kai 
prezidentas Jelcinas jau pasijuto stip
resniu ir nebijo opozicijos, kuri užtaria 
serbus. Tačiau Bosnijos serbai išnaudo
ja Vakarų, ypač Amerikos ir Europos, 
nesutarimus ir tęsia savo užkariavimus 
bei etninius valymus. Atsakydamas j 
Vakarų grasinimą bombarduoti serbus 
iš oro, serbų kariuomenės vadas, gal ir 
juokais, pareiškė, kad jie savo ruožtu Į 
bombarduos Londoną. Tebesvarsto- 
mas planas padalinti Bosniją ir Herce
goviną į 10 autonominių kantonų pagal 
tautybes. Planą jau pasirašė chorvatai ir 
musulmonai, taip pat Bosnijos serbu 
vadas, bet dabar jis sako, kad parašas 
negalioja, nes Bosnijos serbų dauguma 
per referendumą pasisakė prieš tai. 
Girdėti pasiūlymų nekreipti dėmesio, 
tą referendumą ir laikyti jį neteisėtu, k? 
patvirtino ir pačios Serbijos prezidentas 
Miloševič, įvedęs sankcijas prieš Bos
nijos serbus. Tačiau abejojama, ar tos 
sankcijos turi kokios nors įtakos ne 
vien dėl jų nesilaikymo, bet ir dėl prezi
dento Miloševič patikimumo tuose rei
kaluose. Juk Bosnijos serbai yra jų bro
liai, siekiantys sukurti Didžiąją Serbija 
musulmoniškos Bosnijos sąskaita. Tuo 
tarpu Europa su Amerika nesutaria dėl 
tolimesnių žygių ir kaltina viena kitą. 
Ar Rusijos užsienio reikalų ministrei 
Andrejui Kozyrevui pavyks rasti išeit, 
buvusioje Jugoslavijoje?

Išnuomojami
atskiri kambariai 

ir butai 
užsienio svečiams.
Mokestis valiuta.

Š. m. birželio mėnesi i 
Lietuvą vyksta Zigmas Juras.

Dėl įvairių reikalų Lietuvoje 
prašome kreiptis iki birželio 5 
dienos telefonu 081 460 2592.

j" IŠVYKA PRIE JUROS "j

1 * lI Si tradicinė Klubo išvyka bus liepos 3 d. (šeštadienį). |
Išvažiuosime nuo Klubo patalpų 8.30 vai.; nuo I 

j bažnyčios - 9 vai.
Kaina £3. norintys važiuoti užsirašo Klube.

Gorbačiovas gina serbus
Gorbačiovas pasišovė ginti serbus 

ne todėl, kad jie yra slavai ir ortodok 
sai, bet dėl to, kad jų padėtis yra lygi 
Rusijos padėčiai. Kaip daug serbų gy- 
vena Bosnijoje, taip 25 milijonai rusų 
gyvena už Rusijos ribų. Ten gręsiapa 
našūs konfliktai kaip ir Jugoslavijoje. 
Daugeliu atveju rusų teisės yra suvar
žytos, kaip Latvijoje ir Estijoje, pareiš
kė Gorbačiovas.

Pasikėsinimas prieš 
Bushą

Pasaulio spaudoje buvo išsakomos 
prielaidos, kad Pfersų įlankos karo metu 
tuometinis JAV prezidentas Georges 
Bush būtų buvęs labai patenkintas, jei 
gu didžiausias to karo kaltininkas Irako 
prezidentas Saddam Hussein, visą lai 
ką šaipęsis iš Busho, būtų buvęs vie 
naip ar kitaip nužudytas. Taip nearsiu 
ko, o Bushas nebuvo vėl išrinktas pre 
zidentu. Saddam Hussein tebėra Irako 
valdovu. Negana to, buvo susektas są 
mokslas nužudyti Bushą, kai jis lankėsi 
Kuveite. Vienuolika Irako piliečių bu 
vo areštuoti ir Kuveito teisingumo m 
nistras patvirtino, kad Irakas (vadinasi. 
Saddam Hussein) to sąmokslo kai 
tininkas. Tuojau po prezidentų pusikei 
timo Amerikoje Irakas rodė ženklus 
pagerinti santykius su ta valstybe, be! 
šis pasikėsinimas prieš Bushą nieko
gera nežada vargiai prezidentas Clinto-
nas tai galės ignoruoti.

Ar danai užbaigs ginčus 
dėl Europos?

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

PAMALDOS
Nottingham - gegužės 30 d.. 

11.15 vai.. Židinyje.
Nottingham? - birželio 6 d.. 11.15 

vai. Židinyje.
Manchester - gegužės 30 d.. 12.30 

vai.
Bradford - birželio 6 d., 12.30 

vai.
Ecdcs - birželio 13d.. 12.15 vai.

SEKMUNUŲ ŠVENTĖ SODYBOJE
įvyks gegužės 30 d.

Šv. Mišios - 11.30 vai.
Autobusas išvyksta nuo Lietuvių bažnyčios 8.45 vai.;

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

Pasirodys latvių, estų ir lietuvių šokių kolektyvai.

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

56,8 proc. Danijos rinkėjų pasisakr 
už Maastricht sutartį, 43,2 proc. - prieš 
Tikimasi, kad po Danijos referendumo 
ginčai dėl tos sutarties gal ir nepasi 
baigs, bet tikrai sumažės. Kas gi yra o 
sutartis? Ją pasirašė 12 Europos 
Bendrijos valstybių Olandijos mieste 
Maastricht 1992 m. vasario 7 d., sutar 
tis nustato jų ekonominės sąjungos 
vienos valiutos ir artimesnio politinio 
bendravimo planą. Tų pačių vaistytai 
susirinkimas Edinburge pernykščiu 
metų pabaigoje nutarė leisti Danijai ne 
įvesti bendrą valiutą, vykdyti atskirt 
saugumo politiką, turėti atskirą piliety 
bę. Tai buvo padaryta siekiant suteikt 
Danijai galimybę pravesti naują refe 
rendumą. Per pirmąjį danai atmeti 
Maastricht sutartį, todėl kilo sąmyši1 
Europoje, ypač Britanijoje, kuri ateidu 
re apsisprendimo kryžkelėje.
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