
Pasiūlyta, kaip tobulinti 
Pilietybės įstatymą

Tarsi nevystančių žiedų gėlynas

Kaip ”EL“ jau pranešė, Vilniuje savaitę posėdžiavo Prezi
dento A. Brazjausko vasario 1 dienos dekretu sudaryta komisija 
Pilietybės įstatymo pataisų projektui parengti. Toje komisijoje - 
17 žmonių (be 11 lietuvių organizacijų užsienyje veikėjų dar 
Prezidentūros, Seimo, kai kurių valstybės įstaigų atstovai).

Komisijos narys, Vokietijos Lietuvių Bendruomenės valdybos 
vicepirmininkas Vincas Bartusevičius prieš išskrisdamas namo 
aplankė ”EL“ redakciją Vilniuje ir papasakojo apie Pilietybės 
įstatymo tobulinimo komisijos darbo rezultatus.

- Bene pirmąkart išeiviai pa
kviesti tokiu mastu prisidėti prie 

, tvarbaus jiems patiems klausimo 
i įprendimo. Tai sveikintinas daly- 
, tas. Reikia tikėtis, kad tai ne pasku- 

inis bandymas.
Komisijos tikslas - pataisyti LR 

lilietybės įstatymą, kuriuo ypač 
tepatenkinti išeiviai, nes jiems buvo 

. aktiškai atimta turėta Lietuvos pi- 
ietybė.

I Tai buvo pirmasis komisijos 
i tariu susitikimas. Nuomonių ryški-
> įimas pasirodė esąs gana sudėtin-
■ ;as, todėl nutarimų nėra daug, jie 
I legalutiniai. Komisija savo galu- 
i ines išvadas pateiks Prezidentui 
i udenį, kuris pilietybės įstatymo pa-
> aisą galės siūlyti svarstyti Seimui.
r Kokie mūsų darbo rezultatai?
■ ter tą rimto darbo savaitę suformu-
• joti tik pagrindiniai principai, ku-
• iuos dabar reikės įkomponuoti į ga- 
) (Ojančio Pilietybės įstatymo nuo-
• tatas.

Komisija buvo vieningos nuo- 
) nonės, kad visi asmenys, turėję 
i ietuvos pilietybę tarpukario laiku,
• ii yra pagal 1919 01 09-1939 08 08 
s jetuvos Pilietybės įstatymus, turėtų

ūti laikomi Lietuvos piliečiais.
Komisijos dauguma priėjo išva- 

os, kad visi buvę Lietuvos pilie- 
iai, kurie pasitraukė arba buvo iš
tinti iš Lietuvos, įkalinti ar nuteisti 
ž pasipriešinimą okupaciniams 
ižimams ir šiuo metu gyvenantys 

; itose valstybėse (tiek Rytuose, tiek 
1 'akaruose), nepriklausomai nuo tu- 
" mos kitos šalies pilietybės, turėtų 
J ūti laikomi Lietuvos Respublikos 
’ iliečiais. Taip pat tokių lietuvių 
5 ilmės asmenų vaikai bei vaikaičiai. 
' ems neturėtų būti reikalingas joks 
’ ilietybės atstatymas, tereikėtų tik 
l auti atitinkamus pilietybę patvirti- 
' ančius dokumentus.
1 Komisija priėjo nuomonės, kad
■ ūp pat ir repatriantai turėtų būti
> ikomi Lietuvos piliečiais. Tai gali- 
1 ta motyvuoti dviem aspektais: pir-
• tas - ’’repatriavimas“ karo metu ar 

Šiame numeryje:
Nauja knyga apie SSSR žlugimą - 3 psl. 

c^> Pokalbis su Amerikos lietuvių "Vyčių" 
vadove - 4 psl.

Anglijos lietuvių pavasario šventė — 5 psl.

Žmogus be rankų gražiai rašo — 7 psl.

po karo nelaikytinas laisvo apsi
sprendimo aktu, nes dažnai buvo 
diktuojamas prievartos. Antras - 
repatriacija buvo vykdoma pagal 
svetimų valstybių tarpusavio sutar
tis, todėl Lietuvai nederėtų iš tų su
tarčių daryti išvadas, nes tai reikštų 
jų teisėtumo pripažinimą.

Šie komisijos nutarimai turbūt 
patenkintų daugumos išeivių reika
lavimus, bet neišspręstų visų prob
lemų. Viena jų - lietuvių, kurie prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą apleido Tė
vynę, padėtis , Jie dar neturėjo Lie
tuvos pilietybės, kadangi jos, kaip ir 
valstybės, nebuvo. Tokių tautiečių 
telkinių gana daug Pietų Amerikoje. 
Nemažai ten gyvenančių lietuvių 
neįgijo kitos valstybės pilietybės. 
Todėl komisija mano, kad tos gru
pės asmenims turi būti suteikta teisė 
į Lietuvos pilietybę, jeigu jie jos 
paprašytų.

Taigi tokie būtų pagrindiniai 
Pilietybės įstatymo pataisų princi
pai, suformuluoti komisijos.

Bet dar viena aplinkybė, kuri 
jaudina užsienio lietuvius, buvo irgi 
svarstyta komisijoje: tai procedūra, 
taikoma norint pagal galiojantį 
įstatymą "atstatyti“ pilietybę. Viena 
vertus, tai suprantama, jeigu į doku
mentus žiūrima rimtai, tiriama as
mens tapatybė. Tačiau reikia atsi
žvelgti į pasaulinio karo padarinius, 
turėti galvoje tai, kad daugelis reika
lingų dokumentų buvo paprasčiau
siai sunaikinti, žmonės jų negali 
niekur rasti. Todėl mūsų komisijos 
nuomone, atitinkamos Lietuvos 
įstaigos turėtų laisviau į tai žiūrėti ir 
pripažinti užsienyje atsidūrusių 
lietuvių pateikiamus neoficialius 
dokumentus, jeigu faktai patvirtinti 
liudininkų arte pateikti po priesaika 
pačio žmogaus. Apskritai, išsakėme 
tvirtą pageidavimą Lietuvos parei
gūnams, kad ateityje visa pilietybės 
patvirtinimo procedūra būtų supras
tinta ir suhumaninta.

Nukelta į 6 psl.

Vytautas Cinauskas (pirmas kairėje), Gražina ir Vytautas Landsbergiai su ’’Lietuvių namų“ auklėtiniais.

- Mums čia malonu visada ateiti 
ir pasidžiaugti kartu su jumis, kaip 
gražėja, šviesėja jūsų mokykla, - 
pasakė profesorius Vytautas Lands
bergis, kreipdamasis į "Lietuvių 
namų“ vidurinės mokyklos Vilniuje 
moksleivius, mokytojus, tėvelius, 
globėjus užbaigiant mokslo metus. - 
Atkūrus Nepriklausomybę, daug 
Lietuvos įstaigų tęsė darbą, lyg ir 
nauja dvasia. O "Lietuvių namai“ 
atsirado lyg iš tokio brūzgyno, są
vartyno, tarsi koks gėlių pilnas dar
želis. Kai šitaip atsitinka, visada rū
pi ateiti ir pasižiūrėti, kaip čia žydi 

Lietuva laukia Jūsų žinių, 
proto ir širdies

Ministro Pirmininko kreipimasis į išeivijos jaunimą

Žiauri okupacija ir nelengva mūsų kraštui tekusi istorija lėmė, kad Lie
tuvos žmonės tapo išblaškyti po visą pasaulį, išbandė sunkią tremtinio dalią. 
Tačiau visur tradicinio lietuvių darbštumo dėka mūsų širdžiai mieli vardai 
tariami greta žinomiausių Vakarų mokslininkų ir konstruktorių, verslininkų 
ir menininkų.

Daug įvairiopos pagalbos galima laukti iš lietuviškų šeimų palikuonių, 
teigusių ar tik semiančių mokslus garsiausiuose pasaulio universitetuose, 
pradedančių dirbti žinomiausiose kompanijose, bankų įstaigose. Apie tokį 
išsilavinimą Lietuvos jaunimas dar tik gali svajoti, nors tai - mūsų valstybės 
ateitis.

Šiandien mūsų valstybė kreipiasi į Jus visus, lietuviškasis Vakarų valsty
bių jaunime, su tuo pačiu prašymu ir viltimi, kaip kažkada - prieš 75 metus - 
Jūsų senelių laukė atsikūrusi Lietuva. Mūsų valstybei reikalingos Jūsų 
žinios, Jūsų jaunas ir lankstus protas, Jūsų energija ir gaivus žvilgsnis iš 
šalies.

Mes kviečiame išeivijos jaunąją kartą padėti mums pakelti Lietuvą nau
jam gyvenimui. Mes kviečiame Jus atvykti ilgesniam ar trumpesniam dar
bui į Lietuvos Respublikos valstybines institucijas, kviečiame praktikai 
gamybos, mokslo, kultūros ar švietimo baruose, būti konstultantais mūsų 
verslo firmose. Tuo Jūs prisidėsite prie Lietuvos žengimo į civilizuotą ir 
demokratinį pasaulį, prie jos tapimo klestinčia valstybe.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė pasistengs sudaryti kuo geriausias 
sąlygas ir parodys atitinkamą dėmesį visiems, kas savo darbu ir žiniomis 
norės padėti savo senelių ir tėvų žemei. Triūsas jos labui bus įvertintas, o 
daugeliui iš Jūsų tai dar labiau atvers širdį ir jausmus žemės lopinėliui, kuris 
vadinasi LIETUVA.

Su pagarba 
Adolfas Šleževičius 

Ministras Pirmininkas

gėlės... Labai svarbu, kad jūsų geri 
darbai plistų, kad čia išsiugdę geru
mą, grožį, skleistumėte tą šilumą, 
gėrį ir už mokyklos ribų...

To gėrio, šilumos ir neapsakomo 
džiaugsmo buvo sklidinos kiekvie
no mokinuko akys ir širdys. Šiuos 
mokslo metus teigė 136 mokiniai.

Sunku atspėti, kokie jausmai 
skraidino dvyliktokę Ireną Maksi- 
mavičiūtę iš Lenkijos, paskutinį 
kartą šokusią kartu su vienmečiais 
mokyklos scenoje. Juk tiek gražių 
prisiminimų, juk tiek gražių susi
tikimų, pažinčių būta! Vėliau išgir

siu, kaip šauniai Irena varžėsi su 
mokytoju Rapolu Šalteniu, knygų 
apie A. Baranauską autoriumi, dek
lamuodama Adomą Mickevičių... 
lenkiškai. Tai buvo Utenoje, kur vy
resniųjų klasių mokiniai susipažino 
su brolių Miškinių gimtine, kur prie 
Dauniškio ežero kaip pakerėti sto
vėjo, žvelgdami į vakaro žaroje 
skęstančią baltutėlę Kankinių kop
lyčią, kur lankėsi trikotažo fabrike, 
kur... Negi viską suminėsi? Bet jau 
tikrai Irena nepamirš, kaip šauniai

Nukelta į 2 psl.

Gedimino ordinas - 
”EL“ skaitytojui

Prezidentas A. Brazauskas pasi
rašė dekretą dėl Vytauto Antano 
Dambravos apdovanojimo Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 3- 
iojo laipsnio ordinu. Lietuvos nepa
prastajam ir įgaliotajam ambasado
riui Venesueloje, specialių misijų 
ambasadoriui šis ordinas paskirtas 
už svarų indėlį atkuriant ir įtvirti
nant Lietuvos nepriklausomybę bei 
uolią diplomatinę tarnybą. ”EL“ 
redakcijai ypač malonu, kad ponas 
Vytautas Dambrava jau daug metų 
yra "Europos lietuvio“ skaitytojas. 
Sveikiname jį apdovanojimo proga.

Londono lietuvio 
raštinė Vilniuje

Šią savaitę Vilniaus senamiesty
je, Didžiojoje gatvėje Nr. 25-6, 
pradėjo veikti "Baltech Idom, LTD“ 
moderni raštinė. Šią firmą įsteigė 
Londone gyvenančio lietuvio Vlado 
Gedminto kompanija "Baltech“ ir 
Šveicarijoje registruota "Idom, 
S.A.“ kompanija. "Baltech Idom, 
LTD“ teiks konsultacines paslau
gas menedžmento, bankininkystės, 
kompiuterių naudojimo ir kitais 
klausimais privačioms struktūroms 
bei valstybinėms įstaigoms ne tik 
Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Estijoje.
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Keliais sakiniais
□ Pratyboms vadovaus "Žemaitis“. 
Lietuvos karinio jūrų laivyno frega
ta ’’Žemaitis“ vadovaus Baltijos 
jūroje vykstančiose NATO karo 
laivynų manevruose ”Balttop-95“ 
povandeninių laivų stebėjimo ir 
naktinio plaukiojimo pratyboms. Iš 
viso birželio 6-12 dienomis vyks
tančiuose mokymuose dalyvauja 
JAV ir 12 Europos šalių jūrų ir oro 
pajėgos. Pirmą kartą tokiuose ma
nevruose dalyvauja Estijos ir Latvi
jos laivai. Birželio 5-osios vakarą į 
Aarhus uostą, kur prieš pratybų 
pradžią buvo susibūrę jų dalyviai, 
savo laivu buvo atplaukusi Danijos 
Karalienė Margareta II. Ceremonia
lo metu Lietuvos jūreiviai stovėjo 
greta Karalienės.
□ Būtingėje - oficiali terminalo 
statybos pradžia. Ji paskelbta cere
monijoje, birželio 9-ąją įvykusioje 
Būtingės naftos terminalo statybos 
vietoje. Premjeras A. Šleževičius į 
žemę įdėjo simbolinę statybos kap
sulę.
□ Pabėgėlių problemas Lietuva

Tarsi nevystančių žiedų gėlynas
Atkelta iš 1 psl.

jos vienmečiai ir jaunėliai šokėjai 
sveikino su aštuonioliktuoju gimta
dieniu. Reikėjo matyti, kokia su
trikusi iš netikėtumo ir kokia graži 
tą akimirką buvo Irena, pasipuošusi 
tautiniais drabužiais, prie jaunyste 
spindinčių veidų spausdama neuž
mirštuolių puokšteles, kad nesuklys- 
damas pasakytum, - amžinai žydė
siu Lietuvai ir "Lietuvių namams“! 
To linkėjo ir mokyklos globėjas, ak
cinės bendrovės "Montuotojas“ ge
neralinis direktorius Alfonsas Jaras.

Kaip vėliau paaiškėjo pokalbyje 
su Tremtinių grįžimo fondo pirmi
ninku Vytautu Cinausku, nuolatinė
mis mokyklos globėjomis Gražina 
Landsbergiene, Aldona Grivickiene 
ir Irena Tumavičiūte, prof. Vytautu 

18-ojo gimtadienio proga draugai sveikina Ireną Maksimavičiutę.

