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Lapkričio 27 d. Lietuvos Prezi- 
Įas Algirdas Brazauskas vie- 
i žymiausių šiuolaikinių muzi- 
itų - violončelininkui ir dirigen- 
,Mstislavui Rostropovičiui įtei- 
Čidžiojo Lietuvos kunigaikščio 
įmino 2-ojo laipsnio ordiną už 
|ivių muzikinės kultūros propa- 
simą pasaulyje ir asmeninę pa- 
4 siekiant mūsų valstybės pri- 
įnimo.
teikdamas apdovanojimą A.Bra- 
skas pasakė:
- Šiandien man tenka didžiulė 
^susitikti su Jumis - žmogumi, 
to vardas pasaulyje tapęs muzi- 
dirigento, kompozitoriaus, pe- 
ogo, politiko, visuomenės vei-
> simboliu. Žinau, kad Jūs bu- 
■ su mumis visomis tomis aki- 
jomis, kai Lietuvai buvo ypač 
iu. Nors praėjo beveik penkeri 
ai nuo tragiškųjų Sausio įvykių, 
iiu aš ir šiandien, atsiradus gali
nei, su nuoširdžiausia padėka 
tpiuosi į Jus - žmogų, kuris to- 
:dienomis visam pasauliui gar-
> pareiškė smerkiąs sovietinę 
siją Pabaltijyje.
Lietuvą garsus muzikas M.Ros- 
ovičius atvyko lapkričio 25 d. 
i dieną po repeticijos jis pietavo 
iof. Vytautu Landsbergiu ir Gra- 
: Ručyte.
Buvo šiltas, draugiškas pokalbis 
daug ką vienu metu, - pasakojo 
andsbergis. - Apie įrašus, naujus 
jus. Ir apie politiką - Rusijos 
pektyvas. M.Rostropovičius ti- 
kad demokratija nebus ištremta 
bitinės arenos“.
b pietų svečias vedė meistrišku- 

Sutvirtinti Lietuvos ir išeivijos mokslininkų 
bei kultūrininkų ryšiai

apkričio 22-24 d. Vilniuje vyko 
iatasis Pasaulio lietuvių mokslo 
sybos simpoziumas. Jame daly- 
1 beveik 500 garsių kultūros ir 
slo veikėjų iš viso pasaulio, pa
lšių dirbti Lietuvos labui. De- 
<ssis simpoziumas vadovavosi 
ii: ’Tobulinkime žmogų, long
time jo gyvenimą, bendraukime, 
fiai!”
impoziumai nuo 1969 m. kas 
eri metai vyksta Jungtinėse 
Tikos Valstijose.
Pasitarimui pateikta apie keturis 
Js pranešimų architektūros ir 
bos, astronomijos, ekologijos ir 
įgijos, energetikos ir ekonomi- 
chemijos, gamtos ir agrarinių 

įdų, filosofijos, fizikos, istorijos, 
ercijos ir vadybos, kultūros, 
mistikos, medicinos ir sveikatos 
Suros, meno, politikos, teologi- 
t sociologijos, švietimo, eduko- 
» ir psichologijos temomis. Po
lams vadovavo organizacinio 
iteto pirmininkas K.Pyragas. 
impoziumo tarybos pirmininkas 

5 V.Landsbergis, per atidarymą 
tikinęs kultūrininkus ir moksli

Maestro Mstislavas Rostropovi
čius po apdovanojimo dėkoja už 
suteiktą garbę.

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) 
nuotr.

mo pamokas Muzikos akademijoje, 
dalyvavo spaudos konferencijoje.

M.Rostropovičius sakė nesijau
čiąs svečiu Lietuvoje - Vilnius jam 
tapęs savu miestu: ir dėl nuolatinių 
ryšių su lietuvių muzikais, ir dėl to, 
kad jis čia yra dirbęs - statė ’los- 
ką“, kai buvo išvarytas iš Maskvos 
Didžiojo teatro. "Toskoje“ dainavo 
jo žmona Galina Višnevskaja ir Vir
gilijus Noreika. 1991 m. sausio 17 d. 
M.Rostropovičius dirigavo Lietuvos 
kameriniam orkestrui San Sebastia
ne. "Koncerto metu man ašaros liejo
si dėl Lietuvos, - prisiminė M.Ros
tropovičius. - Ir savo honorarą pa
skyriau Lietuvai - medikamentams 
pirkti“.

Kalbėdamas apie trylikos metų 
darbą su JAV nacionaliniu simfoni
niu orkestru, M.Rostropovičius sa

ninkus, pasakė, kad tokie lietuvijos 
mokslininkų, kūrėjų susibūrimai tel
kia ne tik specialistus, bet ir visus 
Lietuvoje bei svetur gyvenančius 
tautiečius.

Architektas iš JAV, aštuntojo Pa
saulio lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziumo Tarybos pirmininkas 
A.Kerelis perdavė devintajam sim
poziumui sveikinimus nuo ankstes
niojo simpoziumo rengėjų. 9-asis 
Mokslo ir kūrybos simpoziumas 
ypatingas tuo, kad pirmą kartą orga
nizuojamas ir globojamas Lietuvos 
organizacijų. Taip pat pirmą kartą 
simpoziumo Tarybą sudaro išeivijos 
ir Lietuvos atstovai. Tai dar vienas 
žingsnis, jungiantis išeivius lietuvius 
mokslininkus prie tautos kamieno, 
sakė architektas iš JAV.

Jo žodžiais, šeštasis Mokslo ir 
kūrybos simpoziumas, įvykęs 1989 
m. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte 
ir Jaunimo centre Čikagoje, įnešė 
didelį įnašą į Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymą. Pirmą kartą tada 
jame dalyvavo per 100 mokslininkų 
iš atsikuriančios Lietuvos, didelė jų 
dalis buvo Sąjūdžio atstovai: prof. 

kė, kad per tą laiką šis jo diriguoja
mas orkestras atliko 520 kūrinių, o 
jis pakeitė beveik pusę orkestro mu
zikantų. M.Rostropovičius Stokhol
me ką tik baigė statyti R.Ščedrino 
operą "Lolita“ pagal V.Nabokovo 
romaną ”, Vienoje - A.Šnitkės ope
rą "Džezualda“, Maskvoje - N.Rims- 
kio-Korsakovo "Chovanščiną“.

Ši kelionė į Lietuvą muzikui kiek 
netikėta, nes koncertų grafikas pilnut 
pilnutėlis iki 1998 metų. "Pusėje 
koncertų pasirodau kaip solistas, ki
toje pusėje - kaip dirigentas, - sakė 
M.Rostropovičius. - Iki savo 70- 
mečio svajojau parengti 100 kūrinių 
violončelei premjerų. Jau pralenkiau 
savo planus“.

Vienas svarbiausių dalykų gyve
nime M.Rostropovičiui yra religija. 
”Ji man - kelrodė žvaigždė“. Jis pa
pasakojo, kaip išvarytas iš Rusijos 
nuvyko į Italiją, apsigyveno kuklia
me viešbutyje ir netikėtai gavo kvie
timą pas popiežių Paulių VI. "Ir tas 
susitikimas pakeitė mano gyvenimą, 
- sakė muzikas. Atsisveikindamas 
popiežius pasakė, kad aš teturiu vie
ną problemą: "Jūs jau esate ne že
mėje, o pusiaukelėje ant laiptų tarp 
žemės ir dangaus. Ir kiekvienas jūsų 
žingsnis gali tapti žingsniu aukštyn 
arba žemyn“. Ką tik daryčiau, visa
da prisimenu šiuos žodžius. Kon
certas Lietuvoje — tai žingsnis 
aukštyn“.

M.Rostropovičius pasakė esąs 
sujaudintas viešnage nepriklauso
moje Lietuvoje. ”Aš visada tikėjau, 
kad Lietuva bus nepriklausoma“, - 
pabrėžė Maestro.

Ona Mickevičiūtė

V.Landsbergis, R.Ozolas ir LL Ne
mažąją dalis 1990 m. kovo 11 d. ta
po Lietuvos Nepriklausomybės akto 
signatarais. Lietuvai paskelbus ne
priklausomybę, 7-asis Mokslo ir 
kūrybos simpoziumas įvyko 1991 m. 
Vilniuje.” Tuo metu mes jums lin
kėjome realios Nepriklausomybės, 
įteikėme JAV vėliavą, po kuria jau 
buvo įvykę šeši Mokslo ir kūrybos 
simpoziumai, priminė A.Kerelis.

JAV architektas sakė: ’’Mūsų vi
sų dalyvavimas simpoziume yra 
reikšmingas indėlis, jungiantis viso 
pasaulio lietuvius mokslininkus-
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Lapkričio 29 d. "Europos lietu
vio“ redakcijoje buvo gautas šis laiš
kas (faksu):

"Gerb. p. Dargi, "Europos lietu
vio“ leidėjų, Didžiosios Britanijos 
lietuvių sąjungos ir Lietuvių namų 
bendrovės Direktorių valdybų esu 
įgaliotas Jums parašyti ir perspėti, 
kad:

1. Nuo 1996 m. sausio 1 d. nu
traukiamas "Europos lietuvio“ leidi
mas Vilniuje ir nuo tos dienos netu
rėsite teisės naudotis "Europos lietu
vio“ vardu.

