
SU PRIEDU ’’LIETUVIŲ GODOS“

Nr. 10 (2348) XLIX Londonas ir Vilnius, 1995 m. kovo 4-10 d.

Baltijos valstybės stiprins 
bendradarbiavimą gynybos srityje

į LIETUVOS f Kaina 50 et
1.. . į ...... . ...... ............
Kam atiteks Blokados 

fondas?
Vasario 27 dieną, pirmadienį, 

Vilniuje trijų Baltijos valstybių gyny
bos ministrai pasirašė Lietuvos Res
publikos krašto apsaugos ministeri
jos, Estijos ir Latvijos Respublikų 
gynybos ministerijų susitarimą dėl 
bendradarbiavimo gynybos ir karinių 
santykių srityje, taip pat Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos gynybos darinių 
bendradarbiavimo planą 1995 me
tams ir laišką NATO priklausančių 
valstybių ambasadoriams dėl šios 
organizacijos pagalbos Baltijos ša
lims koordinavimo. Visi trys doku
mentai lietuvių, latvių, estų ir anglų 
kalbomis buvo iškilmingai pasirašyti 
Lietuvos krašto apsaugos ministerijo
je 12 valandą Lietuvos laiku. Minis
terijos pastatą iš išorės ir vidaus puo
šė trijų valstybių vėliavos: kairėje 
plevėsavo estiška, viduryje - lietuviš
ka, o dešinėje - latviška trispalvės. 
Taip, kiekvienas po savo valstybės 
vėliava, pasirašydami dokumentą 
sėdėjo ir gynybos ministrai. Po pa
sirašymo Estijos gynybos ministras 
Enn Tupp, Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius ir Lat
vijos gynybos ministras Janis Arveds 
Trapans kryžmai paspaudė vienas 
kitam rankas, pasidalino pasirašytų 
dokumentų aplankus ir išgėrė už ben
dradarbiavimą po taurę lietuviško 
šampano.

Susirinkusiam gausiam reporterių 
būriui iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Rusijos televizijų, radijo stočių ir 
laikraščių ministras L. Linkevičius 
pasakė, kad Susitarimas pasirašytas 
remiantis Jungtinių Tautų Chartijos ir

Baltų Tarybos 
susirūpinimas 
dėl Čečėnijos

”EL“ redakcijai Vilniuje Jaras Al
kis iš Londono atsiuntė Baltų Tary
bos Didžiojoje Britanijoje laiško mi
nistrui pirmininkui John Major kopi
ją. Baltų Taryba išsakė nerimą dėl 
įvykių Čečėnijoje, paragino britų vy
riausybę veikti griežčiau dėl Rusijos 
veikslų. Priminsime, kad Baltų Ta
ryba Londone įsteigta pokario me
tais, sudaryta iš atsidūrusių Jungtinė
je Karalystėje lietuvių, latvių ir estų 
atstovų, įsipareigojusių ruošti tam 
tikrus visų trijų tautybių renginius ar 
politinius žygius. Šiuo metu J. Alkis 
yra vienas iš Tarybos vicepirmininkų 
(rotacijos būdu Tarybos vadovybė 
kasmet keičiama; J. Alkis pernai bu
vo pirmininkas).

6-ame puslapyje spausdiname ne 
tik Baltų Tarybos laišką, bet ir Bri
tanijos ministro pirmininko sekreto
riaus Tarybai atsiųstą atsakymą.

ELI
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Šį ”EL“ umerį atiduodant Į 

spausdinti, redakcija Vilniuje 
iš Londone gyvenančių ponų 
Varkalų gavo užuojautą dėl 
Mečislovo Bajorino mirties 
jo artimiesiems.

Mečys Bajorinas ilgus me
tus buvo DBLS pirmininku, 
pokaryje dalyvavo Britanijoje 
kuriant visas lietuviškas insti
tucijas, taip pat ir ’’Europos 
lietuvį“.

Estijos, Latvijos ir Lietuvos krašto apsaugos bei gynybos ministrai (iš 
dešinės): Enn Tupp, Janis Trapans ir Linas Linkevičius.

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Europos Saugumo ir Bendradarbiavi
mo Organizacijos (ESBO) principais, 
taip pat ir ESBO 1992 metų Vienos 
dokumento ir Sutarties dėl branduoli
nio ginklo neplatinimo bei kitų tarp
tautinių susitarimų dėl nusiginklavi
mo ir saugumo teiginiais. Susitarimo 
ištakos, anot ministro, yra 1992 metų 
birželio 2 dieną Estijos Piamu mies
te pasirašytas trijų gynybos ministeri
jų Protokolinis susitarimas dėl bend
radarbiavimo užtikrinant bendrą sau
gumą trijose Baltijos valstybėse. 
Kaip rašoma Susitarime, Baltijos ša
lys stengiasi įnešti savo indėlį į tai
kos, saugumo ir stabilumo palaikymą

Pilietybės įstatymas bus tobulinamas
Iš Prezidentūros ”EL“ redakcija 

gavo Prezidento A. Brazausko šių 
metų vasario 1 d. pasirašytą dekretą 
Nr. 535 ’’Dėl komisijos Lietuvos 
Respublikoos pilietybės įstatymo 
pataisų projektui parengti sudary
mo“. Komisijoje - Australijos lietu
vių bendruomenės pirmininkas V. 
Baltutis; Vokietijos lietuvių bend
ruomenės krašto valdybos vicepirmi1 
ninkas V. Bartusevičius; Sibiro lietu
vių bendruomenės pirmininkas V. 
Bernatonis; Pasaulio lietuvių bend
ruomenės valdybos vicepirmininkas, 
komisijos pirmininko pavaduotojas 
R. Česonis; Kanados lietuvių bend
ruomenės tarybos ir valdybos narys 
E. Čuplinskas; Amerikos lietuvių ta
rybos pirmininkas G. Lazauskas; 
Lietuvos Respublikos Seimo narys, 
komisijos pirmininkas R. Markaus

DBLS METINIS SUVAŽIAVIMAS

47-asis visuotinis Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos ir Lietuvių Namų Bendrovės suvažiavi
mas įvyks balandžio 22-23 dienomis Londone.

6-ame puslapyje spausdiname DBLS direktorių 
valdybos sekretoriaus Vincent O'Brien laišką DBLS 
skyrių valdyboms, organizacijoms ir Tarybos nari
ams, taip pat DBLS suvažiavimo darbotvarkę.

8-ame puslapyje - pranešimai apie lietuvių gy
venimą Didžiojoje Britanijoje; tarp jų - pasakojimas 
apie Vasario 16-osios minėjimą Derbyje.

Europoje, siekia užtikrinti elektyvią 
gynybos ir saugumo yeiksmų, taip 
pat ir krizių atvejais, trišalę koordina
ciją. Jos bendradarbiaus septynioli
koje sričių. Trijų šalių gynybos mi
nisterijos sutarė užtikrinti saugumą ir 
tarpusavio pasitikėjimą Baltijos re
gione, palaikyti ryšius su JTO, 
NATO ir Vakarų Europos Sąjunga 
(VES) bei valstybėmis jų narėmis, 
kartu dalyvauti NATO programoje 
"Partnerystė vardan taikos”. Susitarta 
keistis patirtimi, padėti rengti karius, 
komplektuoti ginkluotąsias pajėgas,

Nukelta į 6 psl.

kas; Rusijos lietuvių bendruomenės 
pirmininkė N. Martyniuk; Migracijos 
departamento prie Lietuvos Respub
likos Vidaus reikalų ministerijos pasų 
skyriaus viršininkė D. Matarevičienė; 
JAV lietuvių bendruomenės krašto 
valdybos pirmininkė R. Narušienė; 
teisininkas B. Nemickas, Niujorkas, 
JAV; Lietuvos Respublikos Seimo 
narys V. Petrauskas; Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjungos pirmininkė A. 
Rastauskaitė, Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministerijos sekreto
rius R. Šidlauskas; Lietuvos Respub
likos teisingumo ministerijos sekreto
rius G. Švedas; Respublikos Prezi
dento vyresnysis referentas P. Vaitie
kūnas; Kanados lietuvių bendruo
menės veikėjas R. Vaštokas.

Nukelta j 2 psl.

Artėja Kovo 11-oji. Penkeri Ne
priklausomybės metai. Tiek pat metų 
už poros mėnesių “sukaks” ir Lietu
vos blokados fondui, apie kurį galbūt 
buvome pamiršę, bet jis yra, primena 
mums išgyventą sunkmetį.

Vasario 7 d. Seimas apsvarstė 
Lietuvos Respublikos įstatymo ’’Dėl 
visuomeninio ”1990 metų blokados" 
fondo įsteigimo” projektą. Jį pateikė 
Seimui Socialdemokratų partijos 
frakcijos atstovas Audrius Rudys - 
Lietuvos valstybinio-visuomeninio 
blokados fondo komisijos pirminin
kas. Įstatymo projektui Seimas pri
tarė. Kiek pataisius šį projektą, numa
tyta įstatymą priimti pavasario se
sijoje.

Kodėl atsirado tokio įstatymo 
projektas ir ką numatoma daryti su 
1990 metų blokados fondu, pasitei
ravome projekto autoriaus A.Ru- 
džio.

- Mintis pertvarkyti nuo 1990 
metų gyvuojantį Blokados fondą, ku
riame sukauptos nuo tų metų pavasa
rio per kelis mėnesius visuomenės 
suaukotos lėšos, atsirado pernai. Mat 
dėl didelės infliacijos Fondo lėšas iki 
šių metų geriausia buvo laikyti kaip 
auksą ir juvelyrinius dirbinius. Fondo 
lėšų nenaudojome, nes pagal įstatus 
sukauptais piftigais galima buvo šelp
ti Lietuvos žmones, dėl 1990 metų 
blokados netekusius pragyvenimo 
šaltinio. Kadangi pastaruoju metu 
infliacija sumažėjo iki 45 proc. per 
metus, pasitarę vėl nutarėme Fondo 
kapitalą paversti grynais pinigais.

Todėl Blokados fondo komisija 
nutarė pasiūlyti Seimui projektą įsta
tymo, pagal kurį Blokados fondą bū
tų galima pertvarkyti, paversti gry
nais pinigais, kuriuos galima būtų kur 
nors investuoti. Gautos pajamos būtų 
skirtos socialiai remtiniems žmo
nėms ir organizacijoms šelpti, jas ga
lima būtų skirti sveikatos apsaugai, 
švietimui, kultūrai remti. Seimui pri
ėmus įstatymą, kuris duotų galimybę 
paleisti į apyvartą turimą fondą, 
žmonių suaukotos lėšos taptų tikru 
socialiniu nevalstybiniu kapitalu, 
naudojamu būtent ten, kur kitokie pi
nigai negali būti panaudoti.

Iš pradžių ketinta kreiptis į Prezi
dentą, kad jis savo dekretu leistų at
naujinti Blokados fondo santaupas. 
Vėliau, pasitarus, atsirado Seimui 
pateiktasis projektas. Tačiau ir jis su
kėlė ginčų. Vieni parlamentarai siūlo 
Blokados fondo lėšas tiesiog pervesti 
į valstybės biudžetą, kiti - į Valstybi
nį banką, treti - į Ginklų fondą. Bet 
už tuos pinigus neįstengtume nusi
pirkti netgi vieno tanko, nebent kokį 
’’Stingerį”. Juo labiau - pervedus į 
biudžetą, jam tai būtų lašas jūroje. 
Todėl Seimas ir turi nustatyti naujas 
Fondo veikimo sąlygas. Vasario 7 d. 
jis pritarė pateiktam projektui, tačiau 
vasario 13 d. Biudžeto ir finansų ko
mitete dar kartą svarstėme Blokados 
fondo įstatymo projektą. Seimo juri
dinis skyrius pateikė nemažai pasta
bų, todėl projektas bus patikslintas. 
Be to, nutarėme prieš svarstymą 
kreiptis į Vyriausybę ir prašyti Tei
singumo, Finansų ministerijų, Lietu
vos banko, Valstybės kontrolieriaus 
atsiliepimų ir minčių dėl to, kaip ga
lėtų būti panaudotos tos lėšos.

- Kiek turto sukaupta 1990 me
tų Blokados fonde ir kur jis saugo
mas?

Audrius Rudys.
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

- 1990 metų lapkričio 13 dieną 
turėjome 7,6 milijono tuometinių 
sovietinių rublių, už kuriuos įsigijo
me aukso ir kitokių vertybių. Maž
daug už dviejų dienų, Lietuvos Vy
riausybės nutarimu, auksas pabran
go dvigubai, todėl manome, kad tu
rime sukaupę vertybių už maždaug 
15 milijonų sovietinių rublių, skai
čiuojant 1990 metų pabaigos kaino
mis. Tačiau kol nepriimtas atitinka
mas Seimo įstatymas, nėra žinoma, 
kokia suma susidarytų Fonde, pa
vertus turimas vertybes grynais pini
gais, pavyzdžiui, pardavus auksinį 
laikrodį.

Turimos vertybės yra saugomos 
kelių Vilniaus ir Kauno bankų sei
fuose. 1993 metų rudenį Valstybės 
kontrolės departamentas atliko Fon
do veiklos reviziją. Tikrinant jokių 
pažeidimų nenustatyta, o po patikri
nimo jokių operacijų neatlikome, 
todėl tikiuosi, visas Fondo turtas te
beguli bankuose, nes mes neturėjome 
jokios kitos tinkamos vietos įšaldy
tam kapitalui saugoti.

- Iš kur atsirado tie Blokados 
fondo pinigai?

- Turbūt dar nepamiršome, kaip 
1990 metų kovo mėnesį Lietuvos 
Aukščiausiajai Tarybai paskelbus 
Nepriklausomybės aktą, buvusios 
Sovietų Sąjungos vadovai nutarė pa
smaugti neklusnią respubliką badu, 
užsukti kuro, dujų ir kitokius čiau
pelius, nieko iš mūsų nepirkti ir nie
ko mums neparduoti. Dėl to sustojo 
įmonės, darbininkai neteko darbo ir 
panašiai. Daug kas beveik pusme
čiui liko be pajamų šaltinio. Paskel
bus apie sudaromą Blokados fondą, 
į jį ėmė plaukti lėšos iš visur: iš Lie
tuvos aukojo organizacijos ir žmo
nės, nemažai davė ir užsieniečiai, 
buvusios Sovietų Sąjungos gyvento
jai, iš Ukrainos sostinės Kijevo, iš 
Maskvos rėmę Lietuvos nepriklau- 
soOmybės siekius, už ką jiems esame 
dėkingi.

Kai Seimas reorganizuos Bloka
dos fondą, bus galima paleisti tuos 
pinigus į apyvartą ir galbūt kaupti ka
pitalą. Pinigai turės kurti naują vertę, 
naują prieauglį, kurį bus galima pa
naudoti naujojo Fondo tikslams. Tai 
būtų šiek tiek panašu į garsųjį No
belio fondą. Įstatyme numatoma, kad 
Fondą bus galima papildyti ir visuo
menės aukomis. Seimui priėmus Blo
kados fondo pertvarkymo įstatymą, 
reikės sudaryti tarybą, kuri atliktų 
kitus procedūrinius dalykus ir sukur
tų įstatus bei Fondo naudojimo nuos
tatus.

Kalbėjosi Ona Mickevičiūtė
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Lietuvos Prezidentas 
Izraelyje atsiprašė 

žydų
Šią savaitę Izraelyje su oficialiu 

trijų dienų vizitu lankėsi Lietuvos 
Prezidentas A. Brazauskas kartu su 
dukra A. Usoniene. Su jais kartu ten 
nuvyko trisdešimt verslininkų bei 
grupė Lietuvos žurnalistų.

Bene svarbiausiais vizito momen
tas, į kurį atkreipė dėmesį ne tik visa 
Lietuvos žiniasklaida, bet ir užsienio 
spauda, - Lietuvos prezidento kalba 
Izraelio parlamente (Knesete). Joje 
Lietuvos vadovas paprašė atleidimo 
"už tuos lietuvius, kurie negailestin
gai žudė žydus, Šaudė, trėmė, plėšė“.

A. Brazauskas susitiko ir kalbėjo
si su daugeliu Izraelio oficialių asme
nų, su verslininkais ir t.t.

Lietuvos delegacija Jeruzalėje ap
lankė holokausto aukų ir didvyrių 
muziejų "Yad Vashem”, vaikų me
morialą, Jeruzalės senamiestyje 
Šventojo kapo bažnyčioje Lietuvos 
Prezidentas prisilietė prie olos, ant 
kurios buvo nukryžiuotas Kristus, 
liekanų, apžiūrėjo vietas, kuriose 
Kristus buvo palaidotas ir prisikėlė.

Lietuvos atstovai tą vizitą apibū
dino kaip vieną reikšmingiausių ir 
sudėtingiausių Prezidentui A.Bra
zauskui per dvejus buvimo šiame 
poste metus. Artimiausiuose "EL“ 
numeriuose apie tai parašysime pla
čiau.

Neseniai Vilniuje Malvina Elena 
McGrath, gyvenanti Londone, gavo 
Lietuvos Respublikos pilietės pasą. 
”EL“ trumpai jau pasakojau apie šios 
tautietės, gimusios Klaipėdoje, karui 
baigiantis su tėvais nublokštos į Vo
kietiją. po to atsidūrusios Australijo
je, likimą.

Dr. Malvina McGrath su grupe 
Anglijos specialistų Šiemet vasario 
mėnesį buvo atvykusi į Vilniuje or
ganizuotą tarptautinę reumatologų 
konferenciją, joje skaitė pranešimą 
apie socialinės apsaugos tarnybos 
veiklą Britanijoje. Ji sakė esanti labai 
dėkinga žinomam Anglijos reumato- 
logui Prof. Rodney Grathame, pa
kvietusiam kartu vykti į tą renginį.

Ponia Malvina McGrath jau seno
kai buvo atsiuntusi Lietuvos įstai
goms prašymą ir reikalingus doku
mentus. kad jai būtų išduotas Lietu
vos Respublikos pilietės pasas. 
Sprendimas ilgokai buvo vilkinamas, 
nes esą neišlikę Klaipėdos krašte, kur 
ji gimusi, archyvai. Visgi Lietuvos 
pasą jai pagaliau išrašė. Kad tai 
įvyktų, labai pasistengė vilnietė dr. 
Irena Butrimienė, viena iš minėtos 
tarptautinės konferencijos organiza
torių.

- Atsimenu, mama Australijoje 
man ir broliui kaip švenčiausią relik
viją parodydavo savąjį Lietuvos

’’Laiminga vėl tapusi lietuve“

Respublikos pasą, išsaugotą pasi
traukus iš Tėvynės 1944-aisiais. Tė
veliai būtų labai džiaugęsi, kad ir aš 
gavau Lietuvos pasą. Deja, nesulau
kė tos dienos...