Kviečiame mokytis mokykloje ’’Lietuvių namai“
Vilniaus vidurinė mokykla "Lietuvių namai“ kviečia 

mokytis lietuvių kilmės vaikus, gyvenančius ne Lietu
voje. I I-X klases priimami 7-17 metų moksleiviai, no
rintys mokytis lietuvių kalba, pateikę pareiškimą (tėvų, 
globėjų), gimimo liudijimą, išeito mokslo ir sveikatos 
pažymėjimus. Dokumentai priimami nuo birželio 1 iki 
rugpjūčio 15 dienos.

Mokslo metų pradžia rugsėjo 1 dieną.
Baigusiems dvylika klasių, išduodamas brandos ates

tatas, devynias klases - pagrindinio išsilavinimo pažy
mėjimas. Priimami ir nemokantys lietuvių kalbos.

Susidarius reikiamam norinčiųjų skaičiui, bus atidaro

ma XIII klasė, skirta svetur gyvenančiai lietuvių kilmės 
jaunuomenei, tais metais įgijusiai išsilavinimą ne 
Lietuvoje ir geidžiančiai pažinti lietuvių tautos kultūrą, 
istoriją, nacionalines tradicijas, papročius, išmokti lie
tuvių kalbą.

Norintieji joje mokytis pateikia pareiškimą, asmens 
dokumentą, išeito mokslo ir sveikatos pažymėjimus.

Išsamesnę informaciją teikia mokykla. Adresas: 
Vilniaus vidurinė mokykla "Lietuvių namai“, Dzūkų g. 
43, MTP, Vilnius, Lietuvos Respublika. Telefonai: 69- 
51-73,69-54-73

Direktorius

ketina spręsti civilizuotai. Pirmąjį 
pabėgėlių priėmimo centrą mūsų 
šalyje numatoma įkurti Jonavos ra
jono Rukloš gyvenvietėje, o Pabra
dėje, buvusiose kareivinėse, pla
nuojama įkurti pirmąją nelegalių 
migrantų stovyklą. įrengti šiuos 
centrus Lietuvai padės Švedija ir 
Danija, iš kurių tikimasi sulaukti 2 
mln. JAV dolerių finansinės ir 
techninės pagalbos, praneša ELTA, 
įvertinti, ar numatyti objektai gali 
būti pritaikyti pabėgėliams ir nele
galiems migrantams priimti ir ap
gyvendinti, į Lietuvą atvyko Švedi
jos darbo ministerijos ekspertai 
Rolfas Bjorklundas ir Kerstinas 
Janssonas. Šiuo metu per savaitę 
Lietuvoje jau sulaikoma maždaug 
100 nelegalių imigrantų. Jie laiko
mi perpildytuose laikinuose kalėji
muose, areštinėse.
□ Tarptautinis dėmesys Vilniaus 
senamiesčiui. Per keturių dienų 
viešnagę Lietuvoje UNESCO Pa
saulio paveldo centro direktorius 
Bemdas von Droste, lydimas savo 
padėjėjo ir nuolatinės Lietuvos at
stovė UNESCO Ugnė Karvelis, ap
žiūrėjo Vilniaus senamiestį, susipa

Landsbergiu, esama gana keblių da
lykų, kurių vien mokyklos gera va
lia įveikti neįmanoma. Žinoma, vis 
dar skaudžiai žeidžia pilietybės ga
vimo reikalai. Antra bėda, nė kiek 
ne mažesnė, - tiesiog nepakeliamos 
bilietų kainos, ypač sunkiai besiver
čiantiems tremtiniams Rytuose. 
Mokyklos direktoriaus pavaduoto
jas Aloyzas Bakšys minėjo daugybę 
pavyzdžių, kai net iš pažiūros turtin
gesni žmonės, kaip karo lakūnai, 
nepajėgūs savo vaikus atsiųsti mo
kytis į Lietuvą, nes po pusmetį ir il
giau negauna užmokesčio už darbą. 
Čia prof. V. Landsbergis priminė 
skaudžią tiesą, - anuomet tremti
niams bilietų nereikėjo. Ar todėl, 
kad buvo vežami ne savo valia? Ko
dėl dabar tremtiniai ir jų palikuonys 
negali grįžti taip pat nemokamai? 

žino su baigiama rengti jo išsaugo
jimo programa. Svečias sostinės 
merui A. Vidūnui įteikė oficialų 
UNESCO generalinio direktoriaus 
laišką-sertifikatą, liudijantį, jog 
Vilniaus istorinis centras įrašytas į 
Pasaulio paveldo registrą.
□ Kas kaltas dėl sąmyšio Australi
jos lietuvių bendruomenėje? Birže
lio 6 d. Prezidentas A. Brazauskas 
priėmė Australijos lietuvių bend
ruomenės krašto valdybos pirminin
ką Andrių Žilinską su žmona Aida. 
A. Žilinskas papasakojo Prezidentui 
apie neseniai Australijoje kilusį 
sąmyšį: prieš kelis mėnesius du 
populiariausi Australijos dienraščiai 
paskelbė, kad šalies policija turi 15 
žydų kankinimu įtariamų dabar 
Australijoje gyvenančių lietuvių 
pavardes, ir išspausdino vietovių, 
kuriuose gyvena įtariamieji, sąrašą. 
Nedidelėje Australijos lietuvių ben
druomenėje kilo sąmyšis, žmonės 
pradėjo įtarinėti vieni kitus. Išeiviai 
teiravosi Prezidento, ar tokią infor
maciją Australijos pareigūnams 
galėjo suteikti Lietuvos valdžia, 
tačiau A. Brazauskas tokias prielai
das paneigė, pranešė ELTA.

Šito V. Landsbergis, kaip Seimo na
rys, sakė klausęs ir V. Šumeikos 
(Rusijos federalinio susirinkimo 
Federacijos Tarybos pirmininkas - 
ELR), kai šis lankėsi Lietuvoje, 
siūlęs sudaryti kokį Rusijos valsty
bės fondą... Bet kad ir pačioje Lie
tuvoje ne taip sklandžiai tremti
niams sekasi įsikurti. Apie tai taip 
pat šnekėta "Lietuvių namuose“, 
kaip šnekėta ir apie nepaprastai sub
tilų dalyką, - kelių skirtingų kultūrų 
suderinimą po vienu stogu (juk 
vaikai suvažiuoja iš musulmoniškų, 
iš proslaviškų, katalikiškų kraštų, iš 
mišrių tautiniu ir kalbiniu požiūriu 
šeimų), kaip puoselėti pasididžiavi
mo lietuvybe jausmą, nepažeidžiant 
berniuko ar mergaitės prigimties, 
nesukeliant priešpriešos tarp tėvų ir 
vaikų. Vilniaus universiteto dėstyto
ja Irena Tumavičiūte ypač pabrėžė 
mokytojų supratingumą ir pakan
tumą, kai žmogus iškeliamas kaip 
vertybė apskritai, nepriklausomai 
nuo tėvelio ar mamos tautybės ar ti
kėjimo. Nuolat besirūpinanti labda
ros reikalais Gražina Landsbergienė 
domėjosi, kiek globėjų šiuo metu 
turi mokykla ir mokiniai. Pasirodo, 
jog globėjų vien iš Vokietijos turi 
net 60 vaikų! Čia mokyklos direkto
rius Alfonsas Rudys papasakojo 
apie mergaitę iš Pelesos, kurią nese
niai aplankė vienas globėjas. Visą 
savaitę jis čia gyveno, bendravo su 
savo globotine. "Matėt, jo dovanota 
suknute pasipuošusi ji deklamavo 
eiles apie lietuvišką žodį! - džiau
gėsi direktorius, - kelialapį į Palan
gą vasarai nupirko...“

Tuo tarpu abiturientai dar laiko 
egzaminus. Laiko sėkmingai. O kiti 
jau važiuoja atostogauti. Iki rudens!

Salomėja Čičiškina
Viktoro Kapočiaus nuotraukos

„Nukirsta eglė senolė“
Apie tai pranešama "Dienoje“ 05 
31 Vytauto Mačiulaičio straipsnyje.

Prienų šile gausus būrys miški
ninkų ir visuomenės atstovų atsi
sveikino su čia daugiau kaip pus
antro šimtmečio augusią aukš
čiausia Lietuvos egle. Geriausi 
urėdijos miško kirtėjai Aurimas 
Kreivėnas ir Algimantas Padelskas 
per dešimt minučių pagulė kenkėjų 
išvarpytą sausuolę. Jau ant žemės 
gulinčios eglės motinėlės ilgį pa
tikslino miškininkai. Į aukštį virš 
amžinai žalio Prienų šilo ji buvo 
iššovusi 45,8 metro, jos liemens 
storis - 88 centrimetrai. Iš šios 160 
metų galiūnės išėjo aštuoni kubi
niai metrai medienos.

Nostalgišku atsisveikinimo ce
remonialu priemėčiai pagerbė eglę 
motinėlę. Taip ir derėjo. Eglė mū
sų žmogų lydi nuo vaikystės iki 
paskutinės kelionės. Vaikystėje 
puošiame kalėdinę eglutę, sutuok
tuvių proga seniau ji būdavo nau
dojama vestuvių sodui, ja pager
biame velionį.

O dabar bus siūlomos naujos 
pretendentės į eglių karalienės 
titulą. Viena iš jų - Gelgaudiškio 
girininkijos Aukštojo Gelgaudiš
kio miške auganti 43 metrų aukš
čio eglė. Vietos miškininkai ją pa
skelbė aukščiausia Zanavykijos 
egle.

„Katalikės - prieS lygybę“ 
Taip pavadintame Jūratės Skėrytės 
straipsnyje "Respublikoje“ 06 03 
rašoma apie Vilniuje Radvilų rū
muose vykusj Lietuvos katalikių 
moterų sąjungos (LKMS) steigia
mąjį suvažiavimą.

Sąjungą nutarta įkurti dar per
nai vasarą. Tuo metu buvo įsteig
ta laikinoji valdyba, kuri turėjo 
organizuoti suvažiavimą, paruošti 
sąjungos įstatus bei veiklos pro
gramą.

LKMS vienys 17 šiuo metu 
Lietuvoje veikiančių moterų katali
kių draugijų. Kaip spaudos konfe
rencijoje pranešė LKMS laikino
sios valdybos atstovė G. Paliokie- 
nė, sąjunga daugiausia dėmesio 
skirs jaunimo ir vaikų auklėjimui. 
"Mus ypač jaudina mergaičių, 
kurios gyvena asocialiose šeimose, 
padėtis, - pasakojo G. Paliokienė. - 
Steigsime darbo namus, kuriuose 
jos galėtų prisiglausti, išmoktų na
mų ūkio darbų“. G. Paliokienė pa
brėžė, kad sąjunga nebus politinė 
organizacija, tačiau siūlys Seimui 
bei Vyriausybei nutarimus, įstaty
mų pataisas. Anot prelegentės, 
svarbiausias organizacijos tikslas - 
diegti krikščioniškąją moralę mūsų 
visuomenėje.

I LKMS suvažiavimą atvyko 
Pasaulio katalikų moterų organi
zacijų unijos pirmininkė M. T. 
van Hetem-Hogenhuis bei Pasau
lio lietuvių katalikų moterų orga
nizacijų sąjungos pirmininkė prof. 
A. Šlapelytė-Janačienė. Abi vieš
nios pabrėžė ypatingą moters 
vaidmenį šiandieniniame gyve
nime. Tačiau jos nepritarė femi
nisčių judėjimų keliamai lyčių 
lygybės idėjai. Anot jų, moterims 
katalikėms reikia kovoti ne už 
lyčių lygybę, bet už išskirtinę mo
ters, motinos bei vaikų padėtį vi
suomenėje.

„Kunigy palinkėjimas“
Jj išspausdino "Lietuvos aidas“ 05 
31. Tai sunkiai sergančio Lietuvos 
ūkininkų sąjungos valdybos nario,

Ignalinos rajono Švedriškės 
pijos klebono Alfredo Kaniša« 
laiškas redakcijai. Jj perspai 
name kiek sutrumpinę.

Lietuva buvo ir bus laisvi 
kaimuose augs sodybos. Čia į 
didžiausia ir brangiausia nito 
bė. Tik tokiose sodybose^ 
doros, blaivios ir gausios feį 
Nuosavybė ir laisvė tarsi btn 
Tai puikiai suprato okupantai., 
lektyvizaciją lydėjo gražūs 
"Brolybė, lygybė“, bet kokie- 
sūs dalykai slėpėsi po jais, 
džiausią nuosavybė yra kieki 
mūsų darbščios ir doros raj 
Jokio skirtumo nėra, ar tu tu® 
ar 50 hektarų. Tik svarbu,t 
meile žemę dirbsi... )

Žinau, kiek dabar yra nua 
dusių vaikų mokyklose, kaipi 
ligoti žmonės negali prisilę 
gydytojų, nusipirkti vaistų. N® 
pavargę žmonės, atėję prie i 
syklos, dejuoja: neatlaikysiu, 
visi kasdieniai pabrangimai 
gystės, grobimai, pavogtų t 
plėštų žemių pardavimai «> 
davimai buvusiems partiniam 
buotojams, pastatų negrąžinu 
Dievas žino, ko dar sulauksi® 
būt yra gerai apgalvota akcija 
grąžinti okupaciją. Todėl me 
me būti budrūs, stengtis gerai Į 
ti, dorai gyventi, užjausti iru 
savo artimui. I

I 
„Kodėl vokiečiai i 
nebenori važiuoti

i Lietuvą“ | 
- klausia Kęstutis Petkūnas'i I 
vos ryte“ 05 31. <

Trakuose atidarant dvij i 
taką, dalyvavo tarptautinės to I 
programos partneriai iš Olų ' 
ir Vokietijos. Baigę viešnage i 
surengė spaudos konferencįįt I 
rioje apibūdino turizmo plėt I 
Trakuose perspektyvas. Vob I 
Reinės miesto atstovas spaudi? < 
nas Weberis po mandagių pi- < 
jimų nurodė pagrindines priet ’ 
kurios, jo nuomone, atbaido: I 
nio turistus. J

Tai ilgos eilės pasienyje,* t 
valdomas nusikalstamumas,? < 
gūs bilietai į mūsų šalį iros ' 
viešbučiai. Buvo paminėta* ' 
vokiečių turistų šeima, kuril t 
laukusi eilėje prie Lenkijos!? [ 
tuvos sienos apie pusę pare c 
lionės atsisakė ir nutarei I 
čia nevažiuoti. I

1 
Kauno valdyba skini 1 

S. Dariaus ir $. (jto c 
paminklo tvarkyt' J

Tokią žinią 06 08 "Lietuvos* p 
paskelbė Aušra Ostasevičtf į 

Artėjant liepos 17-ajai? b 
nugalėtojų S. Dariaus irS? * 
žūties metinėms, rengiamos* r 
varkyti paminklą Soldino!^ E 
ja) miške. "Kauno plano'? h 
direktoriaus architekto E' a 
džiuko teigimu, šiems i* y 
reikia apie 100 tūkst. Lt - * 
miesto valdyba dėl pamitf n 
nansavimo kreipėsi į Kulti' j 
nisteriją, tačiau negavo neij Į; 
nei atsakymo. a

Valdybos posėdyje nut- s 
ti paminklo ir jo aplinkos sf f 
mui 34 tūkst. Lt iš lėšų, sur 
reklamą mieste. Šie pinigo į, 
tik trečdalį visų reikaliof 
Tvarkant paminklą ir apfe $, 
kinti žada SKAT-o savar y 
dentai, visuomenė. ii

2
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J?Ką veikia trys Lietuvos valdžios?

