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Vilniuje pasirašyta Lietuvos ir L
eiDUQTEJ$A

sutartis
Balandžio 26-ąją praėjus kelioms 

minutėms po vidurdienio Vilniuje 
Prezidentūroje Algirdas Brazauskas ir 
Lechas Valensa (Lech Walęsa) pasira
šė "Lietuvos Respublikos ir Lenkijos 
Respublikos draugiškų santykių ir ge
ro kaimyninio bendradarbiavimo su
tartį". Ši sutartis turi būti ratifikuota ir 
įsigalios nuo pasikeitimo ratifikaci
niais dokumentais dienos.

Lenkijos prezidentas į Vilnių at
skrido tądien ryte. Čia L. Valensą ir jį 
lydėjusius Lenkijos atstovus sutiko 
premjeras A. Šleževičius, Seimo už
sienio reikalų komiteto pirmininkas K. 
Bobelis, kiti Lietuvos oficialūs asme
nys. Antakalnio karių kapinėse. L. 
Valensa padėjo vainiką ant Sausio 13- 
osios aukų kapų, taip pat pasimeldė 
prie vieno 1920 metais žuvusio lenkų 
kareivio kapo.

A. Brazauskas aukštąjį svečią su
tiko Didžiajame Seimo rūmų kieme. 
Po jų pokalbio bei išplėstinio abiejų 
pusių atstovų susitikimo ir buvo pasi
rašyta sutartis.

Abu prezidentai pasakė kalbas 
Lietuvos Respublikos Seime. Pirmas 
kalbėjęs L. Valensa sakė: ”bus geriau
sia, jeigu istorijos tyrinėjimus palik
sime istorikams. Tegul mums padeda 
surasti tai, kas sieja, o ne tai, kas 
skiria. Didis tokių darbų globėjas gali 
būti Adomas Mickevičius. Taip pat 
Mykolas Riomeris, Liudvikas Abra
movičius, vyskupas Jurgis Matulaitis. 
Tai jie mokė mus, lenkus ir lietuvius, 
kaip turime ieškoti kelio vieni pas 
kitus.“ L. Valensa taip pat apželgė 
Europos geopolitinę padėtį po sovieti
nio bloko žlugimo. L. Valensa išsakė 
savo įsitikinimą, kad Lenkija yra natū
rali Baltijos valstybių sąjungininkė jų 
kelyje į vieningą Europą. Atkreipęs 
dėmesį į žmogaus teisių klausimą, L. 
Valensa išreiškė viltį, jog ’’Lietuvos 
valdžia atsižvelgs į du svarbius princi
pus. Pagal vieną iš jų tautinio identiš
kumo palydovas turi būti lojalumas 
valstybei, kuriuoje gyvenama. Lietu
vos lenkai tai išreiškė žodžiais “Lietu
va yra mūsų Tėvynė, o Lenkija - Mo
tina“. Kitas principas mus moko, kad 
tautinės mažumos yra didelis šalies 
turtas. Kultūros ir civilizacijos turtas. 
Gausina įvairovės ir pliuralizmo lo
byną. Prisideda prie visos šalies gero
vės". L. Valensa teigė, kad ’’šiais 
dviem principais vadovaujasi Lenkija 
mūsų šalyje gyvenančių mažumų 
atžvilgiu. Ir vadovausis jais nepriklau
somai nuo išorinių aplinkybių“. To-

Po spaudos konferencijos Seime žurnalistas A. Uža paprašė Lenkijos ir Lietuvos vadovų autograftl po 
savo naujausiais draugiškais šaržais. Abu prezidentai mielai pasirašė, jiems autorius padovanojo po tokį 
piešinį. Jį išspausdinti pirmumo teisę gavo ”EL“.

Vilniuje prie Arkikatedros L. Valensą ir jį lydinčius asmenis sutinka Lietuvos vyskupų konferencijos 
pirmininkas A. Bačkis, Arkikatedros klebonas K. Vasiliauskas. Mariaus Baranausko nuotr.

liau L. Valensa sakė: ”Su dideliu pasi
tenkinimu stebime Lenkijos lietuvių 
aktyvumą. Punsko vietinės savivaldos 
laimėjimus. Tai viena iš geriausių 
gminų Lenkijoje pagal žemdirbystės 
lygį. Tenykščiai pasiekimai yra ne tik 
lietuvių ūkiškumo įrodymas, bet ir sa
vivaldos struktūrų efektyvumo simbo
lis. Tai kelias į ateitį. Demokratijos ir 
gerovės kelias“.

A. Brazausko kalba buvo kiek il
gesnė nei L. Valensos, joje nemažai 
vietos skirta istorijos momentams. 
Lietuvos prezidentas pareiškė: ’’Lietu
va ir šiandien neatsisako savo princi
pinės pozicijos, kad Vilnius ir Vil
niaus kraštas tarpukario metais prik
lausė Lenkijai tik faktiškai, bet ne 
teisiškai. Ne mažiau mums svarbi 
nuostata, kad 1939 m. spalio mėnesį 
Lietuva Vilnių su jį supančiomis teri
torijomis atgavo teisėtai. Ši nuostata 
pagrįsta faktais, kad kraštas nuo 
Lietuvos buvo atplėštas jėga, kad 
Vilnius iki 1920 metų Lenkijai nieka
da nepriklausė ir kad jo įjungimo į 
Lenkijos sudėtį Lietuva niekados 
nepripažino. Mes žinome, kad Lenki
jos istoriografija šiuos įvykius vertina 
kitaip. Pridurčiau, kad ir mūsų kai 
kurių istorikų nuomonė yra žymiai 
griežtesnė, nei aš čia išdėsčiau“. Beje, 

šiuos Lietuvos prezidento žodžius 
pabrėžė visa Lenkijos spauda, daug 
dėmesio skyrusi L. Valensos vizitui. 
Ši nelaukta A. Brazausko kalbos dalis, 
pranešė Eltos korespondentais Varšu
voje, buvo suprasta kaip nuolaida 
opozicijai, apkaltinusiai valdančiuo
sius sluoksnius per didelėmis nuo
laidomis Lenkijai. A. Brazauskas Sei
me pareiškė įsitikinimą, kad ’’Lietuva, 
pasirašydama šį istorinį santarvės aktą 
su Lenkija, yra pasiekusi svarbiausius 
savo tikslus ir nėra pažeidusi esminių 
ir gyvybinių savo interesų. Yra pa
siektas protingas kompromisas. Per
keltine prasme galėčiau pasakyti, kad 
kompromisas ne visiškai patenkina 
teisybės troškulį, bet ne taip kenkia 
sveikatai, kaip jo nebuvimas“.

Pirmąją vizito dieną Lenkijos pre
zidentas susitiko su Seimo pirmininku 
Č. Juršėnu (tame pokalbyje dalyvavo 
ir Seimo nariai K. Bobelis, M. Stakvi
levičius, V. Plečkaitis), su ministru 
pirmininku A. Šleževičiumi. Lechas 
Valensa su žmona Danuta Valensa 
pasivaikščiojo po Vilnių. Aukštieji 
svečiai aplankė Trijų Kryžių pamink
lą, Vilniaus Arkikatedrą, šv. Onos 
bažnyčią, padėjo gėlių prie Adomo 
Mickevičiaus paminklo. Lenkijos 
prezidentas lankėsi Vilniaus univer

sitete. Balandžio 26-osios vakare Me
nininkų rūmuose Lietuvos prezidentas 
Lecho Valensos ir ponios Danutos 
Valensos garbei surengė iškilmingą 
vakarienę. Antrąją vizitp dieną, balan
džio 27-ąją, L. Valensa pradėjo malda 
Šv. Teresės bažnyčioje ir Aušros Var
tų koplyčioje, apsilankė Lenkijos am
basadoje Vilniuje, dar kartą susitiko 
su A. Brazausku, su palydovais nuvy
ko į Trakus, grįžęs į Vilnių Svečių na
muose surengė pietus Lenkijos Res
publikos prezidento vairiu. Po pietų L. 
Valensa susitiko su lenkų bendruo
menės Lietuvoje atstovais. Prezidento 
kanceliarijos vadovas J. Ziolkowskis 
įteikė valstybinį apdovanojimą - Len
kijos atgimimo ordiną prelatui maišia- 
galiečiui Juzefui Obrebskiui.

Prieš palikdamas Vilnių L. Valen
sa aplankė Rasų kapines. Čia susirin
ko daugiausia žmonių per visą Lenki
jos Prezidento vizitą Lietuvoje. Žmo
nės, norėję pamatyti, kaip L. Valensa 
padės gėlių ant J. Pilsudskio širdies 
kapo, lipo ant kapų, gėlių, stovėjo ant 
granito antkapių. Lenkijos Preziden
tas, lydimas A. Brazausko, padėjo 
vainiką ir balsu pasimeldė prie J. Pil
sudskio širdies ir J. Basanavičiaus ka
pų, padėjo gėlių ant M. K. Čiurlionio 
kapo. Pagal atskirą programą ponia
Danuta Valensa, lydima prezidento A. 
Brazausko duktės Audronės Ūsonie- 
nės, lankėsi Nemenčinėje, Vilniuje 
apžiūrėjo šv. Petro ir Povilo bažnyčią, 
buvo Vilniaus vaikų invalidų ugdymo 
centre ’’Viltis“.

Lietuvos televizija pranešė, kad 
gegužės 11-ąją įvyks Seimo užsienio 
reikalų komiteto specialus posėdis 
aptarti Lietuvos ir Lenkijos sutartį, bus 
pasikviesta ekspertų, sulyginti sutar
ties tekstai lietuvių ir lenkų kalbomis, 
tik po to galima tikėtis Seimo užsienio 
reikalų komiteto oficialaus atsiliepimo 
apie sutartį.

Artimiausiuose ”EL“ numeriuose 
papasakosime apie sutarties turinį 
(balandžio 28 d. ji paskelbta keliuose 
Vilniaus dienraščiuose), pranešime, 
kaip jį vertinama Lietuvoje.

Tuo metu, kai Lietuvos ir Lenkijos 
prezidentai sakė istorines kalbas 
Seime, ant Nacionalinės M. Mažvydo 
bibliotekos laiptų susibūrę mitinguo
tojai (jų buvo apie 300) laikė plakatą, 
kuriame Lietuvos prezidentas ragina
mas pirma atsiimti Suvalkų kraštą, o 
paskui pasirašyti sutartį su Lenkija...

Pasitarimas 
Baltimorėje

Pasaulio lietuvių bendruomenės 
(PLB) valdybos iniciatyva Baltimo
rėje, Sheraton Hotel, įvyko JAV lietu
vių visuomenininkų ir Lietuvos diplo
matinės tarnybos atstovų pasitarimas 
aktualiais Lietuvai užsienio politikos 
klausimais. Įžanginėje kalboje Lietu
vos ambasadorius JAV dr. A. Eidin
tas, sveikindamas šią iniciatyvą, pažy
mėjo glaudesnio dialogo tarp išeivijos 
ir Lietuvos diplomatinės tarnybos bū
tinumą. Ambasadorius dr. A. Eidintas 
pabrėžė nepartinės Lietuvos užsienio 
politikos pirmumą. Svarbiausiais Lie
tuvos valstybingumo ir Nepriklauso
mybės klausimais turi skambėti vie
ningas lietuvių politikų balsas. Pasita
rimą moderavo PLB valdybos vice
pirmininkas R. Česonis, pranešimus 
skaitė: apie Baltijos valstybių ryšius - 
L. Kojelis (U. S. - Baltic Foundation 
pirmininkas), Lietuvos-Lenkijos san
tykius nagrinėjo politinių mokslų spe
cialistas prof. dr. J. Šmulkštys, apie 
Vokietijos problemą kalbėjo V. Na
kas, Kaliningrado klausimą apžvelgė 
A. Gureckas (misijos prie JT patarė
jas), Lietuvos santykius su Rusija, Gu
dija ir Ukraina aptarė dr. V. Žalys 
(ambasados Washington, DC, pirma
sis sekretorius). Svarstybose dalyvavo 
ambasadorius dr. A. Eidintas, PLB vi
cepirmininkas R. Česonis, JAV LB 
vicepirmininkas A. Gečys, PLB val
dybos atstovas Vilniuje J. Gaila, bu
vęs ALT'o valdybos pirmininkas dr. J. 
Valaitis.

Pasitarimo pabaigoje, kuris, visų 
dalyvių nuomone, praėjo labai gerai ir 
buvo turiningas, ambasadorius dr. A. 
Eidintas pastebėjo, kad tokio ’’smege
nų centro“ darbas labai reikalingas 
ambasadai Washingtone bei apskritai 
visai Lietuvos diplomatijai, ir išreiškė 
viltį, jog tokie susitikimai taps nuola
tiniai.

Rimas Česonis

Keliais sakiniais
□ Priimtas Žemės įstatymas. Balan
džio 26-ąją Seimo dauguma nubalsa
vo už pataisytą Žemės įstatymą. Jis 
buvo priimtas kovo 15 d., o balandžio 
7 d. Prezidentas grąžino jį svarstyti iš 
naujo. Įsigaliojus šiam įstatymui bus 
įteisintas laisvas žemės pirkimas ir 
pardavimas.
O Protestas dėl R. Visokavičiaus ištei
sinimo. Balandžio 25 d. Vilniaus 
miesto prokuratūros prokurorė N. 
Vilčinskienė Aukščiausiojo Teismo 
baudžiamųjų bylų kolegijai parašė 
kasacinį protestą dėl buvusio Lietuvos 
banko valdybos pirmininko "išteisini
mo Vilniaus 2-ajame apylinkės teis
me. Protestas turi būti išnagrinėtas per 
kelias artimiausias savaites.
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konser
vatorių) valdyba pareikalavo, kad Ge
neralinė prokuratūra iškeltų baudžia
mąją bylą asmenims, ’’fabrikavusiems 
kaltinimus Romualdui Visokavičiui ir 
padėjusioms neleistinu būdu pakeisti 
Lietuvos banko valdybą“.
□ Atmestas Tėvynės sąjungos skun
das. Aukščiausiojo Teismo civilinių 
bylų kolegija atmetė Tėvynės sąjun
gos (Lietuvos konservatoriai) valdy
bos skundą dėl to, kad Vyriausioji 
rinkimų komisija neįregistravo šios 
sąjungos iškelto L. Sabučio kandidatu 
į Seimo narius Kaišiadorių apygardo
je. Tokį sprendimą Vyriausioji rinki
mų komisija motyvavo tuo, kad Tėvy
nės sąjunga neįvykdė Seimo rinkimų 
30-ojo straipsnio reikalavimo. Pagal jį 
partija privalo įsiregistruoti Teisingu
mo ministerijoje Seimo rinkimams. 
Rinkimai ten organizuojami gegu
žės 15 d., yra įregistruotas tik vie
nas kandidatas.
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Lietuvoje turi prasidėti šeimos atgaiva,
- sako žymi visuomenininke Ona Galvydaitė Bačkienė

Visuomeninė veikėja, daug metų atstovavusi Lietuvai tarptautiniuose 
moterų kongresuose, Ona Galvydaitė Bačkienė gimė 1907 m. gegužės 25 d. 
Utenos apskrityje, Užpaliuose. Baigė Panevėžio mokytojų seminariją, 1940- 
1944 m. studijavo Paryžiuje, kur 1944 m. baigė Vokiečių kalbos institutą. 
Jaunystės metais Ona Galvydaitė aktyviai reiškėsi ateitininkų veikloje, 1927- 
1930 m. Žemaičių Naumiestyje pati įkūrė ir vadovavo Lietuvių katalikių mo
terų draugijos skyriui. 1933 m. rugpjūčio 12 d. sukūrė šeimą su Stasiu Antanu 
Bačkiu. Kartu su vyru diplomatu persikėlusi gyventi į Prancūziją 1947 m. Ona 
Bačkienė atstovavo Lietuvai Entente Mondiale de Femmes kongrese. Tais 
pačiais metais dalyvavo Pasaulinio Motinų Sąjūdžio kongrese, kuriame skaitė 
pranešimą. 1953 m. Pasaulinio Motinų Sąjūdžio studijų savaitėje Briuselyje 
ponia Bačkienė išrinkta šios organizacijos tarybos nare. Penkiasdešimt 
penkerius metus Ona Galvydaitė Bačkienė kartu su vyru diplomatu pragyveno 
svetinguose, bet visgi svetimuose kraštuose - iki 1960 m. Prancūzijoje, vėliau 
tris dešimtmečius - Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1993 m. gegužės mėnesį 
Backių šeima iš Paryžiaus grįžo į Lietuvą. Ponia Bačkienė šiais metais nu
siuntė raportą Pasauliniam Motinų Sąjūdžiui, kuriame pranešė, jog nutraukia 
aktyvią veiklą šioje organizacijoje. Apie tai Ona Bačkienė šią savaitę pranešė 
pokalbyje su "Europos lietuvio" korespondente.

• Gal galite plačiau papasakoti 
apie Pasaulinį Motinų Sąjūdį?