- Aš laiminga, vėl tapusi lietuve, - 
važiuojant mums kartu su dr. L 
Butnmiene j Vilniaus aerouostą kal
bėjo Malvina McGrath, laikydama 
rankose žalią dokumentą su Vyčiu 
ant viršelio. - Netikėjau, kad kada 
nors jį turėsiu. Kodėl? Netikėjau, kad 
Lietuva vėl bus laisva... Netikėjau, 
kad galėsiu laisvai čia atvažiuoti. Juk 
mano brolis negalėjo...

Ji pasakojo, kad jau Nepriklauso
mybę atgavusi Lietuva be vizos ne
įsileido jos brolio, gyvenančio Aust
ralijoje ir turinčio tos šalies pilietybę 
bei pasą, kai jis prieš porą metų buvo 
atvykęs į Europą ir norėjo aplankyti 
Lietuvą. Jos brolis gimęs Vokietijoje, 
kai jų šeima gyveno DP stovykloje, 
bet nuo mažens jaučiasi esąs lietuvis.

Ponia Malvina prisipažino, kad jai 
Lietuva iki šiol - tai tik išsaugotos 
vaikystės prisiminimų nuotrupos iš 
Klaipėdos, Šiaulių (ten jų šeima pasi
traukė iš uostamiesčio, kai jį nu
sprendė užgrobti Vokietija, ir gyveno 
karo metais), Žagarė (’’ten mamos 
brolis turėjo ūkį: atsimenu, svečiuo
jantis pas dėdę man šuo įkando....“). 
Per šį kelių dienų apsilankymą jai

nebuvo laiko aplankyti nei tų vietų, 
nei apskritai pasižvalgyti po Lietuvą. 
Džiaugiasi, kad su vyru John P. 
McGrath, Londono Tauerio gydyto
ju, ją lydėjusiu šioje kelionėje, galėjo 
bent šiek tiek pamatyti Vilnių.

- Labai nuoširdūs, mieli žmonės, 
įdomūs architektūros paminklai... 
Mane ir mano vyrą tiesiog sužavėjo 
jūsų opera ... - papasakojo p. Malvida 
McGrath. - Žinoma, atvykus iš tokios 
pasiturinčios šalies kaip Britanija 
krenta į akis, kad kraštas vargingas, 
bet žmonės neatrodo išalkę. Daugu
ma gražiai apsirengę - kaip jums tai 
pavyksta?

Ji negalėjo pasakyti, kada vėl at
vyks į Lietuvą - šiemet ar už metų ki
tų. Bet atvyks būtinai!

Mindaugas Milieška

Pilietybės 
įstatymas bus 
tobulinamas

Atkelta iš 1 psl.

Dekrete nurodoma, kad šią komi
siją Prezidentas sudarė atsižvelg
damas į Pasaulio lietuvių bendruo
menės kreipimąsi. Komisijai pavesta 
išanalizuoti Lietuvos Respublikos pi- 
lietybės įstatymo nuostatų taikymo 
užsienio lietuvių atžvilgiu klausimus, 
apibendrinti informaciją ir pasiūlymus 
dėl Pilietybės įstatymo normų tai
kymo užsienio lietuviams, parengti Pi- 
lietybės įstatymo pataisų šiuo klausi
mu projektą. Lietuvos pilietybės įsta
tymo pataisų projektas Prezidentui turi 
būti pateiktas iki 1995 m. rugsėjo 1 d.

Kaip pranešė ELTA, kovo 1 dieną 
įvykusiame Vyriausybės posėdyje 
sudaryta darbo grupė Lietuvos Res 
publikos teisės aktų, reglamentuo
jančių pilietybės, emigravimo, imi
gravimo, užsieniečių teisinės padėties 
klausimus, ekspertizei atlikti ir nau
jiems teisės aktams šiais klausimais 
parengti. Grupės vadovu paskirtas 
Policijos akademijos Konstitucinės 
teisės katedros vedėjas S. Katuoka.

Kaip tobulinti Pilietybės įstatymą, 
svarstys taip pat Lietuvos Seimo ir 
Lietuvių išeivijos Šiaurės Amerikoje, 
JAV ir Kanadoje komisija, sudaryta 
sausio 20-osios nutarimu.

Lietuvos moterys buriasi į partiją Atsiprašome prof. V. Landsbergį
Vasario 25 d. Vilniuje 493 mote

rys susirinko į steigiamąjį Lietuvos 
moterų partijos (LMP) suvažiavi
mą. LMP įkūrimo idėjai pritarė 428 
moterys, ir nuo šiol šalies partijų 
sąrašas pasipildė dar viena, tik jau 
moteriška, partija.

Susiburti į ją moteris paskatino 
supratimas, kad šalyje nėra kitokio 
būdo joms gausiau ir aktyviau įsi
traukti į politinį gyvenimą, iš kurio 
dabar jos lyg ir išstumtos, noras 
daryti kokią įtaką valstybės reikalų 
tvarkymui.

Naujosios partijos pirmininke iš
rinkta pirmoji atkurtos Lietuvos 
valstybės Vyriausybės vadovė Ka
zimiera Prunskienė. LMP tarybos 
pirmininke išrinkta verslininkė ir

SEFWNHOS MEWS
Maskva Yis2ii<h„

Lietuvos spaudoje įvairiai komentuo
jamas premjero A. Šleževičiaus, 
ministrų ir žinybų vadovų palydos 
vizitas j Maskvą praėjusią savaitę. 
Pateikiame vertinimus iš ’Lietuvos 
ryto" vedamojo 02 28.

Abu premjerai bene didžiausiu 
derybų rezultatu vadino principinį 
susitarimą dėl tarpvyriausybinės 
komisijos ekonominiam bendradar
biavimui koordinuoti įkūrimo. Pa
našių komisijų netrūko sovietiniais 
laikais - ir tarprespublikinių, ir tarp 
socialistinio lagerio šalių. Jose pa
prastai dominavo ir diktavo "vyres
nysis brolis".

V. Černomyrdinas pareiškė, kad 
Rusijos vyriausybė nebercikalaus 
kontrolinio akcijų paketo, jei 
'’LUKoil" ar kitos Rusijos naftos 
kompanijos imtųsi dalyvauti statant 
naftos terminalą Lietuvoje. Dėl to 
palikta Lietuvai pačiai derėtis su 
"LUKoil" koncernu.

Rusijos premjeras neprieštaravo, 
kad būtų svarstomas klausimas del 
ikikarinių Lietuvos ambasadų pas
tatų Paryžiuje ir Romoje grąžinimo, 
siejant jį su dabartinių Lietuvos 
ambasados Maskvoje ir Rusijos - 
Vilniuje pastatų juridinio statuso 
problema. Toks paketas Lietuvai 
buvo reikalingas, nes kitaip pastatai 
Paryžiuje ir Romoje liktų amžinų 

poetė Dalia Teišerskytė. Ji pradėjo 
suvažiavimą eilėmis, pasakiusi, kad 
poezija, ko gero, taps LMP, talis
manu. Kodėl gi ne? Pavyzdžiui, 
Šios eilutės: ’’Kelio atgal nėra, o ke
lias pirmyn duobėtas“.

Naujoji LMP dar iki 1996 m. 
Seimo rinkimų kartu su koalicinė
mis partijomis ketina inicijuoti refe
rendumą dėl Seimo narių skaičiaus 
mažinimo beveik dvigubai, pasirū
pinti, kad būtų sureguliuotos prezi
dento ir ministro pirmininko kom
petencijos stiprinant Vyriausybės 
savarankiškumą. įvestos viceprezi
dento bei dviejų vicepremjerų pa
reigybės norint efektyviau organi
zuoti valstybės tvarkymą.

ELI

derybų tema. Dabar rusai lyg ir 
pažadėjo kalbėtis dėl Paryžiaus, o dėl 
Romos - ieškoti finansinės kompen
sacijos varianto. Iki karo Lietuva 
spėjo užmokėti tik beveik pusę 
ambasados pastato Romoje vertės. 
Bet tada Lietuvą okupavo sovietai, ir 
pasiimtų iš Italijos banko kreditų 
nebuvo kam mokėti. B. Mussolini'o 
vyriausybė pastatą kaip neišpirktą 
pasiėmė ir perdavė sovietams. Tad 
formaliai teisiškai šiandien neaišku, 
kam teikti pretenzijas - rusams ar ita
lams. Net ir po miglotų Maskvos 
pažadų neaišku, ar tie pastatai (bent 
kompensacija) greitai bus sugrąžinti. 
Lygiai tą patį galima pasakyti ir apie 
Lietuvos arvhyvus. dėl kurių dalies 
grąžinimo V. Černomyrdinas lyg ir 
neprieštaravo.

Kaip pastebėjo "Lietuvos rytas“, 
Lietuva ir šį kartą daugelių atvejų 
buvo prašytojos vaidmenyje. Rusija 
įvairius pažadus dalija jau keleri 
metai, bet jų nevykdo.

Pašto reikalai
"Siuntos pradingsta ir kitose 
valstybėse' praneša taip pavadintas 
Arūno Karaliūno straipsnis "Lietuvos 
ryte" 02 27.

Praėjusiais metais Lietuvos paš
tuose prapuolė 12 įvairių pašto siuntų 
iš užsienio. Užsienio šalyse dingo 
143 registruotos arba įvertintos siun

Šuį savaitę "EL“ redaktoriui pa
skambino Seimo narė L Andrikienė 
ir pranešė, kad iš Mančesterio lietu
vių gautas laiškas dėl šiemet "EL“ 
Nr. 4 paskelbto Romo Šilerio laiško 
"Konstituciniam Teismui darbo 
daug“ kai kurių minčių. R. Šileris ra
šė, kad iš esmės turi būti sutvarkytas 
Lietuvos pilietybės reikalas ir klausė: 
"Ar yra teisiškai pagrįstas Lands
bergio dekretas išpilietinti išeiviją?“ 
I tų klausimų ir atkreipė dėmesį 
Mančesterio lietuviai, reikalaudami 
paaiškinimų. L Andrikienė sakė, kad 
prof. V. Landsbergis labai nustebęs 
ir nepatenkintas dėl tokių šmeiži
kiškų, visuomenę klaidinančių kalti
nimų jo adresu pasirodymo "Euro
pos lietuvyje“. Redakcija pripažįsta.

tos iš Lietuvos, sako valstybinės 
įmonės "Lietuvos paštas“ pašto per
vežimo centro direktorius Valentas 
Liaudanskas. Pagal tarptautinius su
sitarimus už prarastas paprastas pašto 
siuntas (neregistruotas arba neįvertin
tas) žala siuntėjui neatlyginama. Taip 
pat neįmanoma suskaičiuoti, kiek 
tokių paprastų siuntų nepasiekė ad
resato.

Pašto pervežimo centras pra
ėjusiais metais gavo 706 patikrinimo 
pranešimus iš užsienio šalių. Jie ra
šomi ir siunčiami tuomet, kai kores
pondencija užsienio šalį pasiekia pa
žeista, atidaryta ir pan. Iš Lietuvos į 
užsienį pernai išsiųsta net 5490 tokių 
pranešimų. Pasak centro direktoriaus 
V. Liaudansko, daugiausia pažeistų 
siuntų gaunama iš JAV. Dažnos va
gystės iš siuntų ir Frankfurte prie 
Maino. Geriausiai išsilaikęs paštas 
atkeliauja iš Australijos ir Švedijos. 
Daugiausia pašto siuntų iš Lietuvos 
pernai dingo JAV. Kanadoje ir Vo
kietijoje.

Perspektyvoje - 
bendradarbiavimas su 

užsknib šalimis
Kaip j antrąjį kino meno šimtmetį 
įžengė Lietuvos kinas, papasakojo 
Lietuvos kino studijos (LKS) direkto
rius Robertas Urbonas "Respublikai“. 
Apie tai rašoma 02 27 straipsnyje 
"Siaubo pasakos vaikams".

Nors LKS yra valstybinė įmonė, 
bet dotacijų iš biudžeto negauna. 

kad nors minėtas R. Šilerio laiškas 
išspausdintas nuomonių skyrelyje ir 
išreiškia ne redakcijos bei leidėjo 
nuomonę, visgi turėjo būti atidžiau 
suredaguotas, nes nei seno, nei naujo 
"Landsbergio dekreto“ (atimti pilie
tybę išeivijai) nebuvo ir nėra. Pri
minsime, kad. dar 1993 m. "EL“ 
išspausdinome (iš "Literatūros ir 
meno“ savaitraščio) prof. V. Lands
bergio laiškų "Ponui B. Railai 
"Akiračiuose“ ir kitiems, ypač Va
karų lietuviams“, kuriame išsamiai ir 
argumentuotai atsakyta į priekaištų, 
kad esu buvusioji Aukščiausioji 
Taryba atėmusi pilietybę iš išeivių. 
Gaila, kad tai greitai pasimiršo ir vėl 
tenka grįžti prie tos pačios temos.

Beje, verta priminti ir tų elemen

viską turi užsidirbti patys. Daug kas 
bando sakyti, neva LKS bankrutuoja, 
įkūrė restoranus, parduotuves, gami
na baldus, taiso automobilius, o kino 
nebėra ir 1.1. 'Tai - netiesa. Mes, kaip 
ir daugelis kitų, verčiamės nuoma - 
tai pagrindinis mūsų įplaukų šaltinis, 
- tvirtina R. Urbonas. - Didžiausia 
problema yra skolos, kurios atsirado, 
kai buvome priversti atleisti daugybę 
darbuotojų. Kūrybos žmonės tapo 
laisvais menininkais ir, kaip visame 
pasaulyje, pradėjo dirbti pagal kon
traktus. Išlaikėme tik pačius būtiniau
sius specialistus.

Tik nieko neišmanančiam apie 
kiną žmogui atrodo, kad Lietuvos 
kino studijoje viskas sugriuvo. Kad 
mes galime dirbti profesionaliai, įti
kina 1993 m. patirtis: suteikėme pa
slaugas ir prancūzams, ir vokiečiams, 
ir amerikiečiams, kuriems per 22 fil
mavimo dienas nufilmavome pusant
ros valandos vaidybinį istorinį filmą. 
Bet mes turime būti realistai. Šiemet 
tikimės toliau bendradarbiauti su už
sieniečiais. Pas mus rinktis "natūros“ 
jau buvo atvažiavę vokiečių kompa
nijos "Regina Cindler film produk- 
tion“ atstovai, gavome pasiūlymą iš 
Izraelio TV, jie turi sumanymą kurti 
siaubo pasakas vaikams, 25 serijas 
po 25 minutes.

Jeigu būtų įmanoma gauti kreditų 
su kiek galima mažesnėmis palūka
nomis, galėtume per penkerius metus 
grąžinti visas skolas, modernizuoti 
įrangą ir Lietuvos kine galėtų įvyk
dyti didesnių pokyčių.“ 

tarų dalyką, jog vienas pats, kaip 
supaprastintai dažnai pasakoma, bu
vęs Aukščiausiosios Tarybos Pirmi
ninkas ar dabartinis Seimo vadovas 
įstatymų - pilietybės ar kitų - nepri
iminėjo ir nepriiminėjo, tai buvo ir 
yra bendras įstatymų leidėjų, jų dau
gumos kūrybos, darbo rezultatas. 
Deja, taip jau būna: jei kas blogai ■ 
priekaištai vadams...

"EL“ redakcija atsiprašo prof. 
V. Landsbergį dėl šio nemalonaus 
epizodo. Jeigu prof. V. Landsbergis 
pageidaus, mielai suteiksime laik
raštyje vietos dar kartą paaiškinti, 
kaip ir kodėl po Nepriklausomybės 
atkūrimo buvo sprendžiami piliety
bės reikalai.

ELR

Savižudybės Lietuvoje
Ši opi problema aprašoma "Dienoje" 
02 25 Violetos Kiburytės straipsnyje 
”į pagalbą nevilties apimtiesiems“.

"Lietuvoje savižudybės pasiekė 
neregėtą mastą. Dabar pas mus nu
sižudo 8-9 kartus daugiau žmonių 
negu tarpukario Lietuvoje. 1994 
metais Lietuvos savižudybių rodik
lis buvo 46 asmenys šimtui tūkstan
čių gyventojų, o tai - aukščiausias 
rodiklis Europoje“, - rašoma kreipi
mesi į Lietuvos visuomenę, kuris 
buvo išplatintas vakar (vasario 24- 
ąją) įvykusiame Suicidologijos aso
ciacijos steigiamajame suvažiavime. 
Renginyje kalbėję gydytojai, psi
chologai, teisininkai pateikė kraupią 
statistiką apie savižudybių augimo 
kreivę, apibūdino priežastis, dėl ko 
žmonės griebiasi tokių desperatiškų 
veiksmų, išdėsto argumentus, dar 
kartą įrodančius, kad savižudybė - 
ne išeitis. Būdami tikri, kad į neviltį 
patekusio žmogaus gyvybę galima 
išgelbėti ir savižudžių sumažinti, 
įvairių sričių specialistai nutarė susi
burti į asociaciją ir taip, suvieniję 
jėgas, nelikti bejėgiškais šios trage
dijos stebėtojais. Straipsnyje pažy
mima, kad kol kas mažėja prie kon
sultacinių telefonų dirbančių psi
chologų, Seimas nesugeba priimti 
alkoholio kontrolės įstatymo (žudosi 
daugiausia neblaivūs žmonės), par
davinėjami be jokių apribojimų ar 
receptų pavojingi medikamentai, 
kuriais galima nusižudyti.

V. Dimas
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Vokietijoje

Vasario 16-oji Bethoveno namuose
Šviesios Estijos lietuvių 

akimirkos
Lietuvos ambasadorius Vokieti

joje prof. Zenonas Namavičius su 
žmona Nijole šiais metais Nepri
klausomybės šventės proga surengė 
Vilniaus styginio kvarteto koncertą 
Bethoveno namų koncertų salėje Bo
noje. Vasario 16 d. 19.00 vai. amba
sadorius pasveikino apie 200 susi
rinkusių svečių ir tautiečių, įvairiau
sių institucijų ir Vokietijos sostinėje 
reziduojančių užsienio valstybių am
basadų atstovų. Sveikinimo žodyje 
ambasadorius pasidžiaugė antrą kartą 
atgauta nepriklausomybe ir priminė, 
kiek daug per pastaruosius penkerius 
metus po valstybės atkūrimo 1990 m.

