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V. Jokūbaitis: ’’Naujasis pilietybės įstatymas - 
teisingumo ir demokratijos pergalė“

Įvyko Kauno Rotary klubo inau
guracijos ir atkūrimo iškilmės. Po 58 
metų pasikartojo ceremonija, panaši į 
1935-ųjų, kai Kauno Rotušėje tuo
metinis Rotary International atstovas 
įteikė tarptautinio pripažinimo raštą.

Į iškilmes atvyko svečių iš Dani
jos, Norvegijos ir kitų šalių.

Ekstremistai atgaivina armijos 
svajonę užkariauti

Dramatiška kraštutinio nacionalisto 
Vladimiro Žirinovskio pergalė parla
mentiniuose rinkimuose ima bauginti 
dėl vėl kylančio Rusijos militarizmo.

Vakarai sunerimę ir dėl naujosios 
Rusijos karinės doktrinos, kurioje yra 
nemažai aliuzijų į intervenciją ir savo 
įtakos sferų plėtimą. Rusijos gynybos 
ministrui nusiųstame pranešime kalba
ma, jog karinė doktrina, priimta pra
ėjusį mėnesį, gali priversti Vakarų vy
riausybes iš naujo rūpestingai peržiūrėti 
Maskvos atžvilgiu vykdomą politiką.

Šis pranešimas įgyja dar didesnę 
svarbą dabar, kai, atrodo, Žirinovskio 
partija surinks daugiausia rinkėjų balsų. 
Žirinovskis kalba apie buvusių sovie
tinių respublikų susigrąžinimą jėga, ir 
jo nacionalistinės kalbos ypač žavi ar
mijos karininkus, pasipiktinusius tuo, 
kad jų luomas prarado buvusį prestižą. 
Atrodo, kad nauja karinė doktrina deri
nasi su Žirinovskio siekiais.

Iš pradžių Vakarai palankiai įverti
no karinę doktriną vien todėl, kad joje 
buvo atsisakyta Šaltojo karo termino
logijos. Bet toks jų vertinimas buvo 
pagrįstas vien tik Rusijos gynybos mi
nistro generolo Pavelo Gračiovo reziu
me. Vakarų kariniams ekspertams bu
vo leista peržiūrėti 21 puslapį iš 23, ku
riuose išdėstyta karinė doktrina.

Kaip ten bebūtų. Karališkosios Ka
ro akademijos konfliktų studijų tyrimo 
centro darbuotojo Charles Dick'o pa
teiktame detaliame įvertinime sako
ma, kad doktrina atspindi karinių 
pajėgų teisę ignoruoti buvusių sovieti
nių, bet dabar jau nepriklausomų res
publikų suverenumą ir kištis bet kur ir 
bet kada, kai tik to reikalaus Rusijos 
interesai. Jis teigia: "Armija, galbūt ir 
Rusijos vyriausybė bei jos žmonės 
tiesiog nepripažįsta tų valstybių nepri
klausomybės ir nesielgia su jomis kaip 
su nepriklausomomis.“

Misteris Dick'as teigia: "remdamo- 
sis šia doktrina Rusijos karinės pajė
gos gali eikvoti lėšas pagal tariamą sa
vo reikmių supratimą, o ne pagal ša
lies ekonomikos galimybes“. Jeigu 
gynybos ministras Maskvoje ir gyny
bos pramonė šiam reikalavimui įvyk
dyti panaudos politinį spaudimą, "tai 
tik pratęs ekonomikos smukimą iki 
neapibrėžiamų mastų, galutinai su- 
žlugdant reformą, arba tai išprovo
kuos naują revoliuciją ir galbūt Rusi
jos federacijos suirimą“.

Misteris Dick'as sako, kad Rusijos 
kariniai sluoksniai dar neįsisąmonino 
Tarybų Sąjungos žlugimo pamokų. 
Pasak jo, Rusijos žmonėms ir "artima
jam užsieniui“ - buvusiom sovietų res
publikom - dėl karinės doktrinos kyla

Tarptautinio klubo pripažinimo 
raštą klubo prezidentui Stanislovui 
Masiokui įteikė Rotary International 
Baltijos komiteto atstovas Bjarne 
Andersson.

Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuo
traukoje: garbės svečių knygoje pa
sirašo iškilmių svečiai.

nemažai "gilių ir neraminančių klau
simų.“

Misteris Dick'as klausia, ar Vaka
rai turėtų sumažinti apribojimus, tai
komus parduodant aukštos technolo
gijos įrangą Rusijai, "nebijodami jos 
karinėje doktrinoje išreikšto armijos 
tikslo pasiekti pasaulinį apsiginklavi
mo lygį“. Taip pat jis klausia, ar eko
nominė pagalba, iki šiol teikta Rusijai, 
tokia jau "neginčijamai tinkama“ Be 
jau esančių abejonių dėl Rusijos suge
bėjimo protingai panaudoti Vakarų 
pinigus savos ekonomikos stiprinimui, 
manoma, kad "ta pagalba tik padės 
Rusijos kariuomenei finansuoti savo 
grandiozinius planus“.

Svarbiausias klausimas - ar Vakarai 
turėtų remti Rusijos "taikos palaiky
mo" pastangas artimajame užsienyje. 
"Ar rusai pasireikš tik tam tikroje erd
vėje ir nustatys neperžengiamą ribą ki
toms sritims, pavyzdžiui Pabaltijo vals
tybėms ir Ukrainai, ir ar ta riba bus 
patikima?“ Išnagrinėjus naująją Ru
sijos karinę doktriną, galima daryti iš
vadas, jog Rusija užsienio politikoje ir 
gynyboje neatsisakė savo "imperinių 
siekių".

Į buvusias Varšuvos pakto šalis 
Rytų Europoje taip pat žiūrima kaip į 
Rusijos Federacijos įtakos sritį. Dok
trinoje šios šalys yra perspėjamos per 
daug nesuartėti su NATO.

Misteris Dick'as sako, kad reko
mendacija būti karinėje parengtyje 
skamba nerimtai ir tuščiai. Iki šiol 
visos pastangos tvirtose rankose išlai
kyti vidinius konfliktus ir juos užge
sinti buvo bergždžios.

Michael Evans
’’Times"

ELR: kartu su šia publikacija 
Londono dienraštis spausdina Bal
tijos regiono žemėlapį, bet jame su 
maišyti Lietuvos ir Latvijos kraštų 
pavadinimai (sostinės nurodytos 
gerai). Todėl mes spausdiname kitą 
žemėlapį.

Amerikos lietuvių tarybos vicepir
mininkas. ilgametis VLIK'o vicepir 
mininkas, komiteto lietuvių teisėms 
ginti narys Vytautas Jokūbaitis yra 
trečiasis išeivijos atstovas (be politiko 
K. Bobelio ir poeto B. Brazdžionio), 
už ilgą ir vaisingą darbą Lietuvai ap
dovanotas Vyčio kryžiaus IV laipsnio 
ordinu. Praėjusią savaitę Seime su
rengtoje spaudos konferencijoje jis 
pasakė naująjį Pilietybės įstatymą 
vertinąs kaip didelę teisingumo ir de
mokratijos pergalę, kuri įtvirtino kiek
vieno lietuvio prigimtinę teisę būti 
Lietuvos Respublikos piliečiu (turima

Vėl papildytas Pilietybės įstatymas
Gruodžio 14 d. Lietuvos Respubli

kos Seimas nutarė papildyti LR Piliety
bės įstatymo 23 straipsnį tokia trečiąja 
dalimi: "Lietuvos Respublikos pilietis, 
įgijęs kitos valstybės pilietybę ar gavęs 
kitos valstybės piliečio pašei arba kitų 
tos valstybės pilietybę patvirtinantį 
dokumentei po to, kai jam buvo išduoti 
Lietuvos Respublikos pilietybės doku
mentai, netenka Lietuvos Respublikos 
pilietybės nuo kitos valstybės pilietybės 
įgijimo ar tos valstybės piliečio paso ar 
kito tos valstybės pilietybę patvirti
nančio dokumento išdavimo dienos“.

Pasak Tėvynės Santaros atstovės 
Vilijos Aleknaitės, pateikusios šį pa
pildymą Seimui, Pilietybės įstatymo 
18 straipsnio pataisa - lazda su dviem 
galais. Nors ji padaryta, kad paleng
vintų pilietybės atstatymą išeiviams, 
tokia pataisa gali pasinaudoti Lietuvo
je gyvenantys ir mūsų valstybės pilie
tybę jau turintys rusų tautybės asme
nys ir tapti Rusijos piliečiais. Opozici
jos atstovų nuomone, tada Rusija ga
lėtų bandyti kištis į Lietuvos reikalus, 
motyvuodama tuo, kad gina savo pi
liečių interesus. Manoma, kad pana
šios problemos galėtų kilti ir su kai
mynine Lenkija.

Vienas motyvų, sustiprinusių 
mano nuostatą dėl pilietybės įstatymo 
23 straipsnio papildymo, buvo Rusijos 
laikraščiuose pasirodžiusios publikaci
jos po to, kai gruodžio 7 d. Lietuvos 
Seimas priėmė Pilietybės įstatymo 18 
straipsnio 3 dalies pataisą, - pasakė 
”EL“ Vilija Aleknaitė. - Nors Lietu
vos Respublikos Konstitucijos 12 
straipsnis skelbia: "išskyrus įstatymo

Konservatoriai jaučia atsakomybę už krašto likimą
Praėjo pusė metų nuo Tėvynės Są

jungos (Lietuvos konservatorių) stei
giamosios konferencijos, ir šių metų 
gruodžio 11-12 d. Lietuvos konserva
toriai jau pakvietė savo narius į pirmą
jį suvažiavimą, kuris vyko Vilniuje. Į 
jį susirinko 915 delegatų iš 57 partijos 
skyrių. Šiuo metu partijoje yra apie 12 
tūkst. narių.

Tėvynės Sąjungos pirmininkas V. 
Landsbergis padarė pranešimą, kuria
me kalbėjo apie Lietuvos politinę pa
dėtį, ją pavadindamas nerimastinga. 
Laikas nėra tinkamai naudojamas, po
litinė valia vis labiau skaidoma. Vyks
ta resovietizacija - moralinė ir politinė. 
SSSR mūsų atminty išliko kaip visuo
tinio melo ir vogimo viešpatija. Ar 
esame iš jos išsivadavę? Iš pažiūros 
politiškai lyg ir taip - turime valstybę, 
kurią stipriname arba stengiamės, kad 
ji nesilpnėtų. Bet iš melo ir vogimo 
nesam išsivadavę, ir tie bruožai stiprė
ja. V. Landsbergio nuomone, nerimą 
kelia tai, kad Lietuvos oficialioji poli
tika stengiasi pabrėžti suartėjimą su 
Rusija - su šalimi, kuri mažiausiai at
sisakė melo ir vogimo. Suartėti su Ru
sija - tai dar ilgiau neišsivaduoti iš to, 

galvoje 18 str. 3 dalies nauja redakci
ja, pagal kurią Lietuvos pilietybę 
atstato lietuvių kilmės asmenys ir jų 
vaikai, taip pat kiti asmenys iki 1940 
m. birželio 15 d. turėję ją ir nuo 1940 
VI 15 iki 1990 111 11 pasitraukę arba 
ištremti iš Lietuvos, gyvenantys kitose 
valstybėse E.U.}. Jo manymu, kai 
kuriuos nesklandumus, pvz„ piliety 
bės nesuteikimas vaikaičiams, bus ne
sunku išspręsti. "Aš manau, - pasakė 
V. Jokūbaitis, - kad žengtas didelis 
žingsnis į visų tautų santarvę“.

Anot Vytauto Jokūbaičio, lietu
viams nėra ko baimintis, jog turtingi 

numatytus atskirus atvejus, niekas 
negali būti kartu Lietuvos Respubli
kos ir kitos valstybės pilietis", publi
kacijose buvo teigiama, kad dviguba 
pilietybė tarp Rusijos ir Pabaltijo šalių 
faktiškai egzistuoja. "Nezavisimaja 
gazeta“ išspausdino Abdulos Mikita- 
jevo interviu, kuriame peršama mintis, 
kad lietuviai geri, nes jie jau pripažinę 
dvigubą pilietybę tarp Rusijos ir Lie
tuvos, o latviai ir estai dar blogi, nes to 
nepadarė. Tokiu teiginiu ne tik eska
luojamas konfliktas tarp mūsų bei lat
vių, estų. Taip kalba oficialus Rusijos 
atstovas, nes A. Mikitajevas yra Pilie
tybės komisijos prie Rusijos preziden
to pirmininkas. 1991 m. liepos 29 d. 
sutartyje tarp Rusijos ir Lietuvos nus
tatyta, kad tas pats asmuo negali būti 
ir Rusijos, ir Lietuvos pilietis vienu 
metu. Taigi tokie pareiškimai, kaip 
laikraštyje "Nezavisimaja gazeta“, turi 
sutarties laužymo tendencijų.

- Konkretus faktas, paskatinęs pa
daryti 23 straipsnio papildymą, - to
liau kalbėjo V. Aleknaitė, - buvo Mig
racijos departamento darbuotojų sig
nalai, kad jau atsiranda žmonių, ga
vusių Lietuvos pilietybę ir apgaulės 
keliu po to įgijusių Rusijos pasą (to
kiais atvejais asmenys nuslepia, jog jie 
jau turi lietuvišką pasą, ir kreipiasi į 
Rusijos atstovybę, motyvuodami neva 
jie yra pametę sovietinį pasą ir jiems 
reikia naujo dokumento). Kai iš vieno 
tokio asmens buvo bandyta atimti Lie
tuvos pilietybę, Lietuvos teismas, 
remdamasis Pilietybės įstatymo 19 
straipsniu, kuris skelbia, kad "Lietu
vos Respublikos pilietybės netenkama 

kas mus labai slegia. Esame traukiami 
atgal, į senuosius perestrojkos rėmus, 
iš kurių buvome per toli ištrūkę.

V. Landsbergis kalbėjo apie tai, 
kaip atsiskleidžia LTSR legalizavimo 
ketinimai, pastangos. Oficialūs Seimo 
pareigūnai viešai prašneko apie tai, jog 
okupacinio režimo 1940 m. sprendimai 
esą teisėti, ir tuo pagrindu žmonėms 
gali būti negrąžinama žemė. V. Lands
bergis tai įvertino kaip politinės ir mo
ralinės degradacijos požymį. Belieka 
laukti, - pasakė jis, - kad 1941 m. birže
lio 14 d. veiksmai bus paskelbti teisė
tais - teisėtos valdžios teisėti veiksmai.

V. Landsbergis atkreipė dėmesį į 
tai, kad yra požymių, kai akcentuoja
mi aneksijos ir inkorporacijos laiko
tarpio laimėjimai, nutylint šimtų tūks
tančių tragediją, masinius kapus, 
autentiškos kultūros ir ūkio sunaikini
mą. Šį požiūrį stengiamasi Įtvirtinti vi
suomenėje, jos sąmonėje. Istorijos 
perrašymo tendencijos siekia ir pačius 
naujausius laikus. Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios Tarybos posė
džių stenogramų spausdinimas jau 
metai kaip užblokuotas, nes ten užfik
suota, kas kaip kalbėjo. 

tautiečiai iš Vakarų atvykę į Lietuvą at
siims savo žemes, turtus. “Mano ir ma
no žmonos tėvai Marijampolės apskri
tyje turėjo nemažai žemės, bet atsiimti 
jos nežadame, - pasakė jis. ■ To daryti 
neketina ir kiti tautiečiai, mat dauguma 
jų - garbaus amžiaus ir patys žemės tik
rai nedirbs". O tai. kad jų kapitalas 
plauks į Lietuvą - "neabejotinai teigia
mas reiškinys". V. Jokūbaitis spėja, 
kad dabar dauguma lietuvių, ypač se
nyvo amžiaus, panorės sugrįžti į Tėvy
nę, investuoti čia savo pinigus ir padėti 
šaliai išbristi iš ekonominės krizės.

Erika Umbrasaitė

įgijus kitos valstybės pilietybę“, buvo 
bejėgis. Rusijos ambasada nedavė 
jokio atsakymo dėl to asmens, o Rusi
jos policijos pažymoje buvo rašoma, 
jog šis žmogus nėra Rusijos pilietis, 
jam tik išduotas Rusijos pasas. Piliety
bės įstatymo 19 straipsnio numatomų 
normų užtektų, jei mes bendrautume 
su normaliu partneriu, kokiu Rusija 
kol kas nėra. Todėl aš kreipiausi į 
Seimo juridinį skyrių, kuris padėjo 
parengti 23 dalies papildymą

"Seime pataisa buvo priimta, tam 
neprieštaravo net LDDP. Galbūt man 
"padėjo“ bauginantys rinkimų Rusijo
je rezultatai. Vienintelis žmogus, pa
sisakęs prieš, buvo Kazys Bobelis“, - 
baigdama šį komentarą pasakė ”EL“ 
V. Aleknaitė.

Seimo užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas dr. Kazys Bobelis ”EL“ 
pareiškė:

- Mano nuomone, 23 straipsnio 
papildymas neduos jokio papildomo 
efekto. Tai, kad Lietuvos Respublika 
nepripažįsta dvigubos pilietybės, nu
matyta mūsų Konstitucijoje, o 18 
straipsnio 1 ir 3 dalių pataisa taikoma 
tik išeiviams, turėjusiems pilietybę iki 
1940 m. birželio 15 d. ir nuo 1940 m. 
birželio 15 iki 1990 kovo 11 d. pasi
traukusiems arba ištremtiems iš Lietu
vos, gyvenantiems kitose valstybėse. 
23 straipsnio papildymas tik įneš be
reikalingą sumaištį.

Tačiau paklaustas, ar tas naujas 
papildymas padės apsisaugoti nuo 
Rusijos kišimosi į Lietuvos reikalus, 
dr. K. Bobelis atsakė teigiamai.

Erika Umbrasaite

V. Landsbergis kalbėjo apie grės
mę, kylančią iš Rytų - Rusijos mafiją, 
kurios ranka juntama ne tik Lietuvoje, 
bet ir Skandinavijos šalyse. Vidurio ir 
Vakarų Europoje. Jis atkreipė dėmesį 
į grėsmę, kylančią ir mūsų šalies vidu
je - į daugelio žmonių nuskurdimą, 
nes LDDP ekonominė politika veda į 
socialinį sprogimą. Kaip to išvengti? 
Gal demokratūrą keičiant diktatūra? 
To pavyzdys - skubotai priiminėjamas 
Nepaprastosios padėties įstatymas, 
kuriuo būtų apribotos konstitucinės 
žmonių teisės ir laisvės, kuriuo būtų 
galima sustabdyti Konstituciją arba 
atskiras (pačias svarbiausias) jos nor
mas. Įstatymas, susijęs su Konstitu
cijos veikimu, turėtų būti svarstomas 
ir priiminėjamas kaip konstitucinė 
pataisa, o ne paprasta procedūra.