F.tfzideiLt(i£
** Birželio 2 dieną Prezidentas A. 
Brazauskas gavo Ispanijos Kara
liaus Chuano Karlo laišką, kad jis 
sutinka su karaliene Sofija 1996 
metais apsilankyti Lietuvoje.

Birželio 6 dieną A. Brazauskas 
priėmė atsisveikinantį su mūsų ša
limi Airijos nepaprastąjį ir įgaliotąjį 
ambasadorių Lietuvai Richard 
O'Brien. 1991 metais įteikęs Lietu
vos vadovams skiriamuosius raštus 
R. O' Brien visą laiką buvo įsikūręs 
Lenkijos sostinėje Varšuvoje. Nuo 
šiol jis bus Airijos pasiuntiniu 
Austrijoje.

h.
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Birželio 2 d. Tėvynės sąjungos 

tni valdybos pirmininkas G. Vagnorius 
i, b spaudos atstovams pristatė konser- 
puvatorių memorandumą “Dėl grės
tų mingų Vyriausybės veiklos padari- 
;ponių ir ekonomikos gaivinimo pro- 
ity gramos”. Jame rašoma, kad per tre
igį* jus metus Vyriausybė sukraus apie 
agti 7 mlrd. litų užsienio ir vidaus skolą, 
mai kuri viršija dvejų metų valstybės 
tini biudžetus, kalbama apie neteisėtą 
ąįprivatizavimą, pinigų plovimą ir 
iuį grobimą, Lietuvos gyventojų nu
skurdinimą, siūloma litą susieti su 

lėk JAV doleriu arba Vokietijos marke 
s » pagal specialias taisykles. Pasak G. 
$į, Vagnoriaus, Tėvynės sąjunga žino, 

kaip įveikti ekonomikos krizę ir 
siūlo kartu su kitomis partijomis 

įrengti programą.
jy( Birželio 6 dieną Seime per Vy- 
« riausybės pusvalandį Lietuvos 
" banko valdybos pirmininkas K. Rat
ini kevičius paneigė Tėvynės sąjungos 

ekonomikos memorandumo teiginį, 
t (kad iš Lietuvos valiutos fondo 
i® (pirmininkas pabrėžė, kad tokio 
10nėra) per pusmetį išplukdytas 41 
eį m!n. JAV dolerių. Jei kalbama apie 

Lietuvos banko valiutos atsargas, 
patikslino K. Ratkevičius, tai per 

y, 1994-ųjų pabaigą ir 1995-ųjų pra- 
jpjdžią jos sumažėjo 48,5 mln. JAV 
,,i dolerių. Tai centrinio banko rezer
vai, užtikrinantys pinigų stabilumą.

Pasak valdybos pirmininko, lito ir 
JAV dolerio santykis nekis, nes kei- 

^timas neigiamai paveiktų Lietuvos 
1|S ekonomiką.
[( ** Birželio 1 dieną per Vyriausybės 
į, valandą kalbėjęs Ministras Pirmi- 
į ninkas A. Šleževičius Maišiagaloje 
pasirašytą Lietuvos ir Latvijos va- 

. dovų memorandumą pavadino re-
* komendaciniu, kuris esą neturės jo

kios įtakos tolesnėms Lietuvos ir 
Latvijos deryboms dėl jūros sienos. 
Kalbėdamas apie neigiamą kampa-

r niją prieš Venesueloje perkamą ku-
* rą orimulsioną, premjeras teigė: 

’’Čia paliečiami Rusijos naftos kom-
v panijų ir mūsų prekiautojų nafta 
į interesai, kurių gali nesuprasti tik la- 
ii bai neįžvalgūs politikai”.
(< Birželio 1 dieną Seimo Užsienio 
u: reikalų komiteto pirmininkas K. 
j Bobelis pateikė nutarimo ’’Dėl Lie- 
K’ tuvos Respublikos Seimo ir išeivijos 
,! atstovų komisijos sudarymo” pro- 
s jektą.
į ** Birželio 6 dieną Seimo Užsienio 
f reikalų komiteto Europos pakomite- 
i čio pirmininkas, buvęs užsienio rei- 
i kalų ministras A. Saudargas spaudos 

atstovams pareiškė, kad Lietuva turi 
f siekti tapti Europos Sąjungos nare, 
i Toje pat konferencijoje dalyvavęs 
i Lietuvos krikščionių demokratų par- 
j tijos valdybos atsakingasis sekreto- 
g rius A Šimėnas pasakė, kad sutartis
* su Europos Sąjunga Lietuvai itin 
j svarbi, nes ’’išeiname iš Rytų bloko”

ir pereiname iš planinės į rinkos eko
nomiką.
** Birželio 6 dieną ilgai aptarinėtas 

Seimo pirmininko pavaduotojo J. 
Bematonio pateiktas įstatymo pro
jektas dėl Lietuvos Baudžiamojo 
kodekso (BK) 137 straipsnio pakei
timo. Pasak projekto autoriaus, to
kie įstatymai veikia daugelyje de
mokratinių valstybių, pavyzdžiui, 
Švedijoje ir Danijoje, ir gina žmo
gaus teises. Siūlytas toks pakeiti
mas: už neteisėtą naudojimąsi slap
to pasiklausymo, garso arba vaizdo 
įrašymo priemonėmis, renkant ži
nias apie privatų asmens gyvenimą, 
apie valstybės, savivaldybės institu
cijų, politinių partijų ir visuomeni
nių organizacijų veiklą, numatomas 
laisvės atėmimas iki dvejų metų. 
Baudžiamojo kodekso pakeitimo 
projektui prieštaravo opozicinės 
partijos, spaudoje pasirodė pasipik
tinusių žurnalistų atsiliepimai. Bir
želio 6 dieną, svarstant Ši projektą, 
Tėvynės sąjungos frakcijos seniū
nas A. Kubilius paragino pirmiausia 
priimti spaudos laisvės įstatymą ir 
pareiškė, kad toks siūlomas pakeiti
mas rodo bendrą valdančiosios par
tijos nepasitenkinimą žurnalistais ir 
spauda, kurie renka žinias apie jų 
’’negerus darbelius”. Ilgokai pa
siginčijus, už J. Bematonio pateiktą 
B K pataisos projektą balsavo 39, 
prieš - 23, susilaikė 6 parlamentarai. 
Birželio 7 dienos laikraštis ’’Res
publika” tai pavadino ’’sąmokslu 
prieš spaudos laisvę”.

Birželio 6 dieną ypatingos sku
bos tvarka priimtas nutarimas “Dėl 
Lietuvos kariuomenės taikos 
palaikymo būrio LITPLA-3 daly
vavimo tarptautinėse taikos palaiky
mo operacijose Kroatijoje”. Šis 
nutarimas reikalingas tam, kad 
Danijos gynybos ministerijos ir 
taikos palaikymo misijų rengimo 
specialistų jau surinktas trečiasis 
Lietuvos taikdarių būrys galėtų pra
dėti mokytis.

Ypatingos skubos tvarka svars
tytas ir priimtas Seimo nutarimas 
’’Dėl leidimo atvykti į Lietuvos Res
publikos teritoriją Lenkijos Respub
likos ir Danijos Karalystės kariuo
menių būriams“ ir ’’Dėl leidimo at
vykti į Lietuvos Respublikos terito
riją Jungtinių Valstijų kariuomenės 
būriui“. Užsienio valstybių kariai 
birželio 10-19 d. Ruklos kariniame 
dalinyje dalyvaus bendrose būrių 
pratybose ’’Gintarinė viltis-95“.

Birželio 6 dieną J. Bernatonis 
perskaitė pareiškimą dėl politinės 
santarvės Seime.

Birželio 6 dieną Seimas pavedė 
Vyriausybei paimti iš Europos in
vesticijų banko 14 mln. ekiu pasko
lą Klaipėdos jūrų uostui pertvarkyti.

Vyriausybė
Birželio 1 dieną Ministras Pir

mininkas A. Šleževičius priėmė 
Turkijos ambasadoriaus E. Gezer 
vadovaujamą delegaciją, kuri atsto
vauja Turkijos, Kanados, Belgijos 
verslininkų interesams, domisi ter
minalų statybomis Lietuvoje ir nori 
investuoti į šiuos projektus kapitalą. 
**■ Birželio 2 dieną parafuota Lie
tuvos ir Uzbekistano deklaracija dėl 
abipusio šalių bendradarbiavimo 
plėtojimo, abiejų valstybių vyri
ausybių susitarimai dėl prekybos ir 
ekonomikos, kultūros, mokslo ir 
kitokių sričių atstovų bendradar
biavimo.

Birželio 7 d. Vyriausybės posė
dyje patvirtinta Lietuvos ir NATO 
individualios partnerystės programa 
1995 metams, kurią parengė Užsie
nio reikalų ir Krašto apsaugos mi
nisterijos ir kuriai pritarė NATO 
’’Partnerystės vardan taikos politinis 
karinis derinimo komitetas.

Ona Mickevičiūtė

Nauja knyga apie SSRS žlugimą, 
jos duobkasj M. Gorbačiovą ir apie mus
Šių metų gegužės mėnesį Mask

voje ir Sankt Peterburge politiškai 
smalsiems skaitytojams buvo pri
statyta įdomi 480 puslapių Georgi
jaus Urušadzės monografija ’’At
rinktos vietos iš susirašinėjimo su 
priešais. Septynios dienos valdžios 
užkulisiuose“. Knygos pagrindą su
daro kopijos slaptųjų dokumentų, 
po septyniais užraktais saugotų 
KGB (vadinamoje ’’Lubiankoje“) ir 
KPSS CK (kurio būstinė buvo Sta- 
raja ploščadj aikštėje Maskvoje) ar
chyvuose, papildytos žinomų Rusi
jos ir kitų šalių politinių veikėjų ko
mentarais. Kaip rašo anotacijoje 
pats autorius, ’’šitoje knygutėje iš 
viso tik tūkstantinė, milijoninė pra
ėjusio (būsimojo?) laiko dalis, Lu- 
biankos ir Staraja ploščadj veiklos 
dalis. Jūs rasite keletą papildomų 
detalių apie žinomus įvykius ir, 
tikimės, sužinosite nemaža naujo. 
Mes stengėmės parodyti, kaip buvo 
priimami svarbiausi valstybėje 
sprendimai, kuo vadovavosi asme
nys, lėmę mūsų likimus...“.

Šita knyga iš esmės - apie pasku
tinius M. Gorbačiovo eros metus, 
tad pagrindiniu jos veikėju pagrįstai 
galima laikyti pirmąjį ir paskutinįjį 
SSRS prezidentą... Citatos iš jo 
kalbų panaudotos ir knygos epigra
fui (’’Istorijoje neįvyksta nieko ne
reikalingo. Gorbačiov“), ir pasku
tinio poskyrio pavadinimui: ”Aš 
nenorėjau šito kraujo...“ - vadinasi, 
ir Sausio 13-osios aukų kraujo?..

Knygą sudaro septyni skyriai, 
pavadinti septyniomis dienomis, 
taip pat ’’Įvadas“ ir ’’Pabaigos žodis, 
kurį parašė žinomas Rusijos politi
nis veikėjas, pasirašęs G. Lebedžio 
pseudonimu. Knygos pabaigoje - 
minimų ar cituotų praeities ir nūdie
nos politikos ir visuomenės veikėjų 
vardų rodyklė. Tekstą labai pagyvi
na žymiausio Peterburgo karika
tūristo Viktoro Bcgorado piešiniai.

Kas toje knygoje galėtų dominti 
lietuvį skaitytoją? Pirmiausia - 
viskas, nes tai - išslaptinta tikroji, 
baisioji istorija tos valstybės, kurios 
belaisve 50 metų buvo Lietuva. 
Todėl knygą būtina perskaityti pir
miausia tiems, kuriems anie metai

Sekminės 
Aukštaitijoje

Gražiai nedideliame Panevėžio 
rajono Smilgių miestelyje buvo 
švenčiama Sekminių šventė. Joje 
dalyvavo daug žmonių bei folklori
nių kolektyvų iš visos Lietuvos. 
Šventės renginiai prasidėjo Smilgių 
bažnyčioje, kuri, kaip pasakoja 
vietiniai gyventojai, buvo pastatyta 
nepanaudojant nė vienos geležinės 
vinies. Joje buvo aukotos Šventos 
Sekminių mišios. Pasimeldę bažny
čioje ir pasklidę po visą miestelį 
koncertavo įvairūs Panevėžio mies
to ir rajono folkloriniai ansambliai. 
Vėliau iš visos Lietuvos suvažiavę 
mažieji piemenėliai pasklido kiemi
nėti ir melstuvių rinkti. Po to etno
grafinėje lietuviškoje sodyboje pra
sidėjo koncertas, jame dalyvavo 
svečiai iš Rumšiškių, Biržų, Pa
kruojo, Varėnos rajonų, Kaišiadorių 
bei Telšių miestų. I šią Sekminių 
šventę atvyko keli JAV gyvenantys 
lietuviai bei mūsų kaimynų - Latvių 
Limbažių rajono etnografinis an
samblis. Jie svečius linksmino il
giausiai. Sekminių šventė baigėsi 
piemenėlių pobūviu su žaidimais 
bei įspūdinga vakarone, kuri tęsėsi 
iki pusiaunakčio...

Justinas Lapinskas

1990 metų pradžioje M. Gorbačiovas Vilniuje gąsdino lietuvius: laisvi 
neišgyvensite— Mariaus Baranausko nuotr.

buvo ne didžiųjų socializmo statybų 
ir socialistinio realizmo triumfo 
metai, o Lietuvos ir lietuvybės nai
kinimo, sąžinės, minties, tiesos 
prievartavimo laikas...