Didesnės Vokietijos lietuvių ben
druomenės apylinkės, kaip Miunche
nas, Memingenas, Štutgartas, Ham
burgas ir kitos, kiekvienais metais 
suruošia savo Nepriklausomybės 
šventės minėjimus. O Vokietijos LB 
valdyba vis ruošia centrinį minėjimą 
visai Vokietijai. Šiais metais jis vyko 
šešioliktą kartą iš eilės Lamperthei- 
mo priemiestyje Hiutenfelde, kur vei
kia Vasario 16-osios gimnazija. Į jį 
atvyko 600 žmonių iš Vokietijos, 
Lietuvos, Lenkijos, Belgijos ir Ame
rikos. Viena buvusi gimnazistė net iš 
Australijos atkeliavo.

Minėjimas, kaip visuomet, pradė
tas pamaldomis. Evangelikams jas 
laikė Vokietijos lietuvių evangelikų 
liuteronų valdybos pirmininkė kun. 
Tamara Šmitienė evangelikų bažny
čioj, o katalikams šv. Mišias kartu su 
prel. Antanu Bunga, tėvu Konstanti
nu Gulbinu, kun. Gediminu Tamo
šiūnu ir kun. Saulium Filipavičium 
koncelebravo didelis lietuvių drau
gas, buvęs Augsburgo arkivyskupas 
dr. Josef Stimpfle Romuvos pilies 
salėje.

Patį minėjimą 16.00 vai. pradėjo 
Vokietijos LB pirmininkas Arminas 
Lipšys. Jis trumpai papasakojo, ko 
mes čia susirinkom, pristatė garbin
guosius svečius. Sveikinimo žodžius 
tarė Lietuvos ambasadorius prof. Ze
nonas Namavičius, Lampertheimo 
meras dr. Jūrgen Dietėr ir Hiuten- 
feldo seniūnas Edmund Maul. Pirma
sis pasidžiaugė Lietuvos pasiekimais 
per pirmuosius 5 nepriklausomybės 
metus. Antrasis pasidžiaugė, kad jo 
mieste veikia toks svarbus lietuvių 
centras. Trečiasis pabrėžė aplankęs ir 
stebėjęs visus 16 minėjimų ir jam 
įstrigę, jog anksčiau iš visų kalbėtojų 
tik du drįso aiškiai tvirtinti, kad Lie
tuva tikrai vėl atgaus savo nepriklau
somybę, o tai buvo šveicaras prof. 
Eretas ir austras dr. Otto von Habs
burg. Prieš šių trijų svečių kalbas pir
mininkas A. Lipšys pagerbė J.E. ar
kivyskupą dr. Josef Stimpfle. Vasa
rio 16-osios gimnazijos mokiniai 
vyskupui užrišo juostą.

’’Kadagio“ koncertas tautiečiams Gudijoje
Šių metų vasario 16-osios ryte 

Tėvynės Sąjungos folklorinis ansam
blis ’’Kadagys“, vadovaujamas Vy
tauto Balčiūno, išvyko švęsti Neprik
lausomybės dieną pas Baltarusijos 
lietuvius. Nenuilstančios Baltarusijos 
lietuvių bendrijos pirmininkės Virgi
nijos Tamauskaitės pakviesti, kartu 
su Rytų Baltarusijos lietuvių klubo 
pirmininke Valentina Juškauskiene, 
kuri, beje, atliko visą organizacinį 
darbą, parūpino autobusą, lydimi Vi
durio Europos ir Rytų kraštų lietuvių 
bendruomenių sanryšos darbuotojos 
Emilijos Guobienės bei Rytų Lietu
vos kultūros centro pirmininko Sigito 
Markūno, patraukėme link Minsko. 

kovo 11d. nuveikta. Po nepavykusio 
perversmo Vilniuje, kuris pareikala
vo 13 lietuvių gyvybių ir per 500 su
žeistųjų, ir po Maskvos pučo Lietuva 
buvo kitų valstybių pripažinta. Greitu 
laiku ji tapo Jungtinių Tautų Organi
zacijos nare, dalyvavo Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo konferen
cijoje, įstojo į Europos Tarybą ir da
lyvauja NATO partnerystės progra
moje. Yra pasirašyta laisvos preky
bos sutartis su Europos Sąjunga, o 
šiuo metu vedamos derybos dėl Lie
tuvos įstojimo į Europos Sąjungą 
asocijuota nare. Taip pat Lietuva sie
kia įstojimo į NATO pilnateise nare.

Heseno parlamento pirmininkas 
gerai vertina Lietuvos pažangą

Pagrindinę kalbą pasakė Heseno 
parlamento pirmininkas Kari Sta- 
rzacher, Heseno parlamento ir vy
riausybės koordinatorius ryšiams su 
Lietuva. Kalbėtojas nustebino susi
rinkusius pradėdamas savo pasisaky
mą puikia lietuvių kalba. Lietuviškai 
atsiprašė, kad dar nesugebėjo dau
giau išmokti ir todėl turi kalbėti vo
kiškai. Jis pasidžiaugė, kad jau antrą 
kartą dalyvauja minėjime Hiuten
felde. Starzacher priminė, kad prieš 
penkerius metus lietuviškas laikraštis 
išspausdino antraštę - grįžtame į Eu
ropą. Šis teiginys buvo lietuviams 
leitmotyvas, o dabar iš tikrųjų nebe
įmanoma įsivaizduoti Europos vals
tybių bendruomenės be Lietuvos. 
Lietuva padarė didelę pažangą. Pa
vyzdžiui, žmogaus teisių organizacija 
’’Freedom House” priskiria Lietuvą 
aukščiausiai vertinamų valstybių gru
pei pasaulyje. Iš viso ta organizacija 
patikrino 191 pasaulio valstybę. Lie
tuvoje žmogaus teisės ir politinės 
žmogaus laisvės gerbiamos. Ir eko
nomiškai Lietuva daro pažangą. Pa
gal Jungtinių Tautų Organizacijos 
’’Išsivystymo indeksą“ Lietuva prik
lauso antrai grupei, kurios šalių paly
ginti didelis gyvenimo standartas. 
Žinoma, dar daug darbo reikia atlikti. 
K. Starzacher priminė, kad Vokietija 
morališkai atsakinga padėti Lietuvai - 
ne vien todėl, kad Lietuva dėl Vokie
tijos buvo praradusi savo nepriklau
somybę, bet ir dėl moralinio didesnio 
mažesniajam įsipareigojimo. Vokie
tija ir Europos Sąjunga stengiasi Lie
tuvai padėti sukurti naujas demo
kratines struktūras. Reikia Lietuvai 
padėti sukurti modemų valdžios apa
ratą. Dalį šios paramos teikia Heseno 
žemė. Kaip šio bendradarbiavimo 
rezultatas atsirado daug ryšių tarp 
Heseno ir Lietuvos, taip pat ir asme
niškų ryšių. Pirmininkas pasidžiaugė, 
kad Hesene lankėsi Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas ir Seimo 
pirmininkas Česlovas Juršėnas. Jis 
priminė, kad Europa susideda ne tik 
iš valstybių, bet ir iš regionų bei kul
tūrų. Kaip tik margumas ir įvairumas

Baltarusijos sostinės Jaunimo 
teatre šventę pradėjo V. Tamauskai- 
tė, lyriškai nuklydusi į netolimą pra
eitį. Lietuvos ambasadorius Balta
rusijoje Viktoras Baublys trumpai 
apžvelgė abiejų valstybių dabartinius 
santykius, pasveikino svečius ir šei
mininkus Vasario 16-osios proga.

Šiuo metu Minske veikia sekma
dieninė lietuviška mokyklėlė. Jos 
auklėtiniai deklamavo eilėraščių, Lie
tuvos valstybės himną. Kitam susiti
kimui žadėjo ir padainuoti tėvų gim
tąja kalba. Vėliau į sceną buvo pa
kviesti ’’Kadagio“ dalyviai. Ansamb
lio vadovas su Sanryšos darbuotoja 
pasveikino visus Baltarusijos lietu

Savo kalbos pabaigoje Z. Namavi
čius pristatė programos atlikėjus ir 
supažindino su lietuvių kompozito
riaus Juozo Gruodžio kūryba.

Vilniaus styginis kvartetas (Aud
ronė Vainiūnaitė, Petras Kunca, Aud
ronė Pšibilskienė ir Augustinas Vasi
liauskas) kartu su pianiste Roswitha 
Lahmer grojo Franco Šuberto, Juozo 
Gruodžio ir Roberto Šumano kūri
nius. Po koncerto ambasadorius su 
žmona pakvietė visus į ambasadą. 
Ten svečiai buvo vaišinami lietuviška 
duona, dešra, sūriu ir lietuviškais gėri
mais. Koncertą parėmė ’’Mabre“ pre
kybos firma ir ’’Lietuvos avialinijos“.

yra Europos stiprybė. Mes, kurie 
priklausom įvairiausiom tautom ir 
kultūrom, turime išmokti kartu gy
venti, vienas kitą gerbti. Lietuva šia 
prasme yra, kaip jau pradžioj minėta, 
pažangi valstybė. Įstodama į Europos 
Tarybą Lietuva padarė didelį žingsnį, 
o dabar reikia žiūrėti, kad Lietuva 
taptų ir Europos Sąjungos nare. 
Europos tautų bendradarbiavime kul
tūra itin svarbi. Todėl Hesenas bend
radarbiavimą su Lietuva pradėjo 
praeitais metais Lietuvių kultūros 
dienomis Hesene, kurias ruošė jis, 
parlamento pirmininkas-, kartu su 
Lietuvos ambasadorium Z. Namavi- 
čium ir Vokietijos LB valdyba. Taip 
pat jis pranešė, kad šių metų vasarą 
Lietuvoje vyks Heseno dienos. Baig
damas Kari Starzacher pabrėžė, kad 
labai didelį vaidmenį platinant lietu
vių kultūrą Vokietijoje atlieka Hiu
tenfelde veikianti Vasario 16-osios 
gimnazija, kurią remia Heseno val
džia. Jo nuomone, ši gimnazija yra 
ne tik tai svarbus tiltas tarp Lietuvos 
ir Europos, bet tiltas į ateitį, nes čia 
vaikai mokosi dviejų tautų kalbų, li
teratūrų ir apskritai kultūrų.

Po Starzacher'io kalbos įvyko 
trumpa pertrauka. Jai pasibaigus Va
sario 16-osios gimnazijos šokių gru
pė, vadovaujama Marijos Dambriū- 
naitės-Šmitienės, orkestras, choras ir 
skudutininkai, diriguojami Arvydo 
Paltino, ir Rūtos Nemunienės pa
ruoštos kanklininkės atliko vieną 
valandą trukusią programą. Minė
jimas baigėsi tradiciniais šokiais, 
kurie tęsėsi iki pirmos valandos. Dar 
tą pačią naktį rengėjams teko su
tvarkyti salę ir aplinką, nes toje sa
lėje sekantį rytą vyko rinkimai į He
seno parlamentą.

Minėjimo proga Hiutenfeldo 
’’Būrgerhaus“ fojė buvo rodoma žy
maus lietuvių fotografo Žino Kazė
no paroda ’’Lietuvos architektūra“. 
Daugiau negu tūkstantis žmonių pa
matė šią parodą.

Minėjimą plačiai aprašė regioninė 
vokiečių spauda.

A.Š.

vius, įteikė ’’Bočių“ duonos ir lietu
viško lino rankšluostį. Po to suskam
bo dainos - lyriškos ir nuotaikingos...

Čia buvo daug malonių susitiki
mų. Antai iš Mogiliovo krašto Mal- 
kavos kaimo Julija Bivainytė atvyko 
susitikti su savo globėja mieląja Va
lentina Juškauskiene. Išliejo savo šir
dį, aptarė, kaip išbristi iš bėdų, o 
svarbiausia - galėjo padainuoti, pa
šokti su lietuviais kartu.

Baltarusijos televizija tą vakarą 
skyrė mūsų Valstybės šventei, {pin
dama ir šio susitikimo momentų, 
skambių dainų.

V. Dulonis
Ansamblio ”Kadagys“ dalyvis

Estijoje gyvenantys lietuviai ne
prisimena tokio turtingo meniniais 
renginiais ir išlaidaus kišenei vasa
rio. Vasario 3-ąją į Estijos naciona
linės bibliotekos parodų salę su
gužėjo nemažai meno ir kultūros 
žmonių, ambasadų darbuotojų ir 
kaip įbesti sustojo prieš dailininkės 
Janinos Malinauskaitės nutapytus 
Lietuvos Karaliaus Mindaugo ir 
Didžiųjų Kunigaikščių portretus. Po 
trumpos XV a. nežinomo autoriaus 
baladės, kurią pagrojo į tarptautinį 
baroko muzikos festivalį atvykusi 
Vilniaus ’’Banchetto Musicale“ li
tuanistė Elena Čičinskaitė, Lietuvos 
ambasadorė p. Halina Kobeckaitė 
supažindino su Lietuvos valstybin
gumo istorija, o dailininkei teko 
daugybė klausimų ir pagyros žo
džių. Ne bet kam gyvenant Lietu
voje tenka prieiti ir patyrinėti Vil
niaus universiteto bibliotekos seno
sios kartografijos fonduose saugomą 
originalų Lietuvos žemėlapį... O 
mes turėjome tokią galimybę - pa
matyti šešis Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės (XVII-XVIII a.) že
mėlapius iš Šveicarijoje gyvenančio 
lietuvio profesoriaus A. Hoferio- 
Dargužo kolekcijos, padovanotos 
Vilniaus universitetui. Tai dar kartą 
patvirtina, kokį didelį ir svarbų švie
tėjišką darbą gali atlikti Lietuvos 
ambasados užsienyje.

Trys Talino meno akademijos 
diplomantai - Inga Stromilaitė, Ei
mutis Liudavičius ir Ligita Jauniš- 
kytė-Brikman vasario 8 d. puikiai 
apgynė metalo katedros specialybės 
diplominius darbus, o Ligita tą pa
čią dieną sukvietė savo draugus ir 
meno gerbėjus į Drakono galerijoje 
personalinės parodos "Akistatos su 
savimi“ (papuošalai, šilko tapyba, 
grafika) atidarymą. Kad gabių stu
dentų diplominiai darbai kuriam 
laikui pasilieka meno galerijoje, 
Taline jau tampa tradicija. Ir jau ne 
pirmas kartas, kai tokią teisę išsiko
voja lietuvaičiai.

Supakavus ir sukėlus į laivą J. 
Malinauskaitės portretus (jie atsidū
rė Lietuvos ambasados Suomijoje 
globoje), jų vietą Talino nacionali
nės bibliotekos parodų salėje užėmė 
jau minėti Talino meno akademijos 
diplomantai su savo kūryba. Tai įvy
ko vasario 20 d.

Tarp LR ambasados vasario mė
nesio renginių paminėtinas ir Lietu
vos operos teatro solistų Almos Bu- 
zaitės, Liudo Norvaišos ir jų akom- 

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.
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

poniatorės Rasos Beveinienės pri
statymas. Meno vadovas Juozas Sir- 
vinskas papasakojo apie teatro prob
lemas, repertuarą, parodė Lietuvos 
baletą reprezentuojantį videofilmą.

Vasario 13-18 d. Taline kino na
muose vyko lietuviškų filmų savaitė 
(kaip estai pasakė, 10 metų lietuviš
kų filmų nematėm). Tai buvo jaunų 
dokumentikų, režisierių, operatorių 
darbai. Žiūrovams pasiūlyti režisie
riaus Audriaus Stonio "Antigravi- 
tacija“, "Tinklas“, Kornelijaus Ma- 
tuzevičiaus ir Virginijos-Dianos 
Matuzevičienės "Iliuzijos“, Kristijo
no Vildžiūno "Likusios dienos“, 
meniniai filmai "Rojuje irgi sninga“ 
(sc. rež. A. Jevdokimovas, rež. Aud
rius Juzėnas), ”Ir jis pasakė jums su
die“ (sc. rež. Andrius Šiuša), "Trys 
dienos“ (sc. rež. Šarūnas Bartas). 
Pasisekimo nebuvo.

Pagaliau Vasario 16-oji diena. 
Buvo iškeltos Estijos vėliavos, per 
radiją, televiziją ir spaudoje pa
skelbta daug interviu, skirtų Lie
tuvai. Ta proga surengtas diplomati
nis ambasadorės p. H. Kobeckaitės 
priėmimas Talino operos ir baleto 
teatro Žiemos sode. Jame dalyvavo 
Estijos Vyriausybės premjeras And
res Tarand, ministrai, parlamentarai, 
ambasadoriai, kultūros ir meno vei
kėjai, saujelė čionykščių lietuvių. 
Jau ketveri metai, kai LR ambasa
dos priėmimuose muzikinę progra
mą atlieka garsioji pianistė, Talino 
muzikos akademijos docentė A. 
Juozapėnaitė-Eesmaa. Šį kartą kartu 
su smuikininke Mare Teearu buvo 
atliktos M. K. Čiurlionio, B. Dva
riono, J. Gruodžio, E. Balsio pjesės.

Kulminacija pasiekta vasario 18 
d., kai po lietuviškai atliktų Talino 
Romos Katalikų bažnyčioje pamal
dų (klebonas Rein Ounapuu) gero
kai daugiau nei 100 lietuvių suėjo į 
naujai įsigyto LR ambasados pastato 
salę. Toks buvo p. ambasadorės no
ras - į dar neveikiančius ir nesure
montuotus namus, bet jau į pripa
žintą LR teritoriją - Lietuvos Nepri
klausomybės dieną pirmiausiai su
kviesti šioje žemėje gyvenančius lie
tuvius. Skambėjo dainos, kanklių 
muzika (Tūle Kann), buvo vaišės, 
vyko pokalbiai - matėme ir buvusių 
tremtinių, ir jaunimo. Pirmą kartą 
mūsų buvo tiek daug (iš Talino, 
Tartu, Piamu, Paide, Tiuri, Rapla...).

Cecilija-Rasa Unt
Estijos lietuvių bendruomenės narė
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Ar istorija taps gyvenimo mokytoja?
Istoriko pastabos po Tomo Venclovos paskaitos Vilniuje

Praėjusiame "Europos lietuvio“ 
numeryje susitikimą Vilniuje Meni
ninkų rūmuose su žymiuoju mūsų 
tautiečiu, gyvenančiu JAV, Tomu 
Venclova aprašiau kaip žurnalistas, 
atsisakydamas savo komentarų, veng
damas tendencijos, pateikdamas kuo 
daugiau autentiškų profesoriaus iš 
Jeilio (Yale) minčių. Dabar kelios 
mano, kaip istoriko, pastabos.