Antroji išeitis, V. Landsbergio 
nuomone, būtų pasidavimas. Ar ne 
tam per nuskurdinimą yra ruošiami 
žmonės, - kad nesipriešintų pasi
davimui?

Trečioji išeitis - valdančioji partija 
turėtų prisipažinti, kad nesugeba rasti
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1993 metų 
nacionalinių premijų 

laureatai
1993 metų Lietuvos nacionali

nės kultūros ir meno penkios pre
mijos paskirtos: choro dirigentui 
Petrui Bingeliui už 1989-1993 me
tų koncertines programas su Kau
no valstybiniu choru (lietuvių mu
zikos klasika, G. F. Hendelio ora
torija ’’Mesijas", V. A. Mocarto 
’’Rekviem", J. Bramso "Vokiškas 
rekviem“), rašytojai Viktorijai 
Daujotytei už knygas "Tautos žo
džio lemtys“ (1990 m.), "Moters 
dalis ir dalia“ (1992 m.), išeivijos 
sociologui Vytautui Kavoliui už 
knygą "Epochų signatūros“ (1991 
m.), išeivijos skulptoriui Vytautui 
Kašubai už skulptūrų kolekciją 
(šios Lietuvai padovanotos skulp
tūros nuolat eksponuojamos Vii 
muje, Radvilų rūmuose), aktoriui 
Laimonui Noreikai už 1991 1993 
metų išeivijos poetų, Vinco Kudir
kos, Maironio, Simono Daukanto 
ir Vinco Mykolaičio-Putino poezi
jos programas.

Premijos ir diplomai iškilmin
gai bus įteikti vasario 15-ąją 
Valstybės atkūrimo dienos išvaka
rėse.

Kaip pranešė "Lietuvos aidas", 
premijos dydis 40 gyvenimo mini
mumų (apie 200 dolerių) yra juo
kinga suma. Premijų skyrimo ko
miteto narys R. Ozolas pasakė, 
kad ši suma kompromituoja Vy
riausybę. Komiteto nariai prašo ir 
prašys, kad Vyriausybė nacionali 
nei premijai skirtų bent jau 100 
gyvenimo minimumų. Anot profe
sorės Vandos Zaborskaitės, Salo
mėja Nėris, prieškary gavusi tokią 
pat, tik 5000 litų premiją, nusipir
ko namą. Šių metų nacionalinės 
premijos laureatams pinigų užtek
tų nusipirkti tik "Lėgo“ namukui.

Susitiko su 
ambasadoriais

Gruodžio 15 dieną Seimo pir
mininkas Č. Juršėnas priėmė Lie
tuvoje reziduojančius užsienio 
valstybių ambasadorius ir laiki
nuosius reikalų patikėtinius, pra
nešė ELTA. Susitikime dalyvavo 
Vatikano, Baltarusijos, Čekijos, 
Didžiosios Britanijos, Estijos, Ita
lijos, JAV, Latvijos, Lenkijos, Ki
nijos, Norvegijos, Prancūzijos, 
Rusijos, Suomijos, Švedijos, Vo
kietijos, Turkijos ir Ukrainos dip
lomatinių tarnybų vadovai.

Č. Juršėnas papasakojo apie 
Seimo darbą šiemet, apžvelgė kitų 
metų planus. Ambasadoriai padė
kojo už suteiktą informaciją ir pa
reiškė viltį, kad tokie susitikimai 
taps tradicija. Jie sakė, kad tai pa
dės tiksliau ir išsamiau informuoti 
savo šalių vyriausybes apie Lietu
voje vykstančius procesus.

Seimo pirmininkas pasveikino 
ambasadorius ir visą diplomatinį 
korpusą artėjančių šventų Kalėdų 
bei Naujųjų metų proga.

50-mečio proga buvo pasvei- 
dntas Jungtinės Didžiosios Brita
nijos ir Šiaurės Airijos karalystės 
nepaprastasis ir įgaliotasis amba
sadorius Michael John Peart.

******
Lenkijoje šios šalies Seimo 

maršalo Jozefo Oleksio (Jozef 
C’eksy) kvietimu gruodžio 16-17 
d. lankėsi Lietuvos Respublikos 
Seimo delegacija, vadovaujama 
Seimo pirmininko Česlovo Jur
šėno.

Ambasadorius 
Stasys Lozoraitis
Italijoje pradėjo 

eiti pareigas
• Lietuvos ambasadorius Italijoje 

Stasys Lozoraitis gruodžio 8 d. 
įteikė skiriamuosius raštus Italijos 
prezidentui Oskarui Luidžiui Skal- 
farui.

Konservatoriai jaučia atsakomybę už krašto likimą
Atkelta iš 1 psl.

išeičių ir ieškotų platesnės atramos 
visuomenėje arba pasitrauktų nuo 
vairo, kol dar ne viskas sunaikinta.

V. Landsbergis klausė, kur ir kada 
Lietuva turi ieškoti nacionalinio sau
gumo atramos. Kad puse lūpų pradėta 
kalbėti apie NATO, to maža. Reikia 
oficialiai kreiptis.

Kiekvienas aukštas valstybės pa
reigūnas yra prisiekęs visomis išgalė
mis stiprinti Lietuvos Nepriklausomy
bę. Deja, aukštų Lietuvos pareigūnų 
planai prieštarauja gyvybiniams Lietu
vos interesams ir pataikauja Rusijai. 
Vadinasi, aukšti Lietuvos pareigūnai 
nevykdo svarbiausios pareigos ir lau
žo priesaiką Tėvynei.

V. Landsbergis kėlė klausimą - kas 
gintų Lietuvą iškilus pavojui? Teoriš
kai - visuomenė ir kariuomenė. Tačiau 
moralinis visuomenės nuginklavimas 
jau atliktas. Kariuomenė taip pat mo
raliai nuginkluota. Rafinuotų pastangų 
dėka bandoma diskredituoti SKAT'ą, 
pakirsti jį iš vidaus.

Seimo Nacionalinio saugumo ko
mitetas pasisako prieš Krašto apsau
gos ministerijos biudžetą. V. Lands
bergis jį pavadino Nacionalinio nesau
gumo komitetu.

Yra nemažai jėgų, kurios norėtų 
pakirsti visuomenę ir kariuomenę, 
silpninti šalį.

Tėvynės Sąjunga yra ta jėga, kuri 
jaučia atsakomybę už krašto likimą, - 
baigdamas pasakė V. Landsbergis.

Suvažiavime dalyvavo daug svečių 
iš užsienio - konservatorių bei gimi
ningų partijų atstovai. Sveikinimo te
legramas atsiuntė Lietuvos vyskupas 
S. Tamkevičius ir J. Vaičius. Sveikini
mo laišką suvažiavimui atsiuntė Di
džiosios Britanijos premjeras J. Major. 
Jame sakoma, kad anglų konservato
riams svarbu geri santykiai su Lietu
vos konservatorių partija. M. Thatcher 
sveikinimo laiške pabrėžiama, kad 
Pabaltijo valstybės rodė kelią SSSR

SWTYNHOS OEIENOS
Derybų delegacijos 
darbas nebaigtas

’Lietuvos aidas“ 12 11 paskelbė 
specialiųjų misijų ambasadoriaus Č. 
Stankevičiaus pareiškimą dėl Prezi
dento š. m. gruodžio 8 d. dekreto, ku
riuo Vyriausybei pavedama sudaryti 
derybų su Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugos šalimis grupę, ankstesni 
Prezidento dekretai dėl valstybinės 
derybų su Rusija delegacijos sudary
mo bei jo papildymo pripažįstami ne
galiojančiais, kas faktiškai reiškia tos 
delegacijos panaikinimą.

"Dvejus metus dirbusi Valstybinė 
derybų su Rusija delegacija iki šių 
metų rugsėjo mėnesio nuosekliai 
gynė Lietuvos teises ir gyvybinius in
teresus, - pabrėžė Č. Stankevičius. - 
Pastaruoju metu įsitikinau, kad da
bartinė Lietuvos valdžia pradeda 
vykdyti Rusijos interesus įtvirtinan
čią politiką. Dviejų valstybių santy
kiai vis labiau paverčiami tik minis
terijų ir žinybų reikalais.

Aukšti Lietuvos valdžios pareigū
nai pratina visuomenę prie minties, 
kad galima įteisinti Rusijos karinį 
tranzitą į jos valdomą Karaliaučiaus 
sritį, leisti Rusijos karo aviacijai nau
dotis suverenine Lietuvos oro erdve, 
dalinėn Rusijos nuosavybėn perleisti 
Lietuvos magistralinius vamzdynus 
ir svarbias įmones. Visuomenės dė
mesiui nukreipti kalbama apie netei
sėto karinio tranzito intemacionaliza- 
vimą, tarptautinių stebėtojų kvietimą, 
tarsi kalba eitų apie tarptautinių pa
reigų vykdymą.

Negaliu šių planų vertinti kitaip, 
kaip prieštaraujančių Lietuvos gyvy
biniams interesams ir jos saugumui, 
kaip pataikavimo kitai valstybei, tu
rinčiai pavojingų ketinimų. Privalau 
viešai įspėti visuomenę dėl šios poli
tikos pavojingų pasekmių Lietuvos 
ateičiai.“ 

žlugimui. Šių žmonių narsumas atsi
kratant komunizmo nebus pamirštas.

Svečias iš Didžiosios Britanijos R. 
M. Lacey džiaugėsi Lietuvos konser
vatorių padarytu darbu, sakydamas, 
kad iš mažų sėklų išaugs dideli me
džiai. Jis ypač pabrėžė Jaunųjų kon
servatorių lygos svarbą, tardamas, jog 
šis jaunimas yra Lietuvos ateitis.

Islandijos Nepriklausomybės parti
jos atstovas T. Ingi Olrich perdavė Is
landijos premjero ir Nepriklausomy
bės partijos pirmininko sveikinimus 
bei suvenyrą iš Islandijos širdies, kuri 
plakė drauge su Lietuva ir gerais, ir 
grėsmės laikais. Danas R. Scott Kur
land pabrėžė, kad Europa turi remti 
dešiniąsias politines jėgas postkomu
nistinėse šalyse, kad neįvyktų ankstes
nės santvarkos restauracija.

Estas Tbnn Koiv, Pro Patria atsto
vas, atkreipė dėmesį į tai, kad būtina 
tampriau bendradarbiauti Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai.

Ukrainos Krikščionių demokratų 
partijos pirmininkas V. Žuravskij su 
nerimu kalbėjo apie situaciją savo ša
lyje, apie komunistinės nomenklatūros 
savivalę, apie Rusijos užmačias ir pre
tenzijas Ukrainai. Jis pasakė: "Jei Ru
sija nugalės Ukrainą, antri būsite jūs“.

Kad Vakarai supranta, kaip sunku 
postkomunistinėms šalims kurti de
mokratinę visuomenę, kalbėjo K. 
Adenauerro bei Fr. Zaidelio fondų ats
tovai T. Leeb ir T. Marcinkus. Jie pa
sakė, kad paramą dešiniosioms parti
joms Baltijos šalyse teiks šie fondai.

Apie tai, kaip Vakarų šalyse lietu
viai kuriasi į Tėvynės Sąjungą, pasa
kojo suvažiavimo svečiai. Kanados 
Tėvynės Sąjungos skyriaus pirminin
kas E. Čuplinskas džiaugėsi, kad per 
konservatizmo idėjas į Lietuvą sugrįš 
senosios valstybės darbštumas, dora, 
sąžiningumas. Kalifornijos Tėvynės 
Sąjungos skyriaus atstovas iš Santa 
Monikos A. Pečiulis pabrėžė, kad 
svarbu padėti pamatus demokratijai. 
Dabartinė valdžia savanaudiška, ne

Ambasadorius Č. Stankevičius ra
gina Respublikos Prezidentą ir Vy
riausybę nepriimti pavojingų Rusijos 
siūlymų ir laikytis deklaruoto Lietu
vos nepriklausomybės nuo Rytų poli
tikos tęstinumo, vykdyti referendu
mais išreikštą piliečių valią.

"Lietuvos rytas“ 12 16 pateikia bu
vusių derybų su Rusija delegacijos na
rių nuomones, pareikštas spaudos 
konferencijoje. Nors derybų delegaci
ja buvo išformuota remiantis tuo, kad 
savo darbą padarė, tačiau, pasak R. 
Ozolo, ji savo darbo nebaigė, nes bu
vo atlikta tik viena darbo dalis - sutar
ta dėl Rusijos kariuomenės išvedimo. 
Kita dalis - derybos dėl žalos atlygini
mo, tarp jų ir dėl kultūros vertybių 
grąžinimo, nebuvo baigta. R. Ozolas 
teigė, kad tik išsprendus šiuos klausi
mus buvo galima galvoti apie geras 
santykius su kaimynine valstybe. 
"Manyti, kad derybų delegacijos dar
bas baigtas išvedus kariuomenę, reiš
kia sąmoningai atsisakyti paraiškos 
dėl žalos atlyginimo“, - sakė R. Ozo
las. Jis teigė, kad toliau vyks tik dery
bų imitacija, ir abejojo, ar derybos su 
NVS yra įmanomos.

Bado akcija nutraukta, 
piketai nesibaigia

’’Lietuvos rytas“ 12 14 pranešė, kad 
Lietuvos kareivių motinų sąjunga nu
tarė nutraukti bado akciją prie Seimo 
rūmų, pradėtą lapkričio 14 dieną.

Laikraštis primena, kad sovietinėje 
armijoje žuvusių ir suluošintų kareivių 
motinos bei artimieji protesto akciją 
surengė todėl, kad nepriimtas įstaty
mas "Dėl papildomų socialinių garan
tijų asmenims ir jų šeimų nariams, 
kurie buvo pašaukti atlikti būtinąją 
karinę tarnybą sovietinėje armijoje 
1945-1991 metais ir ten neteko svei
katos, žuvo ar mirė.“ Badauti motinos 
ruošėsi tol, kol neturės rankose įstaty

paiso žmonių interesų. Kalifornijos 
lietuviai palaiko Tėvynės Sąjungos 
veiklą, norinčių ją remti dar padau
gėjo po Prezidento A. Brazausko vizi
to į JAV. Tėvynės Sąjungos atstovas 
iš Didžiosios Britanijos E. Šova pa
sakojo, kaip toje šalyje plečiasi parti
jos skyrių tinklas, pasidžiaugė jaunai
siais konservatoriais, su nerimu pridū
ręs, kad yra nemažai jaunimo, atvyks
tančio į Angliją, kuris, deja, nedaro 
garbės Lietuvai.

E. Šova turėjo pastabų Lietuvos 
spaudai. Jis pasakė, kad Britanijos lie
tuviai, pasiskaitę visų spalvų lietuviš
kų laikraščių, būna neigiamai pavei
kiami. Žiniose trūksta žurnalistinio 
objektyvumo. E. Šova siūlė susisiekti 
su žurnalistų draugijomis Vakaruose, 
kad būtų galima pasimokyti, kaip žur
nalistui reikėtų dirbti. (Vėliau spaudos 
konferencijoje jis pridūrė, kad yra nu
sivylęs ir Britanijos lietuvių laikraščiu 
Buvo manyta, kad redakcija liks Lon
done, bet dabar ji persikėlusi į Vilnių 
ir laikraštis Britanijos lietuvių jau ne- 
bereprezentuoja.)

Lietuvos konservatorius sveikino 
politiniai kaliniai, tremtiniai.

Tėvynės Sąjungos programą, val
dybos veiklos planą pristatė valdybos 
pirmininkas G. Vagnorius ir atsakė į 
gausius delegatų klausimus.

V. Žiemelis pateikė Tėvynės Są
jungos Statuto projektą. Šie dokumen
tai buvo aptarti sekcijose, kuriose vy
ko diskusijos užsienio ir vidaus, eko
nomikos ir socialinės politikos, moks
lo, kultūros, švietimo, sveikatos ap
saugos, teisinės reformos klausimais.

Pasibaigus plenariniams posė
džiams, Vilniaus operos ir baleto teat
re vyko linksma vakaronė.

Antroji suvažiavimo diena prasidė
jo plenariniu posėdžiu, po kurio Arki
katedroje buvo aukojamos šv. Mišios 
ir šventinama Tėvynės Sąjungos vė
liava. Šioje ceremonijoje dalyvavo vi
si suvažiavimo dalyviai.

Po šv. Mišių suvažiavimo delega

mo. Jų paskelbtame pareiškime rašo
ma, jog bado akcija nutraukiama atsi
žvelgiant į gydytojų rekomendacijas ir 
pasitenkinant tuo, kad Seime svarsto
mas įstatymo projektas.

Prie Seimo rūmų piketą surengė 
Lietuvos medikų profesinių sąjungų 
koordinacinė taryba, į jį atvyko medi
kų iš viso krašto. "Lietuvos rytas“ 12 
15 rašo, kad svarbiausias piketuotojų 
reikalavimas - sveikatos apsaugai skir
ti ne mažiau kaip 5 procentus naciona
linio produkto (dabar numatyta skirti 
apie 4 procentus), padvigubinti me
dikų darbo užmokesčio fondą. 5 proc. 
nacionalinio produkto sudarytų 13 
proc. valstybės biudžeto lėšų. Paskirta 
buvo 8,5 proc., kitų metų projekte nu
matoma 10 proc. Medicinos darbuo
tojų atlyginimai vargani - grynų pinigų 
medicinos sesuo gauna apie 100 litų, 
poliklinikos gydytoja - apie 200 litų.

Politiniai kaliniai - 
vėl KGB kamerose

Lietuvos spaudoje plačiai rašoma apie 
tai, kad buvę politiniai kaliniai KGB rū
muose Vilniuje gruodžio 12-ąją protes- 
tuodami užėmė kameras, kuriose 
anksčiau buvo kalinami.

"Respublika“ 12 14 pranešė, kad 
išplatintame memorandume, kurį pa
sirašė Politinių kalinių ir tremtinių bei 
Politinių kalinių sąjungų vadovai B. 
Gajauskas ir A. Stasiškis, sakoma, jog 
šitaip protestuojama prieš "susitarimų 
laužymą ir LDDP klastą“. Opozicija 
jau ne kartą protestavo, kad Vyriausy
bė pateikė Seimui tvirtinti Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos ty
rimo centro vadovu V. Skuodžio kan
didatūrą, nesuderinusi jos su politinių 
kalinių organizacijomis, nors to reika
lauja įstatymas. Kilus triukšmui, 
LDDP pasiūlė šią nuostatą iš įstatymo 
apskritai pašalinti.