- Toks sąjūdis įsikūrė 1947 m. Pa
ryžiuje, kur vyko Civilinės Socialinės 
Unijos Kongresas. Jame dalyvavo 28 
tautų atstovės, tarp jų ir iš Lietuvos. 
Tame kongrese, kurio šūkis - Motina 
žmonijos progreso talkininkė, buvo 
siekiama išryškinti motinos vaidmenį 
šeimoje, visuomenėje, tautiniame ir 
tarptautiniame gyvenime. Po tų studi
jų ir buvo įkurtas Pasaulinis Motinų 
Sąjūdis. Jo pradininkės buvo belgų se
natorė Baers ir Prancūzių Socialinės ir 
Civilinės Unijos pirmininkė Butillaid. 
Tai buvo kilnus siekimas - iškelti mo
terį kaip motiną, pabrėžti jos vaidme
nį, kaip vieną svarbiausių veiksnių gy
venimo harmonijos atstatymui, nes 
pagal garsaus prancūzų politiko Cle
menceau posakį “Gyvenimo pasiseki
mas glūdi ne didingume, bet harmoni
joje.“ Sąjūdžio globėjais buvo tuome
tinis Prancūzijos prezidentas V. Onion 
ir apaštalinis nuncijus Roncalli, vėliau 
tapęs Popiežiumi Jonu XXIII. Taigi 
jis įkurtas lyg ir katalikiškoj dvasioj, 
bet organizacijos veikloje dalyvauja 
įvairių pažiūrų moterys. Dabar Pasau
linis Motinų Sąjūdis turi savo atstovus 
daugelyje tarptautinių organizacijų - 
nuo 1954 m. kaip patariamoji organi
zacija priimtas į UNESCO, įeina į 
Ekonominę Socialinę Tarybą prie 
Jungtinių Tautų Organizacijos ir kitur. 
Sąjūdžio atstovių Jungtinėse Tautose 
iniciatyva 1994-ieji paskelbti Tarptau
tiniais šeimos metais - su viltimi, jog 
suprasime, kad motina per pastovią 
šeimą, visuomenę, tautą ugdo doro
vines ir dvasines vertybes, be kurių ci
vilizacija eina žmogaus asmens nuver
tinimo keliu. Pasaulinis Motinų Są
jūdis rengia kongresus, studijų dienas 
ir pagal susiklosčiusias aplinkybes 
daro atitinkamas išvadas, demaršus, 
priima rezoliucijas. Taip pat ruošia
mos tarptautinės manifestacijos su pa
rodomis, filmais, prekymečiais. Pas
kutiniuose kongresuose bei studijų 
dienose buvo nagrinėta motinos atsa
komybė ir jos vaidmuo auklėjime,

1904 m. lietuviai laimėjo kultūrinę rezistenciją 
prieš Rusijos carizmą

Jei po 1831 m. sukilimo Lietuvos 
rusinimo planai dėl valdininkų 
nerangumo liko stalčiuose, tai po 
1863 m. sukilimo lietuvių nutautini
mas buvo vykdomas pačiais barba
riškiausiais metodais. Į Lietuvą bu
vo gabenami rusų kolonistai. Moks
lininkai įrodinėjo, jog čia senovėje 
gyventa rusų. Lietuvos vardą išstū
mė “Rusijos šiaurės vakarų krašto“ 
pavadinimas. Buvo vykdoma lietu
vių kultūrinė diskriminacija.

1864 m. gegužės mėn. Vilniaus 
generalgubernatorius M. Muravjo
vas, už žiaurų 1863 m. sukilimo nu
slopinimą pramintas “koriku“, patei
kė savo programą Lietuvai surusinti. 
Buvo siūloma steigti daugiau para
pinių mokyklų prie cerkvių, jose 
mokyti rusų kalbos ir rašto, stačiati
kių bažnyčios dogmų. Mokytojus 
patariama skirti iš centrinių Rusijos 
gubernijų, o Lietuvos gimnazijas, 

vaidmuo ekonominiame socialiniame 
gyvenime, kalba apie motiną ir tech
nikos panaudojimas kasdieninio gy
venimo apyvokai, motinos pusdienio 
darbą. Studijos įrodė motinos vaid
menį ekonominiame krašto gyvenime.

- Lietuvai šioje organizacijoje 
atstovavau nuo 1947 m., - toliau pasa
kojo ponia O. Bačkienė. - Bet buvo la
bai nelengva patekti į tarptautinį są
jūdį, nes jis atstovavo nepriklauso
moms valstybėms, o Lietuvėlė tuomet 
buvo okupuota, ko, deja, Prancūzija 
oficialiai nepripažino. Tik per malonę 
ir savo vyrų autoritetų dėka pasisekė 
Lietuvos ir Ukrainos atstovėms įsi
traukti į Pasaulinio Motinų Sąjūdžio 
veiklą. Stengiausi per Sąjūdį kuo nors 
padėti motinoms Lietuvoje, taip pat 
tremtyje Sibire, ką nors padaryti savo 
tautai.

- Kazlais yra pasakęs, jog tebesitę
siantis kainų kadrilis ir ekonomikos 
nuosmukis atbaido ’’gandrus“ nuo 
Lietuvos. Tas tiesa, pernai gimusiųjų 
sumažėjo 6,9 tūkst., o beveik pusė 
šeimų augina po vieną atžalą. Mote
rys nebenori gundyti - jos bijo ne tik 
skurdo, bet ir visuomenės bei val
džios vyrų požiūrio į motinystę kaip į 
dar vieną neišpręstą problemą. Kaip 
jūs vertinate tokią padėtį?

- Motinoms tenka didelė atsako
mybė, bet svarbu išsikovoti tas prie
mones, ypač socialinėje srityje, kad 
motina savo misiją, susijusią su šia 
atsakomybe, galėtų gyvenime reali
zuoti, ir per jos pozityvų auklėjamąjį 
darbą šeimoje visuomenės gyveni
mas pasistūmėtų žmoniškumo bei 
dvasinio suklestėjimo linkme. Tam, 
kad motinoms būtų užtikrintos tokios 
teisės, ne vien pareigos, ir įkurtas Pa
saulinis Motinų Sąjūdis - kolektyvinė 
jėga, siekianti bendrojo gėrio. Vieno 
kongreso išvakarėse ant sienos buvo 
užrašas: “Reikia, kad ir darbininko 
vaikas galėtų būti savo motinos auklė
jamas“. Vaikams reikia tikros moti
nos, o ne įstaiginės, reikia motinos 
kaip auklėtojos. Normaliam vaiko 
vystymuisi yra būtina motinos dvasinė

“auginančias Rusijos priešus“, užda
ryti visur, išskyrus gubernijų cent
rus.

1864 m. birželio mėnesį Lietuvoje 
buvo uždrausta spausdinti lietuviškas 
knygas lotynišku raidynu. Vietoje 
lotyniškojo raidyno įvesta kirilica, 
dar vadinta graždanka. Laimei, istori
nės aplinkybės lietuvių tautai, prara
dusiai beveik visą šviesuomenę (ba
jorijos sulenkėjimas), netgi itin sun
kios kultūrinės priespaudos sąlygo
mis leido išlaikyti tautinę savimonę. 
Po 1861 m. baudžiavos panaikinimo 
reformos ir jos geresnių sąlygų vals
tiečiams, kai carizmas siekė atkeršyti 
1863 m. sukilime dalyvavusiems 
dvarininkams, kaimas subrandino 
žmonių, kurie atėjo į pagalbą negau
siems nenutautėjusios bajorijos ir 
dvarininkijos atstovams ginant lietu
vių tautos identitetą. Pagrindiniu ko
vos ginklu tapo lietuviška spauda. 

šiluma. Tiktai motina, pažindama in
dividualų vaiko charakterį, gali daryti 
sintezę, reikalingą jauno žmogaus 
pusiausvyrai išlaikyti, naudojant ir 
technikos priemones - kiną, radiją, ir 
veikiant jaunimo grupuotėms etc. Pa
vyzdžiui, Prancūzijoje motinos, augi
nančios vaikus, gauna pašalpas iš 
valstybės ir gali nedirbti, kol vaikui 
sukaks šešeri metai. Žinoma, materia
linis skurdas ir kitos aplinkybės verčia 
ne vieną moterį dirbti. Tada moteriai į 
pagalbą turi ateiti visuomeninės ir 
valdžios institucijos.

- Jūs taip gražiai kalifate apie mo
tinos misiją, bet tikrovėje ne viskas 
taip gražu. Pavyzdžiui, pamestinukų, 
vadinamąją našlaičių, kurių abu tė
vai yra gyvi, problema... Ir ne kur 
nors toli Afrikoje ar Azijoje, bet čia 
pat, Lietuvoje.

- Man labai skaudu skaityti spau
doje apie vaikus, kuriuos palieka mo
tinos. Negi moters paskirtis tik pagim
dyti ir pamesti? Todėl moteriai prieš 
sukuriant šeimą verta apsispręsti, ar ji 
ieško gyvenime tik pramogų, ar bend
ro džiaugsmo, kurį suteikia šeima, 
motinystė. Motina turi pasiaukoti ir 
tam tikrą savo gyvenimo dalį pašvęsti 
savo šeimai. Lietuva nuo senų laikų 
išsilaikė tik per šeimas. Nes žmogus, 
neturėjęs atramos šeimoje, paskęsta 
gyvenime. Juk jis ne vien tik fizinis 
sutvėrimas, bet ir moralinis. Manau, 
kad didžiausia komunizmo žala, be 
fizinio smurto, buvo ir moralinis ge
nocidas. Komunistams nereikėjo, kad 
vaikai būtų auklėjami gražaus žmo
giškumo dvasia. Pagal materialistinę 
pažiūrą vaikų auklėtoja yra valstybė, 
šeima nuvertinama, motina prievarta 
išstumiama iš šeimos židinio, panieki
nant religijos bei moralės dėsnius. 
Visa tai daroma vadovaujantis sociali
nės, ekonominės gerovės bei vyro ir 
moters teisių sulyginimo šūkiu. Deja, 
pamirštama, jog nors moteris ir vyras 
kaip asmenybės yra lygios, bet skirtin
gos. Ir iš šio skirtingumo išplaukia ir 
skirtingi uždaviniai. Tokio auklėjimo 
pasekmes matome - jaunų žmonių 
materializmas, nusikaltimai, beširdiš
kumas. Po materialinio gėrio ateina 
nuosmukis - ne tik ekonomikoje, bet ir 
moralėje, religijoje. Todėl reikia vai
kui įdiegti kažką nesikeičiančio, am
žinąsias vertybes, kuriomis jis galėtų 
vadovautis. Vaikui svarbus ir religinis 
auklėjimas.

- Ar tos moterų organizacijos, 
kurios veikia Lietuvoje, yra pajėgios 
padėti motinoms?

- Nesu dar pakankamai susigyve
nusi čia, Lietuvoje, todėl man sunku 
susivokti, kokios ir kiek moterų orga
nizacijų Lietuvoje yra dabar, ką jos 
veikia. Manau, tikslinga būtų, jei ir čia 
įsikurtų Pasaulinio Motinų Sąjūdžio 
padalinys. Tada motinų klausimą būtų 
galima spręsti tarptautiniame lygyje.

- Jūs - dviejų vaikų motina. Be to,

Kai caro vyriausybė uždraudė 
lietuvių kalbą mokyklose, buvo stei
giamos vadinamosios valdinės mo
kyklos, kuriose vaikai mokėsi rusų 
kalbos. į jas lietuviai stengėsi neleis
ti vaikų. Šių mokyklų tinklas buvo 
retas, o besimokančių skaičius - ma
žas. Nepaisant to, Lietuva pagal gy
ventojų raštingumą buvo tarp pir
maujančių Rusijos imperijoje.

Didžioji lietuvių vaikų dalis mo
kėsi slaptose, caro valdžios perse
kiojamose mokyklose. Jų mokiniai 
keliaudavo iš vienos kaimo trobos į 
kitą. Mokytoją, vadinamą darakto
riumi, samdydavo ir išlaikydavo 
vaikų tėvai. Kai daraktorines mo
kyklas susekdavo, daraktorius ir 
mokyklas priglaudžiančius vals
tiečius caro valdžia bausdavo areštu, 
baudomis. Išsiplėtus slaptų mokyklų 
tinklui, didėjo lietuviškų elemen
torių ir knygų pareikalavimas. Jas iš

Ponia Ona Bačkienė Paryžiuje prie poeto ir diplomato, pirmojo 
Lietuvos atstovo Prancūzijoje Oskaro Milašiaus kapo.

aktyvi visuomenininke. Kaip pavyk
davo derinti šeimos rūpesčius ir 
visuomeninę veiklą, tuo labiau, kad 
didesniąją gyvenimo dalį turėjote 
gyventi užsienyje?

- Visko buvo mano gyvenime. Kai 
rusai okupavo Lietuvą, mes likome be 
savo pasiuntinybės, be pinigų. Taigi 
buvo ne tik moralinių, bet ir materiali
nių sunkumų. Bet prancūzai - labai 
geranoriški žmonės. Jie patys yra iš
gyvenę vokiečių okupaciją, taigi į 
mus žiūrėjo palankiai, daug kuo 
padėdavo. Kaip motina esu labai lai
minga. Nelengva buvo užauginti sū
nus lietuviais - svetima mokykla, sve
tima kalba ir kultūra. Lietuviškai kal
bėdavome namuose. Pradžios mokyk
lą Ričardas ir Audrys baigė pas vie
nuolius. Dorai išauklėti sūnus padėjo 
katalikai skautai. Manau, kad ir at
gimusioje Lietuvoje skautų ir ateiti
ninkų organizacijų vaidmuo vaikų 
auklėjime turėtų būti kur kas didesnis. 
Kadangi buvau diplomato žmona, ne
galėjau atsidėti vien šeimos reikalams. 
Teko dirbti įvairiuose fonduose, daly
vauti visuomeniniame darbe, priėmi
muose. Turėjau tarnaitę, kuri man pa
dėdavo, prižiūrėdavo vaikus. Bet nie
kada neužmiršau, kad turiu šeimą, ir 
kiek galima daugiau laiko būdavau su 
vaikais, stengiausi suformuoti jų idea
listinius tautinius pagrindus šeimoje. 
Kai išvykome gyventi į Ameriką, vai
kai jau buvo suaugę. Ričardas turėjo 
ekonomisto darbą Paryžiuje, o Aud
rys studijavo teologiją Romoje. Todėl 
mes su vyru išvažiavome vieni. Dabar 
Vilniuje gyvename kartu su jaunes
niuoju sūnumi arkivyskupu. Vyresny
sis kol kas liko Prancūzijoje - ten jo 
darbas, šeima. Bet manau, kad sutvar
kęs savo reikalus jis atvyks gyventi į 
Lietuvą.

- Jūs jau metai Vilniuje. Kokie 
įspūdžiai, sugrįžus į tėvynę?

- I tėvynę grįžau po penkiasdešimt 
penkerių metų. Lietuvėlė jau visai 
kita. Beje, ir Vilnius, tik neįsižeiskit, 

užsienio, daugiausia iš Prūsijos, ga
beno bebaimiai knygnešiai, tarnavę 
lietuvybės išsaugojimo idėjai. Dau
gelis iš jų žuvo pasienyje, buvo įka
linti ir ištremti į Sibirą.

Iš užsienio kaskart buvo atgabe
nama vis daugiau kalendorių, kny
gų, kitų spaudos leidinių. Sustiprė
jus lietuviškų raštų leidėjų gretoms, 
išsiplėtė ir lietuviškų laikraščių lei
dyba. 1883 m. Prūsijoje išleistas pir
masis “Aušros“ numeris. Vėliau tau
tą žadino “Varpo“ laikraštis, kiti pe
riodiniai leidiniai. Nemažą vaidmenį 
lietuvybės puoselėjimo sąjūdyje su
vaidino Amerikos lietuvių spauda. 
Vyskupas M. Valančius, kalendorių 
leidėjas L. Ivinskis, humanistas ir 
tautos patriarchas J. Basanavičius... 
Daugelio žmonių, tarp kurių buvo ir 
beraščių valstiečių, norėjusių savo 
vaikus išmokyti lietuviško rašto ir 
išleisti į mokslus, pastangomis tauta 
laimėjo. Lietuvos rusifikavimo pla
nų carinei Rusijai įgyvendinti nepa
vyko. Surusinti pavyko tik kai ku
rias vietoves, daugiausia dabartinės 

man svetimas miestas - esu jame pir
mą kartą per savo gyvenimą. Juk ta
da, kai gyvenau Lietuvoje, jis buvo 
okupuotas lenkų. Mes, jaunimas, 
važiuodavome prie demarkacinės lini
jos ir dainuodavom lietuviškas dainas 
- taip reikšdavom savo širdgėlą dėl 
prarastos sostinės. Kai skaitau laikraš
čius, ypač kriminalinės kronikos pus
lapius, tas kitokios Lietuvos įspūdis 
dar labiau sustiprėja - tais laikais Lie
tuvoje tikrai taip baisu nebuvo. Anks
čiau nebūdavo ir vaikų be motinų, pa
mestinukų. Keista man girdėti ir apie 
jaunų žmonių emigravimą į Vakarus- 
juk jie palieka Tėvynę! Tos blogybės- 
tai komunizmo pasėtos sėklos. Bet as" 
labai tikiu, kad kitos kartos bus dori ir 
geri žmonės. Tiesa, ir dabar Lietuvoje 
yra gerų kilnių žmonių, žmogaus dva
sia po truputį atsigauna. Bet vis dėlto 
Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, yra 
didelis moralinis nuosmukis, pa
krikimas, blaškymasis, kurį nugalėti 
gali tik šeimos atgaiva. Turi pasikeisti 
požiūris į moterį-motiną, į šeimą, į 
vaikus. Šeima - tautos ir valstybės pa
grindas. Mane neramina sunki Lietu
vos ekonominė padėtis. Kai apsilan
kiau savo tėviškėje, pamačiau, kad 
kaimas išgyvena dar sunkesnes dienas 
negu miestas - ten ypač plėtojasi skur
das. Bet vis dėlto tikiu, kad Lietuva 
atsigaus.

- Su jumis kalbamės artėjam 
Motinos dienai. Kaip šią dieną minė
davote Lietuvoje ir išeivijoje?

- Iš Lietuvos išvažiavau gana anks
ti. Kiek pamenu, Motinos dieną bū
davo iškilmingos pamaldos bažnyčio
se, vaikai su tėveliais ruošdavo ma
mytėms dovanas, o mamos - iškilmin
gus pietus. Tai buvo tokia šeimyniška, 
intymi šventė. Žinoma, buvo rengiami 
ir visuomeniniai minėjimai. Išeivijoje 
tai taip pat buvo šeimos šventė, vyk
davo ir iškilmingi renginiai lietuvių 
bendruomenėse, koncertai, vakarėliai,

- Dėkoju už pokalbį.
Erika Umbrasaitė

Gudijos etninėse lietuvių žemėse, 
kurios jau prieš tai buvo gerokai 
suslavintos. Net sunkiausios tautinės 
priespaudos sąlygomis per keturias
dešimt metų lietuviai išsaugojo savo 
kultūrą, kalbą, papročius.