2. Jūs nesate įgaliotas derėtis 
"Europos lietuvio“ leidėjų bei "Eu
ropos lietuvis“ laikraščio vardu ir tu
rite susilaikyti nuo tokios akcijos.

Su pagarba ir geriausiais linkė
jimais“.

Pasirašė Eimutis Šova, DBLS ir 
LNB sekretorius.

P. Eimučio Šovos laiškas gautas 
po to, kai lapkričio 27 d. Lietuvos

Apžvalgininko pastabos

Kur eina Rusija?
Gruodžio 17-osios Dūmos ir kitų 

metų birželio 16-osios Prezidento 
rinkimai Rusijoje - ne šiaip eiliniai 
įvykiai ir demokratijos išbandymai 
didžiulėje savo pasirinkimo tebeieš- 
kančioje valstybėje.

Kritimas į duobę dar nesibaigė. 
Apie stabilizaciją dar tik pradedama 
kalbėti. Per 5 reformų metus Rusija 
prarado 60 proc. savo nacionalinio 
produkto, pramonės gamyba nus
muko 59 proc., žemės ūkio produktų 
gamina 56 proc. mažiau, investavi
mas į ūkį sumažėjo 72 proc.

Net 52 proc. šalies gyventojų 
mano, kad socialistinė sistema buvo 
geresnė, tik 17 proc. pritaria dabarti
nei tvarkai. Nenuostabu, kad daug 
šalininkų turi Visasąjunginės bolše
vikų partijos lyderė Nina Andrejevą. 
"Jeigu mes dalyvautume šiuose rin
kimuose, sako "geležinė Nina“, pri
pažintume iliuziją, kad mūsų šalyje 
galima ką nors pakeisti demokrati
niais metodais“.

Taigi Rusijos laukia labai rimtas 
išbandymas: tinka jai ar netinka de
mokratinė, parlamentinė, daugia
partinė tvarka. Pirmuosiuose Dū
mos ir Prezidento rinkimuose gy
ventojai daug vilčių dėjo į greitą 
gyvenimo pagerėjimą, tačiau to 
nesulaukė. Rinkimai parodys, kas 
svarbiau rinkėjams - laisvė ir de
mokratija su laikinais sunkumais ar 
seno režimo reguliuojamas gyve
nimas.

Rinkėjų abejones labai stiprina 
susiskaldžiusios politinės jėgos, ne
sugebančios veikti vieningai ir pa
rengti priimtinas programas. Rinki
muose dalyvaus net 43 partijos ir 
blokai. Aišku, kad rinkėjams sunku 
tarp jų susigaudyti. Juo labiau kad 
daugelis blokų ir partijų susiformavo 
rinkimų išvakarėse. Jos neturi nei 
gerai parengtų ir visiems žinomų 
programų, nei garsių vadovų. Pa

Respublikos Seimo pirmininkui 
ČJuršėnui buvo įteiktas prašymas 
paremti "Europos lietuvio“ leidybą 
1996 m. Vilniuje. Pono E.Šovos 
laiškas valdybų vardu yra netaktiš
kas, be teisinio pagrindo ir klaidi
nantis. Mano, kaip ir visų vyriau
siųjų redaktorių, pareiga yra visais 
laikais rūpintis skaitytojų ir laik
raščio gerbūviu. Šios pareigos atimti 
negali jokia valdyba. DBLS ir LNB 
valdybos, kaip leidėjai ir darbdaviai, 
gali vyriausiąjį redaktorių atleisti iš 
jo užimamų pareigų, bet negali už
drausti jam tų pareigų vykdyti. P. 
E.Šovos laišku padaryta didelė 
skriauda "Europos lietuviui“ ir jį 
skaitančiai visuomenei. Dabar aišku, 
kad dėl Londono valdybų neapgal
voto žygio EL“ leidyba Vilniuje 
1996 m. nebus tęsiama.

VLDargis 
"Europos lietuvio“ 

vyr. redaktorius

grindinė kova ir trintis vyksta Mas
kvoje - tarp atskirų lyderių, skirtin
gų grupių, o nuošaliuose kampeliuo
se labai sunku numatyti, ką pasirinks 
rinkėjai. Geriausiai žmonės pažįsta 
komunistus. Vietos valdžios rinki
mai kai kuriose Rusijos srityse pa
tvirtino, kad būtent jų kandidatai su
renka daugiausia balsų.

Komunistai tikisi laimėti ir Vals
tybės Dūmos rinkimuose.

Kai prezidentas BJelcinas para
gino daryti viską, kad komunistai 
neateitų į valdžią, komunistų lyderis 
G.Ziuganovas pasakė: "Tai buvo 
puiki mūsų reklama. Reikėtų Jelci
nui už tai nusiųsti dėžę konjako“.

Būtent reklamos dabar stinga vi
soms partijoms ir judėjimams. Per 
televiziją vykstantys partijų atstovų 
ginčai yra labai nekonstruktyvūs, 
populistiniai, dažnai - labai nekultū
ringi, ir dėl to rinkėjai dar labiau su
sipainioja.

Svarbiausi pretendentai į Valsty
bės Dūmą pagal populiarumą dabar 
išsidėsto taip: komunistai tikisi su
rinkti apie 13 proc. balsų, apie 12 - 
"Rusijos bendruomenių kongresas“, 
kuriam vadovauja Jurijus Skokovas 
ir generolas Aleksandras Lebedis; 
12 proc. tikisi ir "Rusijos moterų“ 
judėjimas, po to seka Grigorijaus 
Javlinskio blokas "Jabloko“, dabar
tinio premjero Viktoro Černomyrdi
no "Mūsų namai - Rusija“, Agrari
nė partija, V.Žirinovskio vadovau
jama liberalų demokratų partija, 
buvusio kariškio Aleksandro Ruc
kojaus judėjimas "Deržava“, Jegoro 
Gaidaro partija "Demokratinis Ru
sijos pasirinkimas - susivieniję de
mokratai“.

5 proc. rinkėjų balsų barjerą gali 
peržengti bene 7 partijos. Kitos liks 
už borto. Taigi vargu ar galima tikė
tis ramybės ir stabilumo Rusijoje.

Antanas Šimkūnas

1
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Estija spręs Lietuvos ir Latvijos ginčą
Lietuvos Seimo delegacijos Bal

tijos Asamblėjoje vadovas E. Bič
kauskas neatmetė galimybės, kad 
Taline, 7-ojoje Baltijos Asamblėjos 
sesijoje, teks svarstyti Latvijos ir 
mūsų šalies konfliktą dėl jūros 
sienos.

Lietuvos parlamentarų delegaci
jos vadovas patvirtino, kad Baltijos 
šalių politikai yra svarstę galimybes 
Estijai tarpininkauti sprendžiant 
Lietuvos ir Latvijos "nesusiprati
mą", kilusį Latvijai pasirašius su
tartį su JAV ir Švedijos bendrovė
mis dėl naftos naudojimo toje Bal
tijos jūros šelfo dalyje, dėl kurios 
priklausomybės Lietuva ir Latvija 
dar nesitarė.

Pasiūlymą tarpininkauti Estijai

pateikė Lietuvos ir Latvijos politikai. 
E.Bičkausko teigimu, tai daugiau 
Baltijos Asamblėjos prezidiumo pir
mininko A.Ruutelio iniciatyva.

Lietuvos delegacija Baltijos 
Asamblėjoje yra parengusi kelių 
rezoliucijų projektus, kurios skatintų 
tris Baltijos valstybes geranoriškai 
susitarti dėl sienų Baltijos jūroje, dėl 
Baltijos valstybių sienų kontrolės, 
pabėgėlių ir nelegalių migrantų 
problemos.

Didžioji dalis Taline vykusios 
Baltijos Asamblėjos sesijos buvo 
skirta diskusijoms. Lapkričio 30 d. 
diskutuota apie Baltijos šalių‘saugu
mą ir bendradarbiavimą, o gruodžio 
1-ąją - dėl Baltijos Asamblėjos dar
bo tobulinimo bei tolesnio Baltijos

Asamblėjos ir Baltijos Ministrų Ta
rybos bendradarbiavimo.

Ketinama peržiūrėti Baltijos 
Asamblėjos veiklą, atsižvelgiant į 
tai, kad Baltijos šalių pagrindinis už
sienio politikos tikslas yra narystė 
Europos Sąjungoje. Ketinama svars
tyti siūlymą sudaryti naują komitetą, 
kuris spręstų integravimosi į ES 
klausimus.

Gruodžio 1 d. vakare Estijos sos
tinėje įteiktos Šių metų Baltijos 
Asamblėjos literatūros, meno ir 
mokslo premijos. Baltijos Asamblė
jos mokslo premija apdovanotas 
Lietuvos mokslininkas J.Kulys už 
darbų ciklą fizikinės cheminės bio
logijos srityje.