"Lietuvos aidas” 12 14 rašė, kad 
akciją organizavusių Politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungoj daugiau kaip 
šimtas tūkstančių. Politinių kalinių są
junga turi du su puse tūkstančio narių. 

tai aplankė politinius kalinius ir trem 
tinius, budinčius prie buvusio KGB 
pastato ir saugančius Lietuvos piliečių 
genocido archyvą.

Posėdyje buvo priimti Tėvynės Są
jungos dokumentai - Programa, nuta
rimai ir rezoliucijos, kuriose atkreipia
mas dėmesys į nerimą keliančias Lie
tuvos gyvenimo realijas - nuolatinį de 
mokratijos pažeidinėjimą, žemės ir 
nekilnojamo turto negrąžinimą savi
ninkams, sistemingą savanoriškos 
Krašto apsaugos tarnybos ardymą, 
tiesioginį ar netiesioginį jos nugink
lavimą, kalbama apie nomenklatūros 
valdymą, alinantį Lietuvos valstybę ir 
jos piliečius, apie Lietuvos užsienio 
politiką, vis labiau pasiduodančią 
Rusijos įtakai, susirūpinimą gyventojų 
genocido tyrimų centro likimo. Buvo 
priimtos pareiškimas dėl pilietinės 
reabilitacijos. Rezoliucijoje dėl no
menklatūros valdymo akcentuojama, 
jog "valdančiajai partijai deramai 
nevykdant savo pareigų, visuomenė 
turės teisę konstitucinėmis priemo
nėmis siekti ir reikalauti priešlaikinių 
Seimo rinkimų“, o rezoliucijoje dėl 
savivaldybių ir Seimo rinkimų sako
ma, jog "Tėvynės sąjunga tvirtina, 
kad savivaldybių rinkimus būtina 
rengti vienu metu su Seimo rinki
mais“. G. Vagnorius kalbėjo, kad Tė
vynės sąjunga neteigia, jog Seimo rin
kimai turi įvykti ne vėliau kaip 1994 
m. rudenį, (tai savivaldybių rinkimų 
vėliausias terminas) daug svarbesnis 
dalykas - fakto, jog Seimo rinkimai 
turi būti rengiami kartu su savivaldy
bių rinkimais, konstatavimas.

Tėvynės Sąjungos suvažiavimas 
baigėsi šviesia, viltinga gaida • visos 
salės giedama L. van Bethoveno De
vintosios simfonijos finalo džiaugsmo 
tema - išėjimo iš vergijos simboliu.

O po to dar ilgai netilo vienybės 
jausmą nešanti bendra daina -

Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos, 
Ąžuolai žaliuos žemėj Lietuvos...

Irena Andrukaitienė

Akciją remia ir nepriklausantys są
jungoms. Kasdien KGB kamerose 
budi 6-8 žmonės. 2-3 savaites budės 
vilniečiai. Po to atvažiuos žmonių iš 
Kauno, Panevėžio, rajonų. Nuolat 
budės bent vienas Seimo narys. Tiki
masi, kad mėnesių neprireiks, klausi
mas gali būti išspręstas per savaites.

"Tiesa“ 12 16 rašo apie spaudos 
konferencijoje LDDP frakcijos Sei
mo seniūno J. Karoso pareikštą nuo
monę, kad gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centro problema 
ardo stabilumą Lietuvoje. Kalbėda
mas apie kampaniją prieš V. Skuo
dį, kurį Vyriausybė pasiūlė į Geno
cido centro vadovus, J. Karosas 
sakė, kad tai primena susidorojimą 
su A. Sacharovu bei A. Solženy- 
cinu. Daugelyje atsiųstų laiškų ra
šoma: "Skuodžio nepažįstu, bet 
protestuoju prieš jo paskyrimą". 
Buvęs politinis kalinys L. Damb
rauskas perskaitė pareiškimą spau
dai, kuriame triukšmą dėl genocido 
centro direktoriaus skyrimo pa
vadino politinių intrigų išdava, o V. 
Skuodį - tų intrigų auka.

Kaltinimas pateiktas ir 
Borisui Dekanidzei

’’Respublika“ toliau spausdina ciklą 
straipsnių ’’Kas nužudė Vitą Lingį“.

Dienraštis 12 14 pranešė, kad 
toje byloje "B. Dekanidzė apkaltin
tas gaujos organizavimu ir nužudy
mo sunkinančiomis aplinkybėmis 
vadovavimu“. "Lietuvos rytas“ 12 
14 rašė, kad B. Dekanidzei kaltini
mas pateiktas pagal BK 105 straips
nio 10-ąjį punktą, kuris už tyčinį 
nužudymą asmens, atliekančio pi
lietinę pareigą, numato ir mirties 
bausmę. B. Dekanidzės nebuvo 
Vilniuje žurnalisto nužudymo metu. 
"Respublika“ primena, kad kiek 
anksčiau oficialius kaltinimus toje 
byloje Vilniaus miesto prokuratūra 
pareiškė 1. Achremovui, V. Slavic- 
kiui ir B. Babičenkai iš vadinamo
sios "Vilniaus brigados“ gaujos.
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Jam vis dar trūksta laiko Septynioliktoji Vinco Krėvės 
literatūrinė premija bus skiriama 
išeivijos ir Lietuvos rašytojams

Pasibaigus jubiliejiniam vakarui jubiliatą rašytoją Julių Butėną (dešinėje) sveikina jo kolegos 
Martynas Vainilaitis ir Anelius Markevičius. Algimanto Žižiūno nuotr.

Įprastos tokiais atvejais gyvenimo 
ir kūrybos apžvalgos šį kartą nebuvo. 
Jubiliatas pats vaizdingai vedžiojo 
savo likimo keliais, vaizdingai pasa
kojo biografiją, traukdamas iš imlios 
ir talpios atminties įvykius, nuotykius, 
faktus ir epizodus, teikdamas išsamias 
ir spalvingas charakteristikas daugy
bei sutiktų žmonių. Dirbusių Lietuvai 
ir ją garsinusių. Tapusių jo gausių 
knygų veikėjais. Papasakoti jubiliatas 
tikrai turėjo ką. Julius Būtėnas - tai jis 
buvo svarbiausias to vakaro asmuo - 
nuėjo ilgą, per tris šio šimtmečio ket
virčius nusidriekusį, sklidiną sėkmių 
ir nesėkmių, turtingą įvykių ir nuoty
kių gyvenimo kelią, gilius pėdsakus 
įmynė Lietuvos kultūron, žumalisti- 
kon, istorijon, literatūron. Tik keletui 
mūsų rašytojų pavyko įveikti 85 metų 
slenkstį. Daugelis jo bendražygių, net 
jaunesni, seniai iškeliavo į Anapus. 
Julius Būtėnas - vienas iš mūsų litera
tūros senjorų. Beletristas, žurnalistas, 
istorikas, publicistas, kultūros darbi
ninkas. Galimąjį vadinti ir pedagogu - 
Julius Būtėnas yra mokytojavęs, dės
tęs literatūrą Vilniaus universiteto stu
dentams, paruošęs lietuvių literatūros 
vadovėlį. O apskritai, jis - vaikščiojan
ti mūsų politinio ir kultūrinio gyveni
mo enciklopedija. Pats jubiliatas tokiu 
vadina profesorių J. Baldžių, iš kurio 
jis daug sužinojęs ir visam gyvenimui 
įsiminęs.

Galerija jo sutiktų ir gausiose kny
gose apgyvendintų žmonių, su kuriais 
bendrauta, susitikta, dirba, ginčytasi ir, 
kas be ko, taurelę kilnota - nepaprastai 
turtinga ir nepakartojama. Paskaitykite 
vieną paskutinių jo knygų ’’Lietuvos 
žurnalistai“ ir patys įsitikinsite. Pa
vaikščiosite kone po visas visų laikų 
Lietuvos laikraščių ir žurnalų redakci
jas, susitiksite su lietuviškos spaudos 
generolais, leitenantais, puskarinin
kiais ir eiliniais. Ir visi jie atsistos prieš 
jus gyvi, spalvingi, su vien tik jiems 
būdinga mąstysena, gyvensena, faktų 
medžiojimo ir rašymo maniera. Greta 
jų - žinomų politikų, valstybės veikė
jų, meno darbininkų portretai. Visos J. 
Būtėno knygos lūžte lūžta nuo gau
sybės įdomių personažų, kurių veikla

S.
Indų rašytojo Akumalos Rama- 

chandero knygutę vaikams "Mažoji 
kiaulytė“, kurią iliustravo Varšuvoje 
gyvenantis dailininkas Stasys Eidrige- 
vičius, pasaulio vaikų knygos tarybos 
Lenkijos sekcija pripažino geriausia 
metų knyga. Stasiui Eidrigevičiui 
įteikta pirmoji premija.

Specialistų nuomone, "Mažoji 
kiaulytė“ su puikiomis S. Eidrigevi
čiaus iliustracijomis gali užkariauti vi

vienaip ar kitaip ženkli ir reikšminga 
Lietuvai. Ten ir tie, kuriuos autorius 
sutiko Vytauto Didžiojo universiteto (į 
jį įstojo 1929 m.) auditorijose, ir tie, 
kurie padėjo jam rūsčias hitlerinės 
okupacijos metai, taip pat tie, su ku
riais jis grūmėsi gausių literatūrinių 
diskusijų metu, ir tie, su kuriais jis ra
miausiai gėrė kavą Kauno "Konrade“ 
ar Vilniaus "Neringoje“.

Tai buvo įvairių pažiūrų, skirtingus 
idealus išpažįstantys žmonės, dažnai 
aršūs autoriaus oponentai, bet J. Būtė
nas apie visus juos rašo ramiai, be 
pykčio, su neperdėta tolerancija, vie
nodai reiklus ir atlaidus tiek idėji
niams draugams, tiek oponentams, ne
pamiršdamas pirmiausia pabrėžti jų 
gerų darbų Lietuvai, jų žmogiškųjų 
vertybių. Tai jam svarbiausia, nes jo 
pagrindinis kriterijus rašant - tiesa, ob
jektyvumas. Lemia prisimenamo 
žmogaus indėlis į Lietuvos kultūrą, 
veikla Tėvynės labui. Dėl to J. Būtė
nui ne vieną kaičią piliulę tekę praryti 
- nuo visų valdžių! - tačiau jis nieka
dos nepažeidė savo principų. Jis ne
slėpė ir neslepia savo kairiųjų pažiūrų, 
bet niekuomet nesistengė primesti jų 
kitiems, kitaip manantiems. Ar ne tuo 
jis labiausiai patrauklus ir gerbtinas?

Monografijos apie V. Kudirką ir jo 
bendražygius (pastarosios signalinį 
egzempliorių autorius gavo sukakties 
dieną), apie Žemaitę, P. Višinską ir J. 
Janonį, apie F. Bortkevičienę ir J. 
Šliūpą (šios knygos dar tik rankraštis), 
įdomiausia lietuviškų pseudonimų ir 
slapyvardžių studija, beletristikos kny
gos, pjesės (įrašytos kartu su A. Ker- 
nagiu), pastatytos Akademiniame dra
mos teatre - tai kraitis, kurio gali pavy
dėti bet kuris plunksnos darbininkas. 
Beje, J. Būtėnas tokiu save ir laiko.

O kiek straipsnių, anotacijų, recen
zijų, tiesiog korespondencijų ir infor
macijų per tuos kone septynis dešimt
mečius išbarstyta laikraščių, žurnalų, 
almanachų, žinynų, enciklopedijų 
puslapiuose. Sako, kad visai J. Būtėno 
bibliografijai kelių tomų nepakaktų.

Į sukakties vakarą - jis įvyko Ra
šytojų klube - atvykęs jubiliato studijų 
draugas, senas teatralas V. Maknys 

Eidrigevičiaus apdovanojimas
so pasaulio vaikų širdis. Šiuo metu 
Akumalos Ramachandero pasakėlė 
išleista 15 valstybių.

- Su indų rašytoju pažįstami dau
giau kaip dešimtmetį, - pasakė 
ELTOS korespondentui Varšuvoje 
Stasys Eidrigevičius. - Malonu, kad 
mūsų draugiški santykiai ir bendras 
darbas taip gerai įvertinti. Tai man be
ne svarbiausias šių metų apdovanoji
mas. 

priminė, kad J. Būtėnas savo knyga 
"Lietuvių teatras Vilniuje“ prieškario 
metais davė pradžią teatro istorijai. Ju
biliato mokinys, dabar "Kultūros ba
rų“ ats. redaktorius B. Savukynas pa
sidalino atsiminimais apie jubiliato 
pedagoginį darbą Leipalingio gimna
zijoje. Apie J. Butėną gražių žodžių 
pasakė žinomas teatro ir kino aktorius 
H. Kurauskas. Jubiliato amžininkas 
(tiesa, trimis metais vyresnis) poetas 
S. Anglickis pabėrė žiupsnį įspūdžių 
iš tų laikų, kai jiedu vaikščiojo Vy
tauto Didžiojo universiteto korido
riais, dalyvavo įvairiose diskusijose, 
literatūros vakaruose. Dar sveikino 
Rašytojų sąjungos valdybos pirminin
kas V. Martinkus, jubiliato draugai ir 
gerbėjai.

Juliui Būtėnui - 85-eri. Daug! Ta
rytum ir pailsėti ramiai galima. Bet ne 
toks jis - reikšmingų šio amžiaus įvy
kių liudininkas, aktyvus dalyvis ir 
metraštininkas. Jam dar knieti daug 
padaryti atgimusiai Lietuvai. Jį kas
dien galima matyti guvų ir jaunatviš
kai rankas už nugaros susinėrusį - ra
miai žingsniuojanį Vilniaus gatvėmis, 
vis dar užsukantį į "Neringą“, kur jo, 
deja, jau nebelaukia senieji disputų 
dalyviai prof. K. Daukšas, ekonomis
tas D. Cesevičius, poetas A. Churgi
nas... Bet ten yra daug jaunų smal
suolių, kurie mėgsta klausyti įdomių 
metro pasakojimų. Jo pavardę lig šio
lei galima sutikti Lietuvos periodikoje, 
jis įvairių renginių nepailstantis daly
vis. Jis visados mielai dalinasi savo 
prisiminimais apie sutiktus žmones, 
bičiulius ir bendražygius.

Su juo visados malonu (ir naudin
ga) susitikti. J. Butėnas visados sklidi
nas naujienų. įdomių minčių, noriai 
dalinasi planais. Prigeso klausa, pa
sunkėjo žingsniai, bet nenuilstamai ir 
nuostabiai dirba atmintis, neblėsta 
smalsumas. Jis vis dar sklidinas planų 
ir sumanymų. Jam vis dar trūksta 
laiko. Jis dar neatsisakė ir grožinės 
kūrybos.

Sveikatos Jums, garbusis maestro. 
Tegu Jūsų atmintis ir sukauptos žinios 
dar ilgai tarnauja atgimusiai Lietuvai.

Petrus Keidošius

Iš kitų šių metų apdovanojimų S. 
Eidrigevičius išskiria Paryžiuje vyku
sios pasaulio plakato parodos Grand 
Prix ir aukso medalį Niujorke.

Netrukus Stasys Eidrigevičius 
vyksta į Tokiją. Viename iš naujų 
Japonijos sostinės rajonų kuriamas 
pasaulio meno kūrinių parkas. Savo 
"vietą“ čia turės 100 žymiausių mūsų 
planetos menininkų, taip pat ir lietuvis 
Stasys Eidrigevičius.

1984 metais kovo mėnesį Mont- 
realyje, Kanadoje, bus įteikta sep
tynioliktoji Vinco Krėvės vardu pa
vadintoji literatūrinė premija. Ją įs
teigė 1952 metais Lietuvių Akade
minis sambūris Montrealyje. Ji ski
riama už dvejų metų laikotarpyje 
išleistas grožinės literatūros kny
gas. Pagal naujus nuostatus septy
nioliktoji V. Krėvės literatūrinė 
premija bus skeliama pusiau: viena 
jos dalis skiriama išeivijos rašyto
jams, kita - Lietuvos. Išeivijos ra
šytojų bus svarstomos ir jau kito
mis premijomis premijuotos kny
gos, o Lietuvos rašytojų kandidatus 
rekomenduos Lietuvos rašytojų 
sąjungos vadovybė. Bus premijuo
jamos knygos, išleistos 1992 ir 
1993 metais. Kaip ir anksčiau, išei
vijos rašytojų bus svarstomos tiktai 
kny-gos, atsiųstos V. Krėvės litera

Daug gastrolių ir įsimintinų susitikimų 
su tautiečiais

Koncertinės gastrolės Lietuvoje 
ir svetur ne daug kuo skiriasi. Prieš 
jas vyksta didelis ir kruopštus pasi
ruošimas. Organizacinis darbas 
atima daug fizinių ir moralinių jė
gų, kad ne visad jų užtenka profesi
niam meistriškumui. "Europos lie
tuvyje“ jau dalinausi mintimis apie 
savo gastroles Danijoje, apie Born- 
holmo vasaros muzikos festivalį. 
Puiku, kad visą organizacinį darbą 
atliko komoozitorius Mindaugas 
Urbaitis. O man teko tik ruoštis so
liniam koncertui ir su nekantrumu 
laukti išvykos.

Skirtingai nuo Danijos kelionės 
rudeninę išvyką turėjau organizuoti 
pati. Koncertavau Vokietijoje ir 
Anglijoje. Teko dainuoti vienai, 
pritariant fortepijonui ir vargo
nams. Įsiminė koncertas su Lietu
vos vargonininke Jolanta Makši- 
maite Himmerod vienuolyno baž
nyčioje, Vokietijoje, dalyvavimas 
Anglijos lietuvių šventėje Boltono 
mieste, kur klausėsi apie du šimtai 
lietuvių. O koncerte Vokietijoje, 
Hūttenfeldo miestelyje, man grojo 
taip pat Lietuvos muzikos akademi
jos absolventė Irma Motiejūnaitė- 
Kilsch. Tuo metu vyko Vokietijos 
Lietuvių kultūros instituto metų 
suvažiavimas, koncertą organizavo 
Lietuvių kultūros draugija.

Tad be lietuvių, gyvenančių sve
tur, būtų sunku įsivaizduoti savo 
gastroles. Jiems esu labai dėkinga. 
Ypač noriu padėkoti Didžiojoje 
Britanijoje gyvenantiems ponui 
Jarui Alkiui, Vidai Gasperienei, 
tautiečiams Vokietijoje p. Algirdui 

GUNNEL TRAVEL SERVICE 
LTD

Siūlo šias paslaugas: 
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako viešbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių 
ir atgal:

pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais.
Visi skrydžiai - iš Heathrow.

Bilieto kaina - £285.
Nuo lapkričio 1 d. Skandinavijos Avia Sistema (SAS) 

kasdien (išskyrus sekmadienius) organizuoja skrydžius 
iš Mančesterio (per Kopenhagą) į Vilnių ir atgal.