1904 m. gegužės 7 d., vykstant 
Rusijos-Japonijos karui ir bręstant 
revoliucijai, carizmas pripažino savo 
pralaimėjimą - buvo panaikintas lie
tuvių spaudos draudimas. Vėliau bu
vo nutrauktas ir lietuviškų mokyklų 
persekiojimas. Lietuvių tauta laimė
jo beginklę kovą prieš galingą cariz
mo jėgą, primetu šią rusišką kultūrą 
ir panslavizmo idėjas daugeliui pa
vergtų tautų ir tautelių. Si keturių 
dešimtmečių kova tapo ir savotiška 
pagrindu tautinio valstybingumo at
kūrimui 1918-1920 m., sparčiam 
Lietuvos Respublikos vystymuisi iki 
1940 metų. Visa tai verta prisiminti 
šiemet, kai minime lietuvių spaudos 
draudimo panaikinimo 90-metį.

Stanislovas Bucltaveck^
Istoriku
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Politikos apžvalgininko pastabos

Žvalgytuvės po tolimus kraštus
Gyvoji tautos atmintis

Balandžio pabaigoje, jei neminėsi
me premjero A. Šleževičiaus neįvyku
sias kelionės į Kaliningradą, išsames
nio nagrinėjimo verto Lenkijos prezi
dento L Walęsos (Valensos) vizito į 
Lietuvą, Seimo priimto Tabako kont
rolės įstatymo, dar vieno kito triukš
melio, mūsų dėmesys nukrypo į to
lesnius kraštus, kurie iš pirmo žvilgs
nio neturėtų labai dominti Lietuvos.

Lietuvos užsienio reikalų ministras 
P. Gylys baigė 18 dienų maratoną po 
Amerikos šalis. Dvi savaites jis lankė
si keturiose Lotynų Amerikos valsty
bėse. Kad šis vizitas surengtas tikrai 
nelaiku (tai pastebėjome praėjusioje 
apžvalgoje), liudija L. Walęsos vizitas 
Lietuvoje. Jo metu užsienio žinybos 
vadovui būtų buvusi gera proga groti 
jei ne pirmuoju smuiku, tai bent infor
muoti visuomenę apie Lenkijos ir 
Lietuvos sutartį.

Sakykime, kad kelionės į Pietų 
Amerikos atogrąžas atidėti nebuvo 
galima. Bet iš vizito Argentinoje mus 
pasiekė kukli informacija: pranešta, 
neva į šią šalį galėsime važiuoti be 
vizų... Venesueloje tartasi dėl naftos 
tiekimo į Lietuvą, bet vargu ar ir šios 
pastangos, susidūrus su daugybe 
kliūčių, nenueis perniek.

P. Gylys kelionę baigė keturių die

SEPTYNIOS BUENOS
Liuteronų vyskupui - 

80 metu
Balandžio 24 dieną Lietuvos Evange
likų Liuteronų bažnyčios vyskupui Jo
nui Kalvanui, gyvenančiam Tauragė
je, sukako 80 metų. Ta proga 04 23 
"Lietuvos rytas“ paskelbė Aušros Pi
laitienės pokalbį su garbinguoju Ju
biliatu.

Vyskupas J. Kalvanas sako, kad 
šiandien 48 Lietuvos evangelikų liu
teronų bažnyčiose dirba penkiolika 
kunigų, todėl kiekvienam tenka ap
tarnauti po kelias parapijas. Prieš po
rą metų prie Klaipėdos universiteto 
įsteigtas Evangelikų liuteronų teolo
gijos centras. Jame šiuo metu mokosi 
dvidešimt vaikinų ir merginų. Galbūt 
iš jų išaugs keletas kunigų, kiti dirbs 
tikėjimo mokytojais, kurių labai 
trūksta. Vien Tauragėje tikybos mo
kosi 200 vaikų.

Šiuo metu Čikagos teologijos ko
ledže, gavęs Pasaulinės liuteronų 
sąjungos stipendiją, mokosi klaipė
dietis Valdas Aušra. Nuo kitų metų 
du jaunuoliai pakviesti studijuoti 
Švedijos universiteto teologijos fa
kultete Upsaloje. Vienas jų jau išlai
kė stojamuosius egzaminus - tai J. 
Kalvano anūkas Martynas Banys. 
"Jis pasiryžęs eiti mano ir mano sū
naus - kunigo Jono Kalvano jaunes
niojo - keliu“, - sakė vyskupas J. 
Kalvanas. Jis priminė, kad tarpuka
rio laikotarpiu Evangelikų Liutero
nų Bažnyčiai Klaipėdos krašte prik
lausė maždaug 215 tūkstančių, Di
džiojoje Lietuvoje - dar daugiau 
kaip 60 tūkstančių tikinčiųjų. "Ma
nyčiau, kad dabar liko tik dešimta
dalis šio skaičiaus.“

Dabar bus saugiau
Ką ir besakyti, nesaugu Lietuvoje. 
Mūsų valdžia kaip vieną iš problemos 
sprendimo variantų pasirinko... apsi
ginklavimą. Apie tai informuojama 
"Lietuvos aide“ 04 22 straipsnyje 
"Valdžia ginkluosis“.

Nuo gegužės 1 d. laikyti ir nešioti 
tarnybinį šaunamąjį ginklą galės 
Seimo, Konstitucinio ir Aukščiau
siojo Teismų, Vyriausybės nariai, 
Prezidentūros ir Seimo aparato, Vy
riausybės kanceliarijos, Lietuvos 
ginklų fondo, ministerijų, departa
mentų, kitų valstybinių tarnybų dar
buotojai, einantys atitinkamas parei
gas, taip pat teisėjai ir teismų antsto
liai.

Individualius leidimus trejiems 
metams išduos VRM Policijos de
partamentas bei miestų, rajonų ir 

nų viešnage Jungtinėse Valstijose. Bet 
čia jis negalėjo susitikti su Amerikos 
užsienio politikos vadovu: mat JAV 
valstybės sekretorius W. Christopheris 
staiga išvyko į Europą ir Artimuosius 
Rytus. P. Gylys derėjosi su ministrais, 
valstybės sekretoriaus pavaduotoju S. 
Talbotu, lietuvių kilmės kongreso 
nariu R. Durbinu. Buvo aptarti preky
bos santykiai tarp šalių, Baltijos regio
no šalių bendradarbiavimo, santykių 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, Baltarusijos, 
Rusijos klausimai. Pasirašytas doku
mentas dėl vadinamosios intelektuali
nės apsaugos (patentai, autorinės tei
sės ir pan.). Trečiadienį Lietuvos mi
nistras pabuvojo visų dar gyvų prezi
dentų draugijoje: Kalifornijoje Ameri
ka laidojo 37-ąjį JAV prezidentą R. 
Nixoną, kuris prieš trejus metus buvo 
atvykęs į Lietuvą...

Šią P. Gylio kelionę galima pava
dinti ne kitaip kaip žvalgytuvės, tačiau 
jos surengtos ne geriausiu metu.

Ko gero, į naudingesnę politinę 
žvalgybą išvyko keturi Lietuvos atsto
vai. Jie buvo stebėtojais tiesioginiuose 
nerasiniuose rinkimuose Pietų Afrikos 
Respublikoje. Kaip ir visi 3000 stebė
tojų, lietuviai buvo liudininkai, kaip 
naktį iš antradienio į trečiadienį oficia
liai žlugo aparteidas, buvo pakeista 

transporto policijos komisariatai. Lei
dimai galios tik einant tarnybines pa
reigas, ir tai bus juose įrašoma.

Visi vardiniai šaunamieji ginklai 
bus registruojami Vidaus reikalų mi
nisterijoje. Leidimus laikyti ir nešioti 
šiuos ginklus trejiems metams išduos 
VRM Policijos departamentas. Tarny
biniai ir vardiniai šaunamieji ginklai, 
kaip ir šaunamieji ginklai savigynai, 
pažymima Vyriausybės nutarime, 
naudojami tik laikantis būtinosios gin
ties reikalavimų.

Pavogtas vidaus reikalu 
ministro tarnybinis 

automobilis
Apie tai pirmiausia pranešė Remigijus 
Barauskas ’"‘Respublikoje“ 04 27.

Lietuvos vidaus reikalų ministro R. 
Vaitekūno tarnybinis automobilis 
"Mercedes-B 124“ buvo pavogtas ba
landžio 26-ąją Vilniuje, tuo metu, kai 
visa sostinės policija buvo sutelkta 
miesto centre ir garantavo Lenkijos 
prezidento L. Valensos vizito saugu
mą. Po pietų apie 16 vai. ministro vai
ruotojas nuvažiavo į Viršuliškių mik
rorajoną. Pastatė automobilį prie 
ūkinių prekių parduotuvės "Pasidaryk 
pats“. Vairuotojas sakosi parduotuvėje 
užtrukęs gal tik penkias minutes. Kai 
išėjo į gatvę, mersedesas jau buvo pa
vogtas. Vilniaus policijos komisariato 
vadovai tuoj pat įsakė blokuoti visus 
išvažiavimus iš miesto. Bet automo
bilio rasti nepavyko. "Kol kas neaiš
ku, ar nusikaltėliai žinojo, kieno maši
ną vagia, ar ne. Neatmetama versija, 
jog tai gali būti ir atviras mafijos iššū
kis ministrui“, - rašo "Respublika“.

"Lietuvos rytas“ 04 28 priminė, 
kad pastaruoju metu pavogta ir dau
giau aukštų pareigūnų automobilių. 
Pagrobtas ir nerastas Prezidentūros 
džipas, Seimo VAZ-2109 (skirtas E. 
Kunevičienei, o jį vairavo Seimo na
rės samdyta personalinė vairuotoja, 
buvusio premjero žmona N. Vagno
rienė, dirbanti ir "Lietuvos“ viešbutyje 
vyresniąja administratore), Kelių poli
cijos valdybos komisaro L. Suslavi
čiaus, Tardymo departamento direkto
riaus J. Vasiliausko, Vilniaus patruli
nės rinktinės komisaro D. Dailidkos, 
Vilniaus ekonominės policijos komi
saro R. Bleizgio, Šakių policijos ko
misaro V. Lukomavičiaus ir kitų ma
šinos. Beje, pernai gruodžio mėnesį 
buvo pavogtas (aplinkybės tokios pat, 
kaip ir ministro automobilio vagystės) 
Lietuvos banko valdybos pirmininko 
K. Ratkevičiaus "Mercedes 320“. O 
apskritai pernai Lietuvoje užregist- 

PAR vėliava ir įsigaliojo laikinoji 
konstitucija.

Rašant šį komentarą, dar nebuvo 
žinomi rinkimų rezultatai. Manoma, 
kad pirmuoju "juodųjų“ prezidentu 
taps ANK lyderis N. Mandela. Tačiau 
užsienio apžvalgininkai nėra dideli op
timistai dėl šios šalies sėkmingos atei
ties. PAR gyvena 73% juodaodžių ir 
"spalvotųjų“ gyventojų, bet palikti vie
ni "akis į akį“ su valdžia ir sunkumais, 
kaip rašė Londono "Financial Times“, 
jie vargu ar pajėgs išvesti šalį iš politi
nės krizės ir sutvirtėti ekonomiškai.

Kai dėl Lietuvos ryšių su šia tolima 
Afrikos šalimi, tai jie greičiau yra pa
geidautini negu esami. Mes težinome, 
kad tenykštis turtuolis ir kairiųjų pa
žiūrų verslininkas yra lietuvių kilmės, 
kad keletas lietuvių pabuvojo PAR 
kaip misionieriai... Berods, mus yra 
aplenkę latviai: iš Rygos čarteriu 
skrenda keleiviniai lėktuvai per Tel 
Avivą į Johanesburgą.

Vis dėlto rinkimai Pietų Afrikoje 
mus domina ir kaip ateities galimybės 
bendrauti su šia "aukso ir brangak
menių“ šalimi. Domina ne vien dėl šių 
turtų, o ir dėl platesnio valstybinio aki
račio, Lietuvos įtvirtinimo pasaulyje 
perspektyvų.

Česlovas Iškauskas

ruota 2518 transporto priemonių va
gysčių. Neišaiškinta 78,5 procento.

Katės geriau nei tankai...
’’Pirmadienio“ Nr. 16 savaitraštyje 
Irmos Šimanskytės straipsnyje ’Vie
toje tankų gyvena keturkojai“ rašoma, 
kad Vilniaus vadinamajame Šiaurės 
miestelyje, kur anksčiau burzgė rusų 
tankai, dabar gyvens... katės ir šunys.

Benamiai katinai greitai turės 
savo bendrabutį. Apie tai "Pirmadie
niui“, kuris sugeba apie rimtus daly
kus parašyti šmaikščiai, neretai su 
ironija, papasakojo gyvūnų globos 
draugijos Vilniaus skyriaus pirminin
kas Vladas Pupienis.

Benamių katinų ir šunų bend
rabučiai Vakarų pasaulyje jau seniai 
nieko nestebina. Net garsioji aktorė 
Bridžit Bardo tokius "namelius“ 
steigė. Tik vargšeliai Lietuvos bena
miai keturkojai iki šiol nieko pana
šaus neturėjo.

Gyvūnų globos draugijos Vil
niaus skyriaus dėka horizontas bena
miams kailiniuotiems keturkojams 
šviesėja. Draugijos iniciatyva Vilniu
je, Šiaurės miestelyje, nupirktos pa
talpos. Jose keturkojai gaus butus.

Straipsnyje pažymima, kad čia da
bar likę tik pastatų griuvėsiai. Sutvar
kius šiuos namus, būtų išspręstos ne 
tik gyvūnų, bet ir žmonių problemos. 
Sumanytų žmogelis kur ilgesniam 
laikui iškeliauti - nereikėtų sukti gal
vos, kur savo keturkojį draugą įtaisius.

Artimiausias gyvūnų globos drau
gijos tikslas parengti įstatymą, drau
džiantį kankinti ir naikinti bet kokius 
gyvūnus. Draugija priimta į pasau
linę asociaciją.

Ar išgirs..?.
Lietuvos spauda pažymėjo kuklią 
vairuotojų protesto akciją prieš blogą 
krašto kelių būklę.

"Lietuvos aidas“ 04 23 rašė: "Va
kar prie Seimo rūmų du trys šimtai 
automobilių vairuotojų beveik dvi 
minutes garso signalais protestavo 
prieš varganą Lietuvos kelių būklę. 
Nemažai buvo suvažiavę prie savi
valdybės ir Vyriausybės“.

"Tiesa“ 04 23 atkreipia dėmesį, 
kad tuo metu netoli Seimo rūmų Ge
ležinio vilko gatvėje darbavosi keli
ninkai, užpildami asfaltu duobes.

Tos pačios dienos "Lietuvos ry
tas“ pažymi, kad akcijos nematė 
aukščiausieji šalies valdžios pareigū
nai: Prezidentas A. Brazauskas tuo 
metu buvo Rumunijoje, Seimo pir
mininkas Č. Juršėnas ir premjeras A. 
Šleževičius lankėsi įvairiuose šalies 
regionuose.

V. Durias

Balandžio 23-24 dienomis Vilniuje 
įvyko Lietuvos politinių kalinių sąjun
gos (LPKS) ketvirtasis suvažiavimas. 
Politinių kalinių sąjunga yra neprik
lausoma, savarankiška visuomeninė 
politinė organizacija, telkianti buvu
sius okupacijų metu Lietuvos poli
tinius kalinius ar nekalėjusius parti
zanus, Lietuvos piliečius.

Apie du šimtai delegatų apžvelgė 
po trečiojo suvažiavimo (įvykusio 
1993 m. balandžio mėn.) nuveiktus 
darbus, aptarė atnaujintus nuostatus ir 
programą, išklausė Sąjungos pirmi
ninko Antano Stasiškio ir kitų vadovų 
ataskaitas, numatė tolimesnio veikimo 
gaires, išrinko naują 30 narių tarybą.

Suvažiavimas prasidėjo monsin
joro A. Svarinsko sukalbėta malda bei 
Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių 
choro trumpu koncertu. Susirinkusius 
buvusius Lietuvos politinius kalinius 
ir partizanus sveikino daugelio deši
niųjų partijų ir visuomeninių organiza
cijų vadovai ar atstovai, taip pat Uk
rainos rezistentų organizacijų ir Čečė
nijos Respublikos atstovai. Gražią kal
bą pasakė Lietuvos Bažnyčios įgalio
tas atstovas, buvęs politinis kalinys 
monsinjoras Pranas Račiūnas.

Nepaisant karštų diskusijų ir kai 
kurių nuomonių skirtumo dėl LPKS 
reorganizavimo į politinę partiją, dau
gelis suvažiavimo delegatų nutarė 
nedidinti ir taip gausiai pridygusių 
partijų skaičiaus, nesiskaldyti ir likti 
visuomenine-politine sąjunga, tik ne
varžyti savo narių, norinčių stoti į de
šinės pakraipos partijas. Prisilaikyda
ma Nepriklausomos Lietuvos Respub
likos valstybės tęstinumo idėjos, o taip 
pat atsižvelgdama į valdančiosios par
tijos genezę, vis dar neįvertintą jos nu
sikalstamą veiklą lietuvių tautos ir 
kiekvieno jos nario - rezistento ar re
zistencijai prijautusio atžvilgiu, Sąjun
ga lieka nesutaikomoje moralinėje 
opozicijoje valdančiajai LDD partijai.

Suvažiavimas įgaliojo naujai iš
rinktą LPKS tarybą priimti pačiai 
sprendimą arba sušaukti konferenciją, 
jeigu reikės patikslinti Sąjungos statu
so apibrėžimą. Manoma, kad priėmus 
dabar Seime svarstomas įstatymų pa
taisas bus reikalaujama apibrėžti orga
nizacijos pobūdį vienu žodžiu - arba 
visuomeninė, arba politinė. Šiuo metu 
veikiantys įstatymai leidžia būti visuo
menine-politine organizacija.