ELI

Keliais sakiniais

Sutvirtinti Lietuvos ir išeivijos mokslininkų bei 
kultūrininkų ryšiai

Atkelta iš 1 psl.

kūrėjus j vieną bendrą tikslą - siekti 
teisingumo tautoje, ekonominės ge
rovės ir aukšto mokslinio lygio”.

Plenariniuose posėdžiuose daly
vavo daug Lietuvos mokslo ir kultū
ros veikėjų: prof. V.Landsbergis, 
profesoriai S.Ašmontas, K.Glavec- 
kas, V.Grabauskas, B.Juodka, L.Ka- 
džiulis, R.Lekevičius, R.Pavilionis, 
J.Vilemas, E.Vilkas, ministras prof. 
V.Domarkas, buvęs kultūros minist-

ras dr. D.Kuolys, gamtininkas dr. 
E.Vėbra. Energetikos ir ekologijos 
temai skirtame plenariniame posė
dyje turėjo dalyvauti ir gamtosaugi
ninkas iš JAV V.Adamkus.

Paskutinę simpoziumo dieną jo 
dalyvius pasveikino tik iš Švedijos 
grįžęs Prezidentas A.Brazauskas, 
kuris pakvietė visus užsienio tau
tiečius visokeriopai remti Lietuvą.

Simpoziume dirbo ir dvi ”EL” 
korespondentės - Rasa Unt iš Talino 
ir Jūratė Laučiūtė iš Sankt Peter-

burgo. R. Unt pasakė ”EL”, kad 
simpoziumas labai reikalingas ne tik 
Vakaruose, bet ir Rytuose, taip pat 
artimiausioje kaimynystėje, tačiau 
už Lietuvos ribų gyvenantiems lietu
viams. Tai galimybė sužinoti kuo 
daugiau Lietuvos mokslo ir kultūros 
naujienų, suprasti, kokių žinių ir spe
cialistų trūksta gimtajai šaliai.

1997 m. Čikagoje numatoma su
rengti dešimtąjį Pasaulio lietuvių 
mokslo ir kūrybos simpoziumą.

Ona Mickevičiūtė

O V.Landsbergis propaguoja 
M.K.Čiurlionį. Seimo dešiniosios 
opozicijos lyderis išvyko į Sankt Pe
terburgą, kur Kompozitorių namuo
se ketina kalbėti apie M.K.Čiurlionį, 
dalyvauti susitikimuose su visuo
mene ir politikais.
□ Kanados lietuvio projektuotojo 
paroda. Lietuvos architektūros 
muziejuje atidaryta žymaus Ka
nadoje gyvenančio švyturių pro
jektuotojo ir statytojo Juozo Danio 
darbų paroda, kurioje - Juozo 
Danio sukurtų švyturių ir užtvankų 
nuotraukos, projektų fragmentai, 
autentiški dokumentai, vieno iš 
mokslininko pastatytų švyturių 
maketas.
O Koncertai Gudijos lietuviams. 
Lietuvos muzikų rėmimo fondo bei 
Regioninių problemų ir tautinių 
mažumų departamento programą 
"Iš širdies į širdį“, pagal kurią Gu
dijos lietuviams surengta apie dvi
dešimt koncertų, apvainikavo bai
giamieji koncertai Gervėčiuose, Pe
lesoje ir Varanave.
O Ignalinos jėgainė vėl veikia. Vėl 
visu pajėgumu pradėjo veikti lap
kričio 23 d. sustabdytas Ignalinos 
atominės elektrinės antrasis blokas. 
Oficialiai buvo pranešta, kad tada 
’’klaidingai“ suveikė greitaeigė ava
rinio stabdymo sistema, todėl buvo 
nuspręsta pašalinti ’’atsiradusius 
nedidelius defektus“.
O Estija jau oficialiai prašosi į 
Europos Sąjungą. Lapkričio 27 d.

Ekonomikos nesėkmių 
diagnozė: nepajėgūs 

vadovai
"Lietuvos aido“ žurnalisto A.Anskai- 
čio pokalbis su 22 tūkst. savininkų 
atstovu, "Invaldos“ valdybos pirmi
ninku, Lietuvos investicinių kom
panijų asociacijos prezidentu, eko
nomikos mokslų daktaru Stasiu 
Poškumi apie mūsų pramonės plė
tojimo perspektyvas.

Mūsų šalyje yra apie 200 inves
ticinių akcinių bendrovių (IAB). 
Viena stambiausių ir seniausiai 
veikiančių - IAB "Invalda", jun
gianti apie 22 tūkst. akcininkų.

- Jūsų bendrovė kasmet akci
ninkams išmoka dividendus. Nuo 
ko priklauso: laimingo atsitiktinu
mo ar gero ekonominio darbo?

- Pirkome akcijas tų įmonių, ku
rios, mūsų nuomone, galėjo dirbti 
rinkos sąlygomis. Vengėme siauros 
specializacijos. Iš viso dalyvavome 
privatizuojant apie 100 objektų. 
Dabar pasilikome 20 įmonių, ku
riose turime kontrolinį akcijų pake
tą, ir dar 20 įmonių, kuriose turime 
tiek akcijų, kad galime daryti įtaką.

- Kokie IAB veiklos principai, 
kokią įtaką galite daryti įmonėms?

- Mes atstovaujame savininkų 
interesams. I kasdieninį vadovų 
darbą nesikišam, svarbiausia - san
tykiai su įmonių vadovais. Jie pra
ėjo įdomią transformaciją. įmonių 
vadovai patys suprato, kad nors ga
mybos šakos skirtingos, bet yra 
daug bendrų klausimų: įstatymų 
laikymasis, apyvartinių lėšų panau
dojimas, mokesčiai - krūva prob
lemų, kurias reikia spręsti kvalifi
kuotai, vieningai. Sovietiniais lai
kais vadovai buvo karaliukai, dabar 
atsirado savininkas, šiuo atveju 
IAB, ir su ja reikia skaitytis.

- Kokios svarbiausios spręsti
nos mūsų pramonės problemos?

- Jų yra keletas, o pirmoji - fi
nansų. įmones gniuždo apyvarti
nių lėšų trūkumas. Imti mūsų ko-

inercinių bankų kreditą - tai malti 
vandenį. Kol nebus normalių, su 
nedidelėm palūkanom kreditų, tol 
daugelis įmonių vargs, merdės. 
Reikia Vyriausybei ryžtis išspręsti, 
ką daryti su infliacinėmis skolomis, 
atsiradusiomis ne dėl įmonių kaltės, 
bet įmones smaugiančių, varančių į 
bankrotą. Kas valstybei naudin
giau: ar tas skolas nubraukti ir ma
tyti tų įmonių vystymosi perspekty
vą, ar įmones paleisti į bankrotą. 
Tada be darbo lieka šimtai arba 
tūkstančiai žmonių. Tuos bedarbius 
reikės išlaikyti, kitaip sakant, vėl 
"pakabinti“ ant valstybės biudžeto. 
Aš nekalbu apie įmones be jokių 
perspektyvų, šiuo atveju neverta 
pratęsti agonijos.

Mes per savo kvailą lietuvišką 
charakterį nepasinaudojome pirmų
jų nepriklausomybės metų galimy
bėmis. Tada visas pasaulis buvo pa
siryžęs mums padėti. Reikėjo pačio
je pradžioje atrinkti 1000-2000 per
spektyvių jaunų specialistų, pasiųsti 
mokytis į užsienį rinkos 
kos. Šiandien būtume ture 
rą šimtų gabių vadovų, gerą kadrų 
rezervą. Pirmaisiais metais užsienio 
šalys su malonumu būtų priėmę ir 
mokę nemokamai. Dabar, kai eufo
rija praėjo, už viską reikia mokėti di
delius pinigus. Estai šiuo požiūriu 
buvo sumanesni.

Iki šiol Lietuvoje neturime nei 
vieningos politikos, nei centro, kuris 
rengtų vadovus. Neturim gero finan
sų valdymo, vadybos specialistų, tei
sininkų. Dabar reikia pasirašyti kon
traktą su užsienio firma, beje, ne visi 
dori atvažiuoja, įrašo į sutartį lyg ir 
nežymų straipsnelį, o paskui, žiūrėk, 
visa sutartis - šuniui ant uodegos. O 
įmonių teisininkai to nepastebi.

Iki šiol Lietuva neturi progra
mos, valstybės politikos, kaip ruošti 
žmones siekti valstybės tikslų. Vy
riausybės keičiasi, lopome skyles 
šiandienines, o nežiūrime į ateitį. 
Šią mūsų bėdą pabrėžia ir užsienio 
specialistai.

> ekonomi- 
turėję bent po-

Teroras nesibaigia: 
susprogdinta įmonė 

Šventojoje
"Lietuvos ryte“ (11 27 ) apie tai rašo 
A.Ziabkus.

Lapkričio 26 d. naktį Lietuvos 
pajūryje nugriaudėjo galingas spro
gimas. Sprogimo banga Šventojoje 
suniokojo uždarosios akcinės bend
rovės ’’Pajūrio žuvis“ žuvies cechą. 
Nuo šių metų birželio mėnesio patal
pos nuomoja bendroji Lietuvos ir 
Olandijos įmonė ’Tobesa“.