Bilieto kaina - £320.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

Gunnel Travel Service LTD
Hayling Cottage Stratford St. Mary 

Colchester Essex CO7 6JW 
Tel (+44-206) 322033 
Fax (+44-206) 322352

Užs. 784

tūrinės premijos vertinimo komisi
jai.

Iki šiol Vinco Krėvės literatūri
nę premiją yra gavę šie rašytojai: 
Jonas Aistis, Jonas Mekas, Kostas 
Ostrauskas, Vincas Ramonas, Algi
mantas Mackus, Marius Katiliškis. 
Kazys Barėnas. Eduardas Cinzas 
(du kartus), Juozas Kralikauskas, 
Antanas Vaičiulaitis. Liūne Sute
ma. Tomas Venclova, Kazys Bra- 
dūnas, Henrikas Nagys, Leonardas 
Žitkevičius.

Knygas prašome siųsti šiuo ad
resu: Nepriklausoma Lietuva, re
dakcijai (V. Krėvės lit. premijos 
vertinimo komisijai) 7722 George 
St., Lasaile, P. Q. H8P 1C4 Canada

Premijos dydis ir tiksli įteikimo 
data bus paskelbti vėliau.

Lietuvių Akademinis sambūris
Montrealyje

Palavinskui, p. Vincui ir Onai Bar- 
tusevičiams. Malonu buvo susipa
žinti ir pabendrauti su Lietuvos rei
kalų patikėtiniu Londone dr. Anta
nu Nesavu, kunigu Jonu Petrošiu
mi, gyvenančiu Paryžiuje.

Greitai prabėgo gražiausi rudens 
mėnesiai. Lankytasi Kasselio, Lon
dono, Paryžiaus operos teatruose, 
klausytasi koncertų įvairiuose 
miestuose. Meno muziejų, parodų 
salių lankymas buvo tapęs kasdie
nybe. Puiku ir tai, kad ramiai gali
ma buvo vaikščioti po naktinį Lon
doną, Paryžių ar Berlyną. Tuo, de
ja. negalime pasidžiaugti Lietuvoje. 
O mano įsivaizdavimas, kad vokie
čių tauta labai tvarkinga, nepasi
tvirtino, kai reikėjo grįžtant į na
mus važiuoti bene penkiais trauki
niais, kurie visi vėlavo. Tai buvo 
dienos, pilnos nerimo ir baimės. 
Lapkričio pradžioje teko pabuvoti 
Krokuvoje. Ir vėl nutikimas. Grįž
tant namo naktiniame traukinyje 
Krokuva-Varšuva mus bandė ap
vogti. Baimės jausmas pasikartojo, 
tik šį kartą įgaudamas smurto ats
palvį. Nenorėčiau, kad mano kon
certinių gastrolių įspūdžius užgož
tų nerimo nuotaika. Noriu tik įspėti 
visus keliaujančius menininkus būti 
atsargiems.

O keliauti būtina! Tai teikia dva
sinių jėgų kurti savo šalyje, kuri, 
manau, dar ne greit sudarys sąlygas 
mums ramiai egzistuoti. Tad reika
laukime iš pačių savęs darbštumo, 
tvarkingumo ir būkime vieningi! 
Lai viltis mūsų neapleidžia.

S igu t ė Trirnaka i t ė-K u n či e nė
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Rasti optimalią proporciją tarp 
ekonomikos ir kultūros nėra paprasta. 
Žmogus gali gyventi be meno ir netgi 
be religijos, bet jis negali išlikti ne
valgęs ir be pastogės. Be normaliai 
funkcionuojančios ekonomikos ne
įmanoma duoti žmonėms normalią 
būtį, o būtis - ne vien žmogaus egzis
tencijos pagrindas, bet ir sąlyga, kad 
jis norėtų domėtis menu. Todėl visa
da daugiau galimybių išpopuliarėti 
turi ta politika, kuri pabrėžia medžia
ginės gerovės siekius, negu ta, kuri 
kelia abstrakčius dvasingumo ir gro
žio idealus. Ir atvirkščiai, tyra doro
vė, tėvynės meilė, estetinis pasigerė
jimas žmonių akyse nebetenka pras
mės, kai jais politika mėgina patei
sinti nuolat blogėjantį gyvenimą. Tai 
labai aiškiai parodė žmonių nuotai
kas tose šalyse, kurios su džiaugsmo 
ašaromis akyse išsivadavo iš sovie
tizmo pančių, bet netrukus viena po 
kitos demokratiniuose rinkimuose 
atidavė balsus už partijas ir asmenis, 
kurie buvo susiję su praeitimi. Lietu
voje nuėję nuo scenos politikai ap
kaltino už tai žmones, kad jie “už šla
pią dešrą“ pardavė tėvynę, nors tėvy
nės nėra ir būti negali be žmonių. Be 
žmonių nereikalingi ir politikai. Va
dinasi, ne piliečiai turi šokti pagal po
litikų dūdelę, o politikai turi įsijausti į 
žmonių dejones ir džiaugsmus.

Tačiau visiškas pataikavimas 
žmonių užgaidomis pagrįstai yra va
dinamas populizmu, sakytume lie
tuviškai - šunuodegiavimu. Graikai 
tą patį dalyką dar vadino demagogi
ja. Tai nėra vien tuščio populiarumo 
siekiantys pažadai, kurių net nesiren
gia žadėtojai vykdyti, nėra vien tų 
pažadų kaitaliojimas pagal vėjo pūs
telėjimą. Tai tiesiog politika be kul
tūros arba politikos antikultūra. Kul
tūra arba antikultūra politikoje susi- 
sluoksniuoja per žmones, kurie į ją 
ateina, per veiklą, kurios jie imasi, ir 
per rezultatą, kurį jie pasiekia ir pa
lieka. Savo programose politinės par
tijos ar kitokios grupuotės moka su
rasti gražius žodžius, bet jie tampa 
populistiniais, jei jų nesilaikant minė
tieji veiksniai sluoksniuojasi vis su 
neigiamu koeficientu. Jie gali būti ir 
aukštos politinės kultūros pavyzdys, 
jeigu politikos vykdytojai įkopia į sa
vo pažadų viršukalnę garbingai. Ką 
tai galėtų reikšti?

I politiką negali ateiti kitokie 
žmonės, negu jie gyvena visuomenė
je, kuriai politika yra skirta. Betgi yra 

pasakyta, kad visuomenės posūkius 
parengia intelektualai, o iš to politiką 
daro kaijeristai. Toks vertinimas po
litikams nebus labai užgaulus, jei 
mes pasakysime, kad visi žmonės yra 
savos rūšies karjeristai, nes niekas 
niekam nesiaukoja, jei nemato savo 
aukoje prasmės sau. Net ir viduram
žių asketas badavo ir plakė save rykš
tėmis ne veltui: jis norėjo patekti į 
dangų. O ką kalbėti apie politikus, 
kurie savaip regi dangų žemėje? Visa 
problema yra tik ta, kas labiausiai 
ryškėja į politiką atėjusių žmonių 
veikloje. Tai savo ruožtu priklauso 
nuo jų kultūros. Kiekviename žmo
guje jos yra tam tikra dozė, įlieta šei
mos, mokyklos, gyvenimo patirties, 
gyvo susidūrimo su menu ir grožiu. 
Deja, absoliuti dauguma mirtingųjų 
tiki, kad jiems bendrosios kultūros 
užtenka. Su tokiu tikėjimu gyvuoja 
žmonės ir politikoje, bet politika, 
ypač sėkmė joje, tokius “tikinčiuo
sius“ itin greitai gadina. Pragmatiz
mas, valdžios geismas, galia jos 
aukštumose slopina dvasingumą, o 
populiarėjanti padėtis visuomenėje, 
pavaldinių pataikavimas temdo poli
tikų akis, formuoja įsitikinimą, kad 
su jų dvasinėmis vertybėmis viskas 
kuo puikiausia. Kad jos “natūraliau“ 
blizgėtų, mėgstama dar pasigirti, jog 
per didelis veiklos krūvis suėda visą 
laiką, kurį būtų galima skirti grožinei 
knygai ar menui. Tad tikroji jų kultū
ros “versmė“ ir yra ta baigiama už
miršti knyga, skaityta kažkada mo
kykloje. O žmonės ir tokiam atvejui 
turi pamokymą: daugiau vertės turi 
tas, kas neskaitė nė vienos knygos, 
negu tas, kuris perskaitė tik vieną.

Politikos kultūrą parodo veikla, 
kuri savo ruožtu atsiskleidžia per dis
kusijų kultūrą. į tai tikri politikai krei
pė dėmesį dar antikos laikais. Žy
musis Demostenas, kuris niekad ne
šokdavo rėkauti neapgalvojęs savo 
žodžių iš anksto, sakydavo, kad as
muo, einąs kalbėti pasirengęs, yra de
mokratas, nes pasirengimas - tai pa
garba žmonėms. Nesirūpinti, kaip 
žmonės įvertins pasakytąją kalbą, - 
anot jo, - būdinga oligarchui arba tam, 
kas labiau remiasi jėga negu įtaiga. 
Šia prasme ne vien gramatinė žodžių 
švara politinėje kalboje yra svarbi, bet 
nemažiau reikšminga ir minčių švara.

3. Politikos kultūra
O mintys negali būti švarios, jei sieki
ai klastingi arba atvirai pikti. Juo 
mažiau kultūros yra politiko sieloje, 
tuo dažniau ir šiurkščiau jis puola 
plūstis. Kartais vyksta tiesiog mušty
nės, rodomos nepadorios grimasos ar 
pan. Tokių faktų turime ir mūsų bran
giojoje Lietuvoje. Kas nori tai patei
sinti, ieško tariamo dėsningumo, nes 
šių dienų televizija rodo tokių vaizdų 
iš viso pasaulio, bet vargas tai tautai ir 
valstybei, kuri pamėgdžioja tik nuodė
mes. Vae, victis!

Vadinasi, diskusijų kultūra prik
lauso ne vien nuo kalbėtojo, bet ir 
nuo klausytojo kultūros. Prie šios ka
tegorijos Aristotelis priskiria paprastą 
klausytoją ir teisėją, nes abu jie kal
bėtoją vertina, tik jų įgyvendinimo 
galia yra skirtinga. Klausytojo anti
kultūra ryškėja jo pastangose už
čiaupti kitaip, negu jis, kalbantį ora
torių. Teisėjas, taip vadinkim politi
nio ginčo vedėją, diskusijos pirmi
ninką, gali naudoti reglamento vėz
dą: nesuteikti oponentui žodžio arba 
suteikti nepalankiu metu, nutraukti, 
pertraukti kalbantį arba jam formaliai 
replikuoti ir t. t. Šitai paprastai daro
ma negadinant reglamentinės tvarkos 
įspūdžio, bet neretai tai, prisimenant 
Aristotelį, galima palyginti su oligar
cho tikėjimu savo jėga. Klausytojai 
taip pat turi savo vėzdą, kuris priden
giamas demonstracijų laisve. Ne
mėgstami politikai pasitinkami pike
tais, “bombelėmis“, samdytomis “bo
belėmis“, idant publikos dėmesys 
būtų išblaškytas, sukeltas tendencin
gas triukšmas. Didelių visuomenės 
susibūrimų galia visada labai įtaigi, 
bet juose lengva kurstyti tendencin
gas nuotaikas. Kai tokiomis jėgos 
priemonėmis viena ar kita oponuo
janti pusė griauna diskusijos paritetą, 
demokratija netrunka virsti ochlokra
tija, minios savivale, kuri visais be iš
imties atvejais yra antikultūra, o svar
biausia, dažnai paskatina valdžios 
siekiančią ar besiginančią pusę pa
naudoti prievartą, vadinasi, atveria 
kelią diktatūrai. Deja, diktatūra tikrų 
dvasinių vertybių niekada nesukuria, 
o visuomet ką nors sugriauna.

Politinė kova demokratinėje vals
tybėje yra normalus dalykas. Nor
malus dalykas yra ir partijų kaita prie 
valdžios. Būtent ši kaita garantuoja 

laisvai renkamų valstybės institucijų 
ir visos valdymo sistemos stabilumą. 
Gal tai skamba paradoksaliai, bet, 
deja, tik taip galima išsaugoti žmonių 
tikėjimą savo valdžia. Bet kuri parti
ja, laimėjusi rinkimus, anksčiau ar 
vėliau neišvengiamai išbarsto savo 
rinkiminius kozyrius, nes žmonių po
reikiai visada yra didesni, negu val
džios galimybės juos patenkinti. Be 
to, daugelį žmonių poreikių tenkina 
ne pati valdžia, o žmonės vis vien 
kaltina valdžią. Todėl partija, atsidū
rusi opozicijoje, jei sumaniai dirba, 
per tam tikrą laiką susirenka kozy
rius, kuriuos praranda valdančioji 
partija. Tai gali lemti ir dažnai lemia 
valdančiosios partijos ir opozicijos 
apsikeitimą vietomis per artimiausius 
rinkimus. Juo skaudžiau valdančioji 
partija pralaimi, tuo stipresnė į jos 
vietą ateina opozicija, tuo labiau ją 
remia žmonės. Todėl labai svarbu, 
kad politinę kovą vainikuotų ne žmo
nių pergalė vienų prieš kitus, o jų ge
rų darbų, kurie galėtų likti po jų.

Žmonių pergalė dažnai išryškina 
veikiau ne jų populiarumą, o ydas. 
Minėtasis Demostenas guodėsi kartą 
savo pasekėjams, kad jis, turėdamas 
sau prieš akis iš pat pradžių du kelius 
- vieną į retoriaus tribūną ir žmonių 
susirinkimą, o kitą, priešingai - tiesiai 
į pražūtį, išsyk būtų pasukęs eiti tuo, 
kuris veda tiesiai į mirtį, jei būtų kaip 
nors sužinojęs politinę veiklą sle
giančias blogybes - baimę, pavydą, 
klastą ir rautynes. Taip graikų orato
rius išsitarė tremtyje, bet dabartinė 
politinė kova, kai keičiasi partijų 
įtaka ir padėtis, ne vieną veikėją iš
stumia į antraeilę būklę, kurią būtų 
galima lyginti su laikina tremtimi. Ne 
kiekvienas išlaiko tokį išbandymą, 
ima ieškoti būdų sukompromituoti 
laimėjusius, o pastarieji ne visada nu
sileidžia. Neseniai turėjome Lietuvo
je civilizuotiems kraštams keistą aki
brokštą, kada pralaimėjusioji opozi
cija rašė į užsienį skundą prieš res
publikos prezidentą, idant sukompro
mituotų jo apsilankymą Anglijos par
lamente. Kita vertus, Lietuvos vado
vai, būdami nepatenkinti opoziciją 
remiančiu diplomatu, sugebėjo orga
nizacinį vidaus klausimą paversti 
tarptautinio masto skandalu. Abiem 
atvejais asmenys, kurie ėmėsi tokių 

“žygių“, turėjo savų argumentų ir pa
tys sau jie yra teisūs. Tačiau jie netu
rėtų užmiršti, kad didelių įgaliojimų 
ypatybė yra tolygi padidinamajam 
stiklui, per kurį ir maži trūkumai ma
tosi kaip didelės ydos. Jų galima greit 
suskinti visą puokštę.

Lietuva tebegyvena įspūdžiais, ku
rie liko po Popiežiaus vizito. Mane 
jaudina jo sugebėjimas kalbėti apie la
bai sudėtingas ir aštrias problemas ra
miai, jautriai ir korektiškai. Jis kalbėjo 
apie tikinčiuosius ir ateistus pasaulė
žiūroje, kairiuosius ir dešiniuosius po
litikoje, dideles ir mažas tautas, as
mens laisves ir teises, apie visa tai, dėl 
ko nesibaigia pasauliečių ginčai ir 
aršūs konfliktai, bet visada jis buvo 
aukščiau už mūsų visas žemiškąsias 
rietenas. Jis kūrė savo pasaulinę baž
nyčią, kurioje rastų savo vietą kiek
vienas geras žmogus, o jo pažiūros, 
tautybė, amžius ar socialinė padėtis 
liktų nuošaly kaip jo paties reikalas. 
Kai galvoju apie politikos kultūrą, 
man kyla noras pasakyti, kad partijos 
ir jų suformuota valdžia taip pat turi 
kurti savo bažnyčią. Gal tai bus išties 
konkretūs rūmai, skirti kultūrai. Gal 
tai bus iš esmės išspręstos kokios nors 
kultūros problemos, kurios ilgainiui 
įsikūnys žmonių sielose ir jų santy
kiuose. Gal tai bus rimtai pagerintas 
jaunosios kartos ugdymas. Nesvarbu 
kas, bet svarbu, kad po kiekvienos par
tijos pasibuvimo prie valdžios liktų 
gėrio ir grožio pėdsakas. Per rinkimus 
gal įvyks pakitimai partijų santykiuose 
prie valdžios, bet gėrio ir grožio pėdsa
kas turi likti. Jis lai gilėja ir kitu aspektu 
toliau turtėja visuomenėje. Tada visuo
menė žengs tikros pažangos keliu.

Kartais susiklosto įspūdis, kad 
mūsų politikai kuria Lietuvą pagal di
delių valstybių modelį, kreipdami per
nelyg daug dėmesio į jėgos formas. 
Steigiam ir stiprinam kariuomenę, 
manevruojam, perkam ginklus ir kitą 
karo amuniciją, tartum mes galime su 
kuo nors grumtis. Istorija mus ne kartą 
skaudžiai pamokė, kad realūs ginklai 
mums yra perbrangūs ir visiškai 
neefektyvūs. Mūsų vienintelis nenu
galimas ginklas gali būti tik aukšta 
kultūra, savitas jos braižas, ryškus 
mūsų humanizmo skambesys pasauli
niu mastu. Sukurkime tokią kultūrą ir 
būsime nenugalimi. Toks turėtų būti 
mūsų politikų veiklos tikslas. Jei jis 
bus, turėsime ir tikrai aukštą politikos 
kultūrą.

Prof. hab. dr. Henrikas Zabulis

Tautinės paramos fondas Lietuvai
Jau kelintą kartą Tautinės paramos 

fondas (TPF) skiria nemažą finansinę 
pagalbą tikrai jos reikalingiems žmo
nėms Lietuvoje. Šį sykį į Lietuvą ją 
atvežė TPF valdybos pirmininkas p. 
Zigmas Juras, o žemiau pasirašiusiam 
teko maloni pareiga padėti ją išdalinti. 
Didžioji skirtos sumos dalis buvo per
duota sužeistiems ir nukentėjusiems 
1991 m. sausio 13 d. Kai kuriems jų, 
pavyzdžiui, p. Angelei Pladytei vis 
dar nesibaigiančios operacijos ir su
dėtingas gydymas kainuoja daugybę 
pinigų, todėl perduotos sumos buvo 
nemaža paspirtis jiems ir jų šeimoms.