Per susitikimą su Vilniaus visuo
mene prof. T. Venclova daug dėme
sio paskyrė lietuvių - lenkų santy
kiams. Šie santykiai labiausiai komp
likavosi per 1920 m. maršalo J. Pil
sudskio paruoštą ir generolo L. Želi
govskio įvykdytą agresiją prieš Lie
tuvos Respubliką ir po to vykdytos 
okupuotos Rytų Lietuvos polonizaci
jos metu. Su tuo ir dėl šios pusės XX 
a. pirmųjų dešimtmečių - lenkų poli
tikų didesnio kaltumo supriešinant 
seniau tampriais valstybiniais ir 
kultūriniais saitais susietas kaimyni
nes tautas T. Venclova sutinka. Ta
čiau, mano nuomone, abejonių kelia 
profesoriaus akcentuojamas "įsise- 
nėjęs lenkų kompleksas“ tarp lietu- 
vių.Gal tai labiau vadintina lietuvių 
(mažesnės tautos) nepasitikėjimu, 
kurio storokas šaknis savo veiksmais, 
net apgaulėmis lenkų veikėjai su
brandino ligi 1939 m. Lenkijos katas
trofos (po Vokietijos ir TSRS agresi
jos). O kaip, jei ne didžiulės prabos 
klasta, galima pavadinti 1920 m. spa
lio 8 d. L. Želigovskio ’’maištą“ ir 
Vilniaus, nepriklausomybę ką tik at
karusios Lietuvos sostinės, užgrobi
mą. Rugsėjo 30 dieną Suvalkuose 
prasidėjo abiejų konfliktuojančių 
šalių taikos derybos, pasibaigusios 
spalio 7 d. sutarties pasirašymu. Bu
vo numatyta demarkacinė linija, o 
sutartis turėjo įsigalioti spalio 10 d. 
Tuo tarpu Lenkijos vadovas J. Pil
sudskis jau spalio 2 d. atliko ’’maišti
ninkų“ divizijos apžiūrą. Spalio 7 d. 
Eišiškėse įvyko agresijai paruoštų ka
rinių dalinių vadų paskutinis pasita
rimas. Lenkijos sąjungininkai, siekę 
taikiai sureguliuoti Lietuvos-Lenkijos 
konfliktą, pajuto J. Pilsudskio klastą, 
bandė nuo jos sulaikyti J. Pilsudskį. 
Deja, ’’vykusių faktų darymo“ meis
tras garantavo pasirengimą taikiai 
spręsti teritorinius ginčus su Lietuva, 
o pats jau buvo numatęs tolimesnius 
planus. Tikėdamasis, kad L. Želi
govskio ’’maištininkai“ greitai sumuš 
negausius Lietuvos kariuomenės da
linius Rytų Lietuvoje ir prasiverš iki 
Kauno, J. Pilsudskis buvo numatęs 
pasiųsti į Lietuvos gilumą kitus ka
riuomenės dalinius... ’’malšinti“ L.

’’Vartai“ atviri visiems 
jau ketverius metus
Vilniaus mokytojų namuose esan

ti ’’Vartų“ galerija atšventė savo ket
vertų gyvavimo metų sukaktį. Ji bu
vo viena iš pirmųjų privačių Lietuvos 
dailės galerijų, dabar jau išsikovojusi 
pripažinimą ir pelniusi prestižinės 
galerijos vardą. I ’’Vartus“ ateinama 
ne tik dailės kūrinių pažiūrėti, bet ir 
pasiklausyti muzikos. Trečiadieniais 
galerijoje koncertuoja Muzikos aka
demijos studentai, o šeštadieniais - 
įžymūs muzikai.

’’Gimtadienio“ proga atidarytoje 
parodoje eksponuojami beveik 50 
dailininkų darbai - tapyba, grafika, 
skulptūra, juvelyriniai dirbiniai. Dau
guma jų buvo sukurti specialiai šiai 
parodai ir rodomi pirmą kartą.

Trys kino premjeros
Kino šimtmetį lietuviai pasitiks 

trimis premjeromis. Jubiliejinių metų 
pradžioje įvyko Artūro Stonio doku
mentinio filmo ’’Antigravitacija“ 
premjera, o vasarį Vilniuje ir Berlyno 

Želigovskio ’’maišto“ į Kauno apy
linkes. Tad, jeigu ne lietuvių didvy
riškumas prie Giedraičių ir Širvintų, 
1920 m. Lietuvos nepriklausomybė 
greičiausiai būtų prarasta. Valstybė, 
nors ir praradusi sostinę, išliko, gana 
sparčiai vystėsi, brendo jos visuome
nė. Tuo pat metu Rytų Lietuvoje (ter
itorijoje abipus dabartinės Lietuvos 
Gudijos sienos) buvo vykdomas pas
partintas lietuvių nutautinimas ir 
lenkiškoji kolonizacija. 1920 m. lie
pos 12 d. Rusijos-Lietuvos sutartį 
įgyvendinti buvo lemta vos kelis mė
nesius.

Ar J. Pilsudskio tikslą pateisino 
priemonės ir pasekmės? Tarp kadaise 
broliškų tautų atsirado nesantaika ir 
nepasitikėjimas. Lietuvių tauta per 
sekančius dešimtmečius prarado dau
giau nei milijoną savo tautiečių, ku
rie buvo galutinai suslavinti. Po 1920 
m. Lenkijos antpuolio Lietuvos teri
torija sumažėjo beveik du kartus. 
Galėjusi tapti vidutinio dydžio Euro
pos valstybe, Lietuva pateko į mažų
jų tarpą ir dėl Vakarų valstybių nuo
laidžiavimo Lenkijai ilgai nebuvo 
pripažįstama didžiųjų Vakarų valsty
bių. Ir dar. Lietuvos-Lenkijos kon
fliktu pasinaudojo nacių Vokietija ir 
bolševikų TSRS. Galima net daryti 
prielaidą, kad be 1920 m. rudens ka
ro tarp Lietuvos ir Lenkijos nebūtų 
Molotovo-Ribentropo pakto arba jo 
pasekmės abiems tautoms ir visai 
Europai bei pasauliui nebūtų tokios 
tragiškos. 1920 m. liepos 12 d. sutar
timi su Rusija numatytoje teritorijoje 
besivystanti Lietuvos valstybė neabe
jotinai būtų tapusi svarbiu faktoriumi 
Europoje ir nebūtų išnykusi iš pasau
lio politinio žemėlapio 1945 m.

Tad gerb. profesoriaus pasaky
mas, jog dėl istorijos įvykių antspau
do dabarties santykiams ’’kaltesni 
lenkai“, yra pernelyg publicistinis. 
Labai ieškant, galima ’’surinkti“ ir 
lietuvių ’’kalčių“. Betgi Lietuva ne
grasė Lenkijos nepriklausomybei. 
1918 m. pabaigoje Lenkija buvo di
desnė už Lietuvą savo teritorija, dar 
labiau lenkė Lietuvos gyventojų ir 
kariuomenės skaičiumi...

Dar labiau komplikavo lietuvių- 
lenkų santykius Antrasis pasaulinis 
karas ir Armija Krajova. Ši partizanų 
armija etninėje Lenkijoje atliko daug 
didvyriškų žygių, tapo visos Europos 
antinacinės kovos simboliu. Deja, 
Rytų Lietuvoje ji tęsė prieškarinės 
valdžios nutautinimo politiką (ginklo 
pagalba), terorizavo ir žudė lietuvius, 
naikino lietuviškas mokyklas, ruošė 
dirvą naujam Vilniaus atplėšimui 

festivalyje Šarūnas Bartas pristatė 
vaidybinį sąlyginai nebylų filmą 
’’Koridorius“. (Pirmasis Š. Barto vai
dybinis filmas ’’Trys dienos“ susilau
kė pripažinimo, buvo rodomas Mon
realio, San Drancisko ir kituose kino 
festivaliuose. 1992 m. filmas apdova
notas specialiu prizu ir pristatytas 
gauti ’’Feliksą“ geriausio ’’jaunojo“ 
Europos filmo kategorijoje).

Vasario pabaigoje prie šių filmų 
sąrašo galime pridurti ir Muzikos 
akademijos studento Kristijono Vil
džiūno režisierinį debiutą - trumpa- 
metražinį filmą ’’Likusios dienos“, 
sukurtą pagal Antano Ramono nove
lę ’’Voras“ (scenarijus - Rimanto Ša- 
velio ir režisieriaus). Tai istorija inva
lido, kuris jaučiasi vienišas, nereika
lingas ir nori įrodyti savo egzista
vimą, padarydamas ką nors svarbaus, 
pavyzdžiui, ... apiplėšdamas butą. 
Antrasis filmas - dokumentinis pa
sakojimas apie ornitologiją, apie 
paukščius, kurie išskrenda į šiltuosius 
kraštus pažymėti lietuviškai žiedais. 
Tai režisieriaus Artūro Jevdokimovo 
juosta ’’Tinklai“. Azartiškai pava
dintas trečiasis filmas - Tomo Do- 

nuo Lietuvos. Tad T. Venclova turė
tų ne tik priekaištauti lietuviams dėl 
Lietuvoje 1994 m. vasarą kilusių 
aistrų minint įvairias pusės amžiaus 
sukaktis, susijusias su Armija Krajo
va, bet ir pasiūlyti kai kuriems lenkų 
veikėjams Lietuvoje ir Lenkijoje 
prisiimti dalį atsakomybės dėl neap
galvotų veiksmų, žodžių bei pub
likacijų.

Pernelyg kategorišku laikyčiau ir 
T. Venclovos pateiktą ’’Vilnijos“ 
draugijos vertinimą. Aišku, ’’Vilnija“ 
daro klaidų, galėtų dar daugiau dė
mesio skirti kultūrinei veiklai, įtrauk
ti į savo gretas daugiau jaunimo ir 
radikalumo požymių vengiančių 
žmonių. Tačiau kokia kita visuome
ninė organizacija nūdienos Lietuvoje 
sugeba geriau parodyti vadinamojo 
Vilniaus krašto skaudulius? O jie, 
negydomi arba apsiribojant tik biuro
kratiškais veiksmais, toliau nuodija 
lietuvių-lenkų santykius. Be to, vis 
didesnio dėmesio reikia taip pat lietu- 
vių-gudų santykiams, kuriems taipo
gi svarbi padėtis Rytų Lietuvoje, 
istorijos įvykių interpretavimas.

Antrasis pasaulinis karas, sovie
tinė ir nacių okupacijos, stalininis ir 
hitlerinis genocidas sukomplikavo ir 
lietuvių-žydų santykius. Jie yra ma
žiau įtempti (negu lietuvių-lenkų) jau 
dėl to, jog žydų valstybė Izraelis 
geografiškai yra nutolusi nuo Lietu
vos, nėra jokios teritorinių ginčų ir 
karinių konfliktų praeities. Be to, 
Lietuvos žydų bendruomenė, kaip 
pastebėjo T. Venclova, yra nedidelė 
ir vis mažėjanti. 1940-1941 m. sovie
tinio totalitarizmo pradėtą naikinti 
Lietuvos žydų bendruomenę (ne tik 
moraliai ir kultūriniu atžvilgiu, bet ir 
trėmimais) beveik sunaikino naciai 
kitos Lietuvos okupacijos metu. Ne
beliko ir vadinamosios Šiaurės Jeru
zalės Vilniaus mieste. Su daugeliu 
profesoriaus pateiktų lietuvių-žydų 
santykių ir 1940-1944 m. įvykių bei 
žydų žudynių Lietuvoje vertinimų 
sutinku. Tačiau T. Venclova, nors ir 
pabrėžia nacių okupacijos faktorių 
žydų žudynių metu, kalba apie lietu
vių atgailą žydams taip, tarsi 1941 m. 
vasarą ir rudenį Lietuva nebūtų visiš
koje okupantų valioje, o į Lietuvą 
pirmosiomis Vokietijos-TSRS karo 
dienomis nebūtų atvykę specialūs 
vokiečių saugumo policijos ir SD 
operatyviniais daliniai, turėję vykdyti 
žydų ir komunistų žudynes. Apie 
nacių klastą vykdant ir įtraukiant 
lietuvius bei kitų tautybių žmones į 
žydų diskriminacijos ir žudymo akci
jas liudija vokiečių saugumo polici

nelos dokumentinė juosta ’’Pasjan
sas“.

Visus šiuos filmus Lietuvos žiū
rovai galėjo pamatyti Vilniaus kino 
centre ’’Skalvija“.

Erika Umbrasaitė

’’Miss photo Baltic-95“ 
- iš Talino

Vasario 26 d. Vilniuje buvo iš
rinkta ’’Miss photo Baltic-95“. Ja ta
po septyniolikmetė tamsiaplaukė es
tė Mari Uusoue (žr. Kęstučio Vanago 
nuotr.). Mergina buvo apdovanota 
’’Žiemio“ kailiniais bei trijų mėnesių 
kontraktu su ’’Italy model“.

Trylika konkurso dalyvių atrinko 
viena didžiausių pasaulio modelių 
agentūrų ’’Italy model“, vadovau
damasi šiais kriterijais - ūgis, amžius 
ir natūralūs plaukai.

Žiuri "Miss photo Baltic“ antro
sios vicemis titulą skyrė klaipėdietei 
Viktorijai Vaišvilaitei, kuri taip pat 
buvo išrinkta ’’Mis Publika“. Pirmąja 
vicemis tapo estė Katrin Meier. Abi 
merginos buvo apdovanotos ”Pre- 
ventos“ draudimu, tortais ir kvieti

jos ir SD operatyvinės grupės ”A“ 
vado SS brigadenfiurerio Valterio 
Štalekerio (Stahlecker) 1941 m. spa
lio 16 d. ataskaita. Skaitant visą jos ir 
kitų dokumentų tekstą, o ne tik atski
ras citatas (kaip elgdavosi savo leidi
niuose sovietiniai publicistai, o dabar 
- kai kurie Vakarų tyrinėtojai), tenka 
suabejoti ir į Štalekerio pinkles pa
kliuvusio iš sovietinio kalėjimo išėju
sio ir enkavedistų kankinto žurnalisto 
A. Klimaičio vadovaujamo buvusių 
kalinių grupės nužudytų žydų pateik
to didelio skaičiaus patikimumu. 
Naciai siekė pasinaudoti sovietinio 
teroro ir gyventojų supriešinimo 
1940-1941 m. pasekmėmis, vykdyti 
savo genocidinius planus ir nusikalti
mus prieš žydus svetimomis ranko
mis, bet patys rašė, jog ’’sunkiai sekė
si sukelti vietines antisemitines jė
gas“. Toje pačioje Štalekerio ataskai
toje yra ir tokios eilutės: ”Ne mažiau 
svarbu buvo sukurti neginčijamą fak
tą, kuriuo vėliau būtų galima įrodyti, 
kad išlaisvinti gyventojai patys savai
me griebėsi griežčiausių priemonių 
prieš bolševikinius ir žydiškuosius 
priešus. Tai reikėjo padaryti, kad ne
iškiltų aikštėn vokiečių įstaigų nuro
dymai“. Ar nėra Štalekerio siekių 
realizavimosi simptomų šiandien?

Be to, naciai padarė Lietuvą tota
linio žydų naikinimo poligonu, nes 
apie totalinį žydų naikinimą Europo
je slaptas nutarimas buvo priimtas tik 
1942 m. sausio 20 d. Iki to laiko na
ciai būtų išžudę visus Lietuvos žydus 
trys ketvirtadaliai Lietuvos žydų bu
vo sunaikinta iki 1941 m. gruodžio 
mėn.), bet, užspringus vermachto 
puolimui Rytų fronte 1941 m. rudens 
pabaigoje, prireikė getuose išlikusių 
žydų darbo rankų. Net Lenkijoje, ku
ri iki 1941 m. birželio jau pusantrų 
metų išbuvo Vokietijos okupuota, 
masinės žydų egzekucijos prasidėjo 
vėliau, negu Lietuvoje.

Antisemitine propaganda, kursty
mais, provokacijomis, klasta ir ap
gaule naciams pavyko įtraukti į žydų 
žudynes ir dalelę Lietuvos nesąmo
ningų gyventojų. Iš pastarųjų visai 
nedaug šaudė žydus, nes diduma na
ciams talkinusiųjų atliko sargybos ir 
kitas funkcijas. Tai nemažina jų atsa
komybės. Moralinė atsakomybė dėl 
žydų tragedijos prislėgė ir visą lietu
vių tautą bei kitų tautybių Lietuvos 
gyventojus, nors nacių okupacijos są
lygomis sutrukdyti žydų žudynių jie 
negalėjo. Kita vertus, dėl naciams 
talkinusiųjų žydų žudynėse negalima 
kaltinti visos lietuvių tautos, žudikai 
nebeatstovavo lietuvių tautai (Venc

mais gegužės mėnesį atvykti į Že
nevoje rengiamą ’’Model Search 
World Wile“ konkursą, kuriame sve
čio teisėmis dalyvaus ir žymioji 
Claudia Shiffer.

Vakaro, vykusio "Rugelio“ resto
rane, metu Lietuvos rekordų agentūra 
"Factum“ užfiksavo naują kulinarinį 
rekordą. Restorano kulinarai iškepė 
žemaičių blyną, svėrusį penkis kilo
gramus 300 gramų.

* * * * *
Vasario mėnesį sostinėje buvo 

karūnuotos dvi gražiausios vilnietės. 
Nenustebkite, dvi grožio karalienės 
išrinktos ne todėl, kad vertinimo ko
misija negalėjo apsispręsti. Tiesiog 
įvyko du konkursai "Mis Vilnius-95“.

Pirmąjį grožio konkursą organiza
vo "Academia Femina“, skyrusi gra
žiausios vilnietės titulą aštuoniolik
metei Ivetai Špečkauskaitei, atvažia
vusiai gyventi į sostinę iš Kretingos 
rajono Kartenos miestelio. Šiuo metu 
ji studijuoja Pedagoginio universiteto 
koledže ir svajoja įkurti privačią gro
žio mokyklą.

Antrą konkursą "Mis Vilnius-95“ 
organizavo Jūratės Vilimienės (anks

lova kritikuoja tokį požiūrį), nes nu
sikalto žmoniškumui ir pilietiškumui. 
Neatsitiktinai panaudoję šautuvus 
prieš beginklius žydus žmonės buvo 
vadinami paniekinančiu ’’žydšau
džių“ žodžiu. Žydų žudikų buvo daug 
kartų mažiau, negu gelbėtojų, o žydų 
gelbėjimo tema tebelaukia kruopščių 
tyrimų, nes tik dabar imta suprasti šio 
reiškinio mastą ir svarbą.