Naktį į nuniokotą žuvies cechą 
atvykęs Olandijos firmos atstovas 
pareiškė, kad Lietuvoje nebėra pras
mės investuoti lėšų. Jis sakė, kad ša
lyje, kurioje siautėja teroristai, šios 
firmos filialo nebebus.

"Tobesa“ iš Lietuvos žvejų su
pirkdavo žuvis, jas šaldydavo ir 
eksportuodavo į Olandiją. Sprogi
mas labai sukrėtė šio cecho darbi
ninkus. Pasak vienos Šventosios gy
ventojos, darbu pas olandus žmonės 
buvo labai patenkinti. Praėjusį mė
nesį čia dirbę žmonės gavo po 700- 
750 litų. Jeigu firma iŠ tiesų nutrauks 
savo veiklą Lietuvoje, be darbo liks 
40 žmonių, o žvejai nebeturės kam 
pelningai parduoti žuvų.

Bendroji Lietuvos ir Olandijos 
įmonė ’Tobesa“ patyrė didžiausius 
nuostolius.

Vien žuvims šaldyti reikalingo 
ledų gamybos generatoriaus vertė 
yra 60 tūkst. Vokietijos markių. 
Olandijos firmos atstovas nuostolius 
iš pradžių įvertino apie 500 tūkst. 
litų.

UAB "Pajūrio žuvis“ direktorius 
V.Petkus savo nuostolius įvertinti 
nesiryžo. Tačiau, anot jo, apgriau
tam cechui suremontuoti reikės ge
rokai daugiau negu 100 tūkst. litų.

Bylos tardytojas J.Girdenis nuro
dė dvi įmonės susprogdinimo versi
jas: reketą arba konkurentus.

Sprogimo epicentras buvo cecho 
viduje. Nustatyta, kad į bendrovės 
teritoriją ąalima patekti per Švento
sios upę. Žuvies cecho durys nebu
vo išplėštos. Kol kas dar nebuvo ži
noma, ar nakčiai jos iš viso buvo 
užrakintos.

B.Šleževičienė: žinojau, 
kad vyras gyvens karjerai
"Lietuvos ryte“ (11 25) R. Karmazai
tės pokalbis su B. Šleževičiene.

Birutė Milkevičiūtė-Šleževičie- 
nė, gimusi Kaišiadorių rajono Užgi
rėlio kaime, mokėsi Kauno politech
nikos instituto Mechanikos fakul
tete. Antrajame kurse susipažino su 
savo būsimuoju vyru. Šiuo metu 
B.Šleževičienė nedirba, dalyvauja 
labdaringuose renginiuose, surengė 
keletą priėmimų menininkams.

Birutė ir Adolfas Šleževičiai turi 
dvi dukras - 11 metų Aistę ir 24 
metų Kristiną Navickienę, kuri au
gina dvejų metų sūnų. Dukters vyras 
Mindaugas Navickas dirba vienoje 
Kauno firmų.

Lietuvos premjero šeima gyvena 
Vilniuje, Turniškėse, triaukščiame 
name, už kurį moka nuomą. Anot 46 
metų B.Šleževičienės, šiame name 
viskas yra valdiška. ’’Mūsų yra tik 
paveikslai, muzikinis centras ir ra
gai“, - parodė šeimininkė į virš židi
nio pakabintus briedžio ragus ir pa
tikslino, kad tai jos vyro, medžioto
jo, trofėjus.

- Kaip nepasitikėjimo Vyriausy
be svarstymą vertinate Jūs, premjero 
žmona?

- Manau, kad kiekvienas žmogus 
turi atsakyti už savo poelgius. Jei ką 
nors darė ne taip, jis turės palikti tą 
postą. Man nesvarbu, kokia politinė 
partija valdo šalį. Kiekvienas turi 
gyventi jam skirtą gyvenimą, ne
kaltinti kitų, o garbingų tikslų siekti 
garbingomis priemonėmis. Tik Die
vas gali teisti žmones, o jis tai daro, 
tik mes nesuvokiame, kada tai vyks
ta ir kokiomis priemonėmis.

- Jūsų dukteris trikdo tėvo pa
dėtis?

- Vyresnioji dukra Kristina nesi- 
didžiuoja šia padėtimi. Kristina aug
dama mažai bendravo su tėvu, tačiau 
dabar jų santykiai labai geri. Mažajai 
Aistei tėvo labiau reikia. Vaikai nori 
turėti paprastus tėvus.

- Ar jūs skaitote Jaikraščius?
- Negaliu pasakyti, kad neseku 

Lietuvoje ar pasaulyje vykstančių 
įvykių. Anksčiau diena prasidėdavo

\99.

c F
Estijos ambasadorius Europos Są
jungoje K.Kulas Ispanijos atstovui 
įteikė oficialią Estijos paraišką dėl 
tikrosios narystės Europos Sąjun
goje. Ji bus perduota Ispanijos už
sienio reikalų ministrui Ch.Solanai 
- dabartiniam ES Ministrų Tarybos 
prezidentui.
O Lietuvių klubas Varšuvoje. Lietu- 
vos ambasadoje Lenkijoje susirinkę 
Varšuvoje besimokantys Lietuvos^ 
studentai įkūrė savo klubą.
□ Jaunimas nori padėti varguo-
Hams. Į Šiaulių gatves su aukų dė-’ . 
žutėmis išėjo moksleiviai, studen-’£J 
tai, Raudonojo Kryžiaus draugijos 
aktyvistai, draugijos iniciatyva pra-^ 
dėję visą savaitę truksiančią akciją j 
"Ištieskime pagalbos ranką vargs-’ 
tantiems“. , ,
O Lietuviai stebėjo rinkimus Balta- 
atsijoje. Europos Tarybos siuntimu^ 
stebėti Baltarusijoje vykstančių“. 
Parlamento rinkimų išvyko Šeimoj 
nariai A.Saudargas ir E.Zingeris.
O Kariai prisiekė Gedimino kalno 
papėdėje. Lapkričio 25 d., iškart55 
po Kariuomenės dienos švenčių,. 
sostinės Katedros aikštėje buvo510 
prisaikdinta daugiau kaip 300 Lie-’J5 
tuvos vidaus reikalų ministerijos“’6 
vidaus tarnybos antrojo pulko5 
karių.
□ Biliardo čempionatas vyks ir^ 
Lietuvoje. Lietuvos biliardo fede-jel 
racijos prezidentas V.Končius pra-® 
nešė, kad Tarptautinė biliardo aso
ciacija kitų metų balandį Vilniuje,JV< 
"Gintaro“ viešbutyje, rengia pa-^n 
šaulio biliardo ("piramidės“) čem-JV( 
pionatą.
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spaudos apžvalga, bet šiuo metu 
dienraščius vartau gana retai.

- Tačiau Jus turbūt aplanko ir 
liūdnos mintys?

- Šis gyvenimo tarpsnis reika
lauja iš manęs daug jėgų. Lyg ir tu
riu viską, tačiau, kita vertus, nega
liu gyventi tokio gyvenimo, kokio 
noriu. Tačiau jei kankinsiuosi, vis 
tiek žinau, kad nieko nepakeisiu.

Galvoju kada nors parašyti 
knygą - apie tai, ką teko išgyventi. 
Esu laiminga dėl to, kad niekas ne
žino, kas vyksta mano viduje. Ta
čiau į šiuos įvykius turi pažvelgti iš 
šalies. Knyga kol kas tik svajonė. 
Nežinau, ar man bus lemta ją įgy
vendinti, ar ne.

- Valdžioje esančių žmonių as
meninis gyenimas - neišsenkantis 
šaltinis įvairioms paskaloms. Ar 
esate jų girdėjusi apie savo šeimą?

- Neturiu artimų draugių, todėl 
gandai manęs nepasiekia.

- Jūsų turbūt dažnai klausia, 
kaip susipažinote su Adolfu Šleže
vičiumi?

- Ši pažintis - tai lemtis. Jau 
tuomet prasidėjo kelias į dabartinę 
padėtį. Atrodo, kad paslaptinga 
jėga verčia būti kartu. Neturi kito (į, 
pasirinkimo.

- Jūsų šeima ir visuomeninis 
gyvenimas trukdo vienas kitam?

- Anksčiau neturėjau pasirinki- tt 
mo. Dabar turiu - susiplanuoju 
laiką taip, kad netrukdytų. Mažajai 
dukrai būtų geriau, kad daugiau lai
ko praleisčiau su ja, tačiau visuo
meninis gyvenimas man reikalin
gas. Ramiai jaučiuosi tik tuomet, 
kai žinau, kad mažoji duktė paval
giusi, ja pasirūpinta. Turiu moterį, 
kuri man padeda.

- Ar Jums kartais trūksta vyro 
šalia?

- Žinai, kad taip negali būti, ieš- oj 
kai vidinių resursų, kaip pačiai iš
spręsti problemą.

- Ar švenčiate Šeimos šventes 
kartu?