Beje, daugelio jų šeimos iš tiesų 
nemažos: sunkiai sužeistas Lietuvos 
televizijos gynėjas p. Antanas Saka
lauskas augina net penkis vaikus, o p. 
Ona Povilaitienė, kurios vyras žuvo 
prie TV bokšto, - tris. Čia, Lietuvoje, 
gal daug kas ir primiršo juos, o juk ir

Atsiusta paminėti

MŪSŲ VYTIS. Įsteigtas 1948 m. 
rugsėjo 25 d. Memmingene Vak. Vo
kietijoje. Redaktorius V. P. Mikūnas. 
Leidžia Akademinis Skautų Sąjū- 
disChicagoje.

”EL“ gavo žurnalo “Mūsų Vytis“ 
š. m. antrąjį numerį. Jame spausdina
mas N. Kersnauskaitės rašinys “Lie
tuvių skautijos deimantų vainikas“, 
plačiai pasakojama apie deimantinį 
Lietuvos skautijos minėjimą Ameri
koje. Išspausdintas Lietuvių Skautų 
Sąjungos Jubiliejinės stovyklos "Li- 
tuanicos“, surengtos JAV šių metų va
sarą, skautų ir vadovų lietuviškosios 
skautijos 75 metų sukakties proga 

sunkios žaizdos, ir likę be tėvo vaikai 
niekur nedingo, visiems kasdien reikia 
vaistų ir valgyti.

Labai pravertė TPF parama ir nu
kentėjusiam prie TV bokšto buvusiam 
studentui Audriui Baltuškai: neseniai 
jį, dabar jau doktorantą, grįžtantį iš 
fizikos laboratorijos vakare žiauriai 
sumušė nežinomi chuliganai, skilo 
galvos kiaušas, sudėtinga operacija... 
Laimė, jis atlaikė šį išbandymą. TPF 
parama įteikta ir Medininkų tragedijos 
dalyviui p. Tomui Šernui, ir ten žuvu
sių jo draugų žmonoms. Visi jie prašė 
perduoti nuoširdžiausią padėką p. 
Zigmui Jurui, p. Juozui Bendoriui, 
TPF iždininkui p. Vytautui Keriui, 
visai Tautinės paramos fondo valdy
bai ir visiems Anglijos lietuviams, taip 
jautriai besirūpinantiems savo tėvyn
ainių likimu.

Dr. Gražvydas Kirvaitis

sveikinimas v. s. Fil. Mikūnui. Tarp 
kitų matome ir v. s. Jaro Alkio, daly
vavusio toje stovykloje, parašą.

Leidinyje yra medžiagos apie iš
eivijos ir Lietuvos skautų veiklą. įdo
mi dr. J. Balio recenzija apie “Nepri
klausomos Lietuvos istoriją“. Joje 
autorius primena, kad daug metų jis 
dirbęs Library of Congress kaip Baltic 
Area Specialist, surinkęs dokumentų 
apie nelemtus mūsų istorijoje 1939- 
1941 metus. National Archives Wa
shington nusifotografavo užsienio rei
kalų ministerijos slapto archyvo doku
mentus. VLIK'as tą medžiagą išleido 
atskira knyga “The USSR - German 
Agression against Lithuania“, bet 
autorius kritiškai vertina bibliografiją.

CREDIT FACILITIES
INTERNATIONAL LTD

• Siūlome iki 35% metinių palūkanų už indėlius 
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• Susitarus galime mokėti palūkanas pagal nurodymą 
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ir šalies bankų patikimumas.
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Du nauji paminklai
Lapkričio 28 dieną didelis rengi

nys įvyko Tauragėje. Prie buvusio so
vietinio saugumo rūmų iš pat ryto bū
riavosi ne tik vietiniai žmonės, bet ir iš 
Kelmės, Jurbarko, Šilalės, Šilutės ra
jonų. j iškilmes atvyko Seimo narys 
Balys’Gajauskas, vyriausiasis karo ka
pelionas Alfonsas Svarinskas. Iš bu
vusio saugumo rūsio, kuriame buvo 
įrengtos kameros kaliniams kankinti, 
išneštas karstas su ten kieme rastais 
nežinomo kankinio palaikais. Jį nešė 
’’Geležinio vilko“ Jurbarko Juozo 
Kasperavičiaus vardo kuopos karei
viai. Darnia rikiuote paskui ėjo Taura
gės šauliai, susirinkę žmonės. Pamal
das Tauragės bažnyčioje laikė mon
sinjoras A. Svarinskas, pasakęs tai 
dienai skirtą pamokslą apie meilę Tė
vynei, Dievui, pasiaukojimą tautai. Po 
pamaldų visi vėl susirinko į buvusio 
saugumo kiemą. Čia po kiekviena že
mės pėda guli bolševikų nužudyti, tar
dymo metu nukankinti Žemaitijos 
žmonių palaikai. Kaip prisimena šią 
represijų mėsmalę praėjęs Jonas Steig- 
vilas, dabar gyvenantis Tauragėje, pa
stato rūsyje kamerose būdavo įmesta 
suplėkusių šiaudų, pilnų utėlių, ant tų 
šiaudų žmonės turėdavo sėdėti, nes 
gulėti nebuvo kur. Visi tardytojai bu
vo žiaurūs - žmones mušdavo, bady
davo panages, laužydavo kaulus.

Čia, kieme, prie naujai pastatyto 
paminklo palaidoti nežinomo kanki
nio palaikai. Duobę pašventino mon
sinjoras Alfonsas Svarinskas, pats pra
ėjęs sovietinius lagerius. Savo kalboje 
jis priminė, kad Lietuva labiausiai nu
kentėjo nuo bolševikų. Sovietinio sau
gumo žiaurumus patyręs, čia kalėjęs 
Pranas Jonikas irgi pasakojo, kaip bu
vo tyčiojamasi iš suimtų nekaltų žmo
nių, kaip jie buvo kankinami. Jam te
kę matyti iš tardymo kameros išmestą 
į kiemą jaunutę 15-16 metų mergaitę, 
kartu su plaukais buvo nuplėšta jos 
galvos oda, o ji sumušta vos kvėpavo. 
Kai P. Joniką varė antrą kartą per kie
mą, mergaitė - buvo mirusi.

Kankiniams atminti paminklo vir
šuje kryžius ir Vytis. Užrašas skelbia: 
"Lietuvos laisvės kovotojams. Čia 
1944-1956 raudonieji okupantai 
NKVD ir stribų daliniai užkasdavo iš
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niekintus ir nukankintus partizanų, po
litinių kalinių kūnus“. Lai šis pamink
las ateinančioms kartoms primins bol
ševikų padarytas skriaudas Lietuvai. 
Gaila, kad į tas iškilmes neatėjo nė 
vienas iš keturių Tauragėje esančių vi
durinių mokyklų mokinių su mokyto
jais.

Tą pačią dieną monsinjoras A. 
Svarinskas pašventino ir antrą pa
minklą miške, netoli Batakių, kur po- 
kaiyje sovietinė kariuomenė bunkery
je nužudė "Kęstučio“ apygardos vadą 
Juozą Kapseravičių ir jo adjutantą Al
biną Biliūną. Apsupti partizanai tris 
valandas gynėsi atsišaudydami ir kar
tu naikindami dokumentus. Buvusio 
ęartizanų ryšininko - padėjėjo Tito 
Žymančiaus padovanotame ir nu
šlifuotame juodame akmenyje iškalti 
partizanų Juozo Kasperavičiaus ir Al
bino Biliūno paveikslai ir įrašas: "Šio
je vietoje - bunkeryje nelygioje kovoje 
su raudonaisiais okupantais ir lietuviš
kais kolaborantais 1947 IV 10 žuvo 
jungtinės "Kęstučio“ apygardos vadas 
ir jo adjutantas Juozas Kasperavičius 
"Visvaldas“ 1912-1947, Albinas Bi
liūnas "Džiugas“ 1925-1947. Jums tė
viškė ir broliai visad dėkingi bus.“ 
Greta paminklo dar išlikusi buvusio 
bunkerio duobė. Prie paminklo apie 
šių partizanų žygius papasakojo buvęs 
"Kęstučio“ apygardos partizanas Leo
nas Laurinskas ("Liūtas“). Jurbarko 
vidurinės mokyklos mokytojas, buvęs 
Jurbarko gimnazijos mokinys Antanas 
Kasiulis prisiminė savo klasės draugą, 
čia didvyriškai žuvusį Albiną Biliūną. 
Jis buvo kilęs iš Jurbarko tarnautojo 
šeimos. Palikęs keturis brolius bei se
sutes ir tėvus, pasirinko Lietuvos gy
nėjo kelią. Susijaudinę žmonės išklau
sė Juozo Kasperavičiaus dukters prisi
minimų apie tėvą ir jo paskutinį atsi
sveikinimą. Tada jai buvo šešeri me
tukai. Buvęs partizanas jurbarkietis, 
vėliau politinis Magadano lagerių 
kalinys Vladas Meškauskas papasako
jo apie Juozo Kasperavičiaus partiza
navimą ir kaip jis apgavęs saugumie
čius. Kalbėję kariai sakė, kad visas jė
gas atiduos Lietuvai, iš partizanų bei 
tremtinių semsis stiprybės.

Kęstutis Balčiūnas

Lietuviai pasaulyj?

Susitikimas su tremtiniais Sibire
Taigi, kai Tomske atėjome į 

stotį, norėdami išvažiuoti į Taigą, 
pasirodė, kad paskutinis traukinys 
buvo išvykęs prieš pusvalandį. 
Labai nuliūdome, žinodami, jog 
Krasnojarske laukia susirinkę tose 
apylinkėse gyvenantys lietuviai. 
Mus nuolat globojęs Vilius Ber
natonis labai sielojosi dėl tokios 
Situacijos, tačiau ir jis, labai įtakin
gas Tomske žmogus, negalėjo pa
dėti. Automobilių trasos iš Tomsko 
į Taigą nėra. Lėktuvuose, skren
dančiuose į Krasnojarską, vietų 15- 
os žmonių grupei nebuvo. Nakvo
jome pas tuos lietuvius, su kuriais 
jau senokai bendrauja Sanryša. 
Naujų pažinčių nebuvo.

Kitos dienos rytą V. Bernatonis 
elektriniu traukiniu mus palydėjo 
iki Taigos, kur po dešimties minu
čių turėjo pravažiuoti traukinys, 
vykstantis' į Krasnojarską. Nors 
telefonu iš Tomsko buvo užsakyti 
bilietai, jų nebebuvo, kai atvykome. 
Kitas traukinys tik vakare vienuo
liktą valandą. Vadinasi, Krasno
jarsko jau nebepamatysime. Išnau
dojom paskutinę galimybę. Visi
puolėme prie vagono, maldaudami 
palydovo įleisti nors į tambūrą. Su- 
graudinom jo širdį - priėmė. Trau
kinys čia stovėjo tik dvi minutes, iš 
jų - viena deryboms, viena įlipimui. 
Įsivaizduoti galima, kaip tai vyko. 
Bet kokie laimingi buvo važiuoda
mi beveik tuščiame vagone.

Vėlyvą vakarą buvome Krasno
jarske. Perone, kaip ir kituose mies
tuose, mūsų laukė. Pirmiausia pa
matėm tuos, kurie vasarą viešėjo 
Lietuvoje. Tai lietuvių kultūros 
bendrijos pirmininkas Stasys Zab
lockis su visu būriu pagalbininkų. 
Po džiaugsmo šūksnių fotografa
vomės, po to autobusu nuvažiavom 
į nakvynės vietą. Visi jautėsi pavar
gę, todėl ištaigingas viešbutis ”Ok- 
tebrj“ buvo tikra palaima. Kitos 
dienos rytą sužinojom, jog iš Kras
nojarsko neišvažiuosim numatytu 
mūsų kelionės grafike laiku. Sve
tingi tautiečiai paruošę gražią ir 
netrumpą programą ir nori ją įgy
vendinti. Po pusryčių pirmiausia 
važiuojame į Divnogorską, gražų 
30-ties tūkstančių gyventojų mies
telį. Vienoje Lenos upės pusėje 
aukšti nuostabaus grožio kalnai, o 
kitoje pusėje pats miestas. Toliau 
Krasnojarsko elektrinė. Apžiūrėję 
mašinų salę, grįžom į Divnogorską. 
Čia meno mokykloje mūsų laukė 
svetingi šeimininkai su daina. Atsi- 
lyginom taip pat daina, žaidimais, 
mokėme vieni kitus savojo meno. 
Įdomu tai, jog vienas šokis, kurį 
mus mokė mokyklos folklorinės 
grupės atlikėjai, daugeliu elementų 
labai panašus į lietuvišką "Žemai
tuką“. Galbūt tremtiniai iš Lietuvos 
Sibire davė pradžią tam šokiui. Juk 
tame krašte persipynė įvairių tautų 
menas ir likimai.

Grįždami į Krasnojarską, prava
žiavome pro Juozo Mieliausko, 
BAM'o statytojo namus. Su džiaugs
mu Juozas pasakė, kad Sanryša čia

Pabaiga. Pradžia Nr. 49.

Tomsk prie vieno iš XIX a. namų. Tokie pastatai būdingi šiam 
miestui.

Grupė ansamblio dalyvių (klupo pirmas dešinėje - autorius V. Du- 
lonis) su Krasnojarsko lietuviais pakeliui į Divnogorską prie Jenise- 
jaus upės.

atsiunčia lietuviškų laikraščių. Kaip 
jiems visiems reikia lietuviškos 
spaudos! Su ašarom akyse tautie
čiai kalbėjo apie tai, kad malonu 
atidarius pašto dėžutę rasti Lie
tuvos dvelksmą, žodį, nuotrauką. 
Visa tai reikia pamatyti savo aki
mis. Tik tada supranti Sanryšos ir 
kitų organizacijų bei pavienių žmo
nių, palaikančių ryšius su Sibiro 
lietuviais, veiklos svarbą.

Vakare mūsų koncertas vyko 
Kultūros centre. Savo pasirodymą 
tradiciškai pradėjome įteikdami 
lietuvių bendrijų atstovams duonos 
kepalą, atvežtą iš Lietuvos. Mus 
sveikino Kultūros centro direkto
riaus pavaduotoja. Klausėsi ne tik 
lietuviai. Buvo latvių, estų ir kitų 
tautybių atstovų. Kadangi vėla
vome pusę paros, kai kurie lietuviai 
šio susitikimo nesulaukė. Koncertą 
ir susitikimą filmavo Krasnojarsko 
televizija. Ir jau vakare galėjom 
matyti televizijos vakarinių žinių 
laidoje savo pasibuvimą. Čia labai 
daug bendravome su lietuviais, 
latviais. Surinkome jų korespon
denciją ir atvežėme į Lietuvą, atsa
kėme į klausimus. Svarbiausia 
problema, apie kurią kalbėta ir kitų 
susitikimų metu, tai Sibire gyve
nančių tautiečių atvažiavimas į 
Lietuvą. Užsienio pasų jie neturi, 
gauti juos sunku, o ne vienam gal ir 
neįmanoma, be to, tam reikia daug 
laiko, už vizas mokėti pinigų irgi 
neturi. Ne viena klausė: kaip atvežti 
vaikus į mokyklą Vilniuje? Trem
tiniams, kurie du kartus išvaryti iš 
gimtinės, toks atskyrimas nuo Lie
tuvos baisi tragedija. Kai apie tai 
kalbiesi, veiduose toks skausmas ir 
neviltis, kad apsakyti sunku.

Tautiečiai maldaute maldavo 
padėti atvažiuoti į Lietuvą. Ten 
susitikom su Jonu Dikčium, firmos 
"Spektras“ generaliniu direktoriu
mi, jis žadėjo materialinę paramą 
lietuvių bendrijai. Jis norėtų, kad 

Krasnojarske būtų lietuviška mo
kykla, lietuviškos pamaldos baž
nyčioje. Gyvenimas parodys, kiek 
jis galės padėti.

Vakaronę baigėm lietuvišku 
"Suktiniu“ ir išsiskirstėm nakvynei 
į lietuvių šeimas. Mes nakvojom 
tautiečio Stasio Zablockio šeimoje. 
Jo žmona nelietuvė, tačiau sūnus 
jau mokosi "Lietuvių namuose“ 
Vilniuje, o dukrelė Anžela laukia 
atvažiuojančios į Krasnojarską lie
tuvių kalbos mokytojos. Ji nori kuo 
greičiau išmokti lietuvių kalbos.

Kitą dieną mums buvo padova
nota ekskursija į kalnus pažiūrėti 
garsiųjų "Krasnojarsko stulpų“. 
Daugelis mūsų kalnuose pirmą kar
tą, susižavėjimui nebuvo ribų.

Viskas turi ir pradžią, ir pabai
gą. Mūsų viešnagė Sibire baigiasi. 
Važiuojam į geležinkelio stotį, 
lydimi tautiečių. Visi jie traukia iš 
krepšių maistą: kas uogienę, kas 
miško arbatą, ir vis nedrąsiai klau
sia, ar mes imsime jų dovanas. Mū
sų asmenyje jie siuntė tai Lietuvai. 
Atsisveikinimo metu dainavome 
traukinio tambūre, o jie prie mūsų - 
platformoje. Verkėme visi - ir jie, ir 
mes. Nežinom, ką jie mąstė, o mes 
visi prisiekėm sau - būtinai dar ne 
vieną kartą aplankyti tautiečius 
Sibire. Ten kiekvienas lietuvis iš 
Lietuvos be galo laukiamas. Tai pa
tvirtina toks epizodas. Traukinys 
"Jenisej“ iš Krasnojasko į Maskvą 
vyksta pro Barabinską, kur irgi gy
vena lietuvių. Traukinys ten stovi 
penkiolika minučių. Stotyje mūsų 
laukė lietuviai, atsinešę karštų bul
vių, grybų, arbatos, pyragų. Atėjo 
tam, kad bent penkiolika minučių 
pasimatytų su tautiečiais, kad išsa
kytų nors dalį to, kas susikaupė per 
ištisus dešimtmečius. Zojos Šulus 
paskutiniai žodžiai buvo: "Kodėl 
Lietuva atsitverė nuo mūsų?“ Nie
ko paguodžiančio jai negalėjom 
atsakyti.

Pagaliau po dviejų savaičių ke
lionės traukinys sustojo Maskvoje 
Kazanės stotyje. Čia mūsų jau laukė 
Klemensas Jorudas, be galo daug 
prisidėjo prie kelionės organizavimo. 
Sanryša jam labai dėkinga.

Visus kelionės ir susitikimų 
momentus užfiksavo Kauno televiz
ijos režisierius Raimundas Yla ir oper
atorius iš Punsko Lenkijoje Sigitas 
Čėpla. Sako, Kauno televizijoje oper
atoriaus tokiam reikalui neatsirado. 
"Krivūlės“ ansambliui aplankyti savo 
tautiečius Sibire padėjo Sanryšos dar
buotojos Emilijos Guobienės per 
didžiulius vargus iš labdaringų organi
zacijų surinkti pinigai.