Antra vertus, pagal pradinį auto
riaus sumanymą, įvykiai Lietuvoje 
turėjo užimti centrinę ir didžiausią 
knygos dalį, bet kadangi Lietuvoje 
neatsirado leidyklos, kuri būtų 
ėmusis knygos spausdinimo (leidė
jai abejojo, ar atsiras Lietuvoje pa
kankamai gausus rusiškai skaitančių 
būrys...), G. Urušadzė išplėtė knygą 
naujais dokumentais ir komentarais, 
išimtinai Lietuvai paskyręs du kny
gos poskyrius: vienas - ’’Kaip čekis
tai (Centro komiteto pareigūnai - J. 
L) su Lietuva kovojo“ (35-55 psl.) 
ir ketvirtas - ’’Kaip čekistai (saugu
mo darbuotojai - J. L.) su Lietuva 
kariavo“ (270-289 psl.). Ten sudėti 
dokumentai, susiję su paskutinėmis 
Tarybų Lietuvos ir pirmosiomis 
atkurtosios Lietuvos Respublikos 
dienomis.

G. Urušadzė yra ne kartą lankę

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD 
parūpina .bilietus, kelionėms lėktuvais, laivais, 

.užs.ako_Yi£žbnėiust

Skrydžiai iš Londono į Vilnių ir atgal:
Skandinavijos Avia Sistema (SAS) 
bilieto kaina - £285 + mokesčiai.

Skrydžiai Austrijos oro linija - 
kaina £261.00 + mokesčiai.

Skrydžiai Suomijos (FINNAIR) oro linija - 
kaina £259.00 + mokesčiai.

(Skrendantieji šiuo skrydžiu turės vieną naktį 
permiegoti Helsinkyje.)

SAS skrydžiai iš Mančesterio 
(per Kopenhagą) į Vilnių ir atgal: 

Bilieto kaina - £305.00 + mokesčiai.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:
Gunnel Travel Service LTD 

45 Woodthorpe Road 
HADLEIGH, Suffolk, IP7 5JB 

Tel 01473 828855 
Fax 01473 828866

sis Lietuvoje, ėmęs interviu iš žy
miausių Lietuvos politikų - V. 
Landsbergio, K. Prunskienės, R. 
Ozolo. Jis iki šiol su pagarba ir susi
žavėjimu mini pirmąją nepriklauso
mos Lietuvos premjerę, kuri, nors ir 
paskendusi valstybės atkūrimo rū
pesčiuose, neužmiršo pasidomėti, ar 
iš Rusijos atvykęs jaunutis žurnalis
tas turi kur apsinakvoti Vilniuje. Ir 
nors šiandien kai kurie Latvijoj ir 
Estijoj vykdomos nacionalinės poli
tikos niuansai jam nekelia susiža
vėjimo, Lietuvos ir lietuvių atžvil
giu jis išlaikė viską suprantančio 
draugo poziciją, tai atsispindi ir 
knygoje.

Beje, knygos prezentacijos Sankt 
Peterburge dieną Georgijui Uruša- 
dzei sukako 23 metai!

Jūratė Laučiūtė

EUR: artimiausiuose numeriuose 
ketiname paskelbti J. Laučiūtės po
kalbį su G. Urušadzė. Taip pat gal
būt išspausdinsime ištraukas iš jo 
knygos, kur kalbama apie Lietuvą.
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Reikia vizos į gimtą šalį...

Romui Šileriui smagu ”EL“ redaktoriaus kėdėje...

Mes išsaugomom lietuvybę, 
jūs - Lietuvą...

Į klausimus atsako Amerikos lietuvių ’’Vyčių“ pirmininkė 
Evelina Oželienė

Praėjusią savaitę ”EL“ redakci
joje Vilniuje apsilankęs Romas Ši
leris, šiuo metu gyvenantis Frank
furte prie Maino Vokietijoje, pa
rodė dabartinės Lietuvos daugumai 
gyventojų nematytą dokumentą: jo 
Lietuvos Respublikos užsienio 
pasą Nr. 13225, išduotą Lietuvos 
pasiuntinybės prie Šv. Sosto Ro
moje 1990 metų kovo 11-ąją. Įdo
mus ir unikalus sutapimas, kad 
atstovas prie Šv. Sosto S. Lozorai
tis pasirašė tą dokumentą Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo dieną! 
Tame pase grafoje ’’Pilietybė“ įra
šyta: Lietuvos (lietuvių ir prancūzų 
kalbomis). Todėl Romas Šileris ir 
negali iki šiol suprasti, kodėl jis 
turi ’’atstatyti“ Lietuvos pilietybę.

- Atsikūrusios Lietuvos valdžia 
užsienyje auksą pasiėmė, o žmones 
pamiršo, - sakė jis redakcijoje.

Romas Šileris savo straipsniuo
se ’’Europos lietuvyje“ ne syki kri
tikavo buvusią ir dabartinę Lietu
vos valdžias dėl Pilietybės įstaty
mo nepalankumo išeivių atžvilgiu, 
viešai išreikšdamas daugelio užsie
nyje gyvenančių tautiečių nuo
skaudą. Jis sakė nesuprantąs, kodėl 
turi rašyti prašymą Prezidentui ir 
prašyti malonės - išimties tvarka 
suteikti Lietuvos pilietybę, jei ją 
turėjo?

Šįsyk atskridęs į Vilniaus tarp
tautinį aerouostą, Romas Šileris iš
krėtė pokštą pasienio tarnautojams: 
pateikė senąjį lietuvišką emigracijos 

Vaistai į Lietuvą
Priimame užsakymus ir siunčiame į Lietuvą visų 
rūšių visame pasaulyje gaminamų vaistų.
Siunčiame ir tokių vaistų, kurių be gydytojo recepto 
negalima pirkti. Mums receptas nereikalingas, jei 
vaistų pavadinimas yra žinomas.
Taip pat pristatome Lietuvoje ir kitur rašomąsias ma
šinėles su lietuvišku šriftu.
Elektroninė "Optima“ rašomoji mašinėlė su 
lietuvišku šriftu, su pristatymo išlaidomis kainuoja 
150.00 sv., doleriais - 230.00. Rašomoji juostelė, 
cartridge - 4.00 sv., doleriais - 6.00. Klaidų atitaisy
mo juostelės (5) - 7.00 sv., doleriais -10.00.
Pristatome į rankas pinigines dovanas Lietuvoje.

Baltic Managment Company.
(Z. Juras & A.Juras).

11 London Lane, Bromley, Kent 4HB, 
England, telef. 0181 460 25^2, 

fax 0181402 9403.

pasą. Tie pakraipė galvas ir... 
įspaudė Lietuvos vizą Nr. VAJ0501: 
atvykti vieną kartą, leidžiama būti 
10 dienų... Žinoma, galima būtų 
džiaugtis: koks jautrumas iš užsie
nio atvykusiam žmogui. Antra ver
tus, ar ne ironija: Lietuvos Res
publikos pase... LR viza. Nebūkime 
formalistais, kad tai jau nebegalio- 
jantis pasas, kad Lietuva jau turi 
naujo pavyzdžio tokius dokumentus 
ir juos jau yra gavęs nemažas būrys 
užsienyje gyvenančių tautiečių. 
Svarbu esmė, o ji turbūt tokia: už
sieniuose pabėgėlių ir tremtinių iš
saugota Lietuvos Respublika atkū
rus Nepriklausomybę pasijuto sveti
ma dabartinėje Lietuvoje!

- Grįžtu namo labai nuliūdęs, - 
pasakė R. Šileris paskambinęs į 
redakciją iš aerouosto prieš išskris
damas į Frankfurtą prie Maino. - 
Ekonominė krašto padėtis bloga, 
valdžios nutarimai varžo privačią 
iniciatyvą, žmonės labai vargsta, 
neturi entuziazmo, nemato jokių 
prošvaisčių. Neseniai buvau Lenki
joje: irgi sunku, bet viskas eina į 
priekį...

Negailėjo kritikos Romas Šileris 
ir ’’Europos lietuviui“. Su kai kuo 
galėjome sutikti, su kai kuo - ne. 
Bet dėkingi, kad jam rūpi šis laik
raštis. ’’Europos lietuvyje“ R. Šileris 
pradėjo spausdinti savo straipsnelius 
prieš 30 metų. Linkime ir ateityje 
dar ne sykį parašyti.

ELR

- Žinau, Jūs gimusi Amerikoje. 
Kelintą kartą lankotės savo tėvų 
gimtinėje?

- Lietuvoje aš antrą kartą. Pir
mąsyk buvau devyniasdešimt pir
maisiais. Lankiausi tada su linksma 
misija - su Čikagos lietuvių opera. 
Dainuoju operos chore. Koks buvo 
įspūdis? Dvejopas. Laisva Lietuva, 
nepriklausoma mano tėvų žemė! 
Džiaugsmas netilpo širdy. O antra 
vertus - pavojus. Dar buvo rusų ka
riuomenė. Parlamentas barikadų 
gniaužtuose. Atrodė, tuoj tuoj pasi
girs šūvis, ir tu krisi vietoje negyvas 
arba būsi suimtas ir išvežtas į Sibi
rą, kur vežė lietuvius. Bet širdy 
džiaugsmas: Lietuva viską iškentė
jo, liko gyva, pripažinta pasaulyje 
kaip valstybė! O asmeniškai? Aš 
pirmą kartą tada susitikau su savo 
giminėm. Aš jų nebuvau mačiusi. 
Tik susirašinėjau laiškais. Iš ma
žens.

- O kokių čia giminių tikį?
- Tai mano mamos giminės. Ji 

buvo kilusi iš Šilalės, Balsių kaimo. 
Tai gyvi jos sesutės vaikai, su ku
riais susirašinėjom. Buvo labai 
džiaugsminga ta diena, kai galėjom 
susitikti. Juk beveik penkiasdešimt 
metų buvom atskirti vieni nuo kitų. 
Sovietinė valdžia neleido susitikt.

- O dabar kokie reikalai pašau
kė į Lietuvą?

- Esu Amerikos lietuvių ’’Vyčių“ 
organizacijos pirmininkė. Buvau 
pakviesta atvykti į Vilnių pasitarti 
su Seimo nariais, ką mes galime 
padėt Lietuvai. Juk ’’Vyčiai“ visus 
tuos nepriklausomybės metus nenu
leidžia akių nuo Lietuvos, teikia jai 
labdarą, padeda ligoninėms, vaiku
čiams, taigi, pagalba gimtinei - 
mums ne naujiena, tačiau turi būti 
artimesnis susiglaudimas. Visos 
išeivijos organizacijos turi žiūrėt, 
kokią pagalbą teikti: ekonominę, 
kultūrinę, kaip mes turime padėti 
Lietuvai.

- Taigi, nuo pirmo apsilankymo 
prabėgo ketveri metai. Kokį skir
tumą pamatėt Lietuvoj, į kurią 
pusę krypsta mūsų gyvenimas, 
išeivįjos lietuvio akimis žiūrint?

- Matau pažangą! Tik ekonomi
nė padėtis labai bloga. Bet aš ma
nau, kad palaipsniui Lietuva atsi
gaus. Kitaip negali būti. Man sunku 
apie tai kalbėt atvažiavusiai. Tų 
sunkumų aš nepatyriau. Emociniai - 
taip. Fiziškai - ne. Aš tiktai pašalinė 
liudytoja to, kas darosi ir kas keiči
asi. Bet aš labai labai norėčiau, kad 
dar po kokių metų būtų didesnė 
pažanga, kad žmonėms būtų leng
viau, negu yra dabar.

- Gal keletą žodžių apie "Vyčių“ 
organizaciją, kuriai vadovaujate?

- Tryliktais metais atvažiavę į 
Ameriką jauni lietuviai, o tai, at
minkite, buvo caro laikais, susirū
pino, kaip išlaikyt lietuvių kultūrą, 
lietuvių kalbą, lietuvių papročius, 
savo tautybę, ir katalikybę. Kūrė 
dramą, chorus, telkė lietuvius, ir 
penkioliktais metais išleido savo 
žurnalą anglų kalba, kad ir vietos 
gyventojai žinotų, kas jie, tie lietu
viai. Tas žurnalas tebeeina iki šiol. 
Taigi, jau ketvirtos kartos Amerikos 
lietuviai buriasi apie tą žurnalą, 
patys pasivadinę ’’Vyčiais“. Kam 
jau sunku kalbėtis lietuviškai, bet jų 
širdis vis tiek yra Lietuvoje. Kiek
vienais metais renkasi mūsų Sei
mas, aptariam organizacijos reika-

Evelina Oželienė.
Leono Vasausko nuotr.

lūs, turim 60 kuopų, daugiau kaip 
keturis tūkstančius narių, kiekvienas 
mokam nario mokestį...

- Įdomu, koks jis?
- Buvo dešimt dolerių per metus. 

Dabar reikia leisti žurnalą, išlaidos 
padidėjo, tad šeima mokės dvide
šimt dolerių.

- Šeima?
- Taip šeima. Nes organizacijos 

nariai yra šeimos. Ne tiktai pavieniai 
žmonės. Tų pinigų, žinoma, nėra 
daug. Iš jų išlaikom savo valdybą, 
žurnalą, ką kita. Visur reikia pinigų. 
Imkim pagalbą Lietuvai. Žinoma, ji 
nėra vien iš nario mokesčių. Žmonės 
aukoja. Štai nuo devyniasdešimt 
pirmųjų mes Lietuvai suteikėm pa
galbos už dvylika milijonų dolerių. 
Be to, išlaikom Čikagos ’’Vyčių“ 
chorą. O dabar rūpi, ką dar reikia 
padėti Lietuvai. Mes, suprantate, ne
sam politinė organizacija, mes poli
tika nesidomim ta prasme, kaip čia 
suprantama, bet mes rašom ir laiš
kus, ir skambinam, ir patys į Va
šingtoną nuvažiuojam, kai iškyla 
reikalas, kalbamės akis į akį su 
visais. Tas daug padeda Lietuvai.

- Palikim politinius dalykus 
pašaly. Kaip Jūsų tėvai atsidūrė 
Amerikoj?..
' - Buvo sunku Lietuvoje. Ypač 

kaime, kur purvas ir vargas. Caro 
priespauda. Mama nusigavo Ameri
kon tryliktųjų metų biržely į New 
York, o tėvelis per Baltimorę mė
nesiu vėliau. Turiu padėkot tėvams, 
kad jie neprarado lietuvybės, kad 
jiems brangi buvo gimtoji žemė, tą 
meilę jie ir mums įkvėpė. Taip buvo 
ne tiktai man. Daugelis mūsų praėję 
tą tėvų mokyklą, gimtojo krašto 
meilės mokyklą. Juk jau tiek metų 
Amerikoj, o kalbam lietuviškai. 
Pernai kiek ’’Vyčių“ choristų buvo 
atvažiavę į Dainų šventę Vilniuje! 
Kiek ’’Vyčių“ ekskursijų būta Lietu
voj! Šią vasarą irgi ruošiasi gražus 
būrys vytiečių. Jiems yra svarbu 
pamatyt gimtąją žemę. Mes visą 
laiką žinojom, kad esam lietuviai. O

Naujieji emigrantai JAV vienijasi ’’Versmėje"
Gegužės pabaigoje Niujorke 

įsikūrė pirmoji oficiali naujųjų 
emigrantų iš Lietuvos organizaci
ja, ’’Lietuvos rytui“ iš Niujorko 
pranešė Šiaurys Narbutas.