Konferencijoje ypač didelis dėme
sys atkreiptas į susidariusią grėsmę 
KGB archyvų likimui. Sąjungos na
riai kartu su Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos bei kitų patrioti
nių organizacijų nariais iškilus šiai 
grėsmei su jaunatvišku ryžtingumu 
stojo archyvų sargybon, budėjo pos
tuose, išreikšdami protestą prieš val
dančiosios LDDP diktatą ir savivalę 
bei manipuliacijas, siekiant monopo
lizuoti archyvus. Daugelis kalinių 
grįžo į buvusio KGB kameras, suren
gė keletą piketų bei protesto mitingų. 
Nuo 1993 m. gruodžio 11 d. tebesitę
siančioje protesto akcijoje "Politiniai 
kaliniai grįžta į KGB kameras“ sa
vanoriškai kalėjo 820 žmonių, o pro
testo akcijoje "Genocido tyrimą - į 
švarias rankas“ Centro patalpose bu
dėjo 2280 žmonių. Nesvarbu, kad ši 
akcija kol kas nepasiekė galutinio tiks
lo, tačiau valdančioji partija buvo pri
versta iki galo atskleisti savo diktato
rišką prigimtį: atsisakiusi bet kokio 
kompromiso ar dialogo su buvusių 
politinių kalinių atstovais, paskyrė 
Centro vadovu savo patikėtinį, patvir
tino nuostatus, įgalinančius pašalinti 
nuo bet kokios kontrolės ir įtakos ar
chyvų tvarkymui buvusias bolševiz
mo aukas, kurių kančių ir kovų doku
mentai sudaro pagrindinę KGB ar
chyvų dalį. LPKS niekada nesusitai
kys su tokia padėtimi, kad archyvai 
priklausytų vienai partijai, būtų iš
kreiptas jų turinys, sumenkinami lais
vės kovotojų nuopelnai, nuslepiami 
genocido vykdytojų darbai ir pa
vardės. Nutarta kreiptis į tarptautines 
pasaulio organizacijas su prašymu šį 
archyvą kaip unikalų kultūros pamin
klą (tokį turi tik Lietuva), svarbų ti
riant totalitarizmo prigimtį ir jo struk

tūrų veikimą, perduoti UNESCO prie
žiūrai ir globai. Protestuojant dėl 
LDDP išpuolio prieš šimtus tūkstan
čių represuotųjų ir jiems prijaučiančių 
žmonių, kas dar kartą suskaldo tautą, 
buvo pasiųstas laiškas Lietuvos Prezi
dentui A. Brazauskui.

Aukštai įvertinta pasiaukojanti 
Genocido centro archyvų tyrinėtojų, 
Sąjungos narių veikla. Jie per trumpą 
laiką paskelbė daug medžiagos spau
doje, suruošė net keletą resovietizaci- 
jos ir Genocido tyrimo mokslinių kon
ferencijų, kurios savo turiniu prilygsta 
planuojamo surengti Vilniuje antrojo 
Niurnbergo teismo preliudijai. Lietuva 
aukų skaičiumi ir pasauliui negirdėtais 
genocido vykdytojų metodais prilygs
ta labiausiai nukentėjusioms nuo bol
ševizmo šalims ir turi moralinę teisę 
apie tai skelbti visam pasauliui, šauk
tis tarptautinių teisingumo institucijų 
pagalbos, kad būtų iš Rusijos grąžinti 
visi ten išgabenti KGB ir kiti archyvai, 
kompensuota padaryta materialinė ir 
moralinė žala, bet kurioj šalyje besi- 
slapstą Genocido vykdytojai išduoti 
Lietuvai ir patraukti teismo atsakomy
bėn. Šiais klausimais suvažiavimas 
priėmė atitinkamas rezoliucijas.

Priimti nutarimai ir įpareigojimai 
LPKS skyriams dėl istorinės atmin
ties: aktyviau ir sparčiau rinkti prisi
minimus ir liudijimus apie pasiprieši
nimą okupacijai, sudarinėti partizanų 
vardynus, siūlyti įamžinti nusipelniu
sius rezistencijos kovotojus.

Suvažiavime pasiūlyta steigti vi
suomeninį genocido vykdytojų išaiš
kinimo ir patraukimo atsakomybėn 
centrą, nes šio darbo, 1992 m. priimto 
Genocido įstatymo dabartinė valdžia 
visiškai nevykdo - iki šiol nenuteistas 
ir neperduotas teismui nė vienas nusi
kaltėlis. Į talką ketinama kviesti teisi
ninkus, šauktis užsienio lietuvių para
mos.

Išsami rezoliucija buvo priimta 
žemės ūkio klausimu. Išreikštas prita
rimas žemdirbių kooperacijai, sava
rankiškų žemės ūkio produkcijos 
perdirbimo įmonių steigimui, ieškant 
kreditų iš užsienio. Pasisakyta prieš 
Vyriausybės veiksmus, kai produkci
jos perdirbimas atiduodamas užsienio 
firmoms, tuo įvedamas užsienio kapi
talo monopolis. Pareikalauta agrarinę 
reformą vykdyti griežtai laikantis 
Konstitucijos, neišparduoti žaliųjų 
plotų, kol visiems teisėtiems savinin
kams nesugrąžinta žemė, pareikštas 
protestas dėl LDDP mėginimo "Vals
tiečių laikraštį“ vėl paversti partiniu.

Priimta rezoliucija ir dėl Lietuvos 
Respublikos turto grobstymo, žmonių 
skurdinimo bei LDDP vykdomų eko
nominių nusikaltimų, ypač kai privati
zacijos priedanga švaistomas valstybi
nis turtas. Pasisakyta už senaties netai
kymą ekonominiams nusikaltimams. 
Suvažiavimas nutarė remti parašų rin
kimą dėl referendumo šiais klausi
mais.

Daug dėmesio buvo skirta artėjan
tiems savivaldybių rinkimams, pasisa
kyta už vieningą dešiniųjų partijų 
koaliciją, pritarta idėjai anksčiau įsta
tymų numatyto termino suruošti rin
kimus į Seimą.

Suvažiavimas pritarė siūlymui 
pakviesti kitas organizacijas surengti 
visuotinį Lietuvos rezistentų-parti- 
zanų, jų rėmėjų, politinių kalinių ir 
tremtinių suvažiavimą. Vieningai pri
tarta nuomonei, kad žmonės, kovoję 
už Lietuvos Nepriklausomybę, turi 
pasisakyti dėl dabartinių Lietuvos val
stybės problemų.

Suvažiavimas priėmė rezoliuciją, 
įpareigojančią Sąjungos tarybą siekti 
glaudaus bendradarbiavimo su broliš
ka Lietuvos politinių kalinių ir tremti
nių sąjunga, o taip pat pasiūlyta ap
svarstyti šių sąjungų susivienijimo 
galimybes.

Karštai pritarta Krašto apsaugos 
bičiulių klubo steigimui, visi kviečia
mi visokeriopai remti jo veiklą.

Eugenijus Ignatavičius
Lietuvos politinių kalinių sąjungos 

buveinė: Pylimo 38/1, 2600 Vilnius, 
(Lietuva). Tel. 614973; 617772; 
617667.
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46-asis DBLS metinis suvažiavimas 
Londone

(II dalis)

Atgarsiai

Drąsiai vykdykime planą

DBLJS pirmininkė Elena Augai
tytė savo pranešime nurodė ateities 
veiklos kryptis ir paminėjo jau at
liktus darbus. Ji pranešė, kad įvy
kusiame jaunimo sąjungos metinia
me suvažiavime išrinktas naujas 
komitetas, o jo pirmininke perrink
ta Elena Augaitytė. Kaip vieną 
svarbiausių sąjungos darbų ji pami
nėjo sudaromą kompiuterinį duo
menų banką, į kurį įtraukti Didžio
joje Britanijoje gyvenančių lietuvių 
adresai. Nemažai darbo buvo atlik
ta ir ieškant PLJ kongreso 1994 m. 
rėmėjų. Kongresą remia ir Scandi
navian Airlines. Elena Augaitytė 
taip pat kvietė visus dalyvauti Sek
minių šventėje. Sodyboje tokios 
šventės dar nėra buvę, sakė ji. Jos 
metu veiks paroda, nušviečianti So
dybos keturiasdešimties metų isto
riją.. Gausiais plojimais klausytojai 
sutiko E. Augaitytės pacituotus ku
nigo A. Gerybes žodžius: ’’Mes, 
Didžiosios Britanijos lietuviai, 
1955 m. gegužės 29 d. susirinkę į 
Headley Park, skelbiame, kad 
mums palankiame ir mus priglau- 
dusiame krašte šis žemės sklypelis 
primins, jog esam palikę gimtąjį 
kraštą, dėl kurio laisvės mes ir mū
sų vaikai kovosime tol, kol Lietu
voj iškelsime trispalvę, kaip ją 
šiandien laisvai iškeliame čia, mūsų 
Sodyboje“.

Kalbėdamas apie duomenų ban
ką DBLS direktorius Povilas Mar
kevičius pasakė: ’’Mes atlikome 
vienijimo darbą. Lietuviai prarado 
tarpusavio ryšį. Todėl raginu visus 
- išėję iš šio susirinkimo peržiūrė
kite savo adresų knygeles ir suteiki
te mums žinių apie jūsų pažįstamus 
žmones. Tada mes galėsime įtraukti 
juos į bendruomenės veiklą. Mes 
privalome žiūrėtį į ateitį, į 2000- 
uosius. Kvieskite savo sūnus ir 
dukras dalyvauti bendruomenės 
veikloje. Turime juos sudominti 
lietuvybės dvasios puoselėjimu“. 
Kadangi P. Markevičius yra vienas 
iš šiųmetinio Pasaulio Lietuvių Jau- f 
nimo Kongreso, vyksiančio ir Di
džiojoje Britanijoje, organizatorius, 
jis trumpai aptarė to renginio reika
lus. Pasak pranešėjo, dalyvavimas 
kongrese, kuris prasidės Lietuvoje, 
daugeliui išeivijos jaunuolių leis 
vėl pasijusti lietuviais ir didžiuotis 
tuo.

Išklausę visus pranešimus suva
žiavimo dalyviai įsitraukė į diskusi
jas. Pirmasis dėl partijų veiklos pa
sisakė Eimutis Šova. ’’Egzilinės 
partijos buvo įtraukiamos į DBLS, 
nes vadovautasi PLB charta, pagal 
kurią PLB sudaro organizacijos bei 
partijos. Sukurdami DBLS, apsilen
kėme su tuo faktu, todėl dar reikėjo 
įkurti ir Sąjungos tarybą, kuri buvo 
patariamasis organas ir į kurį buvo 
įtraukiamos visos organizacijos ir 
politinės partijos. Jei politinės par
tijos būtų daugiau nebepriimtinos,

DBLS Škotijos skyriaus pirmininkas J. Bliūdžius , R. Kripaitė (iš 
Lietuvos), Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atstovas Londone Balys 
Butrimas (dešinėje).

Per suvažiavimo pertrauką.

mes nebeatliktumėm to vaidmens, 
kurį įpareigoja PLB. Apie tai reikė
tų pagalvoti.“ E. Šova išsakė savo 
nuomonę ir apie DBL Sąjungos 
pirmininko veiklą: ’’Tikėjausi, kad 
pirmininkas vadovausis vienybės 
palaikymo ir skatinimo idėja bei 
vystys bendradarbiavimą su tauta. 
Aš labai nusivyliau. Norėčiau refe
ruoti dr. A. Nesavo žodžius, jog 
reikia atskirti Sąjungą nuo valdy
bos. Valdyba vienur ar kitur pasisa
ko klaidingai ar pateikia mažai 
faktų. Pavyzdžiui, dėl Valijos. 
DBLS neturi ten skyriaus, taigi ir 
neatstovauja tam kraštui. DBL S-ga 
neturi skyriaus ir Airijoje“.

E. Šovai atsakė J. Alkis. Jis pri
minė, kad PLB pirmiausiai atsto
vauja visuomeninėms organizaci
joms, o ne politinėms partijoms. 
DBL S-ga nedraudžia lietuviškų 
partijų veiklos, bet apgailestauja
ma, kad tai vyksta "paslaptingai“ 
DBL S-gos skyriuose, nepasitarus 
su DBL S-gos direktorių valdyba. 
Visos politinės partijos ir visuome
ninės organizacijos savanoriškai 
derina savo veiklą DBL S-gos Ta
ryboje. Dėl D. Britanijos lietuvių 
atstovavimo Lietuvoje J. Alkis pri
minė, jog tai padaryti gali DBL S- 
gos įgaliotas atstovas, nes tik DBL 
S-ga atstovauja visiems lietuviams, 
gyvenantiems D. Britanijoje.

Pasibaigus diskusijoms, visi pra
nešimai buvo priimti.

Po to vyko Lietuvių namų bend
rovės akcininkų metinis suvažiavi
mas. Jam pirmininkavo LN B-vės 
direktorių valdybos pirmininkas V. 
O'Brien, o sekretoriavo P. Markevi
čius. Buvo priimtas 1993 metų pro
tokolas ir darbotvarkė. Akcininkų 
suvažiavime taip pat dalyvavo Wes
ton Kay & Co atstovas J. Davis.

Dėl LN B-vės metinių ataskaitų 
pasisakė E. Šova, J. Levinskas, J. 
Bliūdžius, K. Tamošiūnas ir kiti. 
Svarstymuose ypač aktyviai daly
vavo J. Levinskas ir E. Šova. Jeigu 
pirmasis dėl metinių ataskaitų pa

didėjusių sumų prašė paaiškinimų, 
tai antrasis apkaltino direktorius ir 
revizorius nesąžiningumu ir nesi
laikymu tradicijų sąskaityboje. Ir 
pirmajam, ir antrajam buvo paaiš
kinta, kad LN B-vės sąskaityba yra 
paprasta, atvira ir visiems prieina
ma. LN B-vės direktorių valdybos 
pranešimai ir metinės ataskaitos 
balsų dauguma buvo priimti, o po 
ilgesnių diskusijų kitiems metams 
LN B-vės revizoriais buvo patvir
tinti Weston Kay & Co.

Dėl trijų išankstinių A. Pranskū- 
no, DBLS Sodybos ir DBLS Cent
rinio skyriaus rezoliucijų pasisakė 
atstovai bei akcininkai. LN B-vės 
direktorių valdybos pirmininkas V. 
O'Brien pasakė, jog rezoliucijų 
esmėje ryški baimė dėl būsimų pa
skolų dydžio, sugebėjimo jomis 
operatyviai pasinaudoti, ir galėjimo 
jas laiku grąžinti. Jis susirinkusius 
užtikrino, jog paskolų sieks tik ge
rai ištyrę padėtį ir skolinsis tik ge
riausiomis sąlygomis. Jis taip pat 
suvažiavusiųjų prašė, kad labiau 
pasitikėtų savo išrinktais direk
toriaus, nes jie ir Bendrovei, ir ben
druomenei tenori gero. Balsuojant 
rankų pakėlimu dauguma balsų re
zoliucijos buvo atmestos.

Balandžio 17 d., sekmadienį, po 
pamaldų Lietuvių sodyboje (Head- 
ley Park) 46-asis DBL S-gos su
važiavimas buvo tęsiamas Lietuvių 
namuose Londone. Mandatų-nomi- 
nacijų komisijos pirmininkas J. Čer- 
nis pranešė, kad suvažiavime daly
vauja 14 skyrių 19 delegatų, direkto
rių valdybos ir Tarybos 8 atstovai, 1 
politinės partijos atstovas ir 1 garbės 
narys. Iš viso 691 balsas.

I direktorių valdybą kandidatavo 
keturi asmenys: S. Kasparas, B. 
Butrimas, K. Tamošiūnas ir E. Au
gaitytė. Slaptu balsavimu išrinkti S. 
Kasparas ir E. Augaitytė.

Į Tarybą buvo pasiūlyti J. Bliū
džius, H. Gasperas ir P. Miškinis. 
Išrinkti J. Bliūdžius ir H. Gasperas. 
Revizijos komisija - B. Butrimas, I. 
Timmins ir P. Jazukevičius. Man- 
datų-nominacijų komisija - J. Čer
nius, B. Levinskienė, J. Klimas.

P. Zokui paprašius ir suvažiavi
mo pirmininkui J. Levinskui suti
kus apie ’’Europos lietuvio“ leidy
bos rūpesčius Vilniuje papasakojo 
VI. Dargis. Jis kvietė susirinkusius 
remti ”EL“ leidybą ir neleisti jai 
užgesti.

J. Bliūdžius išsakė nuomonę, 
jog Didžiosios Britanijos lietuvių 
sąjunga nėra pajėgi ”EL“ toliau 
remti ir todėl siūlė sustabdyti jo lei
dimą, o jo vietoje saviems reika
lams leisti neperiodinį biuletenį. J. 
Alkis pasisakė, kad ”EL“ ir toliau 
būtų leidžiamas Vilniuje, pasiūlė 
tai patvirtinti rezoliucija sveikini
muose. Suvažiavimas tam pritarė. 
(Žiūrėti ”EL“ Nr. 17).

Suvažiavimas užbaigtas Tautos 
himnu.

”EL" inf.

Ponas Stasys Kasparas anksčiau 
"Europos lietuvyje“ pateikė plačią 
apžvalgą apie lietuvių reikalus Londo
ne. Ponas K. Tamošiūnas vėliau jį pa
pilde, bet vis tiek neužteko, kad būtų 
pasakyta viskas, kiek buvo padaryta 
Lietuvių namuose. Kas buvo, ko ne
buvo - tai prisiminimai, nelabai svar
būs, kai svarstomi šiandienos ir atei
ties klausimai.

Būna, kad paprastas kaimo žmo
gus, nenorėdamas jokių išlaidų, išma
niau ir pigiau gyvena, negu miestietis. 
Gal todėl būdavo tų karštų žodžių taip 
paprastų DBLS narių ir direktorių iš 
miesto, gal todėl buvo per mažai išleis
ta, kad būtų gausinamas mūsų turtas?