Vitolis Dulonis
Ansamblio "Krivūlė“ dalyvis 

Petro Tulevičiaus nuotraukos
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Apie redakcijos paštą
Šiandien dar pateikiame pluoštelį 

skaitytojų laiškų, kuriuose atsiliepia
ma į kai kurias ”EL“ paskelbtas pub
likacijas, išsakoma nuomonė apie 
savaitraštį. Įdomu pastebėti, kad vis 
daugiau laiškų sulaukiame iš skaity
tojų Lietuvoje, tai vienas iš patvirtini
mų, kad Lietuvos skaitančioji visuo
menė ”EL“ priima ir įvertina. Štai, 
pavyzdžiui, Audrius Mykolaitis iš 
Alytaus parašė laišką, atsiliepdamas į 
Alfred Bammesberger publikaciją 
”EL“ Nr. 45: ’’Nors ”EL“ skaitau pa
lyginus neseniai, bet man labai šis 
laikraštis patinka tiek savo turiniu, tiek 
puikia poligrafine kokybe. Visada jo 
laukiu. Bet visai nepritarčiau gerbia
mo oponento minčiai, kad vienas ar 
keli lapai būtini spausdinti anglų kalba 
ar panašiai. Juk ne paslaptis, kad 
’’Europos lietuvį“ skaito dauguma pa
gyvenę žmonės, kurie anglų kalbos 
tikrai jau savo amžiuje neišmoks ir 
jiems tas ar kitas lapas būtų bereikalin
gas. Nors, aišku, visiškai tokio pasiū
lymo, ir aš negaliu atmesti. (...) Mano 
nuomone ’’Europos lietuvis“ turėtų iš
likti nepriklausomas, demokratinės 
minties, grynai tautiškai patriotinis 
savaitraštis, rašantis aktualiomis tiek 
Lietuvai, tiek išeivijai temomis“.

Kitas skaitytojas L. Brukąs iš Ma
rijampolės prieš kurį laiką redakcijai 
parašė: ’’Ačiū už ”EL“ Jame įdomu - 
1/5. Visa kita - kaip kituose laikraš
čiuose. Nereikia kartotis, eikvoti veltui 
brangios vietos. Įdomiausia - publika
cija apie anglą, dainuojantį lietuviškai.

Kitataučio nuomonę
Dirbk ir melskitės: Galutinis Dievo 

planas žmonėms
Neseniai Alfredas Guščius pa

skelbė straipsnį, pavadintą ’’Didysis 
Dievo įsakymas - ekumenizmo pa
grindas“ f’EL“ Nr. 44 (2279). Abso
liutinės meilės principas yra pagal šį 
straipsnį visų žmonių gyvenimo pa
skutinis šaltinis. Visiškai sutinku. 
Noriu truputį tęsti šias mintis.

Turiu rankoje dvi man labai artimas 
knygas: ”Ora et labora. Bažnyčios ir 
kultūros klausimu“ (Lietuvių tautos 
krikšto sukakčiai 1387-1987; 1987) ir 
’’Filosofijos kilmė ir prasmė“ (Lietuvių 
Katalikų Mokslo akademija; Roma; 
1987). Jas man padovanojo jų autorius 
Antanas Maceina. 1978-siais aš buvau 
pakviestas tapti Miunsterio universiteto 
anglistikos profesorium ir turėjau progą 
aplankyti didį lietuvių filosofą jo bute. 
Kalbėjome apie įvairybę klausimų, tarp 
jų, suprantama, pirmoje vietoje apie

Visi turi pamatyti Dievą

Noriu išsakyti savo mintis per
skaičiusi pono Alfredo Guščiaus 
straipsnį ’’Didysis Dievo įsakymas - 
ekumenizmo pagrindas“.

Didysis Dievo įsakymas yra Jo pir
masis įsakymas "Neturėk kitų dievų, 
tiktai Mane vieną.“ Į žydų klausimą, 
koks didžiausias Dievo įsakymas, 
Kristus atsakė: "Mylėk savo Dievą 
visa širdimi, visomis jėgomis, visu 
protu“.

Taip tarp kitų paliepimų Kristus 
paskelbė ir raginimą mylėti priešą, bet 
neįsakė, tokia meilė į Dievo 10 įsa
kymų neįeina. Dievas per pranašus 
paskelbė: "Mano kerštas - aš atker
šysiu“; kadangi žmogus savo priešui 
niekada nėra pilnai pajėgus atkeršyti, 
protingiau tai pavesti Dievui.

Noriu patikslinti

1993 m. lapkričio 13-20 d. "Euro
pos lietuvyje“ (Nr. 45) Aleksandras 
Šidlauskas savo straipsnyje "Artėja 
dainų šventė“ tarp kitko rašo: "Neatsi
lieka ir kitų kraštų lietuviai. Jungtinės 
JAV ir Kanados lietuvių dainų šventės 
rengiamos nuo 1956 m.“

Kadangi aš gyvenu Amerikoje, ra
šysiu tik apie toje šalyje ruošiamas 
dainų šventes.

Senųjų ateivių lietuvių dainų šven
tės buvo ruošiamos daug daug anks

Ačiū! Ją nusiunčiau ’Tiesai“, ’’Lietu
vos aidui“, ’’Respublikai“, kad per
spausdintų, supažindintų Lietuvą. Pa
žiūrėsime“. Ponas L. Brukąs išsakė 
įvairių pasiūymų, kaip rasti daugiau 
skaitytojų, dalis tikrai įdomūs ir bus 
įgyvendinti.

Įdomią istorinę apžvalgą apie Ka
raliaučiaus problemą redakcijai at
siuntė Jonas Gediminas Pavalkis 
(kaip pats prisistatė, žurnalistas, ūki
ninkas) iš Šakių rajono. Jis rašo, kad 
Rusijos kariuomenė turi būti išvesta 
ne tik iš Latvijos, Estijos, bet taip pat 
iš Karaliaučiaus srities, nes jos buvi
mas ten dar tebefiksuoja Antrojo pa
saulinio karo padėtį. Pribrendo laikas 
tuo rūpintis ir mūsų vyriausybei. ’’Mū
sų valdžiai ir diplomatams reikia nebi
joti išreikšti savo poziciją, pagrįsti 
Lietuvos teisę į visą Mažąją Lietuvą. 
Aišku, kad parako statinės savo užnu
garyje mes nepakęsime. Kraštas turėtų 
būti pavestas mūsų administracijai ir 
deaneksuotas“, rašo J. G. Pavalkis.

Kai kurie Lietuvoje gyvenančių 
”EL“ skaitytojų laiškai redakciją Vil
niuje pasiekia per... Londoną. Prime
name visiems, kad Didžiojoje Britani
joje dirba ”EL“ administracija. Kūry
binis kolektyvas, redaktoriai įsikūrę 
Vilniuje, prašome laiškus mums siųsti 
tiesiai adresu: A. Strazdelio 1, Vilnius 
2600. Juos gausime greičiau, skaityto
jams, ypač vietiniams, pigiau kainuos.

Vienas iš laiškų, kuriuos gavome 
per Lodoną, Žydrūno Pilitausko iš 
Telšių apmąstymai apie Lietuvos 

filosofinius dalykus. Kaip kalbo- 
tyrininkui man labai svarbu buvo iš
girsti, kas, filosofo nuomone, yra svar
biausi tikslai žmogaus gyvenime. Ma
ceina labai aiškiai dėsto savo pažiūras 
abiejose minėtose knygose. Noriu tik 
viena smulkmena pakoreguoti Macei
nos mintį. Visiškai patikima tradicinė 
galvosena, kad vienuolyno idealai dau
geliu atvejų padeda žmogui. Bet man 
atrodo, kad dabar laikas reinterpretuoti 
maldos ir darbo vaidmenį. Mūsų pa
saulyje darbas gali tik pareikšti, kad tai 
yra kreipimasis į kitą, ir šitas kreipima
sis turi tapti pirmu žingsniu mūsų gy
venime. Malda bus tik galima, jeigu 
žmonės susirenka. Vieno vienintelio 
žmogaus malda netenka savo prasmės 
moderniame pasaulyje. Jeigu nesikrei
piame pirmoje vietoje į mūsų artimą ir 
kaimyną, mes prarandame viską.

Minėto ”EL“ straipsnio autorius 
rašo, kad esminė Kristaus sėkmės 
priežastis - neutralus santykis su to 
meto Romos politika, atsisakymas 
kelti riaušes arba sukilimus prieš to 
meto valdžią.

Esminė Jo sėkmė pasireiškė ne 
Romos imperijoje, bet jai žlugus. Jis 
nekėlė riaušių ne todėl, kad pataikavo 
Romai ar jos bijojo ar sau naudos ieš
kojo, o paprasčiausiai todėl, kad Jo 
karalystė ne iš šio pasaulio ir kad Jis 
už visas pasaulio valdžias galingesnis.

Kristus patarė nebausti savo priešų 
todėl, kad Dievas juos baudžia, nes 
parašyta: "Tavo atlaidumas priešui, 
žmogau, sukrauna žarijas ant tavo 
priešo galvos ir Dievo bausmė ant jo 
krinta“ (ištrauka iš psalmės). Kol iš 

čiau negu Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto išeivijoje su
kurtoji Lietuvių Bendruomenė pradėjo 
ruošti dainų šventes Amerikoje.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto sukurtoji Lietuvių Bendruo
menė, pradėjusi ruošti dainų šventes, 
senųjų ateivių rengtas dainų šventes 
ignoravo ir nekreipdama dėmesio į 
spaudos pastabas ir patarimus pradėjo 
naują dainų švenčių numeraciją 
Amerikoje. 

skautų sąjungos veiklą. Prieš kurį lai
ką S. Kasparas redakcijai į Vilnių at
siuntė Londone gautą Marytės Pet
rauskienės iš Marijampolės laišką. 
Jame rašoma: ”Aš auginu 10 vaikų. 
Man 38 metai, vyrui 45 metai. Vy
riausiam sūnui 19 metų, jauniausiai 5 
metukai. Jauniausioji gal nuo blogo 
maisto ar nuo ilgos kokliušo ligos už
sikrėtusi tuberkuliozės virusu. Neturi 
atsparumo organizmas. Gali sirgti ir 
daugiau vaikų, nes prastas maistas, 
nėra kuo aprengti. Dažnai serga plau
čių ligomis, sušąlą. Valdžia niekuo 
nesiruošia padėti. (...) Vaikai jau ir 
mėsos skonį pamiršę. Duoną, bande
les, pieną normuoju. Aš be sveikatos, 
uždirbu mažai, nes dirbu ne pilną dar
bo dieną. Man nesveika širdis, hiper
tonija. Vyras prieš pusantrų metų susi
žeidė darbe ranką, plaštaką, pirštus... 
Dirba beveik viena ranka (...). Man 
taip sunku, kad nežinau kaip Jums ir 
išsakyti, mano ponai!“ M. Petrauskie
nė prašė paskelbti jos adresą (R. Juk
nevičiaus g. 3-1, Marijampolė 4520), 
gal užsienyje atsiras geradarių, kurie 
padėtų jos šeimai.

Tikimės, kad laiškų redakcijos paš
te nemažės ir kitąmet. Kažin ar visus 
juos galėsime paskelbti, kaip buvo ir 
šiemet, nes kartais autoriai kelia tik 
jiems patiems rūpimą, aktualų klausi
mą (ir tenka atsakyti asmeniškai) arba 
aprašo gana smulkų, nereikšmingą 
įvykį, faktą.

Už visus laiškus dėkojame, vi
siems jų autoriams linkime kuo ge
riausios kloties kitais metams.

ELR

Smurtas labai apgailėtinas mūsų 
pasaulio fenomenas. Mes galime rasti 
naujus gyvenimo būdus, jeigu tik ma
tome draugų aplink mus ir nebijome 
priešų.

Pagal Dievo paskutinį planą visi 
turime savo vietą šiame pasaulyje. 
Mūsų kiekvieno uždavinys yra veikti 
kitų labui: šiuo keliu eidami rasime 
savo vietas greitai besikeičiančiame 
pasaulyje.

Į klausimą ”Ko siekia Bažnyčia, 
skleisdamasi pasaulyje?“ Maceina 
duoda tokį atsakymą: "Ne ko kito, 
kaip naujo žmogaus santykio su Die
vu“. Mano nuomone, dabar dar svar
besnis žmogaus santykis su žmogumi. 
Tai yra pirmas etapas: DIRBK. Antras 
laipsnis seks automatiškai: MELS
KIS. Bet, mano nuomone, tai turi tap
ti: MELSKITĖS. Šia prasme norė
čiau, kad Maceinos mintys būtų skai
tomos ir interpretuojamos šio šimtme
čio gale.

Alfred Bammesberger 
Vokietija 

dviejų priešiškų stovyklų Lietuvoje tik 
viena žiūrės į Dievą, o kitąjį ignoruos, 
tol Lietuvoje nebus santaikos.

”EL“ išspausdintame straipsnyje 
minėtos Nijolės Sadūnaitės priešai 
nėra suklydusieji, o tyčiniai nusikaltė
liai, ir savo maldomis ji užtrauks jiems 
didesnę Dievo bausmę negu pati atly
ginti galėtų. Paminėtieji kunigai už
miršo didįjį Dievo įsakymą: "Neturėk 
kitų Dievų, tik Mane vieną“. Įleisdami 
Brazauską, jie pasitarnavo jo dievui, 
ne savo.

Ponas A. Guščius užmiršta vieną 
sąlygą, kad jo vadinamas, bet nesantis 
didysis Dievo įsakymas (žmonių ir 
priešų meilė - ELR) bus tik tada švie
sioji žmonijos Viltis ir Garantija, kada 
visi žmonės be išimties pamatys Die
vą.

Elena Lunskytė 
Vokietija

Tad "Europos lietuvio“ paskelbtas 
teiginys, kad jungtinės JAV lietuvių 
dainų šventės rengiamos nuo 1956 m., 
nėra teisingos ir klaidina mažiau ap
siskaičiusius skaitytojus ir skaitytojas, 
ypač gyvenančius ir gyvenančias 
Lietuvoje.

Petras Pagojus 
JAV, Detroitas

ELR: Gaila, kad malonusis skaity
tojas neparašė plačiau apie tas lietuvių 
dainų šventes, kurios vyko Amerikoje 
iki 1956 metų. Gal jis ar kiti skaityto
jai dar parašys apie tai.

Prieš kurį laiką gavome "Europos lietuvio“ skaitytojo pono Juozo 
Gudyno, gyvenančio Anglijoje, Birminghame, laišką, tauriame jis bėdojo 
negavęs kelių ”EL“ numerių ir klausė: ar redakcija neišsiuntė, ar jie dingo 
dėl blogo paštininko ir jo maišo su skyle? Atsakydami autoriui pranešėme, 
kad redakcija laikraščius išsiunčia tvarkingai visiems prenumeratoriams, 
deja, kartais juos nuvilia pašto tarnybos. Ponui J. Gudynui dar kartą 
išsiuntėme negautus numerius.

Nuotraukoje: ”EL“ skaitytojas Juozas Gudynas iš Birminghamo.

Gaila ’’Europos lietuvio“

Kol "Europos lietuvis“ dar buvo 
spausdinamas Londone, visi taip ne
kantriai kiekvieną savaitgalį jo lauk
davom. Kartais, kai pavėluodavo, ne 
tik vienas kito klausinėdavom, ar gavo 
”EL“, bet taip pat ir redakciją, ir pašte: 
kas atsitiko, dėl ko vėluoja? Bet dabar 
jau visuomet vėluoja. Būna, kad pa
klausi ką nors, ar gavo ”EL“, atsako 
”Jo“, bet prideda: nieko gero nebera
šo. Nors dabar jau gauname aštuonis 
puslapius, kartais net dvylika, nemažai 
labai ilgų straipsnių kaip "Ritos virtu
vė“ ir panašių, skaitai ir negali supras
ti, ką autoriai nori pasakyti. Be to, dar 
vis pridėdama visokio šlamšto, viso
kių žodžių, kurie taip žemina mūsų 
gražią lietuvių kalbą. Arba štai per ke
lis numerius išspausdinti "Kultūros 
darbuotojo užrašai“. Aprašo, kaip dai
nininkus vežė į 1955 metų Dainų 
šventę: "Prekinis traukinys bildėjo per 
Lietuvą. Ne, ne į sibirus jis mus gabe
no...“ Bet tas traukinys tikriausiai ne
seniai buvo grįžęs iš Sibiro, gal jis nu
gabeno ten ir jų tėvelius, gimines, bet 
jie visi linksmi dainavo patriotiškas 
liaudies dainas, tikriausiai, nepamiršo 
užtraukti ir "Katiušą"... Aišku, negali
ma stebėtis, juk ilgus rusų okupacijos 
metus Stalino saulės švietėjai ir jų 
auklėtiniai šmeižė, niekino Lietuvos 
istoriją ir jos kalbą!

Neseniai p. S. Kasparas klausė "Ar 
jau laidosime "Europos lietuvį“? (Nr. 
41). Tikrai būtų labai liūdna be "Euro
pos lietuvio“, nutrūktų ryšiai tarp 
DBL S-gos ir DB lietuvių bendruo
menės. Autorius pasiūlė prenumeratos 
mokestį pakelti iki 40-45 svarų me
tams, tas reiškia dvigubą kainą. Tenka 
girdėti, kad jau daug kas "Europos lie
tuvį“ prenumeruoją susidėję keli, kiti 
galvoja ”EL“ pakeisti Lietuvoje lei
džiamais laikraščiais. Išeitų, kad skai
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RAŠOMOSIOS MAŠINĖLĖS - parduodame ir pristatome 
OPTIMA rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu - £160.

Rašomoji juostelė (cartridge) - £4.00.
Klaidų atitaisymo juostelės (cartridge) 2 - £4.00.
PINIGINĖS DOVANOS - pervedame pinigines dovanas tuo

jau gavus užsakymą. Pervedimo mokestis 3% plius pristaty
mo ir iškeitimo į pageidaujamą valiutą mokestis - £15.00
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tytojų skaičius mažėja, o ne daugėja. 
Nors paskutiniu laiku "Europos lietu
vis“ kiek įdomesnis pasidarė, gal jau 
nebedaug beliko mūsų direktorių arba 
buvusių, kurie dar neaprašė savaitraš
tyje savo praleisto ilgo laiko pas gimi
nes Lietuvoje.