- Visas vyro gyvenimas paskir
tas karjerai. Kiek galėdamas jis 
stengiasi būti visose šeimos ii 
šventėse. 3
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EUROPOS LIETUVIS

Sį Ministras
in-

j neatstatydintas
>os

Konservatorių desantas Jurbarke

prezidentūroje
^Lapkričio 28 d. A.Brazauskas pri- 

osmė Egipto Arabų Respublikos am- 
asadoriaus Lietuvai Tahero Chalifo 

te';aliojimus.
ptime
los • •►Statistikos departamento direkto- 
d'js K.Zaborskas per Seimo Kon

servatorių frakcijos surengtą disku- 
6 'ją pripažino, jog Vyriausybė su
kastojo statistikos duomenis apie 
pilies 1993 m. bendrąjį vidaus pro- 
x.jiktą (BVP). Konservatoriai nese
kai keltoje interpeliacijoje kaltino 

Ų.Šleževičiaus vadovaujamą Vy- 
, lusybę, jog jos darbo metais ša- 
a°es gyvenimo lygis nuolat smuko.
• \mjeras pateikė šūsnį statistikos. 
va:imo nariams pateiktose statisti-
• » pažymose buvo nurodyta, jog 
■e lies 1993 m. BVP smuko 16 proc. 
k et konservatoriai Statistikos de-

utamento atsakaitose rado, kad 
. maišiais LDDP valdymo metais 

j etuvos BVP smuko net 24 proc. 
raai kur nurodoma net 27 proc.). 
,o Zaborskas pripažino, jog jo va-
• ivaujamas departamentas pateikė 
jajriausybei ne tuos skaičius, kurie 
mjvo paskelbti Seimo nariams.

Seimo dešiniosios opozicijos ly- 
__iis V.Landsbergis lapkričio 27 d. 
u reiškė, kad Maišiagaloje pasirašy- 
i Lietuvos ir Latvijos prezidentų 

ir Brazausko ir G.Ulmanio susitari
ąs dėl jūrų sienos turi būti denon- 

irtas. Tai būtina padaryti adekva- 
į lygiu, pabrėžė jis.
’Lapkričio 27 d. Seimo pitminin- 

0 s ČJuršėnas teigė, kad per praėju- 
įs js trejus metus daugiausia siūlymų 

teikė Socialdemokratų frakcija, 
tį ižiau - Konservatorių, Demokratų 
į Krikščionių demokratų frakcijos.
,/Lapkričio 28 d. Seime svarstyta 
H serpeliacija vidaus reikalų minist- 
j iR.Vaitekūnui baigėsi be rezulta- x iR.Vaitekūnui baigėsi be rezulta- 
k Išdalinus 56 slapto balsavimo 

įletenius už tai, kad būtų pareikš- 
nepasitikėjimas ministru, balsa- 
44, prieš - 9 Seimo nariai. 3 biu- 

’ teniai buvo sugadinti. LDDP 
ikcija, išskyrus kelis jos narius, 

? Isavime nedalyvavo. "Interpelia- 
' a nesiekiame jokių politinių tiks- 
1 o tik norime atstatydinti susi- 
mpromitavusį pareigūną“, sakė 
oasitikėjimo rengėjas S.Pečeliū- 
j. Pasak jo, remiantis šalies 
institucija, vidaus reikalų siste- 

uti gali vadovauti tik civilis as- 
Sprendimo raktas, sakė prieš 

a 'ravimą Seimo narys, yra LDDP 
0 ikcijos vadovų rankose, ir pakvie- 
Ivaldančiąją frakciją ’’garbingai 

s tikyti šį demokratijos egzami- 
f. R.Vaitekūnas pripažino, jog 

-Apeliacijoje keliamos problemos 
t iesų yra aktualios, tačiau pagei- 
i vo, kad jos būtų nagrinėjamos ir
- tndžiamos objektyviai. Pasak jo, 
-binogeninė padėtis Lietuvoje
- a išskirtinė - ji panaši kaip ir ki- 
, t pokomunistinėse šalyse. ”In-
- peliacija - normali ir teisėta Sei- 
, narių teisių išraiškos forma. Ta

rt, kita vertus, kokie jos autorių
> 'lai ir norai“? - lapkričio 29 d.

DP frakcijos spaudos konferen-
- >je klausė R.Vaitekūnas. Jis pri- 
-Šno, kad Lietuvoje vyrauja fi
ziniai skandalai. Prieš 2-3 me-

;, kai šalyje pradėjo steigtis ko
biniai bankai, niekas nežinojo,

- po kelerių metų bus tiek daug 
i butų žmonių. Tačiau, anot mi
s'to, ministerijos institucijos ne

Ma fiziškai pajėgios susidoroti 
Jdarbu. Seimo LDDP frakcijos 
b AJvaškevičiaus manymu, in

terpeliacija R.Vaitekūnui ir posėdis 
Seime - ’’nereikalingas laiko gaiši
nimas“. Svarstymo metu nebuvo 
pateikta jokios gilesnės analizės - 
tik iškarpos iš laikraščių ir doku
mentų citatos. Akivaizdu, kad buvo 
norima susitvarkyti su neparankiu 
ministru, sakė A.Ivaškevičius.

Seimas lapkričio 28 d. priėmė re
zoliuciją, kurioje pasiūlė Preziden
tui kuo greičiau teikti Seimui rati
fikuoti 1982 m. gruodžio 10 d. su
darytą Jūrų teisės konvenciją. Re
zoliucijoje siūloma Vyriausybei ir 
Valstybinei komisijai Lietuvos 
valstybės sienai delimituoti ir de
markuoti bei ekonominei zonai 
Baltijos jūroje nustatyti jau dabar 
vadovautis 1982 m. Jungtinių Tau
tų jūrų teisės konvencijos nuosta
tomis.

Tėvynės sąjunga (Lietuvos kon
servatoriai) nepalaikys Seimo nario 
K.Antanavičiaus ir iniciatyvinės 
grupės siūlymo surengti referendu
mą dėl valstybės tibunolo steigimo, 
valstybės valdymo aparato maži
nimo, lapkričio 29 d. pareiškė Kon
servatorių frakcijos atstovas Seime 
EJarašiūnas. Teisės požiūriu re
ferendumas ydingas, o visuomeni
niu - žalingas, sakė jis. Referendu
mui teikiami klausimai, pasak 
E.Jarašiūno, nenumato, kaip spręsti 
pagrindines valstybės problemas.

Lenkų parlamentarų delegacija, 
kuri lankėsi Lietuvoje, pripažino, 
kad mūsų šalyje švietimo srityje iš 
esmės nėra Lietuvos ir Lenkijos 
tarpvalstybinės sutarties pažeidimų, 
lapkričio 29 d. Seime pareiškė Lie
tuvos ir Lenkijos parlamentinės 
grupės vadovas, Seimo narys 
V.Plečkaitis. Jis pasigedo valstybės 
politikos, Vilniaus krašte įgyvendi
nant Valstybinės kalbos įstatymą, 
skiriant tam lėšas. Lietuvos lenkų 
sąjungos pirmininkas R.Maceikia- 
necas, Lietuvos lenkų rinkimų akci
jos pirmininkas J.Senkevičius dau
geliu atvejų, jo nuomone, nepagrįs
tai juodina lenkų padėtį Lietuvoje. 
**• Lapkričio 30 d. Seimo delegaci
jos Europos Tarybos (ET) Parla
mentinėje Asamblėjoje vadovas 
A.Gricius Kopenhagoje dalyvavo 
Europos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos Politikos reikalų komi
teto posėdyje. Jame svarstyti Ru
munijos parlamentaro Dž.Frundos 
memorandumo dėl Lietuvos įsipa
reigojimų, priimtų stojant į ET, 
vykdymo bei galimo Rusijos įstoji
mo į ET, kuriam prieštarauja Lietu
va, sausio mėnesį klausimai.
Vyriausybėje

Lietuvai suteiktas stebėtojos sta
tusas Tarptautinėje migracijos or
ganizacijoje. Tai nutarta lapkričio 
28 d. Ženevoje įvykusiame organi
zacijos tarybos posėdyje, kuriame 
dalyvavo ir kalbėjo Lietuvos amba
sadorius JTO skyriuje Ženevoje 
N.Prielaida.
‘•Lapkričio 30 d. Vyriausybė prita
rė Laisvųjų ekonominių zonų pa
grindų įstatymo pakeitimams ir pa
pildymams. Laisvąsias ekonomines 
zonas nori kurti Šiauliai, Klaipėda 
ir Kaunas. Posėdyje pareikšta, jog 
Vyriausybė siekia, kad visi energi
jos vartotojai iki kitų metų birželio 
30 d. sumokėtų savo skolas energe
tikos sistemai. Vartotojai valsty
binei energetikos sistemai (LVES) 
už šilumos ir elektros energiją lap
kričio 1 d. buvo skolingi beveik 215 
mln. litų. LVES Ignalinos atominei 
elektrinei skolinga 138 mln. litų.