Anais laikais mūsiškiams reikėjo 
apsigyventi, apsirengti ir maitinti šei
mas. Paprastumas nebuvo jokia blo
gybė. Išsilaikėme mažindami išlaidas, 
kad kuo daugiau pelno grįžtų atgal į 
mūsų biznį ir paremtų mūsų veiklą.

Bet šiandien kitaip. Nebeužtenka 
turėti turto, jei jo nepajėgiam išlaikyti 
ir prižiūrėti. Turtas, kuris ardosi ir by
ra kaip smėlis per pirštus. Nors turto 
vertė kilo, bet išlaikymas pabrango, o 
pajamos sumažėjo. Tas paprastumas 
mums toliau nepadės ir reikės kišt 
ranką į kišenę.

Pažiūrėkime, kas darosi aplinkui. 
Britanijos miestų centrai keičiasi, ne
panašūs į seniau buvusius. Namai ap
dengti, meniškai apdailinti, kad pri
trauktų pirkėjų, kad būtų smagu jiems 
ten būti, ir taip toliau. Paprastumas gal 
patenkintų tik žaliuosius, bet tikrai 
nepatenkintų pirkėjų ir parduotuvių.

Lietuvių namų Londone atnaujinimo grupės vadovas VI. Gedmin- 
tas kalbasi su K. Tamošiūnu ir S. Kasparu.

Credit Facilities International 
Ltd.

• Siūlome iki 25% metinių palūkanų už 
indėlius metams ar ilgiau. • Susitarus ga
lime mokėti palūkanas pagal nurodymą 
asmeniui, esančiam užsienyje ar Lietu
voje. • Stambių indėlių ilgesniam laikui 
palūkanas mokame pagal susitarimą.

Jūsų indėlių saugumą 
garantuoja

Lietuvos įstatymai 
ir šalies bankų patikimumas.

• Tarpininkaujame perkant ir parduo
dant nekilnojamąjį turtą Lietuvoje ir 
užsienyje. • Vykdome testamentų nuro
dymus bei tvarkome palikimus.

Kreiptis:
Credit Facilities International Ltd, 
A. Strazdelio 1, 2600 Vilnius. 
Tel. 61 18 79. Fax 61 49 84.

Tai ko mums reikia? Naujos iš
vaizdos, kuri pritrauktų klientus. Rei
kia naujų klientų, nes daug senų jau 
neateina. Spartesnė apyvarta atneštų 
pajamų, kurių mes jau nepajėgiam 
atnešt. Reikia naujo biznio su atitinka
momis paslaugomis, kad pritrauktų 
tuos klientus, kurie savo pinigus malo
niai duotų mums, o ne kitiems. Savai
me aišku, kad konkuruoti su kokiu 
arabų viešbučiu mums neįmanoma, 
bet vis tiek šį tą galime padaryti.

Tad mano akimis ateities vaizdas 
būtų toks. Sodyba su gražiais kam
bariais priima savaitės svečius, kurie 
ilsisi gamtoje, maudosi apdengtame 
lauko baseine, sėdi su meškere prie 
ežero, pavaikščioja miške, pavalgo 
restorane. Savaitgalį - vestuvės arba 
gimtadienis su šokiais. O Londono 
lietuvių viešbutėlyje apsistoja ver
slininkai iš Amerikos ir Lietuvos - čia 
paslaugos gal ne puošniausios, bet ir 
ne prastesnės negu kitur.

Taip darydami, manau, išlaikysime ) 
jau turimą turtą, būsime naudingi Lie
tuvai ir, ko gero, pritrauksime nuto
lusių tautiečių, giminaičių ir draugų. 0 
jei šis planas nepasisektų, ar tai būtų 
tokia didelė nelaimė? Manau, kad ne, 
pardavę ar praradę Namus arba So
dybą vis tiek apsieitume su esamais 
lietuvių klubais ir kitomis salėmis, 
nors ir paprasčiau. O nedarydami 
nieko - niekur nenueisime, gal tik 
slysime atgal. Drąsiai vykdykime 
planą, kol ne per vėlu.

Jonas Pod voiskis 
Man che st e ris
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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

Lietuvių namų bendrovės pirmininko 
V. O'Brien pranešimas akcininkams

DBLS Maidenhead skyriaus pirmininkas E. Šova (kairėje) ir DBLS 
Derby skyriaus pirmininkas J. Levinskas.

Sodybos vedėjas V. Banaitis (kairėje) ir VI. Andrejauskas - DBLS 
Centrinio skyriaus valdybos narys.

Ekskursija į Sodybą
Paminėti Lietuvių sodybos 40 

metų įsigijimo ir gyvavimo sukaktį 
Nottinghamo DBLS skyriaus valdy
ba ruošia didelę ekskursiją. Daugelis 
jau nemažai metų neturėjo galimybės 
apsilankyti mūsų mažame Lietuvos 
kampelyje, kuris yra ypač gražus ge
gužės mėnesį. Nepraleiskime šios 
progos vėl prisiminti anuos didžiuo
sius sekminių sąskrydžius, Šventinę 
nuotaiką, išdainuotas dainas.

Dar ir po 40 metų galime užtrauk
ti dainą.

Išvyksime gegužės 29 dieną 8.00 

vai. ryto nuo visiems jau įprastos vie
tos prie Salutation Inn, Maid Marian 
Way.

Gali važiuoti ir ne skyriaus nariai.
Iš Sodybos išvažiuosime vakare.
Asmeniui kelionės kaina tik 10.00 

svarų.
Užsisakyti pas skyriaus pirminin

ką J. DamaševiČių asmeniškai ar tele
fonu Nottingham 505868.

Paskubėkite, kad vėliau nenusivil- 
tumėte.

DBLS Nottinghamo skyriaus valdyba

Šie metai jūsų Bendrovės gyve
nime buvo padrąsinantys ir įdomūs. 
Padrąsinantys, nes metinės pajamos 
299,468 svarų buvo 11,5 proc. dides
nės nei pernai. įdomūs, nes vyko ir 
dar tebevyksta svarstymai dėl strategi
jos, kurią bendruomenė turi priimti 
žengdama į kitą šimtmetį.
Biznio pažanga

Apyvartos padidėjimas (nuo 
268.517 svarų iki 299,468) tuomet, kai 
pasitikėjimas pramogų sektoriumi 
ekonomikoje yra silpnas, buvo labai 
pagirtinas įvykis mūsų veikloje ir už 
tai padėka tenka visiems mūsų darbuo
tojams. Apskritai administracijos išlai
dos (208,765 svarai) padidėjo 4 proc., 
kas apytikriai atitinka metinę infliaciją. 
Mes dar nesame patenkinti mūsų 
apskaitos sistema ir tam skirsime ypa
tingą dėmesį ateinančiais mėnesiais.

Bendras pelnas procentais (apyvar
ta minus prekių pardavimas išreiškiant 
tai procentais) buvo 72,3 proc. (pernai 
jis buvo 72,7 proc.).

Apyvartos mokestis (neišskaitant 
mokesčių) buvo 9976 svarai, tai gana 
aukštas pasiekimas palyginti su silp
nais pernykščiais rezultatais.
Lietuvių namai Londone

Dabar atkreipkime dėmesį į atski
ras mūsų biznio šakas. Palyginti su 
praėjusiais metais veikla Lietuvių 
namuose buvo gana nebloga. Grynos 
pajamos pakilo nuo 72,356 svarų per
nai iki 76,405 šiemet - 5,3 proc., t.y. 
šiek tiek daugiau negu šių metų inf
liacija. Tai įvyko tuomet, kai mes ne
galėjome pritraukti klientų į barą, ne
paisant to, kad Namuose buvo daug 
žmonių (apie tai bus kalbama toliau).

Palyginti su praeitais metais grynas 
pelnas iš kambarių nuomos ir baro 
Lietuvių namuose pakilo nuo 31,013 
svarų iki 36,313, t.y. 14,6 proc. Ir tai 
įvyko atlyginimams padidėjus nuo 
8,312 svarų iki 11,023.
Lietuvių Sodyba

Grynos pajamos 122,310 svarų 
(pernai - 103,320 svarų) pakilo 15,53 
proc. ir apyvartos pelnas šiemet iš viso 
buvo 25,960 svarų ir viršijo pernai 
metų pelną 28 proc. Vis dėlto čia turi
me atkreipti dėmesį į atlyginimus, 
kurie pakilo maždaug 15 proc. ir buvo 
6,700 svarų, tuo tarpu apyvarta pakilo 
tik apie 20,000 svarų. (Noriu pastebė
ti, kad vedėjų atlyginimas nepakilo ir 
todėl neturėjo jokios įtakos algų su
mos didėjimui).
Spaudos skyrius

Bandymai sumažinti spaudos sky
riaus nuostolius buvo gana sėkmingi. 
(Iš tiesų, tam tikra sėkme reikia laikyti 
faktą, kad bendras nuostolis sumažėjo 
nuo 29,509 svarų iki 24,233).

Kaip žinote, mūsų spaustuvės dar
bas sustojo ir ’’Nidos“ knygų klubas 
yra neveiklus, todėl spaudos skyriumi 
iš tiesų mes turėtume vadinti ’’Euro
pos lietuvį“. Todėl, siekdami parodyti 
tikrą dabartinę apskaitos situaciją, 
šiemet mes nurašėme ’’Nidos“ klubo 
inventorių. Tai sudarė 4132 svarus, to
dėl bendras nuostolis padidėjo iki su
mos 24,233 svarai.

Akcininkai turėtų prisiminti, kad 
praėjusiame visuotiniame suvažiavi
me buvo nutarta, jog ’’Europos lietu
vis“ turėtų išsilaikyti iŠ savo pajamų. 
Todėl valdyba nutarė padidinti laik
raščio prenumeratos kainą Didžiojoje 
Britanijoje iki 40 svarų metams, ati
tinkamai ji padidinta ir kituose kraš
tuose. Jūsų direktorių nuomone, toks 
prenumeratos kainos padidinimas se
niai buvo reikalingas. Ir jei laikraščio 
kaina būtų kasmet didinama atsižvel
giant į infliaciją ir pašto kainas, tai 
šiemet nebūtų reikėję tiek daug pa
branginti laikraštį.

Reikėtų dar labai pasistengti, kad 
laikraštis būtų patrauklus būsimiems 
skaitytojams. Pavyzdžiui, mes norime 
jame matyti svarų vedamąjį straipsnį, 
kad skaitytojai žinotų, kokia laikraščio 
pozicija svarbiais klausimais. Nepai
sant to, mes manome, kad šiuo metu 
’’Europos lietuvis“ pateisina savo 
kainą, ir mes raginame visus jį remti 
bei skaityti.

Ateitis
Jausdami tam tikrą pasitenkinimą 

padidėjusiu šių metų pelnu, mes 
neturime pamiršti to, kad kaip bend
rovė dar turime daug ko siekti. Dar 
galime daug ir turime daug atlikti, jei 
norime, kad padidėtų atskirų biznio 
šakų įnašas į bendrą iždą, kas reikštų 
dar didesnį bendrovės pelną.

Iš šių metų finansinių apskaitų 
aiškėja, kad jei mes padidintume So
dybos ir Lietuvių namų Londone pel
ną tik 5 proc. ir sumažintume bendras 
išlaidas bei ’’Europos lietuvio“ nuos
tolius tik 2 proc., mūsų metinis pelnas 
būtų maždaug 20,000 svarų, o ne 
10,000 svarų, kaip dabar.

Bet kad taip padarytume, turime 
aktyviai ieškoti naujo biznio, pasilik
dami ir tai, ką dabar turime. Privalo
me raginti rezidentus (ir kitus) naudo
tis baru Lietuvių namuose. Reikia pa
raginti kuo daugiau žmonių tapti So
dybos nariais, naudotis kambariais, 
patalpomis ir patarnavimu. Bet patal
pų ir aptarnavimo kokybė taip pat turi 
pagerėti. Trumpai kalbant, Sodyboje 
ir Lietuvių namuose klientas turi būti 
pirmoje vietoje. Tai pagrindinis reika
lavimas mūsų biznyje, bet, deja, mes 
kartais jį pamirštame. Turime užsi
brėžti sau tvirtus, bet pasiekiamus 
tikslus, peržiūrėti juos metams bėgant, 
jei norime daryti įtaką mūsų bend
rovės pažangai.
Investicijos ateičiai

Akcininkai turėtų prisiminti pra
ėjusiame suvažiavime ir Tarybos po
sėdyje, vykusiame pernai spalio mė
nesį, pateiktą projektą dėl Lietuvių na
mų ateities.

Nuo to laiko buvo daug spėlionių, 
ginčų, gandų ir kontrgandų, rezoliuci
jų ir kontrrezoliucijų. Aš sutinku, kad 
visa tai yra neišvengiama, turint ome
nyje užsibrėžto tikslo dydį. Bet dides
nė kritikos dalis yra žalinga ir destruk
tyvi nei konstruktyvi ar naudinga.

Kad nebūtų abejonių dėl jūsų val
dybos nuomonės šiuo klausimu, leis
kite man dabar pakartoti tai, ką aš 
jums sakiau nepaprastajame suvažia
vime sausio mėnesį. Valdyba neprita
ria bet kokiam nuosavybės pardavi
mui. Pardavimas yra lengva išeitis, 
kurią mes, kaip valdyba, atmetam.

Atėjo laikas mums visiems vienin
gai dirbti, laikas susivienijimui, o ne 
abipusiems kaltinimams. Turime 
problemų, kurias reikia išspręsti, tad 
spręskime jas vieningai, visi kartu! Ne 
laikas pavargusiems vyrams kovoti 
seniai pralaimėtas kovas! Nėra jokios 
naudos iš buvusių direktorių darbų ar 
dabartinės direktorių valdybos pastan
gų juodinimo. Turime pripražinti fak
tą, kad tie, kurie sutinka būti renkami į 
valdybą, tai daro tik norėdami pasitar
nauti Bendrovei, savo bendruomenei 
ir Lietuvai!

Jūsų direktoriai tiki, kad suremon
tavę Lietuvių namus mes turėsime 
progą pakeisti mūsų biznio kryptį, pri
sitaikyti prie naujų sąlygų, iškilusių 
mūsų bendruomenei po Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo.

Manome, kad suremontuoti Lietu
vių namai turėtų biznio ir kultūros 
centrus - šioms idėjoms pritaria įtakin

gi žmonės Lietuvoje. Mes norime 
sukurti aplinką, kur žmonės, besido
mintys prekyba su Lietuva (čia ir ten), 
galėtų susitikti su savo partneriais iš 
Lietuvos, gauti naujausią informaciją 
apie prekybą, keliones ir kt.

Mes tyrinėjame galimybes perkelti 
barą žemyn, įkuriant šalia mažą resto
raną ar vyno barą su užkandžiais. Mes 
manome, kad tokie sumanymai galėtų 
būti sėkmingi, be to, suteiktų galimy
bių žmonėms iš Lietuvos dirbti nau
dingai ir legaliai.

Vietinė savivaldybė pareikalavo 
sumažinti nuomuojamų kambarių 
skaičių (kai kurie yra per maži, kiti 
tinkami gyventi tik vienam žmogui). 
Mes numatom atnaujinti visus kam
barius pagal daug geresnes normas 
negu dabar ir apskritai pagerinti visą 
namo išvaizdą.

Sodyboje plaukiojimo baseinui rei
kia skubaus remonto. Be to, vanden
tiekio sistemai namuose reikia kapita
linio remonto. Pagrindinis remontas 
reikalingas mažiems nameliams, nu
matoma įrengti lauke dušus ir kitus 
patogumus stovyklautojams (tai su
mažintų komunalinės įrangos apkrovi
mą Sodybos pagrindiniame name). 
Tam reikia didelių išlaidų (maždaug 
60,000 svarų), bet mes manome, kad 
tokia investicija yra mūsų pasitikėjimo 
Sodybos ateitimi požymis.
Lengvo pasirinkimo nėra

Turiu pabrėžti, kad toks užmojis 
nebus atliktas per vieną naktį ir neap
sieis be didelių išlaidų. Vis dėlto visa 
tai galima pasiekti, ir mes tikime, kad 
šiam projektui verta investuoti numa
tytą kapitalą, pašvęsti tam laiko ir jė
gų! Norėtume pasakyti, kad visas dar
bas turėtų būti atliktas per tam tikrą 
laiko tarpą, nesumažinant pajamų ir 
taip palengvinant paskolų grąžinimą.

Kalbant apie pinigus, galima pa
reikšti, kad Lietuvoje domimasi bend
ru Lietuvių namų remonto projektu. 
Kol kas viskas apsiriboja tik nuomo
nių pasikeitimu, ir šiuo metu aš tegaliu 
(ar noriu) pasakyti labai nedaug - ti
kiuosi, kad jūs tai suprasite. Nėra 
abejonių, kad toks projektas (jei jis 
pavyktų), būtų viena iš galimybių fi
nansuoti Lietuvių namų remontą. Ži
noma, mes ir toliau ieškosime kitų re
monto finansavimo šaltinių, pavyz
džiui, paramos iš vietos savivaldybės, 
iš istorinių paminklų išsaugojimo sky
riaus, pigesnių paskolų iš Morlands 
Brewery (alaus darykla) ar kitų gali
mų rėmėjų.

Kaip bebūtų, kiekvienas žingsnis 
mūsų programoje bus iš anksto įver
tintas prieš jį padarant. Mūsų šūkiai 
yra ”Ar tai pavyks?“ ir ”Ar tai apsi
mokės?“. Šio projekto vykdymui mes 
stengsimės panaudoti kuo daugiau 
žmonių iš mūsų bendruomenės, o taip 
pat iš Lietuvos. Tikime, kad tokiu bū
du mes paremsime Lietuvą ir suteiksi
me savo bendruomenei naują akstiną 
ir viltį ateičiai. Mes tikimės jūsų visų 
nuolatinės paramos.