Apibūdindamas žydų holokaustą 
Lietuvoje, T. Venclova aptarė ir 1941 
m. birželio antisovietinio sukilimo 
bei jo metu suformuotos Lietuvos 
Laikinosios vyriausybės veiklos 
klausimus. Visgi, pripažindamas, kad 
’’ginkluotas protestas buvos teisėtas“, 
profesorius suabejoja sukilimo reikš
me ir net kalba apie žalą, akcentuoja 
sukilėlių dalyvavimą žudant žydus. 
Norisi pasakyti, jog šie klausimai dar 
yra mažai tyrinėti, kad nemažai ’’su
kilėlių (partizanų)“ grupių sudarė pa
tys vokiečiai, jos atsirado pareigū
nams kontroliuojant tuomet, kai Rau
donoji armija jau seniai buvo pasi
traukusi iš Lietuvos. Tokių apsišau
kėlių ’’partizanų“ negalima priskirti 
su raudonarmiečiais ir sovietiniais 
aktyvistais bebaimiškai kovojusių 
vyrų (iš pradžių beveik neturėjusių 
ginklų) kategorijai. Be to, pats sukili
mo dėl laisvės faktas įprasmina suki
lėlių pastangas, drąsą ir aukas. Mano 
nuomone, T. Venclova pakankamai 
neįvertina taip pat Lietuvos Laikino
sios vyriausybės veiklos ir jos vaid
mens tolesnėje antinacinėje rezisten
cijoje.

Istorijai, istorijos mokslui galima 
pritaikyti T. Venclovos žodžius apie 
nuolatinį tiesos ieškojimą. O istorikai 
turėtų atsižvelgti į estetizuoto po
žiūrio, kurį propaguoja profesorius iš 
Jeilio universiteto, svarbą. Šį požiūrį 
svarbu įsisavinti tiek lietuvių, tiek 
lenkų, tiek žydų, tiek kitų tautų vi
suomenėms. Tai padėtų ne tik išmok
ti atsiprašyti, atleisti valstybiniu ar 
visuomeniniu lygiu, bet ir išmokti 
tirti istoriją neaitrinant praeities žaiz
dų. Aišku, palikti istorijos faktų tik 
istorikams niekada nepavyks. Praėju
sių kartų nuopelnai ir klystkeliai turės 
įtakos, tiesa, mažesnės, ir ateities kar
toms, nes kaip žmonės paveldi genus 
iš savo tėvų, taip ir tautoms bei vals
tybėms, jų santykiams mažiau ar 
daugiau atsiliepia prosenelių išgy
venti didieji istorijos įvykiai. Tačiau 
iš istorijos privalome mokytis. Ar su
gebėsime?

Stanislovas Huchaveckas 
Lietuvos istorijos instituto 

mokslinis bendradarbis

čiau vadovavusios ’’Academia Femi
na“) firma "Grožio formulė“. Vidur
naktį “Karolinos turo“ naktiniame 
klube gražiausia sostinės mergina pa
skelbta devyniolikmetė Asta Muraly- 
tė, prieš pusmetį atvykusi į sostinę 
studijuoti Vilniaus prekybos mokyk
loje.
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Paminėtas Prezidento A. Stulginskio jubiliejus ’’Diplomatijos patriarchas“
Lietuvos Prezidento, Lietuvos 

Krikščionių demokratų partijos orga
nizatoriaus bei kūrėjo, jos pirmi
ninko, Sibiro tremtinio Aleksandro 
Stulginskio gimimo 110-ųjų metinių 
proga vasario 26-ųjų - Prezidento gi
mimo dienų - Kaune Arkikatedroje 
Bazilikoje šv. Mišias aukojo A. Sva
rinskas. Į minėjimų Kauno tarpdiece- 
zinėje kunigų seminarijoje susirinko 
per 200 žmonių. Pranešimų apie A. 
Stulginskio gyvenimų ir veiklų per
skaitė istorijos mokslų daktarė R. 
Laukaitytė. Koncertavo Šv. Arkange- 
lo Mykolo bažnyčios choras.

Vasario 25-ųjų Panemunės kapi-

Iš prisiminimų

Maskvos žurnalistams nepataikavo
I960 metais pradėjau dirbti spau

doje. Darbas įdomus. Daug ką matai, 
nemažai sužinai, išgirsti, o fotokore
spondentas, kaip aš, įvykius tarsi 
savo rankomis paliečia.

1960 m. sovietai rengėsi paminėti 
Lietuvos prievartinio įjungimo į 
SSSR 20-metį. Vilniuje buvo rengia
ma didžiulė dainų šventė. Spauda iš
sijuosusi liaupsino pasiektus laimėji
mus, bet esminės tiesos, žmonių ne
tekties ir Sibifo kančių viešai niekas 
neprisiminė. Vienų 1960 m. liepos 
popietę į Kauno rajono laikraščio re
dakcijų užsuka du Maskvos radijo 
žurnalistai ir paprašo redaktoriaus, 
kad šis duotų žmogų, kuris juos galė
tų palydėti iki buvusio Lietuvos Res
publikos Prezidento Aleksandro Stul
ginskio. Redaktorius Gutmanas Šmer- 
kovičius ne tiek nustemba, kiek išsi
gąsta:

- Kaip tai? Mūsų rajone toks 
žmogus negyvena.

- Gyvena.
Kauno rajonas sujudo. O Mask

vos radijo žurnalistai su ’’Socialisti
niu keliu“ redakcijos žurnalistu Sta
siu Čyvu jau sėdėjo Vytenų sodinin- 
kystės-daržininkystės bandymų sto
tyje pas buvusį Prezidentų ir kalbėjo
si. Sugrįžęs kolega papasakojo:

Maskvos radijo žurnalistas: saky
kite, buvęs Prezidente, ar Lietuva, 
būdama nepriklausoma valstybė, bū
tų pasiekusi tokių laimėjimų, kokius 
ji pasiekė broliškų tautų šeimoje?

Buvęs Prezidentas Aleksandras 
Stulginskis: Nepriklausoma Lietuva 
visose gyvenimo srityse būtų pasie
kusi kur kas daugiau. Tai liudija ir 
Suomijos pavyzdys. Iki karo Lietu
vos ir Suomijos ekonominė padėtis 
buvo panaši. O koks skirtumas dabar, 
tikriausiai žinote. Lyginant su Suo
mija Lietuvos gamtinės sųlygos gero
kai pranašesnės. Šiuo metu mūsų že
mės ūkis jau turėtų klestėti. Lietuvoje 
pagamintų maisto produktų eksportas 
jau visiškai būtų tenkinęs pramoninių 
prekių importų. Aišku, ir Lietuva 
būtų vysčiusi savo pramonę iš vieti
nių žaliavų, bet tik ne tokių, kokia . 
kuriama dabar. Dabartinė pramonė 
Lietuvai neperspektyvi ir neekono
miška. O tautai ji net pražūtinga. Štai 
vienas pavyzdžių. Lietuvoje kuriama 
lengvoji pramonė, kurios produkcijos 
mes niekados nesunaudosime. Iš 
Vidurinės Azijos vežama medvilnė, 
kuri čia, begaliniame triukšme ir 
vibracijoje, apdorojama, fabrikų 
grindys cementinės ir drėkinamos. O 
dirba jaunos darbininkės, avi guminę 
avalynę ir po metų kitų jos jau serga 
įvairiomis reumato ir psichinėmis 
ligomis. Ir šios ligotos merginos, ta
pusios moterimis, tautai gimdys jau
nųjų nepilnavertę kartų. Už atvežtą 
žaliavą ir išvežtą produkciją mes 
turėsime pasitenkinti tik psichiškai 
nesveikais palikuonimis. Ar tai ne 
genocidas, ar tai ne sąmoningas tau
tos žudymas?

Žurnalistas: Bet Lietuvai pra
monė reikalinga. Be pramonės nė 
viena šalis neišsivers. 

nėse gėlių ant Prezidento A. Stulgins
kio kapo padėjo dabartinis Lietuvos 
Prezidentas A. Brazauskas.

Gausūs Aleksandro Stulginskio 
110-ųjų gimimo metinių minėjimo 
renginiai vyko ir Kretingos rajone. 
Kretingos centrinėje bibliotekoje ati
daryta paroda, atspindinti svarbiau
sius jo gyvenimo ir veiklos etapus: 
studijų Dvasinėje akademijoje, šeše- 
rių metų prezidentavimo, tremties ir 
laikotarpio sugrįžus į Lietuvų (1956- 
1969 m.). Paroda keliaus po visų Že- 
maitijų iki jo gimtųjų Kaltinėnų. Mi
nėjimas vyko Kretingos šv. Antano 
kolegijos salėje. Jame kalbėjo Seimo

Klaipėdiečio skulptoriaus Motiejaus Narbuto sukurtas Aleksandro 
Stulginskio atvaizdas, puošiantis paminklinį akmenį Jokūbave.

A. Stulginskis: Sutinku. Pramonė 
Lietuvai reikalinga. Kartoju, ir tik iš 
vietinių žaliavų, o jeigu iš įsivežtinių, 
tai tik tokia pramonė, kurios gami
nius sunaudotume savo poreikiams. 
Daugiausia dėmesio Lietuva turėtų 
skirti maisto pramonės gaminių ga
mybos plėtojimui ir tik iš savo žalia
vos. Maisto gatava produkcija turėtų 
būti krašto ekonomikos pagrindas. 
Dabar kaip niekados maisto produk
cija visam pasauliui reikalinga. Ir už 
tokius gaminius mes daug ką įsigy
tume ir gyventume ne blogiau už 
suomius. O svarbiausia - išsaugotu
me sveiką savo tautą. Nuo seno lietu
vis suaugęs su gamta. Gamta - tai jo 
namai, rimties ir pasitikėjimo savo 
jėgomis buveinė, nes lietuvis sutver
tas laukams ir girioms. Ir būdas lietu
vio kaimiškas. Tai liudija santykiai 
su kaimynais, talkos, dainos. Prisi
menu dainuojantį Lietuvos kaimą. O 
dabar per darbymečius dainų nesigir
di. Argi nepažeistas lietuvio santykis 
su gamta, o kartu ir su jo dvasiniu pa
sauliu? Tautai tai labai svarbu, bet 
dabar viskas daroma priešingai...

Turime ir dar vieną didžiulę ne
laimę - girtuoklystę. Nepasakyčiau, 
kad nepriklausomybės metais Lietu
voje niekas negėrė. Gėrė. Buvo ir 
tokių, kurie visą tėvų užgyventą turtą 
prauliojo. Bet tokių buvo tik vienetai. 
O kas dabar dedasi. Dabar, mūsų gė
dai, geria net moterys. Ir viskas dabar 
matuojama tik puslitriu. Net trak- 
toristas už suartus arus iš žmogaus 
prašo tik degtinės. Tai pati skau
džiausia šiuo metu mūsų tautos nelai
mė. Ir kiek mums ateityje reikės Va
lančių?

Žurnalistas: Kokių Valančių?
A. Stulginskis: Kažkada Rusijos 

caras Lietuvą norėjo paskandinti 
degtinėje. Visur pakelėse steigė kar- 
čiamas, žmonės, taip, kaip ir dabar, 

nariai A. Saudargas, J. Beinortas, is
torijos mokslų daktarė A. Vasiliaus
kienė.

Kitų dienų minėjimas vyko Jokū
bave. Prie paminklo A. Stulginskiui 
jo buvusio dvaro kieme gausiai susi
rinkę kretingiškiai bei vietos gyven
tojai, giminės padėjo gėlių. Minėjimo 
dalyviai apžiūrėjo vietos mokykloje 
veikiančių nuolatinę parodų apie A. 
Stulginskį ir jo šeimų.

Prezidento pagerbimo renginiai tų 
savaitgalį užbaigti 10-ties kilometrų 
krosu iš Kretingos Rotušės aikštės. 
Įvairiausio amžiaus bėgikai pasitikti 
ir apdovanoti Jokūbave.

ne tiek dirbo, kiek gėrė. Ir mūsų tauta 
jau buvo ant išnykimo ribos. Bet Že
maitijoje atsirado paprastų kaimiečių 
sūnus Motiejus Valančius, kuris, ta
pęs vyskupu, paskelbė kovą girtuok
lystei. Ir dabar Lietuva panašiais me
todais skandinama degtinėje. Ir tai 
daroma ne šiaip sau, bet sąmoningai. 
Žinoma, kad girtas žmogus tai jau ne 
žmogus, bet daiktas. Kai kurioms 
santvarkoms daiktai labai patogūs ir 
net reikalingi. Daiktai nereiklūs ne 
tik sau, bet ir juos supančiai aplinkai, 
jie nuolankūs valdžios bernai ir akli 
butelio vergai.

Žurnalistas: Ši problema amžina 
ir sena kaip žmonija. Mes jos nepa
keisime. Bet, buvęs Prezidente, noriu 
paklausti, kaip Jūs verrtinate Lietu
vos padėtį Tarybų Sąjungos sudėty
je?

A. Stulginskis: Didelis kiemas - 
didelė netvarka, mažesnis kiemas - 
tvarka geresnė.

******
Daugiau kaip dvi valandas Mask

vos radijo žurnalistai kalbėjo su 
Aleksandru Stulginskiu. Į visus žur
nalistų klausimus buvęs Prezidentas 
atsakinėjo nuosekliai ir kiekvienas jo 
sakinys buvo argumentuotas. Ir tie, 
kurie visa tai girdėjo, netikėjo, kad 
žurnalistai sugebės šį tą parengti 
radijo laidai. O vis dėl to pašnekesį 
jie sumontavo taip, kad 1960 liepos 
anroje pusėje užsieniui skirtoje laido
je į eterį keletą minučių sklido ir bu
vusio Lietuvos Respublikos Prezi
dento Aleksandro Stulginskio balsas. 
Tik toje laidoje nebuvo Aleksandro 
Stulginsko suminėtų problemų, ne
buvo Prezidento lūpomis išsakyto 
lietuvių tautos skausmo. Ir tai supran
tama. Darbdavio užsakovai turėjo 
priešingą užduotį. Ir jie ją įvykdė.

Bernardas Aleknavičius
Autoriaus nuotr.

Taip pavadintą naują dokumentinį 
filmų (autorius ir režisierius V. Pup- 
lauskis, operatorius R. Juodvalkis) 
Lietuvos valstybinė televizija pirmą
kart parodė vasario I6-ąją. Tai pasa
kojimas apie žinomą Lietuvos Res
publikos diplomatą, ilgametį mūsų 
valstybės atstovą Prancūzijoje ir JAV 
dr. Stasį Antaną Bačkį, šiuo metu gy
venantį Vilniuje.

Filme dr. S. A. Bačkis prisimena 
lemtinguosius 1939-uosius, kai Lie
tuvai buvo pateiktas Sovietų Sąjun
gos ultimatumas, pasakoja apie Lie
tuvos diplomatų, neperėjusių į sovie
tų pusę, veiklą užsienyje iki Nepri
klausomybės atkūrimo, primena ir 
komentuoja kai kuriuos Lietuvos 
pastarųjų penkių dešimtmečių gyve
nimo dramatiškus įvykius, kuriuose 
jam pačiam teko dalyvauti ar iš arti 
stebėti. Tokio žmogaus liudijimo 
įamžinimas yra svarbus istoriniu po
žiūriu.

Filme buvęs pirmasis atgimusios 
Lietuvos Respublikos užsienio reika
lų ministras A. Saudargas parodo 
1991 rugsėjo 6 dieną iš dr. S. A. Bač- 
kio, tuo metu dar buvusio Lietuvos 
diplomatijos užsienyje šefu, gautą 
laišką. ’Tame laiške rašoma, kad šita 
tarnyba tremtyje yra baigiama ir 
prasideda normali Lietuvos diplo
matijos tarnyba“, - pasakoja A. Sau
dargas. Jis atkreipė dėmesį, jog šis 
laiškas atėjo po garsiojo pučo Mask
voje, kai Lietuvą oficialiai pripažino 
visos pagrindinės pasaulio valstybės. 
A. Saudargas atsako į klausimą, kuris 
gali iškilti, kodėl būtent po to Mask
vos pučo Lietuvos diplomatijos šefas 
užsienyje perdavė savo įgaliojimus 
Lietuvos užsienio ministerijai. ’Tai 
išmintinga, subtili mūsų diplomatijos 
veterano politika“, - sako A. Saudar
gas. Jis primena, kokioje padėtyje 
Lietuva buvo 1990-siais ir 1991 metų 
pradžioje - mūsų Nepriklausomybė 
labai trapi, galutinai pasaulio valsty
bių nepripažinta, todėl buvo svarbu

Senovinius raštus galima atgaivinti 
ir paprasčiausia muilažole

Lietuvos nacionalinės bibliotekos 
Dokumentų konservavimo ir restau
ravimo centre vyko tradicinės atvirų 
durų dienos. Besidomintiems šia 
sritimi įdomu buvo apsilankyti res
tauruotų leidinių parodoje, kurioje 
gausu unikalių eksponatų, pavyz
džiui XVII a. Kasparo Henenberge- 
rio žemėlapis ’’Prussia“, kolekcio
nieriaus Gotholdo unikali J. Haydno, 
K. Bacho, o taip pat ir pamirštų kom
pozitorių natų kolekcija, patekusi į 
Lietuvą po Antrojo pasaulinio karo. 
Centre dvi dienas vyko diskusijos, 
susitikimai su meno galerijų, popieri
umi prekiaujančių firmų, antikvari
atų, archyvų darbuotojais, aptartos 
popieriaus restauratorių profesinės

XIX amžiaus neviltis skauda 
ir po šimto metų

Vasario 25-ąją Vilniuje, Rusų 
dramos teatre, įvyko LIFE premjera - 
režisieriaus Einunto Nekrošiaus pas
tatyta A. Čechovo drama 'Trys sese
rys“. Sostinėje beveik keturias valan
das vykstantis spektaklis rodomu ūk 
keletą vakarų, o vėliau ’’Trys sese
rys“ buvo rodomos Suomijos, Estijos 
ir Sankt Peterburgo žiūrovams. Vil
niečiai, kuriems nenusišypsojo laimė 
gauti bilietus į tuos kelis spektaklius 
(o bilietų gauti išties buvo sunku), su 
Čechovo-Nekrošiaus ’Trimis seseri
mis“ galės susitikti balandžio mėnesį 
ir LIFE festivalio metu.

Tai antrasis E. Nekrošiaus spek
taklis, kurio pastatymą rėmė LIFE. 
Projekto garbės rėmėjas firma ’’Phi
lips Lietuva“. Kol kas ’Trys seserys“ 
vertinamos labai skirtingai - vieniems 

išlaikyti senąjį diplomatinį korpusą, 
kuris per visus okupacijos metus tvir
tai gynė Lietuvos laisvės bylą, apie ją 
primindavo pasauliui. Beje, A. Sau
dargo pasakojimo metu filme paro
domas ’’Europos lietuvyje“ 1993 
metų rugsėjo 9 dieną išspausdintas 
didelis žurnalistės E.Umbrasaitės po
kalbio su į Lietuvą tais metais iš Pa
ryžiaus su žmona grįžusiu dr. A. S. 
Bačkiu aprašymas, pavadintas ’’Lie
tuvai reikia solidarumo, vienybės ir 
valstybės interesų puoselėjimo“. 
Trumpam kamera pagauna ponią 
Oną Bačkienę, kiek vėliau minutėlę 
matome jų sūnų - Audrio Juozo (da
bar Vilniaus arkivyskupo) ir Ričardo 
(dabar Lietuvos ambasadoriaus Pran
cūzijoje) - vaikystės nuotrauką. Tie 
kadrai gerai papildo tos dokumenti
nės juostos užfiksuotą diplomatijos 
patriacho išmintį, orumą, bet kartu ir 
paprastumą, nuoširdumą.