Ona Mickevičiūtė

Politiniai laužai Lietuvoje dega 
neužgesdami. Pakurstė juos Lietu
vos demokratinė darbo partija, ku
rios atstovas Seimo narys Vytautas 
Juškus pranešė tautai apie konserva
torių rengiamą "perversmą“. Kon
servatoriai pareiškė nepasitikėjimą 
Vytautu Juškumi. Partijos draugai jį 
apgynė. Tada Tėvynės sąjunga (Lie
tuvos konservatoriai) pareiškė nepa
sitikėjimą LDDP Vyriausybe. Inter
peliacijos svarstymas Seime sujudi
no visą Lietuvą. Valdančioji partija 
prisakė savo frakcijai Seime nebal
suoti dėl interpeliacijos Vyriausybei. 
Tą patį jinai paliepė LDDP frakcijos 
Seime nariams, kai buvo svarstomas 
nepasitikėjimas vidaus reikalų mi
nistru Romasiu Vaitekūnu. Nors kri
minogenine padėtimi Lietuvoje dar
bo partijos nariai ir nėra patenkinti: 
komanda gina komandą.

Visas tas politinis pagyvėjimas 
krašte rodo artėjant Seimo rinkimus. 
Kuriasi naujos keistos partijos, refe
rendumą rengia grupė draugų, pasi
sakančių už Tribunolo įsteigimą 
Lietuvoje. Tai negali nejaudinti 
žmonių. Jie jau nebesusigaudo si
tuacijoje.

Pasikalbėti su rinkėjais, paaiškin

’’Kariui“ Lietuvoje - jau penkeri
Gruodžio 4 d. Lietuvos krašto ap

saugos ministerijos žurnalas "Ka
rys“ atšventė gyvavimo penkmetį. 
Pirmasis grįžusio į Lietuvą žurnalo 
numeris pasirodė 1991 m. sausį.

Pirmą kartą "Karys“ buvo įsteig
tas 1919 m. Lietuvoje, o 1941 m. so
vietų uždraustas. 1950 m. jis buvo 
atgaivintas JAV ir leistas ten iki 
1990 metų. Nuo 1990 m. "Karys“ 
leidžiamas Lietuvoje. 1990 m. žur
nalą palaimino tuometinis krašto ap
saugos departamento direktorius, 
vėliau - ministras Audrius Butkevi
čius. Jis buvo ir "Kario“ redakcinės 
tarybos pirmininku. Redaktoriumi 
iki 1993 m. dirbo žinomas žurnalis
tas Bronius Čekanauskas, dabar - 
Kęstutis Vincentas Starinskas, bu
vęs motorizuotos brigados "Geleži
nis vilkas“ spaudos atstovas.

Dabar "Karys“ yra spalvotas žur
nalas, turintis apie 200 prenumerato
rių užsienyje. Daugiausia jį skaito ir 
remia nepriklausomos Lietuvos ka

Dzūkijos kunigo atminimui
Dzūkijoje, Lazdijų rajone, Krikš

tonių bažnyčios pasienyje yra kuk
lus antkapis ir paminklinė lenta: 
”Kun. Jonas Reitelaitis, 1884 11- 
1966 11 30“.

Tai buvo neapsakomo gabumo ir 
darbštumo žmogus. Krikštonyse 
pastatė bažnyčią, kleboniją, visus 
ūkinius trobesius, du mokyklos pas

Žiemos laikotarpiu nepamirškite!

TREJOS DEVYNERIOS
(Įvairių vaistinių augalų mišinys) 

Pokelis su pristatymo išlaidomis 5.50.

BALTIC STORES & CO.,
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB. Tel. 0181 460 2592

ti padėtį krašte, atsakyti į klausimus 
- tokį uždavinį sau kėlė ir Tėvynės 
sąjungos dienų Jurbarko rajone daly
viai. Susitikti su gyventojais atvyko 
Seimo nariai LAndrikienė, N.Am
brazaitytė, A.Vaišnoras, V.Žiemelis, 
V.Lapė, G.Vagnorius, Nepriklauso
mybės akto signatarė N.Oželytė, 
grupė žemės ūkio specialistų. Jur
barkiečių nuomone, būtų gerai, jei į 
Seimą būtų renkamos ne partijos, 
bet asmenybės, nors jos vėliau ir 
susiburtų į partijas. Susitikimą ste
bėję žmonės pritaria minčiai, kad 
ministerijose per daug darbuotojų, 
kurie nesaugo savo darbo vietų, 
dirba atžagariai, nedėmesingi žmo
gui, todėl darbuotojų skaičių aukšto
se instancijose reikėtų mažinti. Kon
servatoriai linkę mažinti pačių min
isterijų skaičių.

Žmones spaudžia kasdieniai rū
pesčiai. Socialiai remtini žmonės (o 
jų Lietuvoje apie 80 proc.) laukia, 
kada valdžia sumokės jiems žadėtas 
kompensacijas už kurą. Vienas jur
barkietis skundėsi, kad negali įsives
ti elektros, nes jo, kaip politkalinio, 
trobelė pastatyta savavališkai, ka
dangi valdžia jam nedavė sklypo, o 
dabar neįveda elektros, todėl tenka 

riuomenės atsargos karininkai. Ilga
metis "Kario“ redaktorius Z.Rauli- 
naitis iš JAV iki šiol remia savo žur
nalą. Nepamiršta mėgiamo leidinio, 
nuolat jam rašo ir S.Prakapas iš Ka
nados.

"Karyje“ buvo atspausdinti nie
kur iki tol neskelbti generolo S.Raš
tikio raštai apie kariuomenę. Pulk. 
S.Knezys ne viename numeryje aiš
kino karo Čečėnijoje strategiją ir 
taktiką. Žurnale nuolat rašoma apie 
Lietuvos ir jos kariuomenės istori
ją, skelbiami atsargos karininkijos 
atsiminimai, pasakojama apie gin
klus ir dabartinės Lietuvos kariuo
menės gyvenimą. Nemažai vietos 
skiriama Krašto apsaugos minister
ijos veiklai, Taikos palaikymo misi
jų buvusioje Jugoslavijoje daly
viams - LITPLA būriams, užsienio 
šalių gynybos ministrų ir kariuome
nių vadų viešnagėms, Baltijos šalių 
bendro bataliono BALTBAT kūri
mui. 1991-1993 m. "Karys“ daug 

tatus, lentpjūvę. Šiuos pastatus pats 
statė, pats ir projektavo. Kunigas gy
dė ir žmones. Bet svarbiausias 
J.Reitelaičio darbas - Lietuvos pra
eities tyrinėjimas, kraštotyra. Kuni
go rankraštinis palikimas - apie 300 
knygų, kai kuriose yra po 500 pus
lapių. Autorius plačiai naudojosi se
novės archyvais. Dabar kun. J.Reite

šviestis balana, nes Jurbarko rajone 
neprekiaujama žibalu. Iki šiol ne
pripažinti testamentai, kuriais mir
dami šeimos galvos palikdavo savo 
vaikams žemę, nes anuomet notarai 
neturėjo teisės tokių testamentų 
tvirtinti.

Laikai keičiasi - tvarka ta pati.
Dieną pabendravę su rajono gy

ventojais, vakare Seimo nariai susi
tiko su Jurbarko miesto gyventojais. 
Prigūžėjo pilnutėlė kultūros rūmų 
salė. Nuotaikingą pranešimą apie 
padėtį Lietuvoje perskaitė ir bandė 
paaiškinti, kodėl jinai tokia. Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
valdybos pirmininkas Gediminas 
Vagnorius. Paskui beveik dvi valan
das Seimo nariai atsakinėjo į gausy
bę jurbarkiečių klausimų.

Pamąstyti, kodėl Lietuvoje 
įtempta ekonominė padėtis, jurbar
kiečiai gali ir dabar, nes kiekvienam 
susitikimo dalyviui buvo įteiktas 
bukletas "Stabdyk korupciją!" 
(LDDP valdymas: 1992 11 25-1995 
10 15), kuriame surašyti LDDP ko
rupcijos ir kiti skandalai. Tai kaltina
masis aktas valdančiajai partijai.

Adolfas StrakSys

pasakojo apie išvedamą iš Lietuvos 
Rusijos kariuomenę. Dabar, nors pa
sieniečiai, vidaus tarybos kariai, šau
liai, savanoriai, gaisrininkai dirba sa
varankiškai, kiekviename numeryje 
rasime straipsnių apie juos.

Žurnalą jo leidėjai nemokamai 
siunčia Rytų Lietuvos gyventojams, 
Lietuvos mokykloms, kad jaunimas 
galėtų susipažinti su savo krašto ka
riuomenės istorija.

Prieš jubiliejų leidinyje pasirodė 
nuo 1990 metų "Karyje“ dirbančios 
T. Blaževičienės atsiminimai apie 
tai, kaip Lietuvai paskelbus nepri
klausomybę ir sovietų kariuomenei 
per Sausio 13-osios įvykius užėmus 
redakcijas, "Kariui“ teko dirbti "po
grindyje“.

"EL“ ir "Karys“ nuolat bendra
darbiavo, parėmė vienas kitą rekla
ma. ”EL“ sveikina kolegą "Karį“, 
grįžusį iŠ tremties į Lietuvą, penkių 
metų naujojo gyvenimo sukakties 
proga. ELR 

laičio palikimas saugomas Lietuvos 
Mokslų Akademijos bibliotekoje.