Organizacija, kuriai priklauso 
naujieji atvykėliai, įsikūrę šimto 
mylių spinduliu aplink šį miestą, 

ketvirtos kartos lietuviams kelionėj 
Lietuvą - tai dvasinė atgaiva. į 
jiems močiutės, čia jiems seneli! 
šalis, apie kurią yra tiktai girdėję 
Kartais ir aš susimąstau: ar tikrai į 
lietuvė? Jie irgi tą patį jaučia.t 
grįžta iš Lietuvos jau tikrais lietu 
viais. Lyg po krikšto.

- Jūsų mama iš Šilalės, o tėtė, 
iš Gaurės, kuri yra TauraI 
rąįone. O Jūsų vyras?

- Jis buvo gimęs Lietuvoje. Kau | 
ne. Atvažiavo į Ameriką keturiasį 
šimt devintaisiais.

- Traukėsi nuo rusų?
- Taip. Jų visa šeima bėgoii 

Kauno, kai į Lietuvą artėjo frontas 
Traukėsi per Klaipėdą į Vokietiją,; 
iš Vokietijos, visus vargus išvargę, 
Amerikon. Gal girdėjot apie dakte 
Kazį Oželį, profesorių, Kauno h 
nikų viršininką? Dėstė Vytauto Ik 
džiojo universitete. Bėgo visi, ir ji 
bėgo. Antrąkart sutikti rusų bijojc 
Jų būtų laukęs Sibiras, kaip daug 
lio jo amžininkų...

- Lietuva laisva, nepriklausau 
valstybė, o "Vyčiai“ Amerikoje & 
ba toliau. Kokią Jūs matote iie 
organizacijos ateitį?

- Labai gerą. Sakyčiau: šviesi;
Organizacija augs. Nes yra dideli 
susidomėjimas Lietuva, nes Lietuvi 
jau gyva, Lietuva jau laisva. Tai| 
susidomėjimas mūsų kraštu nesavi 
tikslis, o realus. Turime atlikti sax 
pareigą Tėvynei. Mano išvyka 
Lietuva irgi paspartins organizacija 
augimą. Grįžusi visų vyčių šuva 
žiavime aš viską papasakosiu. Vi 
ką išdėstysiu, kas dedasi Lietuvą 
ką čia mačiau, kur dalyvavau, h 
mes pageidautini, kokia Lietuva 
ateitis, ką mes turime jai padaiy 
Nuo to taško ’’Vyčiai“ augs tolia. 
Senieji išmiršta - ateina jaunimas j 
vieton. Mes juk turim jaunins 
kuopą. Kiekvienoj apygardoj. Na 
šešių metukų pas mus ateina. Tok 
iki šešiolikos metų turim daugis 
kaip šimtą. Jie mums yra labai svi 
būs. Ten, kur jaunimas, ten - ateiti 
Tas mūsų jaunimėlis labai aktyvu 
labai darbštus. Jie negimę Lietuva 
bet jaučiasi esą lietuviai. Man tėw 
perdavė tą dvasią, tą tėvų dvasią i 
perduodu jiems. Noriu, kad vist 
mūsų jaunimas būtų toks. Manu 
atvažiuos per kitą Dainų ir šok 
šventę, susiras savo gimines, susiu 
savo Lietuvą. \

- O Jūsų vyras?
- Jau dešimt metų kai miręs 

Buvo aktyvus visų organizac. 
bendradarbis. Ir VLIK-e, ir ALT* 
kiek galėjo, tiek norėjo Lietuvi 
padėt. Bet va - nesulaukė, kada? 
lės atvažiuot į kraštą, kur gimė.J 
jį aš aplankiau Lietuvą... Atveža 
jai Jo linkėjimus, Jo meilę L* 
tuvai...

- Ačiū už šiltus žodžius, ačiūi 
pagalbą, kurią teikiate Lieto* 
Žmonėms. Sėkmės Jums!

Kalbėjosi Adolfas SfrO!

vadinasi JAV lietuvių bendm 
menės Niujorko apygardos apj 
linkė ’’Versmė“. Jos pirmininb 
išrinktas gydytojas Algis Pliūn 
vicepirmininkė - Albina Baniai* 
’’Versmei“ priklauso apie # 
žmonių. y

B J
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Pavasario šventė Sodyboje netoli Londono
Tradicinė Sekminių šventė lietu

vių Sodyboje prie Londono šiais 
metais įvyko gegužės 28 d., sekma
dienį. Debesuota padangė ir kylantis 
vėjelis neleido susirinkusiems iš
klausyti Mišių prie Sodybos kry
žiaus ant kalnelio, kaip įprasta. 
Šventos Mišios vyko Sodybos sa
lėje. Jas laikė kun. A. Gėiyba. Šių 
Mišių simboliniu ženklu, sujungu
siu mus su broliais ir seserimis Lie
tuvoje, tapo iš Lietuvos gautas duo
nos kepalas, kurio po gabalėlį buvo 
visiems padalinta.

Mišių pabaigoje dalyviai pasvei
kinti DBLS ir LNB vardu ir pa
kviesti dalyvauti tos dienos pro
gramoje. Ją koordinuoti ir daugiau
sia vadovauti teko man vienai. Tu
rėjau keletą pagalbininkų, kuriems 
norėčiau nuoširdžiai padėkoti. Pir
miausia tai DBLS Headley Park 
skyriaus narei p. Mačiulienei, kuri, 
skyriaus pirmininkui A. Klimui su
negalavus, kartu su p. J. Ludwig pa
gelbėjo pravesti loteriją. Antra - 
DBLJS nariams - pirmininkui S. Mi- 
neikiui ir K. Harmes už tautinių šo
kių programos parodymą ant pieve
lės po pietų. Taip pat dėkoju tautinių 
šokių grupėms: ’’Baltijai“ iš Glou- 
cesterio ir jos vadovei M. Gelvi- 
nauskienei, latvių grupei iš Brad- 
fordo, jų akordeonistui bei vadovui, 
taip pat akordeonistei J. Horwill, 
kuri pagrojo abiems grupėms. Nega
lime pamiršti ir kanklininko C. Last, 
kuris pamėgęs lietuvių kanklių mu
ziką, dalyvauja mūsų renginiuose.

Populiaraus dainininko Vytauto 
Kernagio programa salėje sulaukė

Susitiko ’’didięji“ (iš kairės): Stasys Starka, DBLS Birminghamo sky
riaus pirmininkas, Lietuvos ambasados Londone politinis patarėjas 
Alvydas Medalinskas, naujasis LN B-vės vadovas Klemensas Tamo
šiūnas, Londono I skyriaus pirmininkas Justas Černis.

Dainuoja Vytautas Kernagis.

nemažai klausytojų. Jo individualus 
humoras ir baladės gerai žinomos 
Lietuvoje, o mums čia, Britanijoje, 
tai buvo naujiena. Rami, romantiška 
pirma koncerto dalis sutelkė klausy
tojus į intymų ratelį, o antroji dalis 
buvo trankesnė, judresnė, smagesnė 
ir išjudino net kai kurių klausytojų 
kojeles smagiai pašokti salės pa
kraščiuose.

Vakaro programa baigėsi salėje 
diskotekos muzika jaunesniesiems. 
O kitame kampelyje (antrame bare)

skambėjo lietuviška daina, linksmai 
akordeonu pritariant Albertui iš 
Lietuvos.

Dėkoju visiems tautiečiams, at- 
vykusiems iš toli ir arti, už paramą.

Po loterijos liko keletas neatsi
imtų fantų, kurie padėti Sodybos ra
štinėje ir bus laikomi 4 savaites. Jų 
numeriai: rožinis bilietas nr. 5 - ser
vizas, geltoni bilietai: pp 58 - stal
tiesėlės, pp 85 - staltiesėlės, pp 112 - 
butelis vengriško vyno, kp 243 - 
butelis Vin du Pays vyno ir kp 253 -
butelis Black Tower vyno. Dėl 
dovanų prašau kreiptis į V. Jurienę 
Sodyboje tel. 01420-472810.

Vida Gasperienė
Sodybos direktorė

ELR: kai p. V. Gasperienės pa
sakojimas jau buvo paruoštas spau
dai, redakciją Vilniuje iš Londono 
pasiekė ”EL“ talkininko Stasio 
Kasparo laiškas apie patį įvykį - 
sąskrydį Sodyboje. Jis pažymi, kad 
šiųmetiniame sąskrydyje gausiai 
dalyvavo naujoji išeivija, t. y. dabar
tinės Lietuvos piliečiai, atvykę į 
Britaniją mokytis ar užsidirbti tvir
tos valiutos. S. Kasparas rašo, kad 
kun. Aleksandras Gėryba savo 
glaustame pamoksle išsakė širdžiai 
labai malonių minčių, ragino susi
rinkusius užmiršti visus skirtumus, 
atsiminti, kad esame lietuviai ir 
savo tarpe esam broliai ir sesės, o 
mūsų bendra šeima - visa Lietuva. 
Pamaldų metu giedojimui vadovavo 
Londono lietuviškos parapijos cho-

’’Baltįjos“ šokėjai kol kas tarp žiūrovų.

ro vedėjas Justas Černis. Pasibaigus 
pamaldoms sąskrydininkai gaivi
nosi šaltu alum.

Puikus Vytauto 
Kernagio koncertas
Žinia, kad Sodyboje dainuos 

žinomas Lietuvos estrados artistas 
Vytautas Kernagis, plačiai pasklido 
tarp pietų Anglijos lietuvių ir tarp 
mūsų tautiečių, atvykusių mokytis 
ar dirbti į Britaniją. Jie gausiai susi
rinko į koncertą ir nebuvo apvilti. 
Dainos sekė viena po kitos. Gana 
įdomus tų kūrinių apibūdinimas, 
išsakytas paties atlikėjo per pauzes 
tarp dainų, sustiprino gerą koncerto 
nuotaiką. Čia, manau, neverta tų 
dainų minėti ar jas aprašinėti, jų rei
kia klausytis, jos visos puikios, gy
venimiškos.

Po pertraukos prasidėjo antroji 
dalis - gyvybiškai jausminga. Čia 
dainininkas vienu metu kalbėjosi su 
Lietuvos kunigaikščiais (toje Sody
bos salėje ant sienų - didžiųjų Lietu
vos kunigaikščių paveikslai - ELR), 
dainavo kartu su koncerto dalyviais. 
Net su pačiais jauniaisiais dainavo 
”Du gaideliai“ ir kitas dainas. Dai
nomis, pritaikytomis šokiams, jis iš
judino salę šokti. Valanda, kai Vy
tauto Kernagio dainos ir vaidyba 
viešpatavo salėje, prabėgo lyg viena 
minutė.

Mielasis Vytautai Kernagį, mes 
dar tokio dainininko negirdėjome 
Didžiojoje Britanijoje. Visų klausy
tojų vardu ačiū Jums už puikų ir 

neužmirštamą koncertą.
Pastabos organizatoriams
Dėl programos planavimo tenka 

pasakyti keletą kritiškų minčių. 
Nežinau, kodėl koncerto pradžia bu
vo numatytais valandą. Juk turime 
praeities patyrimo, kad dauguma * 
lietuvių, atvažiavusiųjų automobi
liais, visuomet apie 18-19 valandą 
susiruošia grįžti namo, norėdami 
parvykti dienos ar ankstyvo vakaro 
šviesoje. Tiesa, daugeliui prašant 
minėtas laikas buvo pakeistas iš 18 
valandos į 17 valandą. Bet visiems 
susirinkus į koncerto salę pirmiau
sia prasidėjo loterija, užtrukusi be
veik 40 minučių.

Kita dar rimtesnė pastaba - dėl 
salės baro. Jis turėjo būti uždarytas. 
Žinoma, pasaulyje visados bus 
žmonių, kuriems dainos, šokiai ne
patinka, geriau išgerti ’’kaušą“ alaus 
ir patiems dainuoti. Jiems būtų 
užtekę baro kitame namo gale.

Koncerto pradžioje pats dainin- 
kas kreipėsi į bare triukšmaujančius, 
ar negalima tyliau, kad klausytojai 
girdėtų jo dainas. Beveik po valan
dos jis su atodūsiu sakė: pagaliau 
menas ir kultūra nugalėjo barą.

Pasikviesdami tokį unikalų pui
kų dainininką, programos sudaryto
jai ar vedėjai turi užtikrinti palan
kiausias sąlygas menininkui pasiro
dyti visu savo grožiu, nepradėti 
koncerto, kada visi pradeda skirsty
tis namo.

Stasys Kasparas 
Autoriaus nuotraukos

šoka "Baltijos“ šokių grupė iš Gloucesterio (vadovė M. Gelvinauskienė). Savo grakštumą rodo latvių šokėjai.
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Pasiūlyta, kaip tobulinti 
Pilietybės įstatymą

Poezija - nuostabus gydytojas

Atkelta iš 1 psl.

- Kas įvilks Jūsų minėtus Pi
lietybės įstatymo tobulinimo pasiū
lymus į teisinius rūbus? Kada tai 
bus padaryta?

- Komisijos nustatytų Pilietybės 
įstatymo kai kurių naujų principų 
pavertimas konkrečiomis teisinėmis 
normomis vyks artimiausiais mėne
siais. Tą darbą kartu su teisininkais 
atliks komisijos nariai, atstovaujan
tys Lietuvos įstaigoms, ir grupė iš
eivių, pasiliekančių Tėvynėje. Pa
geidautina, kad visa komisija vėl 
galėtų susirinkti rudenį ir galutinai 
aptarti bei patvirtinti siūlomas Pilie
tybės įstatymo pataisas. Tada jos ir 
būtų pateiktos Prezidentui.

- Gal papasakotumėte apie susi
tikimą su Prezidentu. Kaip vertina
te komisijos narių pokalbį su juo?

- Prezidentui bendrais bruožais 
referuoti komisijos suformuluoti 
principai. Prezidentas savo ruožtu 
iškėlė kai kurias problemas, kurios, 
jo nuomone, yra svarbios ir siejasi 
su įstatymu. Tik iš to buvo galima 
nujausti, kas Prezidentą gal nevisai 
patenkina, tačiau bent viešai jis 
nepišsakė komisijos pateiktų išvadų 
vertinimo, tik padėkojo už ikišiolinį 
darbą.

- Gal turėjote susitikimų su 
skirtingų Seimo frakcijų atstovais, 
ar galėjote pajusti, kaip bus priim
tas komisijos darbas Seime?