Gana neilgame filme palyginti 
daug vietos skiriama istoriniams kino 
dokumentikos vaizdams iš hitlerinės 
ir sovietinės okupacijų, bet kažin ar 
tai galima vadinti režisūrine sėkme 
(nors ir matėme unikalių kadrų), nes 
tarpais nutolta nuo gero sumanymo 
pagrindinės idėjos - parodyti tikrai iš
kilią asmenybę, ištikimai tarnavusią 
Lietuvai visų gyvenimą. Apie filmo 
herojų tikrai buvo galima daugiau pa
pasakoti nei sugebėta šįsyk. Dėl pra
leistos geros progos galima tik apgai
lestauti.

Filme dr. S. A. Bačkis sako Vilnių 
pirmąkart pamatęs 1992 metais, kai 
atvyko pakviestas Prancūzijos prezi
dento kaip jo palydovas po kelionę į 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Jis pasi
guodžia, kad po autoavarijos 1986 
metais Vašingtone vaikščioti daug 
negali - ’’šiemet visai sunkiai be- 
vaikštau...“. Matome dr. S. A. Bačkį 
lėtai žengiantį sostinės senamiesčiu - 
pasak jo, ’’pažinti Vilnių reikia kiek
vienam lietuviui“...

ELR

problemos. Dauguma Centre restau
ruojamų dokumentų, knygų, laikraš
čių yra iš Nacionalinės M. Mažvydo 
bibliotekos, tačiau į restauratorius 
gali kreiptis kiekvienas, norintis at
naujinti savo kolekcijos eksponatą.

Užsienio restauratoriai toli pažen
gę šioje srityje, naudoja naujausius 
preparatus, turi įrenginių, galinčių 
’’atgaivinti“ suplėšytą knygos lapą, 
užpildyti trūkstamą jo dalį. Lietuvos 
restauratoriai dabar vis dažniau at
sigręžia į gamtos dovanas ar senolių 
receptus. Pavyzdžiui, knygos lapą 
puikiai galima išplauti su muilažole, 
kurią patys restautoriai vasarą suren
ka pievose ir džiovina. Tam puikiai 
tinka ir paprasčiausias krakmolas.

tai koktus klasikos išdarkymas, 
kitiems milžiniškas ir ilgas darbas, 
sunkus ir skausmingas spektaklis.

Trijų seserų vaidmenis atliko trys 
jaunos artistės - D. Michelkevičiūtė
(Olga), jau žinoma žiūrovams iš E. 
Nekrošiaus "Mocarto ir Sajerio.

Chuano. Maro“, A. Bendoriūtė 
(Maša> y Kuodytė (Irina). Šias 

tO , ’v Nekrošius pasikvietė 
iš Muzikos ;>.ademijos kur 
tebestudijuoja ah iaus meistrJi§. 
kurną. Reikia pnpažh. kad> kai ir 
visuose E. Nekrošiaus Si.-,, , . ■■ 'akliuose, taip ir Trijose seseryse . 
surinktas puikus aktorių ansamblis.. 
V. Bagdonas, J. Budraitis, A. Latė
nas, L. Noreika, M. Jevdokimovas,
V. Rumšą.

Erika Umbrasaitė
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DBLS metinis
Jis įvyks 1995 m. balandžio mėn. 

22-23 dienomis Lietuvių namuose 
Londone.

Norintieji užsisakyti nakvynę So
dyboje arba Londone tai turi padaryti 
iki š. m. balandžio 15 d. Kreiptis į 
Nijolę Dargienę Lietuvių narnų ad
resu.

Rotacine tvarka iš DBLS ir LNB 
valdybos atsistatydina J. Juozapavi- 
čius-Millar ir P. Markevičius. Jie su
tinka vėl kandidatuoti.

Kandidatus į DBLS ir LN bendro
vės organus galima siūlyti raštu ne 
vėliau kaip 14 dienų prieš suvažiavi
mą atsiunčiant ir kandidato raštišką 
sutikimą.

Pilnateisių narių sąrašai DBLS 
valdyboms išsiųsti su aplinkraščiu. 
Prašome juos patikrinti bei papildyti 
ir grąžinti DBLS sekretoriui ne vė
liau kaip 14 dienų prieš suvažiavimą.

Primename DBLS skyriams, kad 
pagal DBLS įstatus privaloma su
šaukti narių visuotinius susirinkimus, 
juose išrinkti skyrių valdymo orga-

47-ojo DBLS visuotinio 
suvažiavimo darbotvarkė

Šeštadienis 22 04 95
13.00 vai. L Suvažiavimo atidarymas. Tylos minutė

2. Rinkimai:
2.1. Prezidiumo
2.2. Sveikinimų komisijos
3. Pagerbimai ir sveikinimai
4. Darbotvarkės priėmimas
5. 46-ojo suvažiavimo protokolo priėmimas

13.30 vai. 6. Pranešimai, diskusijos ir priėmimas
6.1 Centro valdybos pirmininko
6.2 Tarybos pirmininko
6.3 DBLJS atstovo

15.00 va). 6.4 Tautos Fondo atstovo
6.5 Tautinės Paramos fondo atstovo
6.5a Raudonojo Kryžiaus atstovo
6.6. Pagalbos Lietuvai fondo atstovo
6.7 Revizijos Komisijos
6.8 Mandatų Komisijos
6.9 Skyrių atstovų

16.30 vai. 7. Pertrauka
17.00 vai. Lietuvių namų Akc. B-vės akcininkų susirinkimas
19.00 vai. Vakarienė
20.30 vai. Autobusas į Sodybą

Sekmadienis 23 04 95

15.0 Suvažiavimo uždarymas - Tautos Himnas.

8.00 vai. Pamaldos Sodyboje
8.30 va). Autobusas iš Sodybos
10.00 vai. 8.0 Nominacijų Komisijos pranešimas

9. Rinkimai
9.1 Direktorių valdybos 2-jų narių
9.2 Tarybos 2-jų narių
9.3 Revizijos komisijos 3-jų narių
9.4 Sekančio suvažiavimo Mandatų ir Nominacijų 

Komisijos 3-jų narių
10.0 Klausimai ir sumanymai
1 L Rekomendacija suvažiavimui balsuoti už DBLS-gos 

išrinktus direktorius LNB-vės direktorių rinkimuose
11.00 va). 12. Lietuvių namų Akc. B-vės direktorių rinkimai
11.30 vai. 13. Rezoliucijos

13.1 Revizorių paskyrimas
13.2 Iš anksto paskelbtų rezoliucijų projektai
14.0 Suvažiavimo sveikinimai

suvažiavimas
nūs ir atstovus į DBLS suvažiavimą. 
Pagal anksčiau priimtą nutarimą, 
skyriui atstovauja tik skyriaus sąra
šuose registruotas narys ir atstovų 
išrinktas skyriaus susirinkime.

Jei būtų finansinių sunkumų, ke
lionės ir gyvenimo išlaidas suvažiavi
mo metu atstovams kompensuos 
DBLS centras.

Prašome DBLS skyrių valdybas 
kviesti į savo susirinkimus DBLS 
centro valdybos atstovus. Norėtume 
aplankyti kuo daugiau skyrių.

Suvažiavimo darbotvarkę, taip pat 
praėjusio suvažiavimo protokolą 
siunčiame su aplinkraščiu. Rezoliu
cijos dėl DBLS ar LNB įstatų bei 
santvarkos turi būti pristatomos iš 
anksto taip, kaip įstatuose yra numa
tyta (21 diena prieš suvažiavimą). Jei 
tokių rezoliucijų būtų, prašome jas 
laiku pristatyti Direktorių valdybai.

Tikimės matyti suvažiavime visų 
DBLS skyrių atstovus.

Vincent 'as O 'Prien
Direktorių valdybos sekretorius

Baltų Taryba Britanijoje irgi nerimauja dėl 
Čečėnijos

Supažindiname su Baltų Tary
bos Didžiojoje Britanijoje laišku 
Ministrui Pirmininkui John Mąjor 
ir atsakymu į jį iš 10 Downing 
Street Londone. Laiške išsakomas 
nerimas dėl Čečėnijos krizės.

Gerbiamas ministre pirmininke,
Čečėnijos krizė
Baltijos šalių bendruomenės Di

džiojoje Britanijoje giliai susirūpinu
sios kraujo praliejimu ir karo baisu
mais Čečėnijoje, kilus konfliktui tarp 
šios šalies žmonių ir Rusijos karinių 
pajėgų.

Mes sveikiname Vakarų vyriausy
bes, pasmerkusias Rusijos karinių jė
gų vykdomą agresiją bei pakvietu
sias nutraukti prievartą Čečėnijoje. 
Tačiau to, deja, negana, kol tarptau
tinė bendruomenė, atstovaujama Eu
ropos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Organizacijos, reikalauja, kad Čečė
nijos krizė būtų išspręsta taikiu dia
logu bei rinkimais, o ne karine jėga. 
Mes reikalaujame, kad britų vyriau
sybė užimtų tvirtą poziciją šiuo klau
simu.

Reikia prisiminti, kad čečėnai, 
kaip ir kitos tautos, kurių istorinės tė
vynės yra Kaukazo regione, nėra ru
sai. Jų gimtosios žemės buvo užgrob
tos rusų dar valdant carui praėjusia
me amžiuje. Sovietams užėmus val
džią, šios tautos turėjo iškęsti depor
taciją į Centrinę Aziją. Dėl šių prie
žasčių į Čečėnijos krizę negalima 
žiūrėti vien tik kaip į Rusijos Fede
racijos vidaus reikalą, čečėnams turi 
būti suteikta teisė savarankiškai apsi
spręsti ir išreikšti savo valią rinki
muose.

Nuoširdžiai Jūsų
Mrs. N. V. Morley-Fletcher

Pirmininkas

Gerbiama Mrs. Marley-Fletcher,

Dėkojame už sausio 11 d. laišką 
Ministrui Pirmin;nkui dėl padėties 
Čečėnijoje.

Kaip Jūs minėjote, dabartinė pa
dėtis Čečėnijoje yra giliai susijusi su 
šalies istorija. Tačiau tarptautinė ben
druomenė pripažįsta ją kaip nedalo
mą Rusijos Federacijos dalį. Gene
rolo Dudajevo vienpusiška Čečėnijos 
nepriklausomybės deklaracija 1991 
m. lapkritį nesulaukė jokio tarptau
tinio pripažinimo. Generolas Dudaje
vas atsisakė derėtis dėl respublikos 
Federacijos sudėtyje statuso, kaip 
kad padarė kiti Rusijos etninių regio
nų vadovai, tarp jų ir musulmoniš
kieji kraštai tokie kaip Tatarstanas.

Valdant gen. Dudajevui šalies ekono
mika buvo sužlugdyta, nusikalstamu
mas dramatiškai išaugo, demokratiš
ka opozicija buvo numalšinta. Dau
giau kaip 100 000 žmonių išvyko iš 
respublikos.

Valdžia Maskvoje buvo nelinkusi 
leisti, kad situacija Čečėnijoje liktų 
nekontroliuojama. Bet Rusijos pas
tangos įvesti tvarką panaudojant 
karinę jėgą sukėlė siaubingas taikių 
respublikos gyventojų kančias ir nu
sinešė daug žmonių gyvybių. Vyriau
sybė susirūpinusi dėl tūkstančių 
nekaltų civilių padėties karo metu.

Vyriausybė yra numačiusi tris 
prioritetus:

Pirmiausia, kovos turi pasibaigti 
kiek įmanoma greičiau ir tai turi kuo 
mažiau paliesti civilius.

Antra, neatidėliotina humanitarinė 
pagalba turi pasiekti visus, kuriems 
jos reikia. Svarbu, kad į šį reikalą yra 
įsitraukusios tarptautinės agentūros, 
ypač Tarptautinė Raudonojo Kry
žiaus draugija. Europos Sąjunga 
Raudonajam Kryžiui suteikia maž
daug 4,1 mln. svarų sterlingų, kad or
ganizacija galėtų aprūpinti nukentė
jusius Čečėnijoje vaistais ir pastoge. 

. Ryšių su užsieniu administracija 
paskyrė Čečėnijai 1 mln. svarų ster
lingų.

Trečia, jokie susitarimai negalios, 
kol nebus rastas tinkamas būdas, kaip 
Čečėnijos žmonės galėtų išreikšti sa
vo tapatumą Rusijos Federacijos 
konstitucijos rėmuose.

Vyriausybė pritaria, kad Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo Orga
nizacija būtų įtraukta į sprendimo, 
kaip išbristi iš krizės, paieškas. Rusi
jos atstovai sutiko, kad Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo Organi
zacijos misija būtų nusiųsta į šį regio
ną ne vien rūpintis žmogaus teisėmis, 

Rusijos kareivis budi netoli Gudermeso Čečėnijoje. EPA-Eltos nuotr.

bet ir padėti atstatyti konstitucinę 
tvarką bei pasiruošti rinkimams. 
Jungtinė Karalystė ir kitos Europos 
Sąjungos narės valstybės sveikina šį 
sprendimą kaip pozityvų žingsnį. 
Europos Saugumo ir Bendradarbia
vimo Organizacijos komanda, kurio
je buvo ir aukštas britų pareigūnas, 
sausio 27-29 dienomis lankėsi Čečė
nijoje kartu su Rusijos valdžios atsto
vais. Mes laukiame jų ataskaitos, kuri 
turi būti paruošta Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Organizacijos 
tarybai Vienoje vasario 2 d.

Vyriausybė išsakė Rusijos atsto
vams savo susirūpinimą apie tai, ko
kiomis priemonėmis bandoma kont
roliuoti situaciją, ypač atkreipdama 
dėmesį į pasibaisėtiną nukentėjusių ir 
žuvusių civilių gyventojų skaičių. Di
džiosios Britanijos užsienio reikalų 
ministras kreipėsi į Rusijos užsienio 
reikalų ministrą Kozyrevą, išsakyda
mas jam mūsų požiūrį šiuo klausimu 
laiške, o kiek vėliau, ir sausio 19 die
nos telefoniniame pokalbyje. Minist
ras Pirmininkas sausio 24 d. parašė 
Rusijos prezidentui B. Jelcinui. Jung
tinė Karalystė aiškiai pasakė Rusijai, 
kad tikisi, jog ši šalis laikysis tarptau
tinių įsipareigojimų, turint omeny vi
sus Europos Saugumo’ir Bendradar
biavimo Organizacijos principus ir 
įsipareigojimus. Europos Sąjungos 
užsienio reikalų ministras patvirtino 
šią žinią sausio 23 d. pareiškime.

Didžiosios Britanijos vyriausybė 
ir toliau stebės įvykių eigą bei pasi
naudos kiekviena proga išsakyti Ru
sijai mūsų susirūpinimą Čečėnijos 
klausimu.

Nuoširdžiai Jūsų -
Edvard Oakden

Jungtinės Karalystės Ministro 
Pirmininko privatus sekretorius

Baltijos valstybės stiprins 
bendradarbiavimą gynybos srityje

PRAKTIŠKIAUSIAS
PINIGŲ PERVEDIMAS Į LIETUVĄ

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

Gavus užsakymą, tuojau išm->«ame Jūsų nurodytam asmeniui 
arba organizacijai Lietu."'!6 skirtą sumą doleriais, svarais 
(amerikiečių, anglų) ar^ ,'tais ■

Pervedimo mokr^as,4% P,ius 15 svarų (pristatymo ir iškeitimo 
j dolerius išlaidi- didesnius nei 3000 svarų pervedimus - 
2.5% mokes'*'-

Z. Juras

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 
Tel. 081 460 2592 FAX 081 402 9403

Atkelta iš 1 psi.

kartu rūpintis neseniai įsteigtu Balti
jos šalių taikos palaikymo batalionu 
BALTBAT, kurti vieningą oro erd
vės kontrolės sistemą ir pan. Bendra
darbiavimas vyks įvairiuose lygiuo
se: nuo gynybos ministrų iki departa
mentų vadovų, bendradarbiaus ir ka
riuomenių vadai bei ginkluotųjų pa
jėgų štabų viršininkai. Jie derins 
veiksmus pagal Susitarime numatytą 
programą. Kaip teigė Lietuvos krašto 
apsaugos ministras L. Linkevičius, o 
paskui jam pritarė ir abu kaimyninių 
valstybių gynybos ministrai, pasira
šytas dokumentas dėl trijų valstybių 
gynybos ministerijų bendradarbiavi
mo yra nepaprastai svarbus. Tai vie
nintelis kelias, kuriuo eidamos visos 
trys valstybės gali priartėti prie Euro
pos saugumo sistemos, iš anksto pa
rodyti, kad Baltijos valstybės gali 
bendradarbiauti ir trise. Latvijos gy
nybos ministro J. A. Trapans žo

džiais, Susitarimas padės visoms val
stybėms geriau organizuoti savo gy
nybą ir apsisaugoti nuo išorinių pa
vojų. Estijos atstovas E.Tupp pasakė, 
kad Susitarimą jau seniai reikėjo pa
sirašyti dėl dviejų priežasčių. Pir
miausia iš tikrųjų pribrendo reikalas 
bendradarbiauti, antra - būtina derinti 
praktiškus veiksmus, organizuojant 
savo teritorijų apsaugą.

Atsakydamas į žurnalistų klausi
mus, ministras L. Linkevičius pabrė
žė, kad gynybos ministerijų susitari
mo nieku gyvu nereikia laikyti Balti
jos šalių gynybinės sąjungos sutarti
mi, nes nė vienas iš trijų ministrų ne
turėjo savo valstybių parlamentų 
įgaliojimų kurti gynybinę sąjungą. 
Tai, pasakė ir Latvijos gynybos mi
nistras, ne gynybos ministrų, bet 
valstybių vadovų reikalas, nors Balti
jos Asamblėjoje ir buvo kalbėta apie 
tokios sąjungos reikalingumą. L. 
Linkevičius mano, kad Rusijos ir 
Baltarusijos susitarimas dėl bend

radarbiavimo saugant valstybių sie
nas ir numatomas vieningas tų vals
tybių pasieniečių darbas yra puikus 
bendradarbiavimo pavyzdys. Susirin
kusius kariškius ir reporterius pajuo- 
kino Rusijos žurnalistas, kuris parei
kalavo paaiškinti, kaip Lietuvos ir 
Latvijos kariai šiuo metu atlieka ben
dras pratybas, rengdamiesi partizani
niam karui. Paaiškėjo, kad žurnalistas 
viena ausimi girdėjęs apie Lietuvos 
šaulių sąjungos mokomąsias praty
bas, kurios vasario 24-26 dieną vyko 
Pabradės poligone netoli Vilniaus. 
Pratybų tema iš tikrųjų buvo: ’’Parti
zaninio karo taktika”.