Lapkričio 26 d. įvyko J.Reitelai
čio gimimo dienos paminėjimas. Jo 
pastatytoje mokykloje istorikas ir 
kraštotyrininkas B.Kašelionis ap
žvelgė klebono darbus. Dainininkas 
D.Sadauskas atliko M.K.Čiurlionio, 
Maironio, A.Baranausko, Č.Sas- 
nausko, V.Kudirkos kūrinius. Kon
certinę programą solistas susiejo su 
istorija ELI
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Transportas

’’Balt Rail“ projektas žengia 
pirmuosius žingsnius

"EL“ jau buvo rašyta apie mintį 
Lietuvoje įgyvendinti "Balt Rail 
2000" projektą, pagal kurį laipsniš
kai bus sutvarkytas geležinkelių 
tinklas Rytų Europoje.

Ateityje Europoje bus milžiniš
kas tinklas, jungiantis Vakarus su 
Rytais arba Rytus su Vakarais, 
magistralės Berlynas-Varšuva- 
Maskva/S.Peterburgas ir Praha- 
Krokuva-Kijevas/Doneckas. Pirmas 
žingsnis galėtų būti ruožo nuo 
Frankfurto prie Oderio į Varšuvą 
perstatymas. Šiam tikslui į 160 
km/val važiuojamąjį ruožą Lenkijos 
geležinkeliai iki 1997 m. investuoja 
maždaug milijardą EKU. Užsimota 
ne tik perstatyti atskirus ruožus, bet

planuojama, kaip tiesti didelio grei
čio ruožus, kuriais traukiniai važiuos 
iki 300 km/val greičiu. Tokiems ke
liams priskirtinas didelio greičio 
ruožas Berlynas-Varšuva- Minskas 
-Maskva ir ruožas į Baltijos šalis. Jis 
baigtųsi Rygoje arba Taline, o atski
ra šaka pasiektų S.Peterburgą. Šį 
planą įgyvendinti reikia iki 2000 m.

Specialistai jau apvažiavo Balti
jos šalių geležinkelius, kuriais nu
matoma iki 2000 metų vežti kelei
vius 200 km/val ir didesniais grei
čiais. Po to įmonės "Lietuvos gele
žinkeliai“ generalinėje direkcijoje, 
pasitarime, aptartas būsimos rekon
strukcijos kainos, tartasi dėl finansa
vimo.

Geležinkelininkai COTIF 
asamblėjoje

Lapkričio 14-16 d. Berne (Švei
carija) vyko COTIF asamblėja, ku
rioje dalyvavo ir specialios paskir
ties akcinės bendrovės "Lietuvos ge
ležinkeliai“ generalinis direktorius 
Stasys Labutis. Lietuva į Tarptauti
nio susisiekimo geležinkeliais kon
venciją (COTIF) priimta nuo šių 
metų lapkričio 1-osios ir kaip tikra

sis konvencijos narys dalyvauja 
asamblėjos darbe bei turi balsavimo 
teisę. Lietuva pirmoji iš buvusių 
SSRS respublikų tapo šios tarptauti
nės konvencijos nare. Įstoti į šią or
ganizaciją padėjo Lietuvos garbės 
konsulas Austrijoje, "Lietuvos gele
žinkelių“ atstovas Austrijoje profe
sorius Kurtas Špera.

Amerikiečių firma pristatė 
gaminius geležinkeliams

Lapkričio 13 d. iš Bruklino į spe
cialios paskirties akcinę bendrovę 
"Lietuvos geležinkeliai“ atvyko 
JAV firmos "Vektor International, 
INC“ atstovai: prezidentas Raffaelis 
Bliacheris ir firmos atstovas NVS 
šalyse Sergėjus Žarinovas bei Kana
dos firmos "Cleaning Products Ltd“ 
viceprezidentas Johnas A.Pederse- 
nas. Firmų atstovai supažindino 
"Lietuvos geležinkelių“ specialistus 
su savo firmų veikla, gaminamais 
įrengimais.

Specialios paskirties akcinės ben
drovės "Lietuvos geležinkeliai" 
technikos tarnybos viršininkas 
V.S.Trumpa papasakojo, kad bend
rovė artimiausiu metu numatė pa
skelbti konkursą vagonų dažymo 
technologijai ir įrengimams pirkti, 
todėl užsienio firmos ir skuba į Lie

tuvą su pasiūlymais. Savo technolo
giją ir produkciją jau demonstravo 
Suomijos firmos. Amerikiečių firma 
šiandien supažindino su vagonų plo
vimo technologija bei įranga, be to, 
"Vektor International, INC“ dar ga
mina kelių geometrijos matavimo 
prietaisus, kelių priežiūros mašinas 
ir tepimo sistemas. Kanados firma 
reklamuoja savo vagonų dažymo 
technologiją bei įrangą. Lapkričio 
14 d. firmų specialistai susitiko su 
"Lietuvos geležinkelių“ tarnybų ir 
skyrių vadovais, aptarė reikalingos 
įrangos kiekius bei kainas.

- Kuri firma pasiūlys geriausią 
variantą, tos įrengimus ir įsigysime, 
bet tai įvyks tik paskelbus konkursą 
ir išnagrinėjus kitų firmų pasiū
lymus, - pasakė V.S.Trumpa.

Aleksandras Januškis

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

kose nuo 1995 m. lapkričio 30 d. nustatyti oficialūs lito ir kai kurių 
užsienio valiutų santykiai (litai už valiutos vienetą):

Anglijos svarai sterlingų 6.1600 Lenkijos zlotai 1.5994
Australijos doleriai 2.9934 Prancūzijos frankai 0.8140
ECU 5.1772 100 Rusijos rublių 0.0873
Estijos kronos 0.3478 Šveicarijos frankai 3.4547
Latvijos latai 7.4488 Vokietijos marikės 2.7933

Litus į bazinę valiutą ir bazinę valiutą į litus bankai keičia patvirtintu 
oficialiu 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.

Atskrendantiems į Lietuvos 
sostinę “EL“ skaitytojams pra
nešame, kad Vilniaus tarptau
tinio aerouosto keleivių atvyki
mo salėje visą parą veikia "Vil
niaus banko“ užsienio valiutos 
keitimo į litus punktas.

"Vilniaus bankas“ pranešė "EL“ redakcijai, kad lapkričlio 30 dieną 
Šiame banke nustatytos tokios užsienio pinigų pirkimo ir pardavimo 
kainos: JAV doleriai perkami ir parduodami po 4,00 Lt (komisinis 
mokestis - 0,75%), Vokietijos markės perkamos po 2,75 Lt už vieną, 
parduodamos po 2,82 Lt, Anglijos svarai sterlingai - atitinkamai 6,07 
Lt ir 6,21 Lt, Prancūzijos frankai - 0,78 Lt ir 0,84 Lt, Šveicarijos 
frankai - 3,28 Lt ir 3,47 Lt, Latvijos latai - 7,23 Lt ir 7,56 Lt.

Vilniaus parduotuvės vis modernesnės

Dažnas vilnietis, vos pakirdęs ir 
rengdamasis naujai darbo dienai, 
maloniai nusišypso, išgirdęs per ra
diją melodingą kvietimą atvykti 
"Pas Juozapą“. Kur švieži skanūs 
produktai, jauki aplinka, neįkyri 
muzika, kur galima greitai apsipirk
ti, skaniai užkąsti, išgerti kavos, tie
siog pajusti tą malonų rūpestį, ku
riuo apsupamas kiekvienas pirkėjas. 
Jis čia, kaip skelbia parduotuvės 
devizas, karalius. Jos šeimininkas - 
Juozapas Budrikis, agronomijos 
daktaras, kelis dešimtmečius vado
vavęs kolūkiui ir žemės ūkiui.

- Jei pradėdamas būčiau žinojęs, 
kad tiek kliūčių atsiras, kad bus taip 
sunku, kad teks sutikti tiek abejingų 
ir pavydžių tėvynainių, ko gero, ne
būčiau pradėjęs, - sako J.Budrikis.

Ir vis dėlto pasistatė Vilniaus pa
krašty, prie plento į Rygą, įspūdingą 
pastatą, ėmėsi kurti čia prekybos ir 
verslo centrą. Susirado rimtų patiki
mų partnerių Italijoje, Vokietijoje, 
Olandijoje, susikooperavo, sukūrė 
bendrą uždarąją Lietuvo ir Vokieti
jos bendrovę. Įsileidęs į rūmus dar 
šešetą bendrovių, parduotuvių, vais
tinę, pasitelkęs pagalbon visą savo 
gausią šeimą (du sūnus ir dukterį), 
ėmėsi kurti modemų prekybos mais
to prekėmis ir jų gamybos centrą, 
kurį žmona Danutė pakrikštijo vyro 
vardu - "Pas Juozapą“.