- Seimo narių tarpe jaučiamas 
tam tikras santūrumas išeivijos at
žvilgiu, nors jie išvykę užsienyje 
šiaip kalba ir kitaip. Todėl reikės 
dar daug tartis su Lietuvos įstatymų 
leidėjais, juos įtikinėti, kad naujos 
Pilietybės įstatymo pataisos jų būtų 
priimtos. Atskiri komisijos nariai 
susitiko su beveik visų frakcijų at
stovais ir pasikeitė nuomonėmis.

Tačiau vien spėlioti, kaip rea
guos Prezidentas ir Seimas į komisi
jos darbo galutinius rezultatus, ir 
nieko nedaryti negalime. Teigiamai 
vertintina, kad Prezidentas bent pa
rodė iniciatyvą spręsti problemą, 
sukurdamas Pilietybės įstatymo to
bulinimo komisiją, pakviesdamas į 
ją ir užsienio lietuvių. Lauksime, 
kad Prezidentas komisijos būsimą 
galutinį pasiūlymą rems. Taip pat 
lauksime, kad ir Seimo visos frakci
jos parems mūsų siūlymus dėl Pilie
tybės įstatymo. Jeigu kils neaišku
mų ar baimių, mėginsime tai iš
sklaidyti.

O kad kai kurių baimių yra, ga
lėjome pajusti. Antai viena, tiesa, 
nedidelė komisijos narių grupė (tai 
buvo keturi žmonės, vienas jų - V. 
Bartusevičius - EUR) išsakė nuomo
nę, jog Pilietybės įstatyme neturėtų 
būti jokios tam tikrų asmenų grupių 
diskriminacijos, kad vienos grupės, 
nors ir būtų skaičiumi didesnės, 
neturėtų kažkokių didesnių teisių už 
kitas, žodžiu, kad Lietuva nėra vie
nos etninės grupės, o visų Lietuvos 
piliečių nuosavybė. Buvo pareikšta 
nuomonė, kad jeigu lietuvių kilmės 
asmenų vaikai ir vaikaičiai laikomi 
Lietuvos piliečiais, tai ir nelietuvių 
kilmės Lietuvos pilietybę turėjusių 
asmenų vaikai ir vaikaičiai turėtų 
būti pripažįstami Lietuvos Respub
likos piliečiais. Šitos nuomonės 
komisijos dauguma nepalaikė. Tai 
tenka apgailestauti, nes praleidžia
ma proga sukurti tikrai modemų ir 
šiuos laikus atitinkantį Pilietybės 
įstatymą.

Dabar lieka tam tikras prieštara
vimas: Prezidentas labai kategoriš-

Vincas Bartusevičius ”EL“ re
dakcijoje Vilniuje.

kai pareiškė, kad pilietybės klausi
mais diskriminacijos neturėtų būti, 
pažymėdamas, jog Lietuvai labai 
svarbu draugiškai sugyventi su savo 
kaimynais - lenkais, rusais ir kitais. 
Jis taip pat patvirtino, kad Lietuva 
žengia į Europą, net pasidžiaugė, 
kad ji netrukus taps Europos Sąjun
gos asocijuota nare. Mūsų nuomo
ne, juo labiau svarbu yra visų tautų 
piliečiams darniai sugyventi vienoje 
valstybėje. O viena iš tokių gero, 
darnaus sugyvenimo su kaimynais 
ir jų tautinėmis mažumomis savoje 
valstybėje prielaidų yra ta, kad tau
tybės viena kitą gerbtų, piliečiai tu
rėtų vienodas teises ir nebandytų 
vieni būti pranašesni už kitus. Deja, 
dabartinis Pilietybės įstatymas ir bū
simos jo pataisos to iki galo neuž
tikrina. Todėl nereikėtų stebėtis, jei 
tautinių mažumų piliečiai, paste
bėję, kad nėra lygiai vertinami, 
reikš tam tikrą priešiškumą lietu
viams ar Lietuvos valstybei, nejaus 
atsakomybės už Lietuvos ateitį ir 
gal net bandys šlietis prie savo kil
mės kraštų.

Kadaise išgyventos nuoskaudos 
turėtų nekliudyti ateities santy
kiams. Bandymas statyti barjerus, 
sukurti, pasak kai kurių komisijos 
narių, ’’saugiklius“ prieš kažką, 
galbūt net prieš įsivaizduotus, taria
mus pavojus, neišgelbės Lietuvos. 
Vienintelis perspektyvus europinis 
kelias - griauti tuos barjerus pir
miausia savo galvose, atsisakyti 
prietarų, neigiamų nusistatymų kitų 
tautų atžvilgiu, nes ateityje valsty
bių sienos mažės, jos jau dabar kai 
kur panaikinamos. Uždaras tautos 
gyvenimas šiandien yra ir neįma
nomas, ir nesiektinas. Lietuvos atsi
vėrimas Europai būtinas ir vienin
telis kelias į ateitį, - pasakė V. Bar
tusevičius.

Jis pažymėjo, kad tik dėka gero 
Lietuvos ambasados Vokietijoje 
bendradarbiavimo su vokiečių mi
nisterijomis galėjo dalyvauti šios 
komisijos posėdžiuose Lietuvoje.

Redakcijos svečias taip pat pasi
dalijo įspūdžiais iš susitikimo Vil
niaus merijoje. Ten grupė užsienio 
lietuvių iš naujųjų sostinės vadovų 
išgirdo apie didžiausio Lietuvos 
miesto problemas ir perspektyvas. 
Viena iš idėjų - atgaivinti senamiestį 
telkiant ir išeivijos aukas.

”EL“ vyriausiasis redaktorius VI. 
Dargis su V. Bartusevičiumi taip pat 
trumpai apsikeitė nuomonėmis dėl 
’’Europos lietuvio“. Redakcija siūlė 
plačiau atspindėti Vokietijos lietu
vių gyvenimą laikraštyje.

ELR

Žaviuose Plateliuose viena uoli 
poezijos skaitytoja, paklausiusi poeti
nio žodžio, pasakė:

- Poezija nuostabus gydytojas: 
klausaisi eilėraščio ir viską, visas 
ligas ir negalias pamiršti, negąsdina 
tavęs nei galo su galu nesuvedantis 
šeimos iždas, nei lyg stiklinėn suleisti 
vorai besiriejantys politikai, nei spro- 
ginėjantys nusikaltėlių užminuoti 
automobiliai. Pasijunti laisvas ir lai
mingas, įkvėptas naujiems darbams ir 
kūriniams.

Žinoma, ši poezijos entuziastė 
išreiškė tik tam tikros tautos dalies 
nuomonę ir požiūrį, kalbėjo poetiškai 
svajodama, tačiau negalima nuneigti 
teigiamo poezijos poveikio visai ge
rokai sujauktam šiandieninės Lietu
vos visuomenei.

Tuo, be abejo, įsitikino ir kelios 
dešimtys šalies poetų bei jų svečių, 
kurie visą paskutinę gegužės savaitę 
su tradicinio ’’Poezijos pavasario“ 
paukšte skrajojo po visą šalį. Skry
džiui ji pakilo trisdešimt pirmą kartą, 
savo sparnais užkliudė Kauną ir 
Druskininkus, Šiaulius ir Radviliškį, 
Telšius ir Plungę, Vilkaviškį ir Laz
dijus, Širvintas ir Trakus, o iš ten už
griebė ir Baisiogalą, Kybartus, Rie
tavą, Platelius, Varnius, Veisėjus, 
Elektrėnus ir dar mažesnes tėviškės 
vietoves. Apie 40 vakarų susitikimų 
padovanojo skaitytojams ir klausyto
jams 1965 metais gimusi ’’Poezijos 
pavasario“ šventė. Nuo tada ją lydi ir 
tradicinis poezijos almanachas, kurio 
šiemet išleista 31-oji knyga.

Ta savaitė, kai vyko šiemetinis 
’’Poezijos pavasaris“, pasitaikė netra
diciškai giedra ir išvedė į laukus mi
nias ariančių, sėjančių, sodinančių 
žmonių, o poetams suteikė puikią

Grupė ’’Poezijos pavasario“ dalyvių Telšių knygyne: poetai M. Kudarauskaitė, J. Jakintaitė. P. 
Keidošius, M. Kontrimaitė, A. Franckaitis (Vokietija), J. Sučylaitė, V. Rudokas. B. Marcinkevičiūtė, N. 
Frankas (Danija).

Sugrįžimai
VILNIUS

Radvilų rūmai (Vilniaus g. 22, 
nuo 12 iki 18 vai.)
Nuolatinė ekspozicija. Daktarės 
G. Kazokienės (Australija) 
Lietuvai dovanoti rinkiniai:
Australijos ir Okeanijos salynų 
genčių dievai ir apeigų atributi
ka;
Australijos lietuvių dailė
Nacionalinė galerija (Studentų 
g. 8, nuo 11 iki 18 vai.)
Nuolatinė ekspozicija. V. Kašu
bus (JAV) skulptūros, piešiniai - 
dovanotų Lietuvai kūrinių paroda.
Naujausių laikų istorijos sek
torius (Studentų g. 8)
J. Čechavičiaus fotoparoda 
’’Lietuviai perkeltųjų asmenų 
(DP) stovyklose Vokietijoje 
1945-1950 m.“ 

progą į sumiestėjusius plaučius 
įkvėpti žydinčių alyvų ir obelų 
kvapo.

Dalyvavęs ar ne 25 tokių šven
čių renginiuose, negalėčiau pasa
kyti, kad lankytojų skaičiumi pa
staroji pranoko ankstesniąsias: 
nebuvo nei sausakimšių salių, nei 
mitingine gausybe užtvinusių par
kų ar aikščių, bet visur netrūko pa
kankamai smalsių ir geranoriškų 
žiūrovų ir klausovų, kurie, matyt, 
neįsivaizduoja gyvenimo be poeti
nio žodžio, be eilėraščio. Atmintin 
įstrigo Varnių aikštė, kurioje stovi 
paminklas didžiajam Lietuvos sū
nui Vyskupui M. Valančiui... Ją 
glaudžiu žiedu supo žmonės, ku
riems klausyti poezijos netrukdė 
nei nuolatos pro šalį triukšmingai 
zujantys sunkvežimiai, nei kiti ne
planuoti miesto garsai.

Susitikimuose su poezijos ger
bėjais Lietuvoje dalyvavo pasto
rius poetas Alfredas Franckaitis iš 
Vokietijos, Lidija Šimkutė iš Aust
ralijos, Anni Sumari iš Suomijos, 
Nielsas Frankas iš Danijos, Geral- 
das Bisingeris ir Mariane Sula iš 
Austrijos, Lotharas Baltzeris ir 
Friedrichas G. Faffas iš Vokieti
jos, Dmitro Čeredničenko iš Uk
rainos (beje, senas ir ištikimas Lie
tuvos ir jos poezijos bičiulis, 
padovanojęs Ukrainos skaityto
jams savo verstų K. Donelaičio 
’’Metus“), Jonis Ramba iš Latvijos 
ir Mari Šalvašvili iš Gruzijos.

Kaip jau rašyta praėjusiame 
’’Europos lietuvio“ numeryje, bai
giamasis ’’Poezijos pavasario“ 
vakaras įvyko Vilniaus universi
teto Sarbievijaus kiemelyje, prie
šingai kitiems metams, šiemet

KAUNAS
Kauno viešoji biblioteka (Ra
dastų 4, Parodų kalnas)
Nuo gegužės 17 d. iki birželio 
17 d. Didžiosios Britanijos lie
tuvių ’’Nidos“ klubo knygų pa
roda.
Paveikslų galerija (K. Done
laičio g. 16, nuo 12 iki 18 vai.) 
Nuo gegužės 26 d. M. B. 
Stankūnienės (JAV) kūrybos 
paroda.
’’Fujifilm“ galerija (Rotu
šės a. 1)
Algimantas Kezys (JAV). Foto
grafijos.
Vytauto Didžiojo karo muzie
jus (K. Donelaičio g. 64).
Paroda ’’Felikso Vaitkaus skry
džiui per Atlantą - 60“. Surengti 
skrydį ”Lithuanica-2“ sumanyta 
po S. Dariaus ir S. Girėno skry
džio per Atlantą ir jų žūties. 
Amerikoje buvo sukurta Ameri

Švietė saulė ir nesimatė lietsargių.
Čia buvo paskelbti, kalbėjo ir 

eilėraščius skaitė gausus šventės 
laureatų būrys. Be šventę pradėjusio 
poeto Donaldo Kajoko, pagrindiniu 
laureatu inauguruoto per ’’Poezijos 
pavasario“ pradžios iškilmes netoli 
Kauno pilies, šlovinantį žodį Sar
bievijaus kiemui ir Vilniaus univer
sitetui tarė prof. Viktorija Daujotytė, 
vilkaviškiečių pagerbta S. Nėries 
premija. Maironį deklamavo geriau
sia metų poezijos skaitovė aktorė R, 
Paliukaitytė. Savo kūrybos gimtąja 
kalba skaitė visi šventės svečiai • 
kitų šalių poetai, lydimi vertėjų, o 
taip pat Lietuvos poetai V. Bložė 
(jis ir geriausias kitų tautų poezijos 
vertėjas), K. Bradūnas, J. Strielkū
nas, A. Marčėnas, K. Platelis, B. 
Baltrušaitytė, A. A. Jonynas, K. Na
vakas, J. Kunčinas, jaunieji - V, 
Kirkutis (šiauliečių Z. Gėlės premi
jos laureatas), A. Valionis, M. Buro
kas, J. Sereikaitė, B. Marcinkevičiū
tė; S. Nėrį ir P. Širvį deklamavo ak
torius L. Noreika. Buvo taip pat pa
skelbta, kad geriausias lietuvių poe
zijos vertėjas į kitas kalbas yra JAV 
gyvenantis J. Zdanys, išvertęs ir pa
ruošęs anglų kalba 4 lietuvių poetų 
antologiją. Deja, šis žmogus ne
galėjo pats priimti jam skirto prizo, 
jis bus įteiktas poetui atvykusį 
Lietuvą.

Visus poezijos renginius, Vil
niuje, Kaune, ir kitose vietose įvairi
no ir turtino geriausi tų vietų meno 
kolektyvai, chorai, M. K. Čiurlionio 
styginių kvartetas, rajonų saviveik
lininkai ir moksleiviai paruošė 
poezijos montažus.