Pabaigoje norėčiau išreikšti padėką 
savo bendradarbiams direktoriams už 
suteiktą man paramą praėjusiais me
tais. Atėjo sunkūs laikai ir ant mūsų 
pečių gula didelė atsakomybės našta.
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Priėmimas JAV Baltijos fondo 
atstovybėje

Ilgas kelias į Europą
Balandžio 14 d. JAV Baltijos fondo 

atstovybė Lietuvoje surengė priėmimą 
JAV Baltijos fondo veiklos vystymo 
direktoriaus p. Jeff Nelson lankymosi 
proga. Priėmime dalyvavo JAV amba
sadoriaus patarėjas p. Algirdas Rimas, 
JAV ambasados Amerikos centro va
dovas p. Viktoras Sidabras, JAV tarp
tautinio vystymo agentūros darbuoto
jai, bendrų Jungtinių Amerikos Valstijų 
ir Lietuvos įmonių atstovai, Vilniaus 
universiteto bei Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų instituto dėstytojai - 
p. Barbara Bilsky, p. Vladas Miklius, 
p. Stashu Kybartas, laikinai besisve
čiuojantys Lietuvoje Amerikos piliečiai.

P. Jeff Nelson supažindino sve
čius su JAV Baltijos fondo veikla, 
jau vykdomomis bei rengiamomis 
programomis.

Parlamentarų susitikimas Taline
Taline įvyko Baltijos, Skandinavi

jos ir Vyšegrado valstybių parlamentų 
užsienio reikalų komitetų vadovų 
susitikimas. Lietuvai jame atstovavo 
Seimo užsienio reikalų komiteto pir
mininkas K. Bobelis bei komiteto 
narys N. Germanas. Susitikime daly
vavo ir Švedijos Rigsdago užsienio rei
kalų komiteto pirmininkas Daniel Tar- 
schys, balandžio 12 d. išrinktas Euro
pos Tarybos generaliniu sekretoriumi.

Toks susitikimas surengtas pirmą

Konsultacijos Vilniuje
Į Vilnių konsultacijoms dėl 

Europos stabilumo pakto (ESP) 
buvo atvykusi Europos Sąjungos 
delegacija. Įvyko jos susitikimai su 
Lietuvos užsienio reikalų ministeri
jos ir Prezidentūros atstovais.

ESP projektą 1993 m. liepos 
mėnesį Kopenhagoje Europos Są
jungos Tarybai pateikė Prancūzija. 
Pakto tikslas - prevencinės diplo
matijos priemonėmis sukurti naujos 
Europos saugumo sistemos metme
nis. Lietuva dalyvaus ESP procese 
kaip viena iš Vidurio ir Rytų Euro

BALTIC STORES 
INVESTMENTS CO.

Finansinių ir teisinių reikalų 
planavimas

Patariame ir sudarome palikimus.
Atliekame testamento vykdytojo pareigas.
Kiekvieno palikimo paveldimas turtas yra apdraustas.

Administruojame ir parduodame nejudamą turtą 
Didžiojoje Britanijoje.

Tarpininkaujame perkant butus Lietuvoje.
Sutvarkome pensijos reikalus grįžtantiems į Lietuvą.
Investitoriams mokame nuošimčius susitarta valiuta ir 

jų pageidaujamu adresu.

Visos investicijos yra garantuotos nejudamu turtu 
Didžiojoje Britanijoje.

Patariame ir tarpininkaujame norintiems įsigyti įvairių 
Vakarų bendrovių, investments trust, unit trust akcijų.

PERVEDAME į LIETUVĄ PINIGINES DOVANAS TUO
JAU GAVĘ UŽSAKYMĄ.

PERVEDIMO MOKESTIS 3% plius 15 sv. (pristatymo ir 
iškeitimo į pageidaujamą valiutą mokestis).

Sutvarkome teisinius, finansinius ir kitus klausimus su 
Didžiosios Britanijos valdžios įstaigomis.

BALTIC STORES
INVESTMENTS CO.

(Z. Juras, V. A. Juras)
11 London Lane, 

Bromley, Kent, BR1 4HB, England 
Tel. 081 460 2592 Fax 081 318 7643

Baltijos fondas - ne pelno siekianti 
organizacija, padedanti Baltijos šalims 
įgyvendinti demokratijos principus, 
rengianti seminarus, konferencijas, 
įvairių sričių specialistų stažuotes 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Ji 
galėtų sutelkti visus suinteresuotus 
Lietuvos ateitimi Amerikos piliečius. 
Kitas susitikimas su JAV Baltijos 
fondo būstinės Vašingtone atstovais 
numatomas š. m. gegužės mėnesį. 
Maloniai kviečiame atsiliepti visus 
besidominčius Baltijos fondo veikla. 
Jūsų skambučių lauksime JAV Balti
jos fondo atstovybėje Vilniuje tele
fonu (370-2) 620-942 arba tel/fax: 
(370-2) 623-012.

"The U.S. - Baltic Foundation “ 
atstovybė Lietuvoje

kartą. Jame buvo pasikeista nuomonė
mis dėl parlamentų užsienio reikalų 
komitetų vaidmens, formuojant vals
tybių užsienio politiką, kitų vidinių šių 
komitetų veiklos aspektų, aptarta teisi
nė ir organizacinė užsienio politikos 
bazė. Kituose susitikimuose daugiau 
dėmesio turėtų būti skiriama funda
mentaliems užsienio politikos klau
simams.

LR URM Informacijos ir 
spaudos skyrius

pos šalių, norinčių tapti Europos 
Sąjungos narėmis. Mūsų šalis Pak
to rėmuose stiprins regioninį bend
radarbiavimą, gerins santykius su 
kaimyninėmis šalimis, rengs bei 
įgyvendins bendradarbiavimo pro
gramas (dėl sienų režimo, infra
struktūros, kultūros ir švietimo).

Gegužės 26-27 d. Paryžiuje įvyks 
Europos stabilumo pakto inaugu
racinė konferencija.

LR URM informacijos ir 
spaudos skyrius

”EL" redakcija, atsižvelgdama i 
skaitytojų pageidavimus sužinoti, kaip 
sakoma, "iš pirmų lūpų" krašto politi
nių grupių atstovų nuomonę apie pa
dėtį Lietuvoje, nutarė paskelbti seriją 
pokalbių su įvairių partijų bei organi
zacijų veikėjais.

Šiandien pokalbis su Lietuvos 
Respublikos Seimo pirmininko pava
duotoju, LDDP frakcijos valdybos na
riu Juozu Bernatonių.

- Seimas dirba jau pusantrų metų. 
Pagaliau nusistovėjo jo darbo ritmas, 
įgijo patirties komitetai ir frakcijos, 
naujieji parlamento nariai ir vadovai. 
Kokie buvo svarbiausi Seimo rūpes
čiai?

- Šiam Seimui teko nelengva misi
ja įgyvendinti referendumo priimtos 
Konstitucijos nuostatas, priimti visą 
pluoštą įstatymų, be kurių ji būtų bu
vus negyva. Reikėjo kurti naujas insti
tucijas, naują valstybės valdymo san
darą. Didžiausiu Seimo darbo rezul
tatu ir laikyčiau tai, kad priimti ir 
realiai funkcionuoja Prezidento rinki
mų ir Lietuvos Respublikos Prezi
dento, Konstitucinio Teismo įstaty
mai. Šiuo metu pagal Konstituciją 
vyksta teisinės sistemos reforma, 
svarstomas teismų įstatymas, rengia
mas ir dar šioje sesijoje bus priimtas 
visas savivaldos įstatymų paketas.

Kiti įstatymai tęsia ūkio reformą, 
pradėtą dar Aukščiausiosios Tarybos. 
Seimas pagaliau priėmė Žemės įstaty
mą, kad galėtume tęsti žemės refor
mą. Lygia greta reformuojama finan
sų sistema, kuriami šiuolaikiniai mo
kesčių įstatymai.

Ir trečioji darbų kryptis - pradėta 
kurti įstatymų bazė Lietuvos Respub
likos piliečių konstitucinėms teisėms, 
kitaip sakant, visuotinai pripažintoms 
žmogaus teisėms ir laisvėms įtvirtinti.

Visa tai - esminiai mūsų įstatymų 
leidybos laimėjimai. Tačiau negaliu ne
paminėti ir naujos parlamentinės kon
trolės tvarkos. Priimtas Seimo statutas, 
atitinkantis visas Konstitucijos nuos
tatas ir gerokai demokratiškesnis už 
Aukščiausiosios Tarybos reglamentą.

Žinoma, parlamentas kontroliavo 
vykdomąją valdžią ir anksčiau, kada 
sėkmingai, kada ne, tačiau tik dabar 
padėti pagrindai civilizuotiems demo
kratiškiems įstatymų leidžiamosios ir 
vykdomosios valdžių santykiams.

- Tačiau girdėti ir kitokių nuomo
nių. Pavyzdžiui, vadinamoji dešinioji 
opozicija nuolat kartoja, kad Seimas 
dirba blogai, reikia naujų, pirmalai
kių rinkimų...

- Apie tai imta šnekėti tuoj po pra
ėjusių rinkimų. Atseit, tauta apgauta, 
išrinko ne tą politinę jėgą. Buvo sten
giamasi visaip diskredituoti rinkimus 
laimėjusią partiją, jos politiką. Jau po 
pirmojo rinkimų turo imta šaukti vi
sam pasauliui, neva komunistai grįžta 
į valdžią, dar vėliau - kad vis tiek 
žlugs, neišlaikys valdžios. Dar toliau - 
kad LDDP politika pražūtinga tiek 
valstybei, tiek jos žmonėms. Mėginta 
pratęsti vadinamąją parlamentinę re
zistenciją, praktikuotą dar Aukščiau
siojoje Taryboje. Šį negirdėtą terminą 
išrado Vytautas Landsbergis nusakyti 
taktikai, kai Sąjūdžio koalicija išėjo iš 
parlamento posėdžiauti atskirai sau 
viena į kitą salę. Taip Lietuvoje buvo 
sąmoningai mėginama sugriauti šią 
valdžios instituciją. Analogiškai tai 
buvo bandyta daryti ir šiame Seime - 
vilkinti įvairių klausimų nagrinėjimą, 
įvairiomis techninėmis ir techriologi- 
nėmis dingstimis atidėlioti projektų 
svarstymą.

Nepasiteisinus šiai taktikai, imta 
ieškoti kitos. Griebtasi pirmalaikių 
rinkimų idėjos - nuo pavienių pareiš
kimų iki apgalvotos taktikos. Idėjos 
autorystę bando imti Lietuvių tauti
ninkų sąjunga, o dabar ir konservato
rių partija. Kitos partijos, tarp jų ir va
dinamosios dešiniosios, ne visada pa
laiko beatodairiškus raginimus. Krikš
čionys demokratai teigia, kad į pirma
laikius rinkimus reikia eiti tada, kai 
įmanoma juos laimėti. Tokia pragma
tiška laikysena sako, kad netikima 
šiuo metu iš esmės pasikeisiant politi
nių jėgų santykį Seime.

Galima spėti, kad pirmalaikių rin
kimų idėja turėjo sutelkti nepolitinio 
Sąjūdžio žmones į politinę partiją - 
Tėvynės sąjungą, žadant busimie
siems konservatoriams daugumą 
Seime, įvairius postus ir kitokias buvi
mo valdžioje gėrybes. Matyt, iš dalies 
tai pavyko, nes į Tėvynės Sąjungos 
gretas susirinko nemažas (jei tikėsime 
skelbiama statistika) trečiojo Sąjūdžio 
narių būrys.

- Tai vis šios idėjos priešistorė... 
Bet ką galima pasiekti pirmalaikiais 
rinkimais?

- Bet kokie rinkimai - puikus pre
tekstas ir daugybė galimybių propa
gandai. Bet pirmiausia naujų rinkimų 
gali norėti tie, kurie siekia destabili
zuoti padėtį - tiek ekonominę, tiek po
litinę. Nuolatinė parlamento kaita 
trukdo bet kuriai politinei jėgai įgy
vendinti savo programą ir apskritai 
menkina Seimo autoritetą.

Nepraėjus Konstitucijos nustaty
tam laikui, vėl įvelti visuomenę į po
litinę kovą, atitraukti nuo esminių rei
kalų, pabandyti vėl atgaivinti tą skir
tingų požiūrių žmonių supriešinimą, 
kuris buvo valdžios politika Vytauto 
Landsbergio laikais? Visa tai nieko 
gero neatneštų Lietuvai šiuo sudėtingu 
metu. Esu įsitikinęs, kad iš esmės ne
pasikeistų politinių jėgų santykis ir po 
pirmalaikių rinkimų. Balsuodami už 
LDDP, žmonės žinojo, kad permainos 
nebus tokios greitos, dar tebevyrauja 
nusivylimas buvusia dešiniųjų auto
kratų valdžia ir tikėjimas, kad dabar
tinė valdžia savo kompetencija ir 
pragmatizmu gali iš esmės pagerinti 
situaciją Lietuvos ūkyje, sutvarkyti 
tarptautinius santykius su kaimynais, 
kurie buvo anksčiau gerokai įtempti.

Taigi pirmalaikių rinkimų idėja 
yra propagandinė, kuria norima dis
kredituoti valdžią, o gal ir padaryti 
situaciją nevaldomą. Kiekvienam 
mąstančiam žmogui aišku, kad tai 
naudinga mafijai, įvairioms antival
stybinėms struktūroms, tarnauja ne 
mūsų valstybės interesams. Tačiau 
opozicija jau iš karto po anų rinkimų 
pasirinko tokią taktiką: kuo blogiau 
Lietuvai, tuo geriau jai. Kuo prastes
nė bus socialinė, ekonominė padėtis, 
tuo greičiau bus galima pasiekti pir
malaikių rinkimų ir atsirevanšuoti, 
t.y. sugrįžti į valdžią. Valdžios noras 
taip temdo protus, kad savo partinių 
interesų labui nepaisomi visos šalies, 
jos žmonių interesai.

- Paradoksalu, kad tie, kurie pei
kia LDDP politiką, dažnai ją kaltina 
nesilaikant savo programos.

- Šiuo klausimu ilgai diskutavome 
ir pačioje partijoje, net buvo susikū
rusi LDDP programos grupė, kuri kri
tikavo ir frakciją, ir partijos vadovybę, 
esą tolstame nuo programos ir savo 
pažadų rinkėjams. Vis dėlto buvo įsiti
kinta, kad programa iš esmės vykdo
ma, gal netesimi kai kurie pažadai, iš
sprūdę iš radikalesnių partijos atstovų 
per rinkimų kampanijos įkarštį. Šian
dien skaitydami tą LDDP programą 
rinkėjams, pamatytume, kad pagrindi
nės nuostatos nepasikeitė. Joje numa
tytos pagrindinės veikos kryptys, es
minės gairės, o ne šlapia dešra, pigi 
degtinė ar kiti išgalvoti pažadai, ku
riais taip mėgsta spekuliuoti opozici

jos atstovai. Antra vertus, programa 
numatyta ketveriems metams ir dar nė 
neįpusėta vykdyti. Pirmiausia imamės 
tų darbų, kurie aktualiausi, kurių nega
lima atidėti.

Kaltinimų visada buvo ir bus, bei 
reikia paisyti realių galimybių. Pavyz
džiui, dažnas kaltinimas, kad nenori
me kompensuoti žmonių nuvertėjusių 
santaupų. Bet tai reikėjo daryti, kai jos 
ypač nuvertėjo. Dabar tegalime jas 
atstatyti tik iš tų lėšų, kurios skiriamos 
bendroms socialinėms programoms. 
Ši problema buvo formuluota pro
gramoje kaip kryptis, ir dabar ji vyk
doma pagal realias galimybes.

- Vis dėlto Konstituciniame Teis
me Seimas pralaimi nemažai bylų. 
Ar tai nerodo opozicijos tiesos? Gal 
tikrai valdančioji dauguma nepaiso 
Konstitucijos ?

- Jau sakiau, kad normaliai dirban
tis Konstitucinis Teismas - didelis mū
sų valstybės laimėjimas demokratijos 
kelyje. Tačiau nepamirškime, kad 
Konstitucijos projektas, pateiktas refe
rendumui, buvo rengiamas labai sku
botai. Tai savotiškas hibridas iš dviejų 
visai skirtingų variantų. Konstitucijoje 
liko nemažai normų, kurias galima 
įvairiai traktuoti. Pavyzdžiui, įrašyta, 
kad Seimo posėdžiui vadovauja Sei
mo pirmininkas arba jo pavaduotojas. 
Aišku, kad vienu metu negali pirmi
ninkauti keli žmonės. Tačiau opozici
jos atstovai kreipėsi į Konstitucinį 
Teismą, prašydami pripažinti, kad šiai 
normai prieštarauja Seimo statutas, 
kuriame numatyti trys Seimo pirmi
ninko pavaduotojai. Teismas čia ne
įžiūrėjo jokio pažeidimo, nes Konsti
tucijoje nusakyta pirmininkavimo pro
cedūra, o ne Seimo struktūra, kurią 
pagal Konstituciją apibrėžia statutas.

Atstovavau Seimui bene septynio
se bylose ir įsitikinau, kad tos proble
mos kyla ne iš piktos valios, bet dėl 
skirtingo tos ar kitos konstitucinės 
normos traktavimo, taip pat dėl for
mos dalykų. Sakyčiau, kad net praloš
damas bylą Konstituciniame Teisme 
Seimas išlošia. Šalinami prieštaravi
mai tarp konstitucinių normų, jos vie
nodai aiškinamos, užlyginamos spra
gos, vadinasi, galėsime dirbti sklan
džiau, sparčiau, darniau.

- Lietuvoje mėgstama sakyti: 
einame į Europą. Kartais net per 
daug apie tai kalbama - lyg negyven
tume jos geografiniame centre. Kai 
kas sako, kad vis dairomės į Aziją. 0 
kokia Jūsų nuomonė?