Latvijos ir Estijos gynybos minis
terijų delegacijos viešėjo Vilniuje 
vasario 26-27 dienomis. Jos susitiko 
su Lietuvos savanoriais, padėjo gėlių 
prie Televizijos bokšto, pagerbdamos 
žuvusius už Lietuvos nepriklausomy
bę. Ministrai susitiko su Prezidentu 
ir pokalbiu buvo labai patenkinti.

Ona Mickevičiūtė

6



1995 m. kovo 4-10 d. Nr. 10 (2348) EUROPOS LIETUVIS 7

’’Baltic Rail 2000“ projektas 
priartins prie Europos

Tris dienas Vilniuje ’’Draugystės“ 
viešbučio salėje posėdžiavo Europos 
geležinkelių inžinierių asociacijų są
junga. Konferencijoje dalyvavo Ang
lijos, Austrijos, Baltarusijos, Estijos, 
Suomijos, Lietuvos, Latvijos, Švedi
jos, Vokietijos, Rusijos (Kaliningra
do ir Sankt Peterburgo) geležinkelių 
ir geležinkelių pramonės atstovai. 
Viešbučio fojė veikė gelelžinkelio 
pramonės įmonių gaminių paroda. 
Konferenciją pradėjo valstybinės 
įmonės ’’Lietuvos geležinkeliai“ gen
eralinis direktorius S. Labutis, sveiki
nimo žodį tarė susisiekimo ministras 
J. Biržiškis. Pagrindinius pranešimus 
perskaitė Europos geležinkelių aso
ciacijos sąjungos generalinis sekreto
rius Jozefas Windzingeris (Windsin
ger) ir valstybinės įmonės ’’Lietuvos 
geležinkeliai“ technikos direktorius 
Albinas Rudžikas. Pranešimus taip 
pat skaitė Susisiekimo ministerijos 
sekretorius ekonomikos daktaras Al
girdas Šakalys, firmos ’’Siemens 
AG“ komercijos direktorius Seppo 
Korppoo, tarptautinės geležinkelių 
sąjungos (UIC) atstovas Baltijos 
valstybėms Tadeuš Kačmarekas (T. 
Kaczmarek), Latvijos, Estijos, Švedi
jos, Lenkijos, Vokietijos, Kaliningra
do ir kitų kaimyninių šalių geležinke
lių, geležinkelio pramonės įmonių ir 
turistinių įmonių atstovai. Įdomu 
pastebėti, kad konferencija vyko trim 
kalbomis - lietuvių, vokiečių ir rusų.

Ponas A. Rudžikas priminė, kad 
Lietuvos geležinkelių inžinierių są
junga 1994 m. kovo 31 d. tapo 
Europos geležinkelių asociacijos 
(UEEIV) nare.

Lietuva turi palyginti gerai išplė
totą transporto sistemą. Lietuvos 
geležinkeliai keleivams vežti ir jų 
aptarnavimui gerinti deda nemažai 
pastangų ir, įvertinant krašto sunkią 
ekonominę būklę, jau nemažai pada
rė: Vokietijoje įsigyta 4 R1C ir 10 ko
pinių vagonų, Rusijoje - 10 sėdimųjų 
vagonų, Lenkijoje kapitališkai sure
montuoti ir modernizuoti 36 vagonai 
(28 kopiniai, 8 sėdimieji). Šįmet 
numatyta kapitališkai suremontuoti 6 
vagonus (4 Lenkijoje, 2 Lietuvoje, 
’’Neries“ garinykloje). Iš viso atnau
jinta 20 proc. keleivinių vagonų par
ko. Pradedami rekonstruoti Vilniaus 
stoties keleivių rūmai su aptarnavimo 
statiniais, numatoma rūmus rekonst
ruoti Kauno, Šiaulių, Jonavos, Lent
vario, Panevėžio, Šalčininkų ir Visa
gino stotyse, užbaigti rekonstrukciją 
Klaipėdos stotyje. Taip pat numato
ma pastatyti keleivinių traukinių pa- 
rangos depą Vilniuje, daugelyje sto
čių įrengti modernias keleivių infor
macijos sistemas (šiais metais Kauno 
stotyje), gerinti bilietų pardavimą, 
vietų rezervavimą keleiviams bei ke
leivių aptarnavimą.

Lietuva turistams įdomi šalis. Iki 
nepriklausomybės atkūrimo turizmas 
Lietuvoje tenkindavo buvusios So
vietų Sąjungos poreikius, tik pavie
niai Vakarų pasaulio atstovai retkar
čiais užklysdavo pas mus. Sugriuvus 
imperijai padėtis pasikeitė, Rytų 
kraštų turistų antplūdis nutrūko. O tu
ristų iš Vakarų į Lietuvą kasmet vis 
daugiau. Bet masiškai priimti jų mes 
dar nepasirengę daugeliu atžvilgių.

Skautų sąjunga telkia gretas

Lietuvos skautų sąjunga Vilniaus 
Salomėjos Nėries vidurinėje mokyk
loje surengė suvažiavimą. Jo tikslas - 
susipažinti su nauja vadovybe, kurią 
iki sausio 14 dienos paštu išrinko są
jungos nariai. 150 suvažiavimo daly
vių išklausė buvusios Skautų sąjun
gos pirmininkės Koletos Jurskienės 
ataskaitinį pranešimą. Jame buvo ak
centuota, kad daug planuotų darbų

KonferencŲos vadovai: (iš kairės) valstybinės įmonės ’’Lietuvos gele
žinkeliai“ technikos direktorius, Lietuvos geležinkelių inžinierių są
jungos pirmininkas p. Albinas Rudžikas, UEEIV generalinis sekreto
rius p. Jozefas Windzingeris. Leono Vasausko nuotr.

Daugelis turistų naudojasi oro, auto
mobilių bei jūrų transporto paslaugo
mis, o mažiausiai - geležinkeliais. 
Tad geležinkeliams būtina pasistengti 
sudominti Vakarų turistus, užtikrinti 
jiems geras kelionės sąlygas ir puikų 
servisą. Tam sėkmingai gali pasitar
nauti Europos geležinkelių asociaci
jos siūlomas ’’Baltic Rail 2000“ pro
jektas. Juo siekiama sukurti didžiulį 
ir nuolatinį keleivių srautą iš Vokieti
jos ir kitų Vakarų Europos šalių per 
Lenkiją, Lietuvą, Latviją ir Estiją į 
Skandinavijos šalis ir atgal, užsukant 
į Kaliningradą ir Sankt Peterburgą. 
Kelionė po Baltijos šalių didžiuosius 
miestus vyktų dieną. Todėl sudaromi 
specialūs dieniniai turistinių traukinių 
eismo grafikai.

Ponas J. Windzingeris savo prane
šime pažymėjo: ’’Europos geležinke
lių asociacija jau dviejose konferen
cijose nagrinėjo planus dėl geležinke
lių, jungiančių St. Peterburgą, Spalio 
geležinkelį, Estiją, Latviją, Lietuvą, 
Kaliningrado sritį, Lenkiją ir Vokieti
ją. pasiūlė šią idėją palaikyti ir pa
laipsniui įgyvendinti. Dviejuose iki 
šiol vykusiuose pasitarimuose daly
vavo kelionių biuras Tours Mochel 
Reise GmbH, kuris specializuojasi 
organizuodamas turistines keliones 
Pabaltijo ir NVS šalių geležinkeliais, 
sukaupęs didelę patirtį ir pasiruošęs 
prisidėti prie tolesnio geležinkelio 
planavimo. Rengiantis įgyvendinti 
’’Baltic Rail 2000“ projektą, Lietuvo
je reikia atlikti geležinkelio linijų, ku
riomis važiuos tarptautiniai keleivi
niai traukiniai, infrastruktūros moder
nizavimą, užtikrinant saugų eismą 
120 km/h greičiu, o Pagėgių-Jonaitiš- 
kių, Palemono-Gaižiūnų ir Kazlų Rū- 
dos-Šeštokų (valstybinė siena) ruo
žuose - 100 km/h greičiu, ir daug kitų 
darbų. Tarptautiniam keleiviniam 

nenuveikta dėl kurį laiką kilusių kon
fliktų tarp sąjungos narių. Ji pasi
džiaugė, kad pagaliau apgintas sąjun
gos pavadinimas ir Lietuvoje yra tik 
viena - skautų sąjunga.

Naujasis Skautų sąjungos pirmi
ninkas jūrų skautas Algimantas Žilin
skas supažindino su ateities planais ir 
perspektyvomis. Jis kalbėjo apie 
griežtą sąjungos narių registravimą, 

eismui didelę reikšmę turi kelionės 
trukmė, o pastarajai - valstybių sienų 
kirtimas. J. Windzingeris, išreiškė 
viltį, jog per 5 metus, kol bus įgyven
dintas ’’Baltic Rail 2000“ projektas, 
valstybių sienų kirtimas supaprastės. 
Jau naujajame 1995-1996 m. eismo 
grafike numatoma gerokai trumpinti 
traukinių stovėjimo laiką, kertant 
Lietuvos sienas. ’’Baltic Rail 2000“ 
projektas - kolektyvinis daugelio ša
lių, jų nacionalinių geležinkelių bei 
turizmo industrijos pastangų rezul
tatas. Tas projektas atneš ekonominės 
ir socialinės naudos, priartins Lietuvą 
prie Europos.

Priimtoje rezoliucijoje numato
mos pagrindinės Lietuvos ir kitų 
Baltijos šalių geležinkelių plėtojimo 
gairės iki 2000 metų, o kai kuriais 
aspektais - net iki 2025-ųjų, kai trau
kiniai judės 300 kilometrų per va
landą greičiu.

Aleksandras Januškis

Mukrane - lietuviškos 
taisyklės

Nors SSRS neegzistuoja nuo 1991 
m. rugpjūčio, tačiau dar anais laikais 
pasirašyta tarpusavio krovinių gabe
nimo sutartis tarp tuometinės Vokieti
jos Demokratinės Respublikos ir 
SSRS vieningos Vokietijos santykiuo
se su Lietuva galiojo iki šiol. Po ilgų 
pastangų pagaliau susitarta su Vo
kietijos geležinkeliais peržiūrėti šią 
sutartį. Krovinius per Klaipėdos-Mu- 
krano perkėlą, gabenamus geležinke
lio vagonais, bus galima vežti tik pa
gal Lietuvos geležinkelių ir Vokieti
jos geležinkelių bendrai suderintas 
taisykles. Tokį susitarimą vasario 21 
d. valstybinės įmonės "Lietuvos gele
žinkeliai“ vardu pasirašė komercijos 
direktorius Juozas Senūta. AJ.

kad niekam prisidengus skauto vardu 
nekiltų pagunda išvykti į užsienį ar 
sąjungos vardu skleisti savo idėjas.

Skautų sąjunga nutarė didelį dė
mesį skirti vadovų lavinimui. Sausio 
ir vasario mėnesiais šalies mokyto
jams buvo surengti seminarai "Pažin
kime skautybę“. Iki vasaros ketinama 
organizuoti dar keletas tokių semi
narų. Po šv. Velykų Vilniuje, Kaune, 
Marijampolėje, Pasvalyje bei Uk
mergėje ketinama surengti mokymo 
kursus jauniesiems skautams, prane
šė ELTA.

Sportas

Dariui Kasparaičiu! bus 
atlikta kelio operacija

Darius Kasparaitis dėl traumos 
nebegalės daugiau žaisti šį sezoną, 
pranešė Reuter, remdamasi NHL le
do ritulio komandos "New York Is
landers“ vadovų žodžiais. Vieninte
liam lietuviui NHL lygoje šią savaitę 
turėjo būti atlikta kelio operacija. 
Prieš savaitę per rungtynes su "Mon
real Canadians" ekipa D. Kasparai- 
čiui trūko dešiniojo kelio raiščiai, kai 
ant ištiestos Dariaus kojos užgriuvo 
varžovų puolėjas.

Darius Kasparaitis kontraktą su 
"Islanders“ pasirašė 1992 m. Iki šiol 
per 168 rungtynes jis įmušė 5 įvar
čius, atliko 28 rezultatyvius perda
vimus, tačiau pagarsėjo kaip vienas 
agresyviausių lygos žaidėjų, pažymi 
Reuter. Tiesa, šį sezoną per 18 rung
tynių jis surinko tik 22 baudos mi
nutes.

Lietuviai baigė kalnų 
slidinėjimo varžybas

Kanadoje, Kolingvudo Mėlynuo
siuose kalnuose, baigėsi V Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių kalnų slidi
nėjimo varžybos. Jose dalyvavo apie 
50 sportininkų iš Lietuvos, Kanados 
ir Australijos. Gamta slidininkams 
nepagailėjo gero oro - buvo daug 
sniego, saulės ir ne per daugiausiai 
šalčio.

Slidinėjimo varžybose medalius 
iškovojo 12 sportininkų. Absoliu
čiais slalomo ir slalomo milžino 
varžybų nugalėtojais tapo Diana 
Jankutė (19-34 m. amžiaus grupė) 
iš Lietuvos ir Linas Vaitkus (19-34 
m. amžiaus grupė) iš JAV. Linas - 
Kolorado universiteto studentas, o 
šis universitetas pirmauja JAV aukš
čiausiosios lygos kalnų slidinėjimo 
pirmenybėse. Dar vienas labai stip
rus slidininkas - keturiolikmetis Ma
tas Freimanas iš Kanados, užėmęs 
pirmąją vietą iki 18 m. grupėje ir 
trečiąją - absoliučioje įskaitoje. Jis 
yra perspektyviausių Kanados jau
nųjų slidininkų rinktinės narys. Abu 
užsienio slidininkai išreiškė norą 
startuoti su Lietuvos rinktine. Antrą 
vietą absoliučioje įskaitoje užėmė 
Romas Stankevičius iš Lietuvos.

Absoliučioje įskaitoje tarp moterų 
pirmavusiai Lietuvos atstovei Dianai 
Jonkutei nusileido tėviškėnės Nijolė 
Ragauskienė, užėmusi antrąją vietą, 
bei Stasia Veličko, finišavusi trečia.

Pasikeitė Lietuvos futbolo 
rinktinės vyriausiasis 

treneris
Lietuvos futbolo federacija prane

šė žurnalistams, jog keičiasi šalies 
rinktinės vyriausieji treneriai: iš pa
reigų atleistas Algimantas Liubins- 

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

kose nuo 1995 m. kovo 3 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio va
liutų santykius:

Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt.

Valiutos Litei už
pavadinimas valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 6.3598
100 Armėnijos dramų 0.9927
Australijos doleriai 2.9458
Austrijos šilingai 0.3881
100 Azerbaidžano manatų 0.0914 
1000 Baltarusijos rublių 0.3460
Belgijos frankai 0.1326
Čekijos kronos 0.1486
Danijos kronos 0.6869
ECU 5.0894
Estijos kronos 0.3425
100 Ispanijos pesetų 3.1097
100 Italijos lirų 0.2420
100 Japonijos jenų 4.1356
Kanados doleriai 2.8589
Kirgizijos somai 0.3704
100 Kazachijos tengių 6.6890

Latvijos latai 7.4627
1000 Lenkijos zlotų 1.6465
Moldovos lėjos 0.9095
Norvegijos kronos 0.6175
Olandijos guldenai 2.4357
Prancūzijos frankai 0.7775
100 Rusijos rublių 0.0883
SDR 5.9732
Singapūro doleriai 2.7589
Suomijos markės 0.8927
Švedijos kronos 0.5475
Šveicarijos frankai 3.2180
10000 Ukrainos karbovancų 0.2727 
Uzbekijos sumai 0.1600
100 Vengrijos forintai 3.5202
Vokietijos markės 2.7318

Litus į bazinę valiutą ir bazinę valiutą į litus bankai keičia patvirtintu ofi
cialiu kursu - 0.25 JAV dolerio už 1 litą, imdami ne didesnį nei Lietuvos 
banko nustatytą atlyginimą už keitimo operacijas. Kitas valiutas bankai 
perka ir parduoda pačių bankų nustatytomis kainomis.

kas, o jo postas pasiūlytas Benjami
nui Zelkevičiui, dabartiniam "Žal- 
girio-EBSW“ vyriausiajam treneriui.

B. Zelkevičius jau pradėjo eiti šias 
pareigas "de facto“: paskelbė Lietu
vos rinktinės kandidatus rungtynėms 
su Lenkijos komanda, rūpinasi ir ki
tais dalykais. Jis pageidavo nors iki 
šio čempionato pabaigos likti ”Žal- 
girio-EBSW“ vyriausiuoju treneriu.

Mūsiškiai stipresni 
už užsieniečius

Vasario pabaigoje Šiauliuose vy
ko Lietuvos krepšinio lygos Lietuvos 
ir užsienio žaidėjų rungtynės. "Lietu
viai“ nugalėjo "Legionierius“ rezul
tatu 100:91.

Žaidimo pradžioje penkių ameri
kiečių ataka apstulbino lietuvius: le
gionieriai per keletą minučių išsiver
žė į priekį 10:0, 16:4. Likus 10 minu
čių iki pirmojo kėlinuko pabaigos lie
tuviams pavyko sumažinti skirtumą 
iki 23:25, o tuoj po pertraukos inicia
tyvą perėmė mūsų šalies krepšininkai 
(39:31). Antroje žaidimo pusėje už
sieniečiai buvo pasiviję lietuvius 
(70:70), bet ir trečiąjį kėlinuką 
(76:70), ir rungtynes laimėjo "Lietu
viai“.

Prieš "LBietuvių“ ir "Legionierių" 
rungtynes Šiauliuose buvo surengtos 
vietos ir Joniškio krepšinio veteranų 
draugiškos rungtynės, jas rezultatu 
48:45 laimėjo šiauliečiai. Specialiu 
prizu buvo apdovanotas svečių ko
mandai atstovavęs Jonavos "Žemga- 
los“ vyriausias treneris, olimpinis 
čempionas Modestas Paulauskas, 
kuriam netrukus sukaks 50 metų.