Petras Keidošius

kos lietuvių transatlantinio skry- 
džio asociacija, kuri pradėjo 
rinkti pinigus naujajam skry
džiui. F. Vaitkus, išskridęs i! 
New Yorko 6 vai. 45 min., išbu
vęs ore 22 vai. 15 min. įveikė 
5100 km, bet pritrūkęs degalų 
nusileido Airijoje. Lakūno skrydį 
finansiškai rėmė ir Lietuvos 
lietuviai.
M. Žilinsko dailės gerąja (Ne
priklausomybės a. 12, nuo 12 
iki 18 vai.)
Nuolatinė ekspozicija. M. Ži
linsko Lietuvai dovanota kolek
cija.
Maironio lietuvių literatūros 
muziejus (Rotušės a. 13) 
Paroda ’’Lietuvių literatūra 
išeivijoje 1944-1950 m.
* * *
Lietuvius, atvykusius iš užsienin 
gali sudominti ir daug kitų kulti' 
rinių renginių, parodų, apie k“' > 
riuos rašoma kituose leidiniuose.
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Ekspedicija pavyko

Vlado Kasperavičiaus nuotrauka

”EL“ raže, kad vilnietis žurnalis
tas Vladas Kasperavičius su grupe 
moksleivių originalios konstrukcijos 
plaustu plauks Nerimi ir Nemunu 
iki Rusnės. Ta ekspedicija - savotiš
kas ekologinio protesto žygis. Ir štai 
redakcijoje sulaukėme Vlado Kas
peravičiaus. Jo pirmieji žodžiai 
buvo: ’’Kelionė baigėsi sėkmingai, 
visus vaikus sveikus atidaviau tė
vams“.

Vladas papasakojo:
- Per trylika dienų plaustas 

’’Bliūškis“ su trylikos aštuntokų iš 
sostinės Pilaitės vidurinės mokyklos

Sportas
Toronte - Amerikos 

lietuvių žaidynės
Kanadoje, Toronte, įvyko 45- 

osios Amerikos lietuvių žaidynės, 
"Lietuvos rytui“ pranešė Sigitas 
Krašauskas iš Toronto. Krepšinio, 
tinklinio ir šachmatų varžybose 
dalyvavo 267 sportininkai. Krepšinį 
”A“, ”B“ ir jaunių grupėse žaidė 22 
komandos, tinklinį - 7. Krepšinio 
”A“ grupės vyrų turnyre, kuriame, 
pasak S. Krašausko, žaidė tokie 
patyrę sportininkai, kaip R. Šimkus, 
J. Shimko, P. Gražulis, D. Siliūnas, 
L. ir J. Rauliniai bei sparčią pažan
gą rodantys universitetų studentai, 
rungtyniavo 7 komandos.

Finale "Lituanica“ laimėjo prieš 
Hamiltono ’’Kovą“ rezultatu 88:61, 
o LAK nugalėjo "Žaibą“ rungty
nėse dėl trečiosios vietos rezultatu 
130:114. ”B“ grupėje žaidė 9 vyrų 
komandos, turnyro laimėtoju tapo 
Niujorko LAK. Jaunių ”A“ gru

Traukiniai - vasaros sezono grafiku
Paskutinį gegužės mėnesio sek

madienį įsigaliojo keleivinių trauki
nių vasaros judėjimo tvarkaraščiai. 
Daugelis vilniečių jau įprato į Klai
pėdą važiuoti greituoju "Baltijos“ 
traukiniu, kuris uostamiestį pasiekia 
per 5 valandas. Dabar jam priešprie
šiais važiuoja firminis traukinys 
"Pajūris“, kuris iš Klaipėdos išvyks
ta 6 vai. 55 min. ir Vilniuje būna 11 
vai. 55 min., o penkių valandų (16 
vai. 55 min.) "Pajūris“ pajuda į uos
tamiestį ir jį pasiekia 21 vai. 55 
min. Abu šie traukiniai labai pato
gūs tiems, kurie savaitgalį norės 
praleisti prie jūros. Prie abiejų tų 
traukinių šiais metais bus prikabinta 
po vieną "aukščiausios“ klasės va
goną. Čia kupė bus skiriama dviem 
keleiviams. Be to, dar bus "Liuks“ 
klasės vagonas, kuriame kupė bus 4 
keleiviai, I klasės - 6 keleiviai ir II 
klasės - 8 keleiviai. Vagonų palydo
vai už atskirą kainą pasiūlys arba
tos, kavos, vaisvandenių ir lengvą 
užkandą. Nuo birželio 1 d. vėl pa
brango kelionės geležinkeliu. Kelio

įgula Nerimi ir Nemunu nuplaukė 
422 kilometrus. Gaila, bet 12 km iki 
Rusnės mums pritrūko - sutrukdė 
audra. Ekologinė ekspedicija, kurios 
pagrindinis akcentas buvo plastiki
nis 1,5 litro butelys, pakištas po 
plausto grindimis, tapo geru draugu. 
Šiukšlė, besivoliojanti kiekviename 
mūsų krašto šiukšlyne, pasitarnavo 
šįsyk gražaus ir kilnaus tikslo sie
kimui: mes atkreipėme visuomenės 
dėmesį į importine polietileno tara ir 
skardinėmis vis labiau teršiamą 
Lietuvą.
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pėje nugalėjo "Lituanica“.
I vyrų ir moterų tinklinio varžy

bų finalus pateko Čikagos "Neris“ ir 
Klyvlendo "Žaibas“, tapę turnyro 
nugalėtojais. Pereinamąją daktaro 
Algirdo Nasvyčio taurę, dėl kurios 
kovojo šachmatininkai, laimėjo A. 
Jasaitis iš Čikagos.

Registracijos laikas 
Jau baigėsi

Kaip "Lietuvos aidui“ pranešė V 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
organizatoriai, laikas, skirtas užsie
nio lietuviams pateikti preliminarias 
paraiškas dėl dalyvavimo žaidynė
se, jau baigėsi. Pasak organizacinio 
komiteto darbo grupės vyr. specia
listo V. Pivoriūno, paraiškas iki šiol 
pateikė 460 užsienio lietuvių, bet ir 
tai dar ne visos jos pateiktos raštu. 
Daugiausia, apie 180, norinčių daly
vauti žaidynėse iš Rusijos. Iš Kana
dos gauta 78 žmonių paraiška, iš 
Latvijos - 70, iš JAV - 68, Lenkijos 
- 60, Estijos - 12. Amerikiečių pa

nė į Klaipėdą šiais firminiais trauki
niais II klasės vagone kainuoja 27 
litus, I klasės - 33 litus, Liukso kla
sėje - 56 litų ir dvivietėje kupė - 67 
litus.

Kadangi iš Vilniaus pro Gardiną 
ir atgal kursuoja du tarptautiniai 
traukiniai su miegamaisiais vago
nais, dyzeliniai traukiniai į šį miestą 
nebevažiuoja. Taip pat sumažėjo ke
leivinių traukinių į Baltarusijos stotis 
Gudogai ir Benekonis. Nebėra pri
kabinamų vagonų iš Vilniaus į Bu
dapeštą ir Sofiją, nes pradėjus rei
kalauti vizų į Baltarusiją ir Ukrainą 
šie maršrutai prarado populiarumą. 
Tarptautinis traukinys į Varšuvą ir 
miegamieji vagonai, prikabinami 
Vilniaus geležinkelio stotyje prie 
traukinio Sankt Peterburgas-Berly- 
nas, išliko. Visiškai naujas maršrutas 
- iš Vilniaus į Kaliningradą. Šis 
traukinys iš Vilniaus išvyksta 14 vai. 
04 min., o Kaliningrade būna 21 vai. 
30 min. Iš Kaliningrado į Vilnių šis 
traukinys išvažiuoja 22 vai. 35 min., 
į Vilnių atvyksta 5 vai. 50 min.

Kas teršia Baltijos 
jūrą?

Gegužės 30-birželio 1 dienomis 
Sankt Peterburge įvyko Helsinkio 
konvencijos Baltijos jūros gynimo 
komisijos (HELKOM) posėdis. Šitą 
konvenciją 1992 metais pasirašė 
devynios Baltijos jūros regiono 
šalys. Šiemetinis komisijos posėdis 
- jau šeštas. Kaip pranešė komisijos 
sekretorius p. Elinas, Švedijos- 
Baltijos jūros žemėlapyje užfiksuoti 
132 teršalų židiniai. Daugiausia juos 
’’veisia“ pramonės įmonių atliekos, 
išmetamos į jūrą, bei valymo įrengi
nių nepakankamas pajėgumas. Vie
nu didžiausiu Baltijos teršėju pripa
žintas Peterburgo miestas, nors šie
met, užsidarius kai kurioms stam
bioms įmonėms, pramonės teršalų 
miestas išpylė mažiau.

Didelį specialistų susirūpinimą 
kelia ir radioaktyvūs teršalai. Nors 
jų kiekis Baltijos jūroje, anot eks
pertų, ’’dar nekelia pavojaus žmonių 
gyvybei“, rūpintis verčia įvairių 
avarijų galimybė.

Labiausiai jūrai kenkia "žydėji
mas“ - gausybė jūržolių. Gilumi
niuose vandenyse pastebimai mažė
ja deguonies. O Gotlando saloje šie
met jau žuvo šimtas tūkstančių 
paukščių.

Gimtoji Baltijos jūra - motinėlė 
pamažu tampa pamote...

Sofija Marčenytė

raiškoje dar nenurodyti krepšinin
kai, tačiau organizacinis komitetas 
tikisi, jog tai dar bus padaryta. Ka
nadiečių dauguma - krepšininkai ir 
ledo ritulininkai. Iš Naujosios Ze
landijos žada atskristi du lakūnai. 
Beje, lakūnų laukiama ir iš Angli
jos. Norą atvykti į žaidynes pareiškė 
ir viena tenisininkė iš Kipro. Iš Vo
kietijos tikimasi sulaukti tinklininkų 
ir tenisininkų. Paraiškų dar neat
siuntė Kolumbijos, Urugvajaus ir 
Argentinos lietuviai, nors atvažiuoti 
žadėjo, rašoma "Lietuvos aide“.

Žaidynių atidarymo iškilmės - 
liepos 30 d. Vilniaus Kalnų parke.

Lietuva-Slovėnija - 2:1
Vilniaus "Žalgirio“ stadione Lie

tuvos ir Slovėnijos futbolo rinktinės 
žaidė 1996 m. Europos futbolo čem
pionato atrankos turnyro IV grupės 
rungtynes, kurias kai kas vadino ko
va dėl III vietos pogrupyje. Lietuva 
įveikė Slovėniją 2:1 (0:0).

EIJ

Lietuvos geležinkelininkams pa
vyko rasti bendrą kalbą su pasie
niečiais ir muitininkais. Dabar tarp
tautiniai traukiniai pasienyje vietoje 
40 minučių stovi tik 5. Todėl, pa
vyzdžiui, keleivinis traukinys ”Bai- 
tekspres“, važiuojantis maršrutu Ta- 
linas-Šeštokai, kelionėje užtrunka 
50 minučių mažiau.

Su trimis firmomis valstybinė 
įmonė "Lietuvos geležinkeliai“ su
darė sutartis dėl bilietų pardavimo. 
"Baltiktranservis“ aprūpins kelei
vius bilietais Vilniuje šiose gatvėse: 
Subačiaus 2, Gedimino prospekte 
21, Ukmergės 12 ir Panevėžyje 
Laisvės gatvėje. "West ekspress“ - 
Vilniuje, Stulginskio 5 ir Radunės 2 
(aerouoste). Studentams, vykstan
tiems į Vakarų Europą, bilietus pa
dės įsigyti Lietuvos studentų ir jau
nimo kelionių biuras, įsikūręs Vil
niuje, Basanavičiaus g-vėje 30 bt. 
13. Aišku, kiekvienas keleivis, kaip 
ir anksčiau, bilietus galės įsigyti 
geležinkelio stočių kasose.

Aleksandras Januškis

Įkvėpianti lietuvio stiprybė

Šią savaitę žinomą Lietuvos 
fotomenininką Marių Baranauską 
pasiekė žinia iš Amsterdamo, kad 
jis pateko į tame mieste kas dveji 
metai rengiamą prestižinę žurna
listinės fotografijos parodą "World 
Press Photo“. Jos rengėjai praneša, 
kad iš įvairių šalių fotoreporterių 
pasiūlytų apie 30 tūkstančių nuo
traukų naujausiai ekspozicijai at- 

i rinkta per 300 darbų, tarp jų - ciklas 
M. Baranausko nuotraukų apie Vy
tautą Vitkūną - unikalaus likimo 
žmogų, gimusį be rankų, išmokusį 
rašyti burna ir koja. Beje, dar ketu
rios jo jaunesnės seserys ir brolis 
gimė normaliai išsivystę.

- Mažo ūgio Vytautas buvo be 
galo smalsus, žaidė su kaimynų vai
kais įvairius žaidimus, žinoma, pa
gal savo išgales; kojų pirštais lipdė 
iš molio žaislus. Kaip ir visi ber
niukai, norėdavo žaisti karą, todėl 
kojomis pasigamindavo pistoletą. 
Ūgtelėjęs Vytautas bandė rašyti ir 
piešti įsikandęs pieštuką į dantis ir 
dešinės kojos pirštais. Šiandien jis 

Vytautas Vitkūnas su savo motina Elena tėviškėje Anykščių rajono 
Burbiškiu kaime.

neprisimena, kaip pirmiausia pradė
jo rašyti: įsikandęs pieštuką ar 
įspaudęs jį į kojų pirštus. Dabar jis 
ir vienu, ir kitu būdu rašo kaligra
fiškai, - pasakojo M. Baranauskas.

V. Vitkūnas sugebėjo baigti 
vidurinę mokyklą, studijavo lietu
vių kalbą ir literatūrą Vilniaus 
universitete. Po studijų dirbo ver
tėju telegramų agentūroje ELTA, 
nuo 1969 metų jis pradėjo dirbti 
"Minties“ leidykloje redaktoriu- 
mi-stilistu.

"World Press Photo“ parodos 
rengėjai taip pat ketina šimtatūks
tantiniu tiražu išleisti atviruką su 
M. Baranausko nuotrauka, kurioje 
stambiu planu matyti, kaip V. Vit
kūnas rašo pėda. Tas atvirukas bū
tų platinamas visose pasaulio vals
tybėse siekiant parodyti, kad nega
lios žmogus sugeba rasti vietą gy
venime. Tikimasi, kad tai gali su
teikti stiprybės tūkstančiams žmo
nių, kurie būdami invalidais jaučia
si nelaimingi.

ELR
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LONDONE
KVIEČIAME NULENKTI 

GALVAS TAUTIEČIŲ 
ATMINIMUI

Londono lietuviškoji Šv. Kazi
miero parapija birželio 18 dieną 
(sekmadienį) 11 valandos pamaldo
mis prisimins 1941 metų birželio 14 
dienos ir vėlesniųjų pokario depor
tacijų, taip pat 1941 metų birželio 
22-23 d. sukilimo Lietuvoje aukas.

Londone gyvenantys ir čia į sve
čius atvykę lietuviai kviečiami tą 
dieną susirinkti savoje šventovėje ir 
pagerbti tuos, kurie atidavė savo gy
vybę, kad lietuvių tauta būtų gyva ir 
laisva. Šventovės adresas: 21 The 
Oval, London E2.