- Nesakyčiau, kad mūsų žingsniai į 
Europą - tik skambūs žodžiai. Jie iš 
tikrųjų pastaraisiais metais paspartėjo. 
Vis aktyviau reiškiamės tarptautinėse 
ogranizacijose, esame priimti į Euro
pos tarybą, ruošiamės ratifikuoti Euro
pos žmogaus teisių ir pagrindinių lais
vių apsaugos konvenciją. Vadovauju 
darbo grupei, kuri privalo išnagrinėti, 
ar mūsų įstatymai atitinka šią konven
ciją. Kai kurias įstatymų normas, 
galbūt netgi ir Konstitucijos, teks 
keisti. Šiam darbui dabar sutelktos ge
riausios mūsų teisininkų jėgos.

O apskritai, aiškus posūkis į Euro
pą būtent ir prasidėjo po 1992 metų 
Seimo rinkimų. Ankstesnei valdžiai 
buvo būdinga dairytis į didžiąsias 
valstybes, proamerikietiška orientaci
ja, sakyčiau, ėjimas į Ameriką. 
LDDP visuomet aiškiai akcentavo šį 
savo užsienio politikos skirtumą. 
Galim jaustis laisvi ir lygiaverčiai tik 
tarp Europos šalių, kur senos demo
kratijos tradicijos, kur daug tokių pat 
nedidelių valstybių, išsikovojusių 
pagarbą ir autoritetą savo žemyne. 
Čia, senajame civilizacijos lopšyje, it 
Lietuvos vieta. Mūsų Konstitucija 
taip pat orientuota į Europos demo
kratinių valstybių konstitucijas, jų pa
tyrimą, panašų istorinį kelią ir tradi
cijas. Pagaliau tai diktuoja ir mūsų 
geopolitinė situacija, ir valdžioje 
esančių politinių jėgų orientacija. 
Europoje buvome ir būsime - su savo 
istorija ir ateitimi, vargais, darbais ir 
svajonėmis.

- Sėkmingo darbo ir ištvermės!

Kalbėjosi Romanas Miliauskas
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’’Minolta Baitia“ plečia veiklą Prarasti giminaičiai (Lost Cousins)

Šių metų balandžio 1 d. baigėsi 
Lietuvos-Austrijos uždarosios akcinės 
bendrovės ’’Minolta Baitia“ (ankstes
nis pavadinimas ’’Minolta Trading 
Baitia“) ūkiniai metai. Ta proga fir
mos prezidentas Antanas Levickas 
sukvietė būrį žurnalistų ir paskelbė 
metų apyvartą, kuri sudarė 11 960 
litų. Palyginti su pernai ji išaugo 256 
procentais. ’’Austria Minolta Interna
tional“ Europos skyriaus vadovai pa
tenkinti savo padalinio Lietuvoje dar
bu. Kaip įrodymas - premijos-kelio- 
nės, skirtos ’’Minoltos Baitia“ direkto
riui Antanui Levickui ir geriausiam 
pardavėjui Arnoldui Jurgaičiui. ’’Mi
noltos“ direktorius lankysis Portugali
joje, o geriausias pardavėjas jau pabu
vojo Ispanijos kurorte Las Palmes, kur 
buvo susirinkę 100 geriausių ’’Austria 
Minolta International“ pardavėjų iš 
visų padalinių Europoje.

Pagrindinę ’’Minoltos Baitia“ apy
vartos dalį sudaro orgtechnika, auto
mobiliai ’’Mazda“ ir fotoaparatai. Lie
tuvos miestuose Klaipėdoje ir Kaune 
veikiantys ’’Minoltos Baitia“ padali
niai dirba labai gerai, kiek prasčiau se
kasi panevėžiečiams, kovo mėnesį ati
darytas ’’Minoltos“ salonas Šiauliuo
se. "Minoltoje“ dirba ir su ja bendra
darbiauja 120 žmonių. Firma plečia 
savo veiklos sritis ne tik Lietuvoje. 
Ypač dideli planai ir viltys siejami su 
prekyba Latvijoje ir Estijoje, kadangi 
šiose šalyse darbo sąlygos užsienio 
firmoms yra žymiai palankesnės. Lie
tuvoje nuo š.m. gegužės 1 d. įvedamas 
pridėtinės vertės mokestis, Latvijoje 
nuo š.m. balandžio mėn. muito mo
kestis sumažintas nuo 15% iki 5%, 
Estijoje 18% akcizo mokestį valstybė 
kompensuoja pirkėjui sumažindama 
kitus mokėjimus. Taigi nenuostabu,

Sportas
Lietuvos jaunieji 

krepšininkai - Vokietijoje
Balandžio 2-9 dienomis Manhei

me, Vokietijoje, vyko tarptautinis Al
berto Schweitzerio jaunių krepšinio 
turnyras. Jame dalyvavo 12 komandų, 
tarp jų - Lietuvos jaunių (gimusių 
1976 m.) rinktinė. Pirmosios grupės 
laimėtoja tapo Lietuva, nugalėjusi Is
panijos, Vokietijos, Turkijos, Italijos 
komandas ir vienu tašku pralaimėjusi 
Izraeliui. Antrąją vietą iškovojo ispa
nai. Antroje grupėje pirmąją vietą už
ėmė australai, nugalėję JAV, Slovė
niją, Prancūziją, Graikiją ir Rusiją. 
Antrąją vietą užėmė JAV komanda. 
Pusfinalio rungtynės buvo pačios įdo
miausios. Po įtemptos kovos Lietuva 
pralaimėjo JAV komandai (99:91), o 
ispanai netikėtai įveikė australus 
(84:83). Turnyrą laimėjo JAV rinkti
nė, nugalėjusi Ispaniją (91:71). Rung
tynes dėl trečiosios vietos Lietuva pra
laimėjo Australijai (110:61). Laikraš
čiai "Respublika“ ir ’’Lietuvos rytas“, 
aprašydami šias rungtynes, pridėjo 
Lietuvai dar 10 taškų. Tai buvo vie
nintelis lietuvių silpnas žaidimas. 
Visus kitus susitikimus jie puikiai 
žaidė, ypač pusfinalyje prieš JAV. 
Paskutinėms rungtynėms prieš aus
tralus lietuviams pritrūko jėgų. Ant
rame kėlinyje geriausi Lietuvos rink

Lietuvos jaunių krepšinio rinktinė, užėmusi ketvirtą vietą tarptau
tiniame A. Schweitzerio turnyre Vokietijoje. Antroje eilėje antras iš 
kairės treneris G. Pancežovas, ketvirtas - vyr. treneris J. Kazlauskas.

MINOLTA
kad ’’Minoltos“ technikos pardavimo 
tempai šiose šalyse bus didesni nei 
Lietuvoje.

Ponas A. Levickas ypač gyrė vo
kiečių kopijavimo aparatus ’’Deve
lop“, kuriais prekiauja naujai įsikūrę 
prekybos namai APA. Jo nuomone, 
jei kas gali sakyti ’’mes išmokėme pa
saulį kopijuoti“, tai tik firma ’’Deve
lop“. APA prekiauja ir kita orgtechni
ka, taip pat ją aptarnauja.

Pernai parduoti 150 automobilių 
’’Mazda“. Tai daugiau negu pirmai
siais firmos gyvavimo metais, bet 
’’Minolta“ sieks, kad per metus būtų 
parduota 300 automobilių. Ši firma 
pirmoji pritaikė naujovę - automobilio 
pirkimas į kreditą. Ja seka ir kitos fir
mos. Sumanę šią naujovę firmos va
dovai tikėjosi apimti vidutinį visuo
menės sluoksnį, ne pačius piniguo
čius. Tačiau, pasak A. Levicko, ”maz- 
das“ vis dėlto perka piniguočiai, 
mėgstantys smagiai palakstyti nelabai 
tvarkingais Lietuvos keliais. ’’Mazda“, 
pasirodo, labai saugus automobilis 
avarijos atveju, todėl sudaužę vieną 
mašiną piniguočiai ateina į ’’Minoltą“ 
pirkti antros. Vilniuje atidarytas auto
mobilių ’’Mazda“ aptarnavimo centras 
’’AutoApa“, kurio pajėgumai yra di
desni negu panaudojama. ’’Mazda 

tinės vyrukai nebežaidė.
Kiekviename žaidime Lietuvos 

krepšininkus palaikė jų palydovai iš 
Lietuvos ir grupelė Vokietijos lietu
vių. Lietuvos rinktinei priklausė K. 
Marčiulionis, M. Kavoliukas, Ž. Ur
bonas, S. Radziulis, K. Šeštokas, N. 
Karlikanovas, M. Jaruševičius, M. Ly
deka, T. Saltonas, Ž. Žydelis, L. Rim
kus ir A. Kazlauskas. Jų treneriai buvo 
J. Kazlauskas ir G. Pancežovas.

Šį kartą Lietuva užbaigė ketvirtoje 
vietoje, o praėjusiais metais tame pa
čiame turnyre ji iškovojo antrą vietą. 
Janulis, Jasikevičius ir Jurkūnas, kurie 
gavo kvietimą žaisti Amerikoj, juo ir 
pasinaudojo.

Liepos mėnesį Lietuvos komanda 
dalyvaus Europos jaunių čempionato 
finalinėse varžybose Izraelyje.

M. D. Šmitienė 
Autorės nuotrauka

ELR: kai spaudai jau buvo pa
ruoštas šis pranešimas apie Lietuvos 
jaunųjų krepšininkų pasirodymą Man
heime, gavome ir gerbiamojo K. Ba
rono laišką ta pačia tema. Jame be to, 
kas papasakota aukščiau, dar rašoma, 
kad Lietuvos ir JAV rinktinių susitiki
mą pusbaigmėje (pusfinalyje) plačiai 
aprašė vokiečių spauda, įdėdama 
nuotrauką bei pažymėdama, kad tik 
rungtynių pabaigoje Lietuva buvo par
klupdyta ant kelių. Rungtynes stebėjo 

Corporation“ paskelbė fotokonkursą 
apie ’’Mazda“ automobilius. Pagrindi
nis prizas - ’’Mazda 232“. Lietuvos fo
tografai, norintys dalyvauti konkurse, 
dėl sąlygų gali kreiptis į ’’Minoltos“ 
fotoparduotuvę. Beje, jos darbo apim
tys gerokai išsiplėtė. Čia galima ne tik 
įsigyti įvairiausios fototechnikos, bet 
ir išryškinti spalvotas juostas, padaryti 
nuotraukas, susilaukti kvalifikuotų 
patarimų ir malonaus aptarnavimo.

Geriausia reklama - praktika. Va
dovaujantis šia nuostata ir atidaryta 
’’Minoltos“ leidybos firma, greitu lai
ku turėsianti šiuolaikinį techniniu po
žiūriu dizaino centrą. Tai paprastų ir 
spalvotų kopijų darymo, maketavimo 
paslaugos, reklaminių bukletų kūryba 
ir gamyba naujausia ’’Minoltos“ tech
nika. A. Levickas pasidžiaugė, kad jų 
pagamintas programėles ’’Vartų“ ga
lerijai kai kurie dailės mėgėjai jau ko
lekcionuoja kaip labai kokybiškas re
produkcijas ar ’’net savotiškus meno 
kūrinius“.

’’Minolta Baitia“ savo naujausius 
gaminius eksponuos tarptautinėje pa
rodoje Taline ’’Computer'94“ balan
džio 25-29 d., Rygoje - ”Buro&Bank“ 
parodoje gegužės 10-14 d. Būtinai da
lyvaus tradicinėje ’’Baltic Info'94“ 
kartu su IBM firma. Vasarą ’’Minolta“ 
ketina pagyvinti priešais jų būstinę 
esančią aikštę ir būstinės fasadą - tuo
met vyks ’’Minoltos“ teatralizuota pre
kyba. Ir toliau tęsis bendradarbiavi
mas su ’’Vartais“. Jei pavyks susitarti 
su kelių eismo policija, ’’Minolta Bai
tia“ ketina išstatyti Vilniuje savo rek
laminius stendus. Mes iš tiesų keičia
mės, bet liekame su Jumis, sako ’’Mi
nolta Baitia“ ir kviečia biznio keliu 
eiti kartu!

Erika Umbrasaitė

3 tūkst. žiūrovų, daugiausia kariškiai, 
kadangi baigmės (finalo) ir pusbaig- 
mės rungtynės vyko JAV karinės ba
zės sporto salėje. K. Baronas rašo, kad 
daugiausia taškų (138) laimėjo K. 
Šeštokas (amerikietis Carteris - 135, 
izraelietis Šteinas - 134, australas Tha- 
raihar -131).

Lietuviai debiutavo 
formulės lenktynėse

Balandžio pradžioje ’’Nogaro“ tra
soje įvyko ’’Renault“ formulės Pran
cūzijos čempionato etapas, kuriame 
debiutavo ir Lietuvos atstovai broliai 
Valdas ir Darius Jonušiai.

Po kontrolinių važiavimų Valdas 
iškovojo trečiąją startinę vietą, o Da
rius - aštuonioliktąją.

Varžybose startavo 32 lenktyninin
kai. Valdas Jonušis jau pirmajame rate 
įvažiavo į balą, ir jo mašiną išmetė ant 
žolės. Į trasą sugrįžti nepavyko.

Darius Jonušis iš karto po starto 
pirmajame posūkyje nespėjo sustoti 
prieš jį susidariusią spūstį ir priekiniu 
sparnu užkliudė kitą mašiną.

Likusius 17 iš 18 ratų D. Jonušis 
važiavo nuplyšusiu sparnu kabinda
mas trasą. Darius sugebėjo užimti de
šimtąją vietą, už kurią gavo įskaitinį 
tašką.

’’Vakarų bankas“ pirmauja
Prancūzijoje vyko tarptautinės dau

giadienės ’’Circuit des Minės“ dvira
tininkų lenktynės. Pernai ’’Circuit dės 
Minės“ lietuviai užėmė pirmąją ko
mandinę vietą, o S. Šatkauskas buvo 
trečias individualiose runtynėse. Šių 
metų prologą (4,9 km) Amnevilyje 
laimėjo R. Harisas iš D. Britanijos. 
Penktą rezultatą pasiekė R. Lupeikis. 
Iš komandų prologą laimėjo ’’Lorrai
ne“ dviratininkai. Klaipėdos ’’Vakarų 
banko“ komanda buvo ketvirta.

158 km etape trečiąją lenktynių 
dieną Lietuvos dviratininkai diktavo 
aktyvumo sąlygas. Nors lemiamu mo
mentu prieš finišą ’’Vakarų banko“ 
dviratininkus ėmė persekioti nesėk
mės, komandų įskaitose jie iškopė į 
pirmąją vietą - 22 vai. 2 min. 2 sek.

Asmeninėje įskaitoje pirmavo G. 
Bellando (Prancūzija, ’’Loraine“), 
antra vieta - lenkas P. Vadeckis, 
trečia P. Lupeikis. J. Romanovas - 
septintas, S. Šatkauskas - dvyliktas.

Tokiu pavadinimu Britanijos te
levizijos 4 kanalas (channel 4) ruo
šia dokumentinių filmų seriją. Nori
ma papasakoti apie vieną ar kelias 
britų šeimas, gyvenančias Britanijo
je, kurių seneliai ar proseneliai buvo 
kilę iš neseniai nepriklausomybę 
atgavusių Rytų Europos kraštų.

Pageidautina šeima, kurios ant
ros ar trečios kartos šaknyse būtų 
kas nors kilę iš vienos ar dviejų kitų 
Rytų Europos kraštų ir kuri norėtų 
surasti savo pasimetusius gimines 
tuose kraštuose. Tos šeimos nariai 
būtų pagrindiniai filmo veikėjai, 
savo šeimos istorijos ieškotojai.

’’Lietuvių godos“ -
laikraštis Gudijos lietuviams. Jame rašo
ma apie kaimyninėje valstybėje gyvenan
čių lietuvių rūpesčius, lietuvybės išlaikymo 
problemas. Tačiau jį mielai skaito visuose 
pasaulio kraštuose gyvenantys lietuviai.• • • • •
’’Lietuvių godos“ yra ’’Europos lietuvio“ 
mėnesinis priedas. Tad, užsisakydami 
’’Europos lietuvį“, gausite ’’Lietuvių godas“ 
kiekvieno mėnesio pradžioje.• • • • •
Prenumeruokite ’’Europos lietuvį“! Jo kai
na su priedu ’’Lietuvių godos“ nesikeičia.

Litas ir užsienio valiutos
Lietuvos bankas pagal valiutų kursus vidaus ir pasaulio valiutų 

rinkose nuo 1994 m. balandžio 29 d. nustatė tokius oficialius lito ir 
užsienio valiutų santykius:

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 6.0196 Latvijos latai 7.0671
Armėnijos dramai 0.0187 100 Lenkijos zlotų 0.0179
Australijos doleriai 2.8535 Moldovos lėjos 0.9901
Austrijos šilingai 0.3394 Norvegijos kronos 0.5503
100 Baltarusijos rublių 0.0222 Olandijos guldenai 2.1252
Belgijos frankai 0.1159 Prancūzijos frankai 0.6944
Čekijos kronos 0.1361 100 Rusijos rublių 0.2198
Danijos kronos 0.6081 SDR 5.6529
ECU 4.6120 Singapūro doleriai 2.5709
Estijos kronos 0.2986 Suomijos markės 0.7381
Ispanijos pesetos 0.0293 Švedijos kronos 0.5141
100 Italijos lirų 0.2490 Šveicarijos frankai 2.7992
Japonijos jenos 0.0391 100 Ukrainos karbovancų 0.0108
Kanados doleriai 2.9042 Vengrijos forintai 0.0390
Kirgizijos somai 
Kazachijos tengės

0.3252
0.1440

Vokietijos markės 2.3875

Litus į bazinę valiutą ir bazinę valiutą į litus bankai keičia patvirtintu ofi
cialiu kursu - 4.00 litai už 1 JAV dolerį, imdami ne didesnį nei Lietuvos 
banko nustatytą atlyginimą už keitimo operacijas. Kitas valiutas bankai 
perka ir parduoda pačių bankų nustatytomis kainomis.