Atrodo, kad mūsų direktoriai pada
rė didoką klaidą, kad pradėjo leisti 
"Europos lietuvį“ Vilniuje. Sakė, nori 
padėti Lietuvai, savaitraštis ten atsis
tos ant savo kojų, nebereikės paramos 
iš L. N. Bendrovės. Bet kaip pasirodė, 
dabartiniu laiku parama gal dar dau
giau reikalinga. Be to, gal "Europos 
lietuvio“ administracija mažai rūpina
si dėl savaitraščio leidimo ir persiunti
mo kainos, tikriausiai galėtų iš dabar
tinio voko padaryti du vokus, tai su
taupytų kiek, ir mes gautume nesuplė
šytą ne tik voką, bet ir laikraštį. Taip 
pat galėtų spausdinti ant plonesnio po
pieriaus, tikriausiai kainuotų kiek ma
žiau. Tikrai būtų labai gerai, kad vėl 
būtų galima perkelti "Europos lietu
vio“ spaustuvę į Angliją.

Aišku, galima apie viską svajoti, 
gal ir ”EL“ redaktoriai tikėjosi grįžę į 
Lietuvą surasti jaunystės svajones, 
tapti teatro arba kino žvaigždėmis! To 
gal ir nebesurado, bet bendraminčių 
tikrai rado, nes "Europos lietuvis“ pa
sidarė kultūros savaitraštis, nebe toks, 
kaip anksčiau. Aišku, gerai tiems, kas 
centre gyvena pasiekę aukštus moks
lus, su visokiais titulais, bet provinci
joje mažai yra moksleivių, daugumas 
mažamoksliai, kaip ir aš, tai tokie kul
tūriniai straipsniai nelabai įdomūs. 
Aišku, visų niekuomet nepatenkinsi.

Linkiu kuo geriausios sėkmės leisti 
toliau "Europos lietuvį“

Su pagarba
Juozas Kuliukas 

Anglija, Nottingham
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Įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Seimas patobulino 
prevencinio sulaikymo 

tvarką
Gruodžio 15 d. Seimas kaip reta 

vieningai (72 balsai už, ne vieno prieš, 
5 susilaikė) pritarė Baudžiamojo pro
ceso kodekso (BPK) papildymui 
straipsniu apie asmens prevencinį su
laikymą. Prevencinio sulaikymo 
nuostata į Operatyvinės veiklos įstaty
mą buvo įrašyta šių metų liepos mė
nesį. Laikinojo įstatymo galiojimo ter
minas baigiasi gruodžio 31-ąją. Pagal 
šį įstatymą iki lapkričio 15 d. buvo su
laikyta daugiau kaip 220 asmenų. 
Laisvėn išleisti 45, 79 sulaikytiems iš
keltos baudžiamosios bylos, 7 jau ati
duotos teismui. Daugelio teisėsaugos 
bei teisėtvarkos pareigūnų nuomone, 
prevencinis sulaikymas padėjo kovoti 
su nusikalstamumu, todėl jie pasisakė 
už šio įstatymo pratęsimą. Naujasis 
BPK straipsnis įsigalios nuo 1994 m. 
sausio 1 dienos ir bus taikomas lygiai 
metus.

Naujovė, kurios nebuvo ankstes
niajame įstatyme: apylinkės teismo 
pirmininkas, Aukščiausiojo Teismo 
pirmininko pavaduotojas ar teisėjas 
per 48 valandas turi nuspręsti, ar as
muo sulaikytas pagrįstai.

’’Vakarinėse naujienose“ rašo, kad 
Lietuvos piliečiai, turintys 25-erius 
metus, Vyriausybės nustatyta tvarka 
nuo kitų metų kovo 1 d. gali savigy
nos tikslu įsigyti ir turėti su savim vie
ną ne daugiau kaip 2 mm kalibro pis
toletą ir jo šaudmenų.

Konstitucinis teismas apie 
turto konfiskavimą

Konstitucinis Teismas nutarė, kad 
Respublikos Baudžiamojo kodekso 
normos, nustatančios turto konfiska
vimą, ir Baudžiamojo kodekso 93 
straipsnio 1 ir 2 punktai, kuriuose nus
tatoma nusikalstamu būdu įsigytų 
pinigų, daiktų perdavimo teisėtiems 
savininkams ar valstybės nuosavybėn, 
taip pat nusikaltimo įrankių kon
fiskavimo tvarka, neprieštarauja Lie
tuvos Respublikos Konstitucijai, pra
nešė ELTA. Ši byla buvo tiriama 
Aukščiausiojo Teismo prašymu.

Pašarų siunta iš Italijos
l Klaipėdos uostą atplaukė laivas, 

atvežęs daugiau, kaip 6 tūkstančius 
tonų pašarų iš Italijos. Tokia labdaros 
siunta šiemet Lietuvą pasiekia jau 
devintąjį kartą, informavo Eltą Italijos 
ambasada.

Iš viso Italijos vyriausybė yra neat
lygintinai paskyrusi mūsų žemdir
biams daugiau kaip 51 tūkstantį tonų 
kombinuotųjų pašarų. Lėšos, gautos 
pardavus šiuos pašarus, kaupiamos 
specialaus Italijos ir Lietuvos fondo 
sąskaitoje. Pagal dvišalį susitarimą 
pinigai skiriami įvairiems Lietuvos 
plėtojimo projektams.

Kaip Lietuvai tapti antrąja Šveicarija?
Didieji Vokietijos komerciniai 

bankai gana rimtai galvoja kurti savo 
atstovybes Lietuvoje. Visi Vokietijos 
automobilių gamintojai jau turi atsto
vus Vilniuje, savo tinklu apima Kauną 
ir Klaipėdą. Daug gerą vardą turinčių 
firmų pačios arba per jų pasamdytas 
konsultacines firmas ieško kelio savai 
veiklai Lietuvoje. Verslininkai, kurie 
drįso prieš metus ar daugiau pradėti 
dirbti, didina savo investicinį kapitalą, 
nes jiems tai apsimoka.

Iš kur atsirado tokių rimtų firmų 
vadovų pasitikėjimas Lietuva? Kaip iš 
daugelio pokalbių išaiškėjo, per pas
kutinius mėnesius jie ir jų analitikai 
susidarė tokį Lietuvos vaizdą: Bra
zauskas, kad ir senas komunistas, per 
savo kalbas ir pasirodymus įtikino, 
kad Lietuva yra pasiryžusi tapti Euro
pos Sąjungos nare ir kuo greičiau 
prisitaikyti prie jos normą. Šleževičius 
stengiasi civilizuotai bendrauti su 
savo artimais kaimynais. Jo ir Rusijos 
premjero susitikimai ir pasirašytos su
tartys, manoma, atves prie to, kad per 
Lietuvoj gaminamą produkciją bus 
atviros durys į Rusijos rinką. Lietuva 
praktiškai neturi mažumų problemų

’’Draugas“ Vilnių pasiekia 
per savaitę

”EL“ redakcija buvo nustebusi, kai 
gruodžio 11 dieną gavo paketą su ga
na naujais Amerikos lietuvių dienraš
čio ’’Draugas" numeriais - naujausias 
gruodžio 4-osios. Dar neseniai šis 
laikraštis, apsikeitimo tvarka siunčia 
mas ”EL“ redakcijai, keliaudavo į 
Londoną beveik šešias savaites. Dar 
kažkiek laiko praeidavo, kol jis pa - 
siekdavo Vilnių. Pastaruoju metu su 
’’Draugo“ redakcija buvome sutarę, 
kad ji siųstų dienraštį ”EL“ Vilniuje, 
tačiau tai trukdavo mėnesį. Kad 
’’Draugas“ greičiau pasiekia skaityto
jus Vilniuje yra Čikagos turistinės 
agentūros ’’G.T. International“ nuo
pelnas. Kaip ”EL“ pasakė agentūros 
filialo Vilniuje darbuotojai, laikraščius 
atskraidina ’’Lufthansos“ lėktuvai, o 
Vilniuje jis yra išplatinamas.

Dėkojame “Draugo“ redakcijai už 
siunčiamą laikraštį. Tikimės, kad 
kitąmet, operatyviai gaudami dienraš
tį, galėsime pranešti apie “Draugo“ 
įdomesnes publikacijas.

Lietuvos premjero 
pokalbiai Danijoje

Gruodžio 14 d. Danijos užsienio 
reikalų ministras Niels Helveg Peter
sen ministro pirmininko Adolfo Šleže
vičiaus garbei surengė pietus, pranešė 
ELTA. Pokalbyje aptarti įvairūs tarp 
tautinio gyvenimo klausimai, dvišalio 
bendradarbiavimo perspektyvos.

Lietuvos delegaciją priėmė Dani
jos kooperacijas ir vystymo ministrė 
Heile Degn. Ši ministerija koordinuo
ja finansinę, techninę paramą, teikia
mą Rytų ir Vidurio Europos valsty
bėms pagal Danijos vyriausybės prog
ramas. H. Degn informavo apie Da
nijos vyriausybės siekius stiprinti tei
kiamą paramą labiau atsižvelgiant į 
Lietuvos poreikius.

Danijos telekomunikacijų kompa
nijos “Ericsson“ būstinėje įvyko susi
tikimas su Danijos pramonininkais. 
Diskusijose dalyvavo stambių Danijos 
kompanijų atstovai.

Danijoje A. Šleževičius susitiko su 
tos šalies ministru pirmininku Poul 
Nyrup Rasmussen.

Baltijos šalių prezidentų 
susitikimas Taline

Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezi
dentai A. Brazauskas, G. Ulmanis ir 
L. Meris gruodžio 15-ąją Taline ap
tarė galimus Rusijos vidaus ir užsienio 
politikos pokyčius po gruodžio 12- 
osios rinkimų. Prezidentai konstatavo, 
jog kadangi daug balsų rinkimuose 
gavo nacionalistinės jėgos, būtina 
konsoliduoti ir stiprinti demokratiją 
Vidurio ir Rytų Europoje. Baltijos 
valstybių vadovų pareiškime ragina
ma NATO gilinti bendradarbiavimą 
su Baltijos valstybėmis.

(kaip Estija ir Latvija). Žmonės yra 
darbštūs, krašto intelektualinis lygis 
pasigėrėtinas, jis atviras pasauliui.

Stebuklų šalis, pagalvoji tai girdė
damas. Kai vokiečiams pradedi pasa
koti apie kitas negeroves, kurios dabar 
egzistuoja (aišku, ne viską detaliai pa
sakoji, kaip, pavyzdžiui, kai kurie Lie
tuvos politikai, nenori apteršti savo 
gimtąjį lizdą), jie numoja ranka, patar
dami pasižiūrėti į kitus postkomunis
tinius kraštus ir į pačią Rytų Vokietiją, 
kur reikalai taip sunkiai sekasi, nes ten 
socializmo išlepinti žmonės pamiršo 
dirbti.

Kaip pasiekti, kad Lietuva taptų ant
rąja Šveicarija Europoje? Atsakymas 
yra gana paprastas, pavyzdžiu gali 
pasitarnauti Čekija. Pats premjeras tu
rėtų imtis iniciatyvos ir paskatinti (raš
tu!) visus rimtus investitorius, jiems 
rasti laiko pokalbiui. Reikėtų sudaryti 
darbo grupę, kuri “išvalytų“ įstatymus, 
nutarimus, nusistovėjusią tvarką, ne
atitinkančių Europos Sąjungos normų. 
Tada savaime atplauks ypač švarus ka
pitalas į kraštą, kuriuo lietuviai galės 
naudotis savo gerovei kelti.

Romas Šileris

Trijų valstybių prezidentai taip pat 
dalyvavo Baltijos strateginių ir tarp 
tautinių tyrimų instituto, kurio pirmoji 
konferencija įvyko Taline, tarptautinės 
valdybos posėdyje. Baltijos strateginių 
ir tarptautinių tyrimų institutas įkurtas 
Estijos prezidento Lennarto Merio ini
ciatyva ir veikia jo globojamas. Svar
biausias instituto tikslas - tirti ir spręsti 
Šiaurės Europos ir Baltijos jūros ba
seino šalių saugumo problemas.

Frankfurte susibūrė 
Lietuvos jaunimas

Pagaliau pribrendo laikas susiburti 
Frankfurte esančiam jaunimui iš Lie
tuvos. Gruodžio 11 dieną buvo įkurta 
Frankfurto Lietuvos studentų ir jauni
mo draugija. Į steigiamąjį suvažiavi
mą atvyko 9 studentai, kurie šiuo 
metu mokosi Frankfurte universitete, 
per 18 mergaičių, kurios dirba kaip 
vaikų auklės (au pair) Frankfurte ir 
apylinkėje ir mokosi vokiečių kalbos.

Studentų ir bendrai jaunimo iš Lie
tuvos Frankfurte yra daugiau, kuriuos 
tikimasi pamatyti kitame suvažiavime 
vasario mėnesį.

1 vadovybę buvo išrinkti studentai: 
ekonomistė Lina Paperickaitė, biolo
gas Tomas Sūdavičius ir teisininkas 
Egidijus Šileikis. Naujai įkurta organi
zacija ir jos vadovai tikisi, kad prie jų 
prisidės ir kiti studentai iš Lietuvos, 
besimokantys Vokietijoje. Norima ar
timai bendradarbiauti ir su Vokietijos 
lietuvių jaunimo sąjunga (išeiviais).

Romas Šileris

Seminare bandyta spręsti 
konfliktus Rytuose

Oxforde, Taylorian Institute, gruo
džio 11 d. vyko seminaras “Rytdienos 
konfliktai ir priverstinė migracija“. Jis 
surengtas pagal Oxfordo universiteto 
emigracijos studijų programą. Po karo 
ramiai gyvenusi Vakarų Europa, su
skilus sovietiniam lageriui, įgijo naują 
galvos skausmą - Rytų Europą. Va
karus gąsdina nestabili Rusijos pa
dėtis, postsovietinėse šalyse įsivyravu
sios nacionalizmo, rasizmo tendenci
jos, nesibaigiantis karas Jugoslavijoje, 
kruvini konfliktai Kaukaze ir Centri
nėje Azijoje. Vienos dienos Seminaro 
dalyviai savo pranešimuose ir bandė 
gvildenti šias temas. Dr. Tamara Dra- 
gadze iš Londono Slavų ir Rytų Euro
pos studijų mokyklos kalbėjo apie 
Kaukazo problemas, dr. Shirin Akiner 
iš Rytų ir Afrikos studijų mokyklos 
Londone aptarė Centrinės Azijos 
respublikų situaciją, dr. Neil Melvin 
kalbėjo apie buvusias sovietines res
publikas, du pranešėjai iš Bradfordo 
universiteto nagrinėjo padėtį Pabaltijo 
valstybėse. Diskusijoje “Grupė diplo
matų aptaria savo veiklos sritis“ daly
vavo Estijos, Latvijos, Armėnijos, Ru
sijos ambasadų darbuotojai. Vieną iš 
pranešimų šia tema skaitė Lietuvos 
Respublikos ambasados pirmasis sek
retorius Algis Misevičius.

ELI

ELR: Kazys Baronas iš Vokieti
jos savo laiške rašo, kad savaitraš
tyje “Bild am Sonntag“ atspausdin
tas straipsnis ”Der Kommunismus 
ist tot, die Kommunisten leben“ 
(Komunizmas miręs, komunistai 
gyvena). Patalpintos 25 buvusių KP 
sekretorių nuotraukos. Prie A. Bra
zausko nuotraukos yra toks priera
šas: “prezidentas, komunizmo refor
matorius. Būdamas KP vadu, kovo
jo su Gorbačiovu už nepriklausomy
bę ir daugpartinę sistemą, pavers
damas KP Lietuvos demokratine 
darbo partija“. Toliau savaitraštis ra
šo, kad A.Brazauskas sausio mėnesį 
laimėjo prezidento rinkimus. Lenkas 
Valdemaras Pawlak ir lietuvis A. 
Brazauskas yra reformatoriai, savo 
praeitimi komunistai, privertę savo 
partijų kadrus veikti demokratinės 
konkurencijos sąlygomis. Pusę pus
lapio savaitraštis paskyrė Vidurio, 
Rytų Europos ir dalinai Azijos že
mėlapiui (Kirgizija, Tadžikistanas, 
Uzbekistanas, Turkmenistanas ir 1.1.) 
su “Litauen, Lettland, Estland. Po- 
len, Tschechen" ir t. t. užrašais bei 
valstybių sienom.

DBLS ir LNB direktorių valdybos 
pranešimas

Šiuo pranešam, kad 1994 m. sausio mėn. 15 d. 
Lietuvių Namuose Ladbroke Gardens 2, London W11 
2PT įvyks nepaprastas Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos narių ir Lietuvių Namų Bendrovės akcinin
kų suvažiavimas.

Pradžia:
DBLS - 13.00 vai.,
LNB - 15.15 vai.

Darbotvarkėje:
Lietuvių Namų Bendrovės finansai ir
Lietuvių Namų ateitis.

DBLS skyriaus Tarybai ir LNB akcininkams bus 
išsiųsti specialūs pranešimai.

DBLS ir LNB direktorių valdyba

DBLS CENTRINIO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Sausio mėn. 9 d., sekmadienį 14.30 vai., Lietuvių 
Namuose, Ladbroke Gardens, Londone.

Šaukiamas metinis Skyriaus narių susirinkimas. Turės būti 
aptarta sausio 15 d. įvyksiančio specialaus suvažiavimo 
uždaviniai - tolimesnė DBLS veikla, Lietuvių Namų pertvarky
mas ir finansavimas, finansinė parama ”EL“ leidimui.

Kviečiame visus narius dalyvauti, nes nuo Jūsų pri
klausys tolimesnė Sąjungos veikla ir Lietuvių Namų 
egzistencija.

DHLS CS valdyba

LIETUVIŲ SODYBA

1994 m. sausio 8 d., 3.30 vai., Sodyboje šaukiamas 
YPATINGAS SUSIRINKIMAS

apsvarstyti gyvybinius Lietuvių Namų Londone 
ateities reikalus ir išrinkti atstovus į susirinkimą 

Londone (1994 m. sausio 15 d.) 
įvadai svarbu!

Prašome kuo skaitlingiausiai dalyvauti.
H I2I3f3JSf3J3f3J3J31EI2f3f3jSfSJ3fSf312J&r31SJ3f5I313JSI3J3It213f51SfSJ

RENGINIAI MANČESTERYJE
Naujųjų metų sutikimas

LKV S-gos “Ramovės“ Mančesterio skyrius kartu su MLS klubu rengia 
Naujųjų 1994-ųjų sutikimą. Pradžiai galite atsinešti savo maisto, vėliau duos 
rengėjai.

Visus prašome gausiai dalyvauti
Rengėjai

Klubo narių susirinkimas
ML Soc. klubas sausio 9 d., sekmadienį, 4 vai. p. p„ šaukia metinį narių 

susirinkimą, kuriame Valdyba ir Revizijos komisija padarys pranešimus, bus 
nagrinėjami klubo reikalai ir renkama Valdyba 1994 metams.