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
Šiais metais Baltų Tarybos 

Jungtinėje Karalystėje rengiamas 
sovietinių trėmimų Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje minėjimas įvyks 
birželio 14 dieną, trečiadienį, 18.30 
vai. St. Martins-in-the-Field šven
tovėje Trafalgar Square Londone.

Pamokslą pasakys garbės sve
čias Birminghamo arkivyskupas 
Maurice Couve de Murville, daly
vaus šventovės klebonas, pabalti
jiečių dvasininkai. Giedos jungtinis 
choras.

NORS PRIEKAIŠTŲ 
KLUBO VADOVAMS 

BUVO, JUOS VĖL IŠRINKO
1995 metų gegužės 21 dieną, 17 

valandą, prasidėjo Londono lietuvių 
sporto ir socialinio klubo narių 
metinis susirinkimas. Klubo valdy
bos pirmininkas Stasys Kasparas 
pakvietė išrinkti šio susirinkimo 
pirmininką ir sekretorių. Pirmininko 
pareigos teko Justui Černiui, sekre
toriaus - Stasiui Kasparui.

Buvo perskaitytas 1994 metų 
gegužės 22 dieną vykusio metinio 
susirinkimo protokolas ir priimtas 
be pataisų.

PAMALDOS
Nottinghame - birželio 15 d., 

Devintinėse, 11.15 vai., Židinyje.
Derbyje - birželio 17 d., šešta

dienį, 14 vai., Bridge Gate.
Nottinghame - birželio 18 d., 

11.15 vai., Židinyje

Klubo valdybai vadovavęs Sta
sys Kasparas pateikė platų prane
šimą, iš kurio verta kai ką paminėti. 
Pirmininkas sakė, kad valdyba su
rengė 9 posėdžius, praleisdama pus- 
šešioliktos valandos aptardama klu
bo reikalus.

Antroje finansinių metų pusėje 
klubo sekretorė Marija Kalinaus- 
kaitė-Hoye pareiškė, kad pasibaigus 
finansiniams metams nori išeiti į 
pensiją. Klubo sekretore ji dirbo 15 
metų. Stasys Kasparas pareiškė 
nuoširdžiausią padėką buvusiai sek
retorei Marijai Kalinauskaitei-Hoye, 
jos vyrui Ronald Hoye, seseriai 
Konstancijai Edvardienei. Jie trys 
buvo klubo variklis. Prasidėjo pa
ieška, kas užimtų klubo sekretoriaus 
pareigas. Iš 4 kandidatų buvo pasi
rinktas Alan Latham, kuris tas pa
reigas eis 3 mėnesių bandomąjį lai
kotarpį.

Apie Kalėdas vagys net 5 kartus 
įsilaužė į klubo pastatą, padarydami 
įvairiausių nuostolių. Iš draudimo 
firmos buvo gauta 2700 svarų. Nu
tarta įtaisyti klube apsaugos signa
lizaciją ir padaryti naujų sutvirtini
mų, kad vagys prieš lauždamiesi tu
rėtų gerokai padirbėti. Tam išleista 
3300 svarų.

Klubo ateitis
1996-siais bus 50 metų, kai 

klubas įsikūrė šiose patalpose. Per 
tą laikotarpį klubas neteko 341 
nario, jie visi iškeliavo negrįžtamai 
Anapilin. Pastaraisiais metais klu
bas į savo gretas priima ir svetim
taučius, kurie yra asocijuoti nariai. 
Jie gali lankytis klube, turėti tam 
tikrų privilegijų, bet negali būti 
renkami į klubo valdybą. Klubas 
vos subalansuoja savo finansinį gy
venimą. Buvęs pirmininkas kvietė 
tautiečius aktyviau lankytis savame 
klube. Jeigu to nedarysime, reikės 
pagalvoti, ką daryti su klubu ir jo 
pastatu, sakė S. Kasparas.

Marija Kalinauskaitė-Hoye pa
dėkojo visiems, su kuriais jai būnant 
sekretore teko dirbti 15 metų, kad 
gražiai sugyveno.

Kasininko ir auditoriaus prane
šimas buvo bendras. Iš jo paaiškėjo, 
kad klubas nuo 1994 metų kovo

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

Š. m. birželio mėn. 20 d., 19.30 vai.
LEIGHTON HOUSE, II Holland Park Rd., 

London W14, koncertuoja

Eglė JANULEVIČIŪTĖ.
Programoje:

F. Schubert, C. Franck, F. Liszt, A. Skriabin. 
Maloniai kviečiame!

DBLS

mėn. 31 dienos iki 1995 metų ba
landžio mėn. 1 dienos turėjo 29 994 
svarų pajamų. (Baras davė 23 797 
svarus). Išlaidos - 31 530 svarų. 
Metinis nuostolis: 1576 svarai. 
Didžiausios klubo išlaidos: šviesa ir 
apšildymas - 1300 svarų; savi vaidy
biniai mokesčiai - 3289 svarai. Jei
gu ne tos nelauktos vagystės, klubas 
būtų užbaigęs finansinius metus su 
pelnu, nors ir mažu.

Diskusijose dėl pranešimo Jonas 
Vikanis klausė pirmininkaujančio, 
kodėl Stasys Kasparas yra pirminin
kas. Kitas geriau dirbtų. Dar kitas 
priekaištas buvo, kad įsileidus ang
lus klubas jau nebe lietuviškas.

Klubo vadovybės rinkimai
Pagal tradiciją buvusi klubo 

valdyba atsistatydino ir vėl sutiko 
kandidatuoti. Aklamacijos būdu 
buvo perrinkta visa buvusioji valdy
ba. 1995/1996 metams ji yra tokia: 
Garbės prezidentas - kun. Jonas 
Sakevičius MIC, pirmininkas - Sta
sys Kasparas, vicepirmininkas - 
Leonardas Songaila, kasininkas - 
Ronald Hoye, auditorius - Mykolas 
Semeta, valdybos nariai - Kons
tancija Edvardienė, Albinas Ives- 
Ivanauskas, Paulius Songaila, Mari
ja Kalinauskaitė-Hoye.

Baro priežiūros komitetas: pir
mininkas - Jonas Baublys, nariai - 
Juzefą Kalinauskienė, Scheila Son
gaila.

Klubo turto patikėtiniai - Justas 
Čemis, Stasys Kasparas.

Klubo pastatas ir žemė yra jo 
nuosavybė. Klubo sekretorius nuo 
1995 metų balandžio mėn. 1 dienos 
- Alan Latham.

Aptariant kitus reikalus buvo 
iškelta mintis, kad biliardo stalas 
turi būti suremontuotas. Susirinki
mo nariams pritrūkus noro daugiau 
kalbėti, susirinkimas baigtas 19 vai. 
Toliau šeimyniškai bendrauta prie 
alaus stalo.

S. Medžiokalnis

MANČESTERYJE
PAMINĖJO GIMTADIENĮ

Gegužės 2 d. Pranas Baukus, su
laukęs 71-rių metų amžiaus, Man
česterio lietuvių klube surengė pui
kų gimtadienio pobūvį. Jame daly
vavo jo draugai, pažistami, kan. V. 
Kamaitis ir du aukšti svečiai iš Lie
tuvos, atvykę tarnybiniais reikalais į 
Mančesterį.

P. Baukus yra klubo valdybos 
narys ir nemažai padeda tvarkant 
klubo išorę. Jį visų susirinkusiųjų 
vardu pasveikino ir gražios bei sėk
mingos ateities palinkėjo klubo pir
mininkas A. Podvoiskis. Jis padėko
jo, kad pobūvį surengė klube, nes 
palaiko klubo veiklą ir stiprina eko
nomiškai, ir įteikė visų pasirašytą 
sveikinimo kortelę. Visi sukaktu
vininkui sugiedojo Ilgiausių metų ir 
paskelbė tostą už jo sveikatą. Pobū
vis praėjo visų pakilioje ir linksmoje 
nuotaikoje, šauniai skambant patrio

tinėms ir kariškoms dainoms, nes 
Pranas tarnavo Lietuvos savisaugos 
daliniuose.

Ilgiausių metų!
A. P-kis

KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Liepos 2 d., sekmadienį, 4 vai. 
p. p. ML Soc. klubo valdyba šau
kia pusmetini narių susirinkimą. 
Jame valdyba ir Revizijos komisi
ja pateiks pranešimus, bus nagri
nėjami svarbūs klubo reikalai.

Kvorumui nesusirinkus minėtą 
valandą, susirinkimas bus atidėtas 
vieną valandą, o po to prasidės, 
neatsižvelgiant į susirinkusių skai
čių.

Narius prašome būtinai daly
vauti.

Klubo vcddyba

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 17 d., šeštadienį, 
6 vai. vakaro Mančesterio 

lietuvių klubas rengia 
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMĄ.
Paskaitą skaitys V. Bernata

vičius.
Prašome visus gausiai dalyvauti.

Rengėjai

NOTTINGHAME
JONINĖS IR PETRINĖS

Nottinghamo moterų draugija 
birželio 24 d., 18.30 vai., Latvių 
klube, 1. A. Standhill Rd., Carlton 
Hill, Nottingham, kviečia lietuvius 
į Joninių ir Petrinių šventę.

(ėjimas 5 svarai asmeniui. Užsi
rašyti iki birželio 20 dienos. Skam
binkite 9-505686.

Kviečiame visus tautiečius ap
silankyti.

Moterų draugijos valdyba

DERBY
Š, m. birželio mėn. 25 d. (sekma
dienį) DBLS Derby skyrius ren

gia "Išvežtųjų minėjimą“.
Jis prasidės ukrainiečių klubo 
patalpose, 27 Chamwood Str.

Derby, 2 vai. p. p.
Minėjimo metu bus parodytas 

videofilmas apie lietuvių tremtinių 
tragediją Sibiro taigose bei Lietu
vos atgimimą 1990 m.

Visus vietos bei apylinkės tau
tiečius ir svečius maloniai kviečia
me į minėjimą gausiai apsilankyti, 
kur visi bendrai prisiminsime šį 
lietuvių tautos tragišką įvykį ir 
pagerbsime aukas.

DBLS Derby skyriaus valdyba
******
LSS Europos rajono tradicinė 

skautų ir skaučių 46-oji vasaros sto
vykla įvyks liepos 29-rugpjūčio 5 
dienomis mūsų visų pamiltoje Lie
tuvių Sodyboje.

Kviečiame rezervuoti atostogas 
ir gausiai dalyvauti stovykloje.

LSS Europos rajono vadija

PASAULYJE
Susitikimas 

su mokslininkais
Šv. Tėvas priėmė apie 30 moks

lininkų, priklausančių Popiežinei 
Mokslų Akademijai ir Didžiosios 
Britanijos Karališkajai Akademijai, 
vadinamajai "Royal Society“, kurie 
Romoje dalyvavo bendrai surengto
je studijų sesijoje tema: "Kūdiko 
žindymas krūtimi. Mokslas ir visuo
menė“. Kreipdamasis į mokslinin
kus, Jonas Paulius II pasakė, kad jų 
svarstoma tema šiuo metu yra išties 
aktuali, nes šiandien per daug leng
vabūdiškai atsisakoma šitokio natū
ralaus kūdikio maitinimo. Užmiršta
ma, kad jis yra labai svarbus fizinei 
kūdikio organizmo brandai, ir kartu 
ugdo kūdikio ir motinos emocinį 
ryšį, tvirtina pasitikėjimą ir tikrą 
šeimos židinio meilę.

Jaunimo sąskrydis 
Romoje

Romos EUR rajono sporto rū
muose įvyko fokoliarų judėjimo 
kasmet rengiamas vadinamojo Su
vienytojo pasaulio jaunimo sąskry
dis GENFEST. Šiemetiniame daly
vavo 14 tūkstančių jaunuolių iš įvai
rių pasaulio kraštų: ne tik katalikų, 
bet ir kitų krikščioniškų konfesijų 
narių, kitų tikybų išpažinėjų, o taip 
pat netikinčių jaunuolių. Pastaruo
sius Popiežius Jonas Paulius II, svei
kindamas susitikimo dalyvius, pa
vadino "Dievo dar ieškančiu jau
nimu“. Sveikinimas sąskrydžio da
lyviams buvo iš anksto įrašytas į 
videojuostą, nes Popiežius keliavo į 
Čekiją ir Lenkiją. Jaunimas visą 
dieną meldėsi ir dalijosi savo asme
ninio gyvenimo patirtimi, religiniais 
išgyvenimais. Tarp keturiolikos 
tūkstančių sąskrydžio dalyvių buvo 
ir keletas jaunuolių iš Lietuvos.

Prieš kėsinimąsi 
į žmogų

Jungtinių Amerikos Valstijų reli
giniai veikėjai - katalikų, protestan
tų, stačiatikių, žydų, musulmonų, 
budistų ir induistų bendruomenių 
atstovai, iš viso apie 180 asmenų, 
pasirašė kreipimąsi į šalies įstatymų 
leidėjus reikalaudami atšaukti įsta
tymą, leidžiantį patentuoti genetinių 
manipuliacijų būdu gaunamas nau
jas gyvybės formas. Tie patys religi
nių bendruomenių veikėjai taip pat 
kreipėsi į Washington© federalinę 
vyriausybę, prašydami paskelbti 
moratoriumą naujų gyvybės formų 
patentavimui, kol parlamentas pa
skelbs naują įstatymą.

Šiuo metu JAV galiojantis naujų 
gyvybės formų patentavimo įstaty
mas buvo paskelbtas devintojo de
šimtmečio pradžioje. Šio įstatymo 
reikalavo Šiaurės Amerikos įmonės, 
gaminančios genetinių manipulia
cijų būdu sukurtus mikroorganiz
mus, skaidančius naftos gaminius. 
Pastarieji mikroorganizmai naudo
jami naftos produktais užterštos 
gamtinės aplinkos valymui.

Minėtus kreipimusis pasirašę re
liginių bendruomenių atstovai tei
gia, kad įstatymu, leidžiančiu paten
tuoti naujas gyvybės formas, dabar 
gali piktnaudžiauti mokslininkai ir 
farmacijos įmonės, eksperimentuo
jančios su žmogaus genomu. Kai įs
tatymas buvo skelbiamas, tokio pa
vojaus nebuvo, nes genetikos moks
las ir technologija dar nebuvo pajė
gūs manipuliuoti žmogaus genetinį 
kodą. Šiuo metu reikia kuo greičiau 
peržiūrėti įstatymą, nes priešingu 
atveju jis taps juridine priedanga, 
leidžiančia kėsintis į žmogų.

Vatikano radijo lietuviškų laidų » 
redakcijos žinios

8


	1995-06-10-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1995-06-10-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1995-06-10-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1995-06-10-EUROPOS-LIETUVIS-0004
	1995-06-10-EUROPOS-LIETUVIS-0005
	1995-06-10-EUROPOS-LIETUVIS-0006
	1995-06-10-EUROPOS-LIETUVIS-0007
	1995-06-10-EUROPOS-LIETUVIS-0008