ROCHDALE TRAVEL 
CENTRE

Eastern European Division

Pramogai ar bizniui 
žemiausiomis kainomis skriskite 

j Rytų Europą.
Grupiniai skrydžiai (schedule flights) iš Londono 

ar Manchesterio į Vilnių ir atgal nuo £225.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:
EASTERN EUROPEAN TRAVEL 

66 Drake Street 
Rochdale 

Lancs. 
OL16 1PA 

Tel 0706 868765

Pasikalbėjimai su tomis šeimomis 
įvyktų jų namuose ir asmeninių išlai
dų nebūtų. Vėliau parinktoji šeima 
turėtų paaukoti keletą savaičių paieš
kojimo kelionei kartu su filmo kūrėjų 
grupe, išlaidos būtų padengtos.

Jeigu jūs esate tokia šeima ar žino
te ką nors, kas atitiktų tuos reika
lavimus, rašykite į B. W. P. Limited, 5 
Momington Avenue Mansions, Mor
nington Avenue, London W14 8UW 
Ltd, arba man: V. Gasperienė, 2 Lad- 
broke Gardens, London W11 2PT iki 
gegužės mėnesio.

Vida Gasperienė
DBLS kultūrinių reikalų vedėja
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LONDONE
IŠVYKA AUTOBUSU 

LIETUVIŲ SODYBON
Šiais metais lietuvių, gyvenančių 

Jungtinėje Karalystėje, pasididžiavi
mas "Mažoji Lietuva“ - Lietuvių so
dyba švenčia 40-mečio sukaktuves 
kaip ji tarnauja mums visiems.

Į jos atidarymą anais laikais Lon
dono lietuviai vyko net aštuoniais 
autobusais.

DBL S-gos Londono pirmasis 
skyrius rengia išvyką autobusu į šių 
metų iškilmes, kurios įvyks gegužės 
29 dieną, sekmadienį. Kaina vienam 
asmeniui ten ir atgal tik 7.50 svaro, 
pinigai sumokami užsirašant.

Užsirašyti galima Londono para
pijos menėje po pamaldų pas val
dybos narius, Lietuvių namuose, 2 
Ladbroke Gardens - pas Kazį Makūną 
ar Nijolę Dargienę. Telefonas 071- 
727-2470. Be to galima pranešti 
laišku: 21The Oval, London E2 9DT.

Išvažiuojama nuo Lietuvių bažny
čios 21 The Oval, London E2, - 8.45 
vai.; nuo Lietuvių namų 2 Ladbroke 
Gardens London W11 - 9.15 vai.

SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO METINIS 
SUSIRINKIMAS

Jis įvyks gegužės 22 dieną, sek
madienį, 17 vai (5 vai. p. p.) klubo 
patalpose 345 A. Vicoria Park

LIETUVIŲ 
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.

Road, London E9.
Susirinkimo darbotvarkėje numa

tyti pranešimai apie 1993-1994 metų 
veiklą. Bus renkama klubo valdyba 
1994-1995 metams.

Klubo nariai ir svečiai kviečiami 
dalyvauti savojo klubo metiniame su
sirinkime.

Klubo valdyba

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE

Fondo vadovybė per savaitę gavo 
auką (10 svarų) iš D. A. Vassiliou - 
Romford.

Fondo vadovybė sausio, vasario ir 
kovo mėnesiais išsiuntė pagalbą 
šioms institucijoms:

Vaikų TB sanatorijoms Kulautu
voje, Varėnoje, Vilniuje;

Klinikinei infekcinei ligoninei 
Kaune, Kauno medicinos klinikai;

Centrinei ligoninei Jonavoje;
Centrinei ligoninei Pakruojyje;
Universitetinei vaikų ligoninei 

Santariškėse, Vilniuje;
Respublikinės ligoninės gimdymo 

skyriui Šiauliuose;
Specializuotiems kūdikių namams 

Vilniuje;
Vilijampolės vaikų pensionatui 

Kaune;
Mokyklai-darželiui "Versmė“ Vil

niuje;

PARDUODAMAS 
BUTAS

Trakų miesto centre, 
prie ežero, parduodamas 
dviejų kambarių butas su 
visais patogumais pir
mame aukšte. Tinka par
duotuvei arba raštinei.

Kreiptis:
"Europos lietuvio“ 

redakcija,
A. Strazdelio 1, 

2001 Vilnius.
Tel. 61 18 79.

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

Pakruojo vaikų namams;
Vaikų pensionatui Naujoje Vil

nioje;
"Pieno lašo“ organizacijai Alytuje;
Vaikų namams Šakiuose;
"Vilties“ draugijos skyriams Vil

niuje, Ukmergėje, Panevėžyje, Bir
žuose, Jonavoje, Pasvalyje, Anykš
čiuose, Kėdainiuose, Šakiuose.

Mokykloms: Pakruojo vidurinei, 
Plokščių vidurinei, Gerdžiūnų pagrin
dinei mokyklai.

Siuntiniuose buvo 10 invalidų ve
žimėlių, antibiotikų, įvairių vaistų, vi
taminų, medicinos reikmenų, piršti
nių, skiepų adatų, vystyklų, pieno mil
telių kūdikiams, specialaus maisto 
kūdikių maitinimui, žaislų, žaidimų 
reikmenų, anglų moterų rankomis 
megztų vaikų lovų užklotų, megztukų, 
įvairių naujų ir naudotų drabužių, ava
lynės.

Mokykloms ir invalidų lavinimo 
ugdymo centrams nusiųsta kalkula- 
torių, įvairių rašymo dalykų ir proto 
lavinimo žaidimų, už juos 250 svarų 
apmokėjo Mr. B. Meek iš Jersey.

Be Vaikų fondo siųstų siuntinių, 
Šiaulių respublikinės ligoninės gimdy
mo skyrius gavo iš Mr. ir Mrs. Leigh
ton vadovaujamo "Natalijos fondo“ 
inkubatorių neišnešiotiems vaikams ir 
’ ’pu Iseoximetar“.

Fondo vadovybė tiki, kad D. Brita
nijos lietuviai ir Lietuvos draugai ne
užmirš Lietuvos vaikų, kurie laukia 
jūsų pagalbos.

Aukas siųsti: British-Lithuanian 
Relief Fund For Children In Lithua
nia 21 The Oval, London E2 9DT.

BOLTONE
PABALTIJIEČIŲ VAKARAS

Balandžio 16 d. Boltono latvių 
klube įvyko kasmet rengiamas pa
baltijiečių vakaras. Šiais metais per 
šį vakarą Boltono Baltijos tautų ko
mitetas taip pat šventė savo gyvavi
mo 15-os metų sukaktuves. Nors 
prieš tai pabaltijiečiai aktyviai daly
vavo Boltono pavergtųjų tautų orga
nizacijoje, šis komitetas, viena iš H. 
Vaineikio idėjų, dar glaudžiau sutel
kė Boltono ir apylinkės lietuvius, es
tus ir latvius.

Vakarą atidarė Komiteto pirmi
ninkas latvis J. Zakis. Jis pakvietė 
sekretorių H. Vaineikį apibūdinti Ko
miteto veiklą per paskutinius 15 me
tų. Savo neilgoje, anekdotais paįvai
rintoje kalboje prelegentas visiems 
priminė Komiteto atliktus darbus, pa
siekimus ir nusivylimus. Jo kalba bu
vo priimta gausiomis katutėmis. Va
karo dalyvius taip pat pasveikino estų 
atstovė Sylvia Kuusik.

Po neilgų kalbų pabaltijiečiai, sė
dėdami prie labai įvairiu ir skaniu 
maistu apkrautų stalų, pradėjo vaišin
tis ir, turtingai loterijai praėjus, viens 
po kito pradėjo dainuoti. Nors lietu
vių skaičius palyginti su estais ir lat
viais buvo mažas, H. Vaineikio veda
mi dainavimu mūsų tautiečiai nenusi
leido Baltijos pakrančių kaimynams.

Vakaras praėjo labai linksmai ir 
šauniai, jam pasibaigus visi išsiskirstė 
kupini malonių įspūdžių.

MANČESTERYJE
Liepos 16 d., šeštadienį, 6 vai. 

vakaro LKV S-gos "Ramovės“ 
Mančesterio skyrius rengia Man
česterio lietuvių soc. klube Dariaus 
ir Girėno ir Mindaugo karūnavimo 
minėjimus. Paskaitą skaitys A. 
Podvoiskis. Bus meninė dalis.

Prašome visus gausiai dalyvauti.
Rengėjai 

******
L.K.V. S-gos "Ramovė“ Mančes

terio skyrius gegužės 21 d. 6 vai. va
karo Mančesterio lietuvių klube, 121 
Middleton Rd., Manchester, rengia 
Lietuvių vietinės rinktinės įsteigimo 
50 metų sukaktuvių minėjimą. Bus 
paskaita ir meninė dalis.

Visi vietiniai ir plačios apylinkės 
tautiečiai, ypač tie, kas yra tarnavę 
gen. Plechavičiaus suburtose eilėse, 

yra kviečiami kuo gausiau šiame mi
nėjime dalyvauti.

Skyriaus valdyba

BRADFORDE
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS
Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios 

minėjimą Vyties klubo valdyba suren
gė kovo 12 d.

Henrikas Vaineikis, pakviestas iš 
Boltono, kondensuotoje paskaitoje 
pasakė daug. Suminėjo Lietuvos is
torijos įvykius. Tai buvo kaip Dovido 
kova prieš Galijotą. Lietuva įvarė 
pirmą vinį į sovietų imperijos karstą ir 
nustebino pasaulį. Apie dabartinę 
padėtį H. Vaineikis išsakė santūrią 
nuomonę, kad reikia ne tik kritikuoti, 
bet vieningai ugdyti demokratiją.

Povilas Pucevičius parodė jo pas
tangomis gautą iš Lietuvos video
juostą. Tyliai dainuojamos "Lietuva 
brangi“ dainos fone pasimatė Lietuvos 
ramūs pušynai, bet tuojau prasidėjo 
tragiška ir didvyriška kova prie Tele
vizijos bokšto ir Parlamento rūmų. 
Beginkliai vyrai ir moterys kaip nepa
laužiama gyva siena stojo prieš tankus 
ir nirtingus sovietų kariškius.

Minėjimo programos vadovas Al
gis Gerdžiūnas paprašė tylos minute 
pagerbti žuvusius už Laisvę.

Klubo valdybos pirmininkė Roma 
Vaičekauskaitė sveikino ir dėkojo H. 
Vaineikiui ir P. Pucevičiui bei visiems 
gausiai minėjime dalyvavusiems. Po 
minėjimo visi vaišinosi Irenos Ger- 
džiūnienės paruoštais užkandžiais ir 
kavute.

LIETUVIŲ, LATVIŲ, ESTŲ 
VAKARONĖ

Kovo 26 d. lietuviai, estai ir latviai, 
apie 40 asmenų, vaišinosi estų klube. 
Tai tradicinis pabendravimas, orga
nizuojamas Baltiečių komiteto.

ŠV. VELYKOS IR 
JUBILIEJUS

Balandžio 3-ąją kanauninkas Va
lentinas Kamaitis.laikė Šv. Velykų 
Mišias St. Ann's bažnyčioje, o po 
pamaldų visi rinkosi Vyties klube. Čia 
laukė paruošti stalai, prie kurių susėdo 
apie 40 asmenų. Pagerbtas kanaunin
kas, šventęs garbingą amžiaus 70 
metų Jubiliejų. R. Karalius įteikė svei
kinimą raštu ir klubo dovanėlę voke. 
Dovanėles įteikė ir atskiri parapijie
čiai. Tortą ir vaišes paruošė Roma 
Vaičekauskaitė. Visi sugiedojo "Il
giausių Metų“!

A. A. TEOFILIUS BUROKAS
Geidžiūnams iš Kanados skam

bino Jonas Balčiūnas ir pranešė, kad 
Toronte mirė Teofilius Burokas.

Teofilius, gyvendamas Bradfor- 
de, kaip muzikas įmynė labai gilius 
pėdsakus lietuvių meninėje, tautiš
koje ir visuomeninėje veikloje. Su
darė stiprų mišrų chorų "Atžalynas“ 
ir ilgus metus jam dirigavo. Taip pat 
vadovavo ansambliui "Sūkurys“. 
Dalyvavo lietuviškų organizacijų 
bei valdybų veikloje. Pasižymėjo 
kaip geras kalbėtojas. Tada buvo 
Bradfordo veiklos švytėjimo metai. 
Ir ne tik Bradforde. Gastroliuota 
Manchestery, Nottinghame ir net 
Londone.

Teofiliaus žmona Danutė taip 
pat dainavo, šoko ir vaidino. Tai bu
vo didelė netektis, kai jų šeima išvy
ko į Kanadą.

A. A. Teofiliaus šeimai reiškia
ma nuoširdžiausia užuojauta.

Toronto meniškose Šv. Jono 
kapinėse ilsisi ir dar vienas Brad
forde pasižymėjęs veikėjas A. A. 
Jonas Čiegis. Jis prieš išvykda
mas į Kanadą dar suspėjo sureži
suoti ir sėkmingai pastatyti sce
noje Aniceto Bučio dramą "Pir
mieji smūgiai“, ją parodyti tada 
labai gausiai Bradfordo ir apylin
kės lietuvių visuomenei.

Ilsėkite ramybėje...
A. Bučys

PASAULYJE
Popiežiaus susitikimas 

su maldininkais
Popiežius Jonas Paulius II balan

džio 13-ąją bendrojoje audiencijoje 
susitiko su įvairių šalių maldininkais.

Tos dienos bendrosios audiencijos 
katekezėje Popiežius toliau tęsė po
kalbį apie pasauliečių vietą ir parei
gas Bažnyčioje. Tą dieną Jonas Pau
lius II plačiau apsistojo ties pasaulie
čių veikimu pasaulyje. Pasauliečiai 
yra atsakingi už taiką pasaulyje, ui 
taiką atskirose šalyse, visuomenėse, 
Pasauliečiai turi rūpintis ekonomine 
gerove bei teisingumu, pasauliečiai 
turi prisidėti prie žmogiškos ir ug
dančios kultūros plėtotės. Pasauliečių 
darbe bei veikloje yra išreikštas Kris
taus paliktas paliepimas skelbti Evan
geliją visam pasauliui, parodyti vi
sam pasauliui Išganymo kelius, ku
riuos atvėrė Jėzus Kristus, pasakė 
Šventasis Tėvas.

Po kateketinio pokalbio Jonas Pau
lius II sveikino iš įvairių pasaulio šaliųt 
atvykusius maldininkus. Į lietuvių 
maldininkų grupę Šventasis Tėvas 
kreipėsi lietuviškai.

Lietuvai skirtas 
susitikimas

Balandžio 7 d. Bescioje, Šiaurės 
Italijoje, buvo surengtas Lietuvai -jos 
praeičiai ir dabarčiai - skirtas susitiki
mas. Dalyvavo italų - vietos valdžios 
atstovai, verslininkų ir kultūros veikė 
jų, buvo svečių iš Lietuvos ir Italijoje 
veikiančių Lietuvos diplomatinių mi
sijų atstovų.

Apie moterų 
patarnavimą prie altoriaus

Vatikano spaudos salės direkto
rius Joaquin Navarro Valls paskelbė 
pareiškimą, kuriame praneša apie 
Kulto ir Sakramentų Kongregacijos 
kovo 15 dieną išsiųstą laišką viso pa 
šaulio vyskupų konferencijų pirmi
ninkams. Laiške rašoma apie motetą 
patarnavimą prie altoriaus.

Po šurmulio, kurį sukėlė Anglijos 
anglikonų bažnyčios sinodo sprendi
mas moterims teikti kunigystės šven
timus, imta įvairiai ir išpūstai inter
pretuoti moters vaidmenį prie alto 
riaus katalikybėje. Dėl to, rašo savo 
pareiškime Vatikano spaudos salės 
direktorius, Sakramentų ir Kulto kon
gregacija nusprendė patikslinti kata 
likų Bažnyčioje galiojančią tvarką 
šiuo klausimu. Kongregacijos laiške 
primenama, kad pagal 230-ąjį Baž 
nyčios Teisės Kodekso kanoną moję 
rys gali patarnauti Mišioms, gali eiti 
visas pareigas, išskyrus tas, kurios 
rezervuotos celebrantui arba diako
nui. Tačiau, kaip teigia tas pats 230 
kanonas, konkrečias normas nustato 
vietos vyskupas.

Kongregacijos laiške taip pat pa
tikslinta, kad nėra jokio ryšio tarp 
moterų patarnavimo Mišioms kata 
likų bažnyčioje ir moterų šventinimo 
kunigais anglikonų bažnyčioje. Pa 
tarnavimas Mišioms yra sutartinis 
dalykas, priklausantis liturgijos sri
čiai. Tuo tarpu moterų kunigystė yr. 
kur kas sudėtingesnė ir visiškai skir
tinga doktrininė problema.

Radio Veritas jubiliejus
Maniloje buvo paminėtos 25- 

osios Radio Veritas metinės. Tai 
tarptautinė radijo stotis, skirta Azijos 
katalikams. Buvo aukojamos iškil
mingos Šventosios Mišios. Koncele 
bračijai vadovavo žinomas ir Lietu
vos katalikams Manilos arkivyskupas 
kardinolas Jaime Sin. Iškilmėse daly 
vavo apaštalinis nuncijus Filipinuose 
arkivyskupas Gian Vincenzo Moreni 
vyriausybės atstovai, daugybė kuni
gų, vienuolių ir tikinčiųjų. Šventąsias 
Mišias koncelebravo nemažas skai
čius vyskupų, tarp kurių buvo ir arki
vyskupas Nguyen Van Thuen, vie 
nintelis gyvųjų tarpe likęs šio radijo 
steigėjas. Jis Šventųjų Mišių metu 
pasakė homiliją.

Vatikano radijo lietuviškų?
laidų redakcijos žini(V
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