Lietuvos lengvaatletė 
diskvalifikuota

Penkiems lengvaatlečiams, tarp 
jų Lietuvos atstovei Daliai Matuse- 
vičienei, dėl teigiamų dopingo testų 
"bus uždarytos daugelio turnyrų 
durys“. Taip pareiškė tarptautinė 
lengvosios atletikos mėgėjų fed
eracija po to, kai pakartotinai patvir
tino teigiamus penkių sportininkų 
dopingo testų rezultatus, pranešė 
Reuter. Visiems gresia ketverių fne- 
tų diskvalifikavimas.

Keturiems sportininkams, tarp jų 
ir lietuvei, mėginiai dopingo testams 
buvo paimti ne varžybų metu. Tarp 
penkių atletų yra viena pajėgiausių 
Lietuvos 800 m bėgikė Dalia Ma- 
tusevičienė, kiti sportininkai - JAV 
disko metikas M. Gravelle'as, sep- 
tinkovininkė G. Johnson, Jamaikos 
sprinteris A. Morganas, siekiantis 
JAV pilietybės, Ekvadoro lengvaatle
tis F. Fernando Caiza.

D. Matusevičienė dalyvavo 1993 
m. pasaulio uždarų patalpų pirmeny
bėse Toronte, o Seulo olimpiadoje 
1988 m. moterų 800 m bėgimo rung- 
tyne pasiekė pusfinalį.

ELI
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AUKOS SPAUDAI
1. Kandelis - 5 sv.
C. Sirvydas - 10 sv.
P. Gelszinis - 5 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

LONDONE
SVEČIAI LIETUVIŲ 

ŠVENTO KAZIMIERO 
PARAPIJOS CENTRE

Lietuvos Nepriklausomybės - 
Vasario 16-osios šventės proga lietu
vių Šv. Kazimiero parapijos centre 
apsilankė Lietuvos ambasados dar
buotojai Alvydas Medalinskas su 
ponia, Erikas Petrikas su ponia ir jau
nuoju sūnumi. Su jais kartu buvo ir 
ambasados kanceliarijos vedėja Ims
rė Sabaliūnaitė, kuri palaiko ryšius su 
tautiečiais dažniau apsilankydama 
centre.

Nors yra sulaukę labai garbingo

Kauno džentelmenų klu
bas drauge su Marijampo
lės bajorais vardadienio 
proga Širdingai sveikina 
daug metų pažįstamų biči
ulį Kazį Makūnų, gyve
nantį Londone, ir kelia ge
ro gėrimo taurę už jo svei
katų.

PAMALDOS
Nottinghame - kovo 12d., 11.15 

vai., Židinyje.
Northamptone - kovo 12 d., 18 

vai., Šv. Lauryne, Carven St.
Eccles - kovo 12 d., 12.15 vai.
Derbyje - kovo 18 d., 14 vai., 

Bridge Gate. Talkina kan. V. Ka
maitis. Išpažintys nuo 13.15 vai.

Nottinghame - kovo 18 ir 19 d. 
Židinyje talkina kan. V. Kamaitis. 
Kovo 18 d., 19 vai., išpažintys nuo 
18 vai. Kovo 19 d.. 11.15 vai., išpa
žintys nuo 10.30 vai.

Wolverhamptone - kovo 19 d., 
15 vai., Šv. Petre-Pauliuje. Talkina 
kan. V. Kamaitis. Išpažintys nuo 
14.15 vai.

. Nottinghame - kovo 26 d., 11.15 
vai., Židinyje.

Gloucesteryje - vietos ir Strou- 
do lietuviams, balandžio 1 d., Šv. 
Petre, 12 vai. Išpažintys nuo 11 vai. 
Patarnauja kun. J. Sakavičius, MIC. 

amžiaus, kaip visuomet apsilankė 
J.E. buvęs Lietuvos ambasadorius 
Vincas Balickas su ponia, Lietuvos 
menininkai Veronika Povilionienė ir 
Petras Vyšniauskas.

Stasys Kasparas

DERBY
GRAŽUS VASARIO 

16-OSIOS MINĖJIMAS

Vasario 26 dieną ukrainiečių klu
bo patalpose iškilmingai paminėta 
Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo 1918-aisiais ir jos atkūrimo 
1990 metais šventė.

I tą garbingą minėjimą susirinko 
ne tik vietos lietuviai, bet ir skyriaus 
nariai iš tolimesnių apylinkių, atvyko 
svečių. Dalyvavo DBLS centro val
dybos direktorių pirmininkas Jaras 
Alkis, DBLS kultūrinių ir meninių 
reikalų vadovė Vida Gasperienė, 
DBLS Tarybos narys Henrikas Gas- 
peras. Iš viso salėje buvo per pen
kiasdešimt žmonių.

Prie papuošto brangiu tautos sim
boliu trispalve ir pavasariškomis gė
lėmis stalo DBLS Derby skyriaus 
pirmininkas Juozas Levinskas pradė
jo oficialią minėjimo dalį pasveikin
damas susirinkusius. Jis pasidžiaugė 
dalyvių gausa. J. Levinskas pastebė
jo, kad nors švenčiame garbingą 
šventę gyvendami už Tėvynės ribų, 
bet jau atgavus Lietuvai laisvę ir ne- 
priklausomę. Jis pažymėjo, kad Va
sario 16-oji buvo švenčiama visą iš
eivijos gyvenimą.

Po įžangos žodžio DBLS Derby 
skyriaus pirmininkas pakvietė svečią 
iš Londono Jarą Alkį pagrindinei pa
skaitai. Prelegentas savo ilgoje ir ta
lentingai paruoštoje paskaitoje lietu
vių ir anglų kalbomis (mat dalyvavo 
anglų ir kitų tautybių asmenų) pir

Mečiui Bajorinui, mano karo laikų bičiuliui, mirus, Jo 
žmonai, dukrai ir sūnui reiškiame širdingą užuojautą.

Ponai Varkalos

’’Europos lietuvio“ redakcijos kolektyvas ir adminis
tracija liūdi dėl Mečio Bajorino mirties ir taria šią 
netekties valandą nuoširdžius užuojautos žodžius Jo 
artimiesiems.

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

miausia pasveikino minėjimo daly
vius DBLS centro valdybos vardu, 
pažymėdamas, kad jam visuomet 
miela aplankyti veiklųjį Derby sky
rių, pasidžiaugti jo veikėjų ratelyje, 
pasidalinti mintimis garbingų švenčių 
progomis, pasvarstyti lietuviškos 
veiklos reikalus, papasakoti apie atei
ties užmojus.

J. Alkis pateikė daug įspūdžių iš 
Pasaulio lietuvių bendruomenės per
nykščio suvažiavimo Lietuvoje, pa
sakojo apie bendruomenių rūpinimą
si lietuviškais reikalais įvairiose šaly
se, kad būtų išlaikyta veikla kultūri
nėje, politinėje plotmėje, palaikomas 
bendradarbiavimas su tauta, minėjo ir 
savo susitikimus su Lietuvos val
džios įstaigų pareigūnais, juose kel
tus užsienyje gyvenantiems lietu
viams rūpimus klausimus.

Toliau kalbėdamas DBLS pirmi
ninkas prisiminė tą ypatingą įvykį, 
kai prieš 77-rius metus saujelė švie
suolių Lietuvos patriotų paskelbė, jog 
atkuriama Lietuvos valstybė. Pagar
biu žodžiu paminėti savanoriai, Va
sario 16-osios Akto signatarai, už 
laisvę sovietinės okupacijos metais 
kovoję partizanai, Sibiro kaliniai. 
Prisiminta ir 1991 -ųjų Sausio 13-oji, 
išeivijos žymūs veikėjai, savo pastan
gomis ir darbais puoselėję lietuvišką 
veiklą užsienyje, gynę Lietuvos ne
priklausomybės siekį. Tylos minute 
atsistojus pagerbti Anapilin išėję K. 
Vaitkevičius, V. Ignaitis, K. Bivainis, 
dr. S. Kuzminskas, S. Nenortas, VI. 
Kupstys ir kiti.

J. Alkis turiningoje paskaitoje pa
žymėjo, kai per 77 metus Lietuva 
pergyveno du atgimimus: 1918-jų 
metų Vasario 16-ąją ir 1990-jų metų 
Kovo 11-ąją. Šios dvi datos aukso 
raidėmis įrašytos į mūsų šalies istori
ją. Tačiau, reikia pripažinti ir įsisa
moninti, kad 1990-ųjų kovo 11-ąją 
Lietuvos Aukščiausioji Taryba tik at
kūrė tai, ką 1918 metų vasario 16-ąją 
paskelbė Lietuvos Taryba. Vasario 
16-oji liks svarbiausioji Lietuvos 
Respublikos istorijos diena ir data. J. 
Alkis sakė, kad toji šventė buvo ne
pamiršta okupacijos laiku ir pačioje 
Lietuvoje, nusileidus geležinei už
dangai, pasibaigus partizaniniam ka
rui - per visą 50-čio okupaciją, nors 
tyliai, bet veteranų ratelyje Vasario 
16-oji buvo minima...

J. Alkiui už turiningą ir prasmin
gą paskaitą klausytojai dėmesingai 
atsidėkojo ilgais plojimais. J. Levins
kas DBLS Derby skyriaus narių ir 
visų susirinkusiųjų vardu išreiškė 
nuoširdžią padėką. Oficialioji šven
tės dalis užbaigta Tautos himnu.

Meninėje dalyje, vadovaujant 
energingai vadovei Vidai Gasperie- 
nei, pasirodė pagarsėjęs, jau seniai 
Nottinghamą lietuviškose kolonijose 
reprezentuojantis ’’Gintaro“ choras. 
Kanklininkės atliko tautinių kūrinių 
pynę. Vėliau, kartu su "Gintaro“ va
dove V. Gasperiene, padainuota lie
tuviškų dainų, pritariant tai pianinu, 
tai akordionu ir klarnetu. Tai buvo 
jaudinančios dainos, ne vienam 
klausytojui ir ašarą ištraukusios. 
Svečiai, ypač anglai ir kitų tautybių, 
grožėjosi lietuvių tautiniais rūbais. 
Jie sakė, kad labai sujaudinti kon
certo.

J. Levinskas, nuoširdžiai padėko
jęs už gražų koncertą, pastebėjo, jog 

"Gintaro“ choras mūsų kasdieninį 
pensininkų gyvenimą paįvairino, 
praturtino vidinį pasaulį. "Gintaro“ 
pasirodymai praplečia akiratį, teikia 
stiprybės ir jėgų tolimesniam gyveni
mui ir veiklai. J. Levinskas džiaugėsi, 
kad Britanijoje dar yra pasišventusių 
lietuviškai idėjai asmenų, negailinčių 
laiko repeticijoms ir jėgų tokių kon
certų organizavimui.

A. M. Tirevičiai paruošė kavutės. 
Pasivaišinome būdami pakilios nuo
taikos, maloniai pabendravome, išsa
kėme vienas kitam dienos įspūdžius 
ir ateities užmojus, kad būtų tęsiama 
mūsų lietuviška veikla.

Po trumpos pertraukos vyko lote
rija, joje laimė aplankė daugelį. Lo
terija buvo turtinga, laimėjimus sune
šė skyriaus nariai ir svečiai. Derbyš- 
kiai supranta skyriaus veiklos svarbu
mą ir veiklą, remia visas lietuviškas 
institucijas. Štai ir šįkart labai dosniai 
prizais paremta skyriaus loterija. Jos 
pelnas naudojamas svarbiems sky
riaus reikalams: gėlėms laidojant 
mirusius ir pagerbiant amžinybėn 
iškeliavusius, mokesčiui už patalpas 
ukrainiečių klubui, pašto ženklams 
pirkti.

Svečiams išvykus į namus, DBLS 
Derby skyriaus valdyba surengė dis
kusinį pasitarimą. Jame dalyvavo 
DBLS direktorių pirmininkas Jaras 
Alkis. Aptarti DBLS reikalai ir artė
jančio Sąjungos suvažiavimo siekiai.

Primenu, kad DBLS Derby skyri
aus metinis narių susirinkimas įvyks 
š. m. kovo mėn. 19 d„ ukrainiečių 
klubo patalpose, sekmadienį 2 vai. po 
pietų. Skyriaus valdyba maloniai 
kviečia visus skyriaus narius daly
vauti.

DBLS direktorių pirmininkui J. 
Alkiui, "Gintaro“ vadovei Vidai Gas- 
perienei, choristams, svečiams, dos
niesiems derbyšiams, A. M. Tirevi- 
čiams nuoširdi padėka!

Juozas Maslauskas

MANČESTERYJE
VASARIO 16-KOVO 11 D. 

MINĖJIMAS

Vasario 18 d. DBLS Mančesterio 
skyrius MLSoc. klube surengė Vasa
rio 16-Kovo 11 d. minėjimą. Jame 
dalyvavo vietos ir apylinkės lietuviai.

Minėjimą pradėjo ir jam vadova
vo skyriaus pirmininkas A. Podvois- 
kis. Jis pasveikino apsilankiusius ir 
paprašė visų tylos minute pagerbti už 
Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę 
žuvusius tautiečius.

Paskaitai buvo pakviestas H. 
Vaineikis. Prelegentas savo kruopš
čiai paruoštame pranešime, remda
masis istoriniais duomenimis, ap
žvelgė aplinkybes, kurios atvedė 
prie Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo ir tas kliūtis, kurias teko 
nugalėti atgaunant ir vėliau atgavus 
nepriklausomybę. Paskaita buvo 
įdomi, išklausyta dėmesingai. Nors 
Lietuva dabar yra laisva ir nepri
klausoma, visų tautų pripažinta, ta
čiau ji nėra tokia, kokia turėtų būti: 
ji dar neturi visos jai priklausančios 
teritorijos, trečdalis tautos tebegyve
na užsienyje ir jai nesudaromos są
lygos sugrįžti į tėvynę, norima atim
ti priklausančią pilietybę, Lietuva 
paskandinta skolose ir neturi aiškaus 
kelio. Lietuva atsidūrė tarp devynio
likos auklių (partijų), o vaikai ir tarp 
dviejų auklių tampa be galvos. Nie
kas nežino, kokiu keliu Lietuvą ves
ti. Lietuvai reikia naujo kelio ir va
do, kuris tą kelią žino.

Meninėje dalyje V. Bernatavičius, 
A. Vigelskas ir A. Jakimavičius pa
deklamavo tai progai pritaikytą pat
riotinį eilėraštį.

Po pirmininko padėkos minėjimas 
užbaigtas sugiedant Lietuvos himną.

Po minėjimo vyko nuoširdus pasi- 
žmonėjimas.

A, P-kis

PASAULYJE
Taikos varpas Šventajam 

Tėvui
Kovo 9-ąją, šventojo Juozapo, 

amatininkų globėjo dieną, popiežius 
Jonas Paulius II numato lankytis vi
durio Italijos Molise regione. Popie
žinė varpų liejykla Marinelli di Ag- 
none - pati seniausia varpų liejykla 
pasaulyje - vizito metu padovanos 
Šventajam Tėvui taikos varpą, kurį, 
savo ruožtu, Popiežius rudenį pado
vanos Jungtinių Tautų Organizacijai 
50-ųjų gyvavimo metinių proga. Ant 
varpo bus pavaizduotas Jungtinių 
Tautų Organizacijos simbolis ir išlieti 
žodžiai iš pranašo Izaijo knygos: 
"Tautos nustos tarpusavyje kovoti ir 
liausis ruošęsis karui“. Kitoje varpo 
pusėje bus išlietas popiežiaus Jono 
Pauliaus II herbas ir jo raginimas 
“Atverkite duris Kristui“.

Minėjimas Romoje
Vasario 16-ąją Lietuvos Nepri

klausomybės 77-ųjų metinių proga 
įvyko minėjimas ir Lietuvos ambasa
doje prie Kvirinalo Romoje. I kelias 
dešimtis susirinkusiųjų lietuvių, gy
venančių Romoje, ir į Lietuvos bičiu
lius italus kreipėsi Lietuvos ambasa
dorius prie Šv. Sosto Kazys Lozorai
tis. Jis pasveikino kunigą profesorių 
A. Liuimą 85-čio proga. K. Lozorai
tis pasakė: "Dar tebežengiame pir
muosius, nestiprius nepriklausomo 
gyvenimo žingsnius, kuriuos akylai 
stebi pasaulis, ne tik gausūs mūsų 
draugai, bet taip pat mums gero ne- 
linkintys žmonės, kurie telaukia mū
sų nesėkmių savo nelabiems tikslams 
realizuoti. Ne visi pavojai jau yra iš
nykę. Tai privalome rūpintis, kad 
mūsų šalis kuo sėkmingiau vystytųsi, 
dvasiškai ir ekonomiškai stiprėtų, 
įsitvirtintų jai priklausančioje vietoje 
tarp pažangių, demokratinių Europos 
valstybių. Manau, nesuklysiu saky
damas, kad šiandien mus visus, ko
kių pažiūrų bebūtumėm, jungia ne 
tiktai meilė gimtajam kraštui, bet ir 
troškimas, dar daugiau - bendras pa
siryžimas padėti nepriklausomybę at
stačiusiai mūsų valstybei užgydyti 
žaizdas, padėti joje stipriai įtvirtinti 
laisvę, demokratiją, pagarbą žmogui 
ir jo įsitikinimams, socialinį teisingu
mą, be kurio negali būti santarvės“.

Mokesčio lengvatos 
bažnyčioms

Čekijos vyriausybei pateiktas 
svarstyti įstatymo projektas, kuriuo 
numatoma šalyje veikiančioms baž
nyčioms paaukotas sumas išskaičiuo
ti iš mokesčių. Šis įstatymas vertina
mas kaip pastanga kompensuoti Če
kijos vyriausybės atsisakymą finan
siškai remti šalyje veikiančias religi
nes bendruomenes. Be to, dėl Čeki
jos parlamento pasipriešinimo Čeki
jos bažnyčioms pavyko atgauti tik 
dalį komunistinės valdžios konfis
kuoto turto.

Kino enciklopedija
Prieš 100 metų, 1895 metų vasa

rio 13 dieną, broliai Louis ir Auguste 
Lumiere užpatentavo kinoprojek- 
torių. Ši data laikoma oficialia kino 
istorijos pradžia.

Minėdama šimtąsias kino atsiradi
mo metines Italijos informatikos 
kompanija "Editel“, bendradarbiau
dama su kinu ir teatru besirūpinan
čioms Italijos valdžios įstaigomis, 
parengė CD-ROM informacinį diską, 
pavadintą "Kino enciklopedija-2“. 
Šis unikalus informacinis instrumen
tas apima maždaug 35 tūkstančius ki- 
nofilmų, visame pasaulyje susuktų 
nuo 1928 metų - tai yra nuo garsinio 
kino pradžios. Informaciją galima 
susirasti pagal filmo pavadinimą, re
žisieriaus pavardę, filmo sukūrimo 
metus, pagal aktorių pavardes.

Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcijos žinios
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