Dar prieš kurdamas prekybos 
centrą, jo busimasis generalinis di
rektorius tvirtai žinojo, kad prekiaus 
tik maisto ir tik lietuviškais produk
tais. Tai sudaro 80 procentų visos 
apyvartos (iš jos 15% - savo gamy
bos). Tik tų produktų, kurie neįvei
kiami Lietuvos gamintojams, par
duotuvės vadovai ieško užsienyje,

Parduotuvės ’’Pas Juozapą“ direktorė Alma Jauncenienė (kairėje) ir vy 
riausioji kasininkė Danutė Budrikienė per naujojo prekybos centro Sa 
vanorių prospekte atidarymą. Algirdo Sabaliausko nuotr

perka iš didmenininkų. Parduotuvė
je galima nusipirkti 6000 pavadini
mų prekių, buičiai reikalingų daiktų. 
Vien tik mėsos gaminių čia yra 80 
rūšių.

Parduotuvė suteikė darbą 300 
vilniečių (antra tiek jų dirbs tik ką at
sidariusiame skyriuje). Ir darbas čia 
labai vertinamas. Ir ne vien tik dėl 
uždarbio, kuris siekia 700 Lt (maž
daug 175 JAV dolerius), bet ir dėl 
pačios darbo kultūros. Be to, jie gali, 
neišeidami iš rūmų, čia pat kavinėje 
ar restorane pavalgyti. Su jais pa
prastai pietauja ir generalinis direk
torius su šeima. Jis, beje, nepatingi 
pats užeiti į kavinę ir perkąsti tik ką

iškeptą bandelę, kad įsitikintų, kad j 
šviežia ir skani.

Pats prekybos centras, įsikūrę: 
Pašilaičiuose, aptarnauja 4 nauju 
Vilniaus rajonus. Tačiau apsipirkl 
čia atvažiuoja ir atokiau gyvenanty 
vilniečiai bei jų svečiai.

Pereitą savaitę buvo atidaryta 
parduotuvės "Pas Juozapą“ skyrių 
Vilniaus Savanorių prospekte. Ji 
lygiai toks kaip ir Pašilaičiuose: t 
pati įranga, kompiuteriai, elektrom 
ka, automatika. Gal tik erdviau 
Trečdalis parduotuvės darbuotoji 
persikels iš centro Laisvės prospek 
te, bus primti ir nauji.

Petras Keidošiu

Demokratijos tema neišsemta
Dvi dienas Vilniuje Tarptautinių 

santykių ir politikos mokslų institute 
buvo kalbama tema "Demokratija 
Lietuvoje: elitas ir masės“. Buvo

prisipažino, jog jaučiasi esąs visuo
menės elito dalis, kaip turėtų jaustis 
ir visi į konferenciją pakviestieji, 
nes, vieno politiko žodžiais, žmonių

perskaityta apie 40 pranešimų.
Prof. Vytautas Kavolis, bemaž 

50 metų gyvenantis JAV, suabejojo 
dėl visuomenės skirstymo į elitą ir 
mases, stovint ant XXI amžiaus 
slenksčio. Buvęs premjeras, priva
čios konsultacinės firmos savininkas 
Aleksandras Abišala be užuolankų

iš gatvės čia nebuvo, nes nebuvo ir
viešai skelbta, jog konferencija dėl 
masių ir elito vyks. Doc. Aleksand
ras Dobryninas suabejojo elito virše
nybe, pabrėžęs nenuspėjamus masių 
apsisprendimus, primindamas, kad 
ir prezidento rinkimus Lenkijoje. 
Konferencijos dalyviai - ekonomis-

tai Eugenijus Maldeikis, Eduardą 
Vilkas, Julius Veselka, Kazimiera 
Antanavičius ir kiti - daugiausia kai 
bėjo apie biurokratijos aparatą, api 
buvusių komunistų nomenklatūrą 
šiandien dar netapusią politiniu 
ekonominiu ir finansiniu elitu, todi
nepavojinga demokratijos raidai
nors demokratijos ir nederėtų tapa 
tinti su ekonomine gerove. Kaip sa 
kė Tarptautinių santykių ir politiko 
mokslų instituto direktorius Egidijų 
Kūris, demokratijos raidos tema da 
nėra išsemta.

Salomėja Čičiškint

Lietuvos avialinijos

Lithuanian Airlines

Londone jau veikia 
Lietuvos avialinijų biuras-atstovybė:
Room 104, East Wing, Terminal 3, 

Heathrow TW61JH.
Lietuvos avialinijų atstovė Genovaitė Balsevičienė 
ir Lina Jones darbo dienomis atstovybėje dirba 
nuo 9 iki 17 vai., o šeštadieniais nuo 9 iki 13 vai. 
Joms paskambinti galima: 0181 745 7473. 
Faksas 0181 745 7346.

Kiekvieną savaitę 
pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

iš Vilniaus skrenda ’’Boeing 737-200“ lėktuvas 
į Londoną ir grįžta atgal.

I vieną pusę skrydis trunka 2 vai. 40 min.

Kviečiame pasinaudoti LAL atstovybės paslaugomis. 
Skriskite LAL ’’Boeing“ lėktuvu į Vilnių ir atgal.
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Kodėl man yra svarbi lietuviška mokykla?
Londono lietuviškos Maironio mokyklos mokinių ir mokytojų pasisakymai

"Prieš kelias savaites į Lietuvių 
namus atėjo baisios naujienos. Jos 
sujaudino Londono lietuvių Mairo
nio mokyklos mokinius ir mokyto
jus. Sužinojome, kad namai turi už
sidaryti ir kad "Europos lietuvis" 
po Kalėdų nebepasirodys. Tail po 
devynių metų mūsų mokyklėlė ne
turi kampelio, kur prisiglaustų. Vi
siems mokiniams ir mokytojams aš 
uždaviau tris klausimus:

1) Kodėl man lietuviška mokykla 
svarbi?

2) Kodėl Lietuvių namai yra 
reikalingi?

3) Kodėl lietuviškas laikraštis 
yra svarbus?

Noriu dabar su "Europos lietu
vio" skaitytojais pasidalinti jų atsa
kymais", rašo Lietuviškos Mai
ronio mokyklos pradininkė Gajutė 
O'Brien.

’’Lietuvių pamokos man svar
bios, nes aš galiu išmokti naują ir 
nuostabią kalbą. Aš jaučiu, kad su
sijungiu su savo praeitim ir tada 
jaučiu, kad aš esu tikra lietuvaitė. 
Lietuvių namai duoda man vilties, 
kad aš galėsiu išmokti šią kalbą. 
Mes tiek smagių dalykų darome 
ten. Man duos progą praktikuotis 
lietuvių kalba, kai aš nuvažiuosiu į 
Lietuvą. Labai baisu, kad namai už
sidaro“. Rūta Gedmintaitė (12 
metų).

’’Lietuviška mokykla yra vieną 
laiką į savaitę, kai aš galiu mokytis 
lietuviškai. Aš žinau biškį Lietuvos 
kalbą, bet nėra tikslo tik mažai ži
noti, ir aš labai mėgstu mokintis su 
mano draugu Tomas (Stanton) ir 
mano mokytoja (Violeta Lingaitie- 
nė). Lietuvių namai yra labai svarbi 
vieta, kur mes lankome lietuvišką 
mokyklą. Nežinau, kur gyventų lie
tuviai, jeigu nebūtų namų. Būtų 
brangu gauti kitą vietą su sale, raš
tine ir tiek daug kambarių, kuriuos 
galima panaudoti mokyklai. ’’Euro
pos lietuvis“ yra gera praktika skai
tyti lietuviškai. Yra labai svarbu ži
noti apie kas darosi dabar Lietu
voje“. Tomas O 'Brien (13 metų).

’’Man lietuviška mokykla svarbu 

todėl, kad aš esu puse lietuvio. Man 
patinka žinoti apie lietuvių kultū
ros. Tik lietuviška mokykla gali 
man šitą išmokinti. Lietuvių namai 
yra svarbūs, todėl, kad tik ten aš ga
liu turėti lietuviškas pamokas. Aš 
manau, ’’Europos lietuvis“ yra svar
bus todėl, kad jis pasako žinias vi
siems žmonėm, kur dabar nežino, 
kas darosi dabar Lietuvoje ir Eu
ropoje“. Tomas Stanton (13 metų).

’’Lietuviška mokykla yra svarbi, 
nes gaunu praktiką lietuviškos kal
bos. Yra laikas, kai galiu visus ma
tyt ir išmokti lietuvišką gramatiką. 
Man reikia daug praktikos, nes man 
labai patinka važiuoti i Lietuvą ir 
rašyt laiškus draugams. Lietuvių 
namai yra labai svarbi vieta, kur lai
kom mokyklą, susirinkimus, šokių 
grupę ir vyksta Kūčios kiekvienais 
metais. Turėti namą centre yra 
svarbu, nes angliški lietuviai gyve
na kiekvienam Londono kampe. 
Yra lengviau važiuoti į centrą negu 
į kitą pusę Londono. Po to yra vie
ta, kur lietuviai gali pigiai gyventi. 
Jeigu nebūtų namas, tai gal jie ne
važiuotų į Angliją. ’’Europos lietu
vis“ yra reikalingas mums sužinoti, 
kas darosi Lietuvoje. Yra proga 