Kvorumui (ketvirčiui) minėtą valandą nesusirinkus, susirinkimas bus 
atidėtas vienai valandai, o po to įvyks neatsižvelgiant į susirinkusių narių 
skaičių.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Klubo valdyba

Ramovėnų susirinkimas
LKV S-gos "Ramovės“ Mančesteryje skyrius sausio 22 d., šeštadienį, 6 

vai. vakare šaukia visuotinį metinį susirinkimą, kuriame Valdyba bei 
Revizijos komisija padarys pranešimus, bus nagrinėjami skyriaus reikalai ir 
renkama nauja Valdyba 1994 metams.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Skyriaus valdyba

PAIEŠKOS

Ieškau tėvo brolio KAZLAU- 
ČIŪNO KAZIMIERO, Mykolo 
(arba jo vaikų), gimusio apie 1920 
m. Bliūdžiu km., Panevėžio raj., 
karo metais iš fronto emigravusio į 
Angliją.

Ką nors žinančius apie Kazi
mierą Kazlaučiūną labai prašau 
pranešti adresu:

Laima Kazlaučiūnaitė, 
Žemaičių 28-46, 
5307 Panevėžys, 
Lietuva.

Valentinas Vilbikas ieško dė
dės ANTANO UŠILOS, Miko, 
gimusio 1927 m. Barčių km., Va
rėnos valsč.

Po karo apsigyvenęs Škotijoje, 
iki 1949 m. susirašinėjo su motina.

Žinančius jo adresą ar likimą 
prašome pranešti šiuo adresu:

British Red Cross,
9 Grosvenor Crescent, 
London SVV1X 7EJ. 
Gt Britain

arba
B. Butrimui,
2 Ladbroke Gardens, 
LondonWll 2PT, 
GL Britain.
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LONDONE
DBLS SKYRIAMS, 

TARYBOS NARIAMS IR 
ORGANIZACIJOMS

Gerbiamieji,
Šiuo pranešame, kad DBLS Cent

ro valdyba savo posėdyje š. m. lap
kričio 6 d. nutarė sušaukti nepaprastą 
sąjungos suvažiavimą, kuris įvyks 
1994 sausio 15 d., 14.00 vai.. Lietuvių 
Namuose, 2, Ladbroke Gardens, 
London Wil 2PT.

Šio nepaprasto suvažiavimo tikslas 
yra apsvarstyti Lietuvių Namų Bend
rovės (LNB) direktorių valdybos rezo
liuciją (ją spausdiname žemiau - ELR) 
ir įgalioti Centro Valdybą (CV) bal
suoti Bendrovės suvažiavime pagal 
DBLS skyrių atstovų nutarimą.

Jau keli metai direktorių valdyba

LIETUVIU
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.

Įėjimas iš Hackney Road.
Tel. 071 739 8735
Pamaldos sekmadieniais -
9 ir 11 vai.

Artimiausia požeminė stotis - 
Bathnal Green centrine linija.

Autobusai iš miesto centro: 
26, 48, 55.

PAMALDOS
Nottingham - gruodžio 25 d., 

Kalėdose, 11.15 vai., Židinyje.
Manchester - gruodžio 25 d., 

12.30 vai.
Manchester - gruodžio 26 d., 

12.30 vai.
Nottingham - gruodžio 26 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Nottingham - sausio 2d., 11.15 

vai., Židinyje.
Bradford - sausio 2 d„ 12.30 vai. 

buvo susirūpinusi pagrindiniu remon
tu Lietuvių Namuose tiek viduje, tiek 
ir lauko pusėj, kas pareikalaus nepa
prastai didelių finansų.

Namų struktūrinė padėtis neleidžia 
toliau atidėlioti to svarbaus projekto. 
Dėl to CV ir nutarė sušaukti nepapras
tą suvažiavimą tam reikalui aptarti ir 
gauti sąjungos narių pritarimą. Nega
vus pritarimo būtume priversti šiuos 
namus parduoti ir pirkti kitus mažes
nius.

Kviečiame skyrius ir organizacijas 
siųsti savo susirinkimuose rinktus ats
tovus. Primename, kad atstovas gali 
atstovauti tik savo skyriui ir organi
zacijai.

Šį DBLS ir LNB suvažiavimą 
numatome pravesti per vieną dieną, 
bet norintieji pernakvoti kviečiami 
pranešti valdybai. Centras pagal reika
lą sutinka padengti DBLS atstovų 
keliones ir nakvynę.

Šiame suvažiavime galioja praeito 
metinio suvažiavimo skyrių narių 
sąrašai.

Iki pasimatymo suvažiavime.
Vincent O'Brien 

DBLS Centro Valdybos Sekretorius 

LIETUVIŲ NAMU BENDROVĖS
DIREKTORIŲ VALDYBOS 

REZOLIUCIJA:
"Pagal Lietuvių Namų Bendrovės 

(LNB) galiojančių įstatų 96 numerio 
nurodymus, LNB akcininkai įgalioja 
LNB direktorius užtraukti paskolas iki 
300,000 svarų sumos, su tikslu atlikti 
remontus LNB nuosavybėse 1/2 Lad
broke Gardens, London W11 2PT, o 
taip pat ir Sodyboje, Headley Park, 
Bordon, Hants.“

1994 M. KALENDORIUS

Atsiprašome ”EL“ skaitytojų, kad nesuspėjome 
paruošti ir atspausdinti 1994 m. kalendoriaus.

Tiems ”EL“ skaitytojams, kurie už kalendorių jau yra 
įmokėję - užskaitysime už 1995 m. kalendorių.

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

BRITU PABĖGĖLIU 
TARYBOS METINIS 

SUSIRINKIMAS

Šis 11-tasis Britų pabėgėlių Tary
bos metinis susirinkimas įvyko 1993 
metų gruodžio 1 dieną Westminster 
Hall, Londone. (Beje, čia tuojau po 
karo surengta pirmoji Jungtinių Tautų 
asamblėja).

Susirinkimo prezidiumą sudarė 
Tarybos pirmininkas lordas Clinton 
Davis, Tarybos direktorius Alf. 
Dubs. Auditorių BDO Binder Ham- 
ley atstovavo John Cholmely. Susi
rinkimo sekretorė Anne Heaton- 
Armstrong.

įstatyminė susirinkimo programa 
vyko be didelių diskusijų. Šiek tiek 
buvo liūdnesnių pasisakymų po audi
torių pranešimo, kad Britanijos vidaus 
reikalų ministerija neištesėjo savo įsi
pareigojimo skirti įnašą pabėgėlių pa
galbos fondui. Ilgesnis buvo UNHCR 
- Jungtinių Tautų Aukštojo Patikėtinio 
pranešimas dėl pabėgėlių Jungtinėje 
Karalystėje. Pasak jo, daug pabėgėlių 
yra įvairiose valstybėse, bet ne viena 
jų nenori...

Perrinkta 1993/94 metams ta pati 
Tarybos vadovybė.

Šią pabėgėlių Taryba sudaro įvai
rios 47 britiškos ir etninės organizaci
jos, įskaitant Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungą.

Pabėgėlių Taryba turi keliolika 
prieglaudų pabėgėliams ir etninių 
bendruomenių Didžiojoje Britani
joje seneliams, viena tokia prieglau
da buvo Barton House, Barton-on- 
Sea, Hants. Čia keli lietuviai seneliai 
užbaigė savo gyvenimo dienas. Ta 
prieglauda nugriauta, kaip per bran
giai kainuojanti atremontuoti pagal 
Sveikatos ministerijos reikalavimus.

Po šio įstatyminio susirinkimo pa
baigos ir užkandžių prasidėjo konfe
rencija "Pabėgėlių reikalai“, kad būtų 
galima plačiau apsvarstyti pabėgėlių 
reikalus tokiomis temomis: "Rasių 
lygybė“, "Bosnija - kokia ateitis jos 
pabėgėliams“, "Politinė globa ir jos 
įstatymas“. Kalbėta ir apie planus dėl 
1994-ųjų birželio 9 dieną įvyksiančių 
Europos Parlamento rinkimų, taip pat 
ir savivaldybių rinkimų.

Visi šie klausimai buvo gyvai 
svarstomi, diskusijoje dalyvavo lordai 
Clinton Davis, Tordoff, David Ennals 
ir Baroness Flather, neskaitant kitų or
ganizacijų atstovų, kurie norėjo pasi
rodyti, kad gerai išmano pabėgėlių rei 
kalus.

Gana ilgokai buvo apsistota prie 
Europos parlamento ir savivaldybių 
rinkimų, nes abiejų rinkimai yra labai 
svarbūs. Europiniai rinkimai reikš
mingi ne tik čia, Jungtinėje Karalystė
je, bet ir kitose Europos Sąjungą suda
rančiose valstybėse, nes pabėgėlių 
klausimas turi būti sprendžiamas viso
je Europoje.

Norisi prisiminti, kad Britų pabė
gėlių Taryba kartu su Danijos pabė
gėlių taryba kartu leidžia žurnalą 
"Pabėgėliai ir Naujoji Europa“.

Britanijos savivaldybių rinkimai 
yra labai svarbūs, nes Britų pabėgėlių 
Taryba turi daugiau negu reikia rei
kalų su vietinėmis savivaldybėmis, 
tad jeigu savivaldybių tarybą sudaro 
žmonės, kurie nemėgsta užsieniečių, 
darbas yra sunkus ir kartu nemalo
nus.

Visas susirinkimas ir konferencija 
užtruko net šešias valandas. Visi daly
viai išsiskirstė su mintimis, jog kiek
vienas dirbs taip, kad šiame pasaulyje 
būtų geresnis gyvenimas.

Stasys Kasparas

SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO FUTBOLAS

Gruodžio 5 dieną žaidynės vyko 
tarp Clevelands Rangers ir Lithuania 
Victoria. Laimėjo Lithuania Victoria 
1:2.

BRADFORDE
KARIUOMENĖS 

MINĖJIMAS
Vyties klubo valdyba tą minėjimą 

surengė lapkričio 21 d. Dalyvius pa
sveikino klubo pirmininkas Vitas Gu
revičius.

Iš Mančesterio pakviestas Ramo- 
vėnų skyriaus pirmininkas Vladas 
Bernatavičius savo paskaitoje pabrėžė 
kariuomenės ištvermingumą ginant 
Lietuvos nepriklausomybę anksčiau, 
1918-1920 m., ir dabar. Tačiau be gink
lo jėgos dabar reikalinga tvirta viltis ir 
pastangos, pašvęstos mūsų tautos dva
sios atgimimui. Laisvę išlaikysime 
būdami vieningi ir ryžtingi kaip gar
bingi Lietuvos kariai.

Povilas Pucevičius savo sumaniai 
sukurtame videofilme parodė ištrau
kas iš koncertų, kuriuose dainavo 
Škotijos lietuvių ir Bradfordo daini
ninkų grupės. Tos labai gražiai pasižy
mėjusios grupės jau dabar istorinės ir 
todėl jų įamžinimas juostoje labai ver
tingas. P. Pucevičius yra skyręs daug 
laiko ir lėšų, įamžindamas mūsų kul
tūrinę ir meninę veiklą.

Minėjime dalyvavo p. Popikienė iš 
Derby, parodžiusi savo meniškus kū
rinius, jos išaustus lėlių drabužėlius, 
tautiškas juostas ir kt.

Minėjimo programą tvarkė kultū
ros reikalų vadovas Algis Gerdžiūnas.

Minėjime dalyvavę buvo pakviesti 
pasivaišinti p. Margaretos Grybienės 
paruoštais skanumynais. Gaila, kad 
sniegas ir ledas sutrukdė, į minėjimą 
atvyko nedaug žmonių.

KONCERTAS IR 
PAMALDOS

The Re-emerging European Na
tions Committee (buv. pavergtų tautų 
komitetas) surengė koncertą ukrai
niečių salėje lapkričio 27 d. Tai buvo 
jubiliejinis renginys 30 metų komiteto 
veiklai pažymėti.

Sekančią dieną, sekmadienį, Brad
fordo katedroje minėtas komitetas 
suorganizavo bendras pamaldas. Prie 
altoriaus įneštos šešių tautų vėliavos.

Mūsų vėliavą nešė skautiška uni
forma Ben Gerdžiūnas tarp tautiškais 
drabužiais pasipuošusių Irenos Ger- 
džiūnienės ir Gerdžiūnaitės. Tai buvo 
paskutinės komiteto organizuotos pa
maldos. Bradfordo vyskupas gražiu 
žodžiu įvertino bendras pastangas pa
dėkoti Aukščiausiajam už suteiktą 
laisvę, maldautą daugel metų.

KITI RENGINIAI
Pažymėtini kiti Vyties klubo val

dybos renginiai.
Ekskursija į pajūrį - Blakpulį rug

pjūčio 7 d. Dalyvavo apie 40 asmenų.
Ekskursija į lietuvių sąskrydį Bol- 

tone rugpjūčio 18 d. Dalyvavo taip pat 
40.

Mančesterio ir Boltono draugai pa
sikviesti pasisvečiuoti Vyties klube. 
Tai tradicinis pasivaišinimas, praėjęs 
labai pakilioje nuotaikoje.

Visi šie minėti renginiai finansuoti 
iš klubo lėšų.

KLUBO BARO VEDĖJŲ 
PASIKEITIMAS

Ilgametis klubo baro vedėjas Pet
ras Zdanavičius tyliai pasitraukė iš ba
ro vedėjo pareigų rugpjūčio 8 d. (la
biausiai dėl amžiaus ir sveikatos).

Tą pačią dieną baro vedėjo parei
gas perėmė Stasys ir Margareta 
Grybai. S. Grybas nuolat ėjęs [vairias 
atsakingas pareigas klubo valdyboje, 
taip pat ir Margareta, dirbusi revi
zijos komisijoje. Jiems linkėtina 
sėkmės prekybos ir ekonomikos sri
tyje keliant ir įgalinant klubo įvairias
palvę veiklą.

A. Buiys

PASAULYJE
Šis žinučių rinkinys paruoštas pa

gal Vatikano radijo pranešimus (juos 
”EL" siunčia to radijo lietuviškųjų laidų 
redakcija), nes iki laikraščio pasi
rašymo spaudai momento dėl techni
nių kliūčių iš Londono negavome, kaip 
įprasta, naujienų šiam skyreliui.

Advento rekolekcijos 
Vatikane

Iš viso numatyti trys dvasinio su
sikaupimo momentai: gruodžio 3-ąją, 
10-ąją ir 17-ąją dienomis. Rekolek 
cijoms vadovauja Popiežiaus rūmų 
pamokslininkas pranciškonas kunigas 
Raniero Cantalamessa, dalyvauja Šv. 
Tėvas, Popiežiaus rūmų gyventojai ir 
Romos Kurijos nariai. Pirmojo mąsty
mo tema buvo paimti Evangelijos pa
gal Luką žodžiai: "Štai aš skelbiu 
jums didį džiaugsmą, kuris bus visai 
tautai. Šiandien Dovydo mieste jums 
gimė išganytojas. Jis yra Viešpats 
Mesijas“.

Tarptautinė teisė paseno
Dabartinė tarptautinė teisė yra pa

senusi ir netinkama dabartinio pasau
lio problemoms spręsti. Tokias išva
das savo metiniame raporte skelbia 
Milane veikiantis Politinių studijų ins
titutas. Lig šiol vienintelis tarptautinės 
teisės subjektas buvo valstybė. Tačiau 
šiuo metu vykstantys etniniai konflik
tai ir atsiradę slaviškojo bei islamiš
kojo integralizmo judėjimai liudija, 
kad valstybės kategorija netinka, kad 
ji yra per plati. Tarptautinę teisę refor
muoti reikėjo jau 1989 metais, kai 
Europoje ėmė demokratėti lig tol ko
munistų valdytos valstybės, teigiama 
Milano Politinių studijų instituto ra 
porte. Jei iki 1989 metų Europoje bu
vo tik dvi jėgos ir tuo pačiu du tarp
tautinės teisės subjektai - komunisti
nės Rytų Europos valstybės ir Vaka
rai, tai po to savo teisių tarptautinėje 
plotmėje ėmė reikalauti ir atskiros tau
tos, ir etninės grupės. Dabar gana paž
velgti į buvusią Jugoslaviją, kad pa
matytume tarptautinės teisinės siste
mos nepaslankumo pasekmes.

Technologija neturi
I pakeisti etikos
Ženevoje Pasaulinės sveikatos or

ganizacijos generalinis direktorius 
Hiroshi Nakajima pasiūlė surengti 
tarptautinę konsultaciją, kur būtų susi
tarta dėl taisyklių, reglamentuojančių 
genetinius ir bioinžinerinius moksli
nius tyrimus. Negalima leisti, kad 
technologija pakeistų etiką, pareiškė 
Pasaulinės sveikatos organizacijos 
direktorius, - prisimindamas neseniai 
JAV atliktus eksperimentus su žmo
gaus embrionu ir pabrėždamas, jog 
neleistina žaisti žmogaus gyvybe ir 
orumu. Priimant sprendimus reikia 
vadovautis sąmoningumu ir atsako
mybe, kalbėjo Hiroshi Nakajima, iš
reikšdamas susirūpinimą dėl išsivys
čiusių šalių mokslinių eksperimentų 
genetikos srityje monopolio ir pažy
mėdamas besivystančių kraštų dalyva
vimo svarbą, priimant sprendimus 
šioje srityje.

AIDS pavojingai plinta
Pasaulinės kovos su AIDS dienos 

proga Jungtinių Tautų mokslo, kultū
ros ir švietimo organizacijos 
UNESCO centrinėje būstinėje Pary
žiuje parodytas videofilmas "AIDS - 
reikia, kad mokykla atsilieptų“. Filmas 
skirtas viso pasaulio švietimo darbuo
tojams. Jis informuoja apie kovą su 
AIDS plitimu įvairiose pasaulio šalyse 
ir skatina mokytojus bei mokyklų 
administraciją būti jautriems šiai rimtai 
problemai.

Pasaulinės sveikatos organizacijos 
direktorius H. Nakajima, kalbėdamas 
apie AIDS ligos plitimą, pastebėjo, kad 
šio susirgimo virusas plinta vis grei
čiau, kad pastangos kovoti su juo kol 
kas yra beveik bergždžios. Kasdien 
AIDS virusu užsikrečia 5000 žmonių. 
Numatoma, kad 2000-asiais užsikrė
tusiųjų skaičius pasieks 40 milijonų.

8


	1993-12-18-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1993-12-18-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1993-12-18-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1993-12-18-EUROPOS-LIETUVIS-0004
	1993-12-18-EUROPOS-LIETUVIS-0005
	1993-12-18-EUROPOS-LIETUVIS-0006
	1993-12-18-EUROPOS-LIETUVIS-0007
	1993-12-18-EUROPOS-LIETUVIS-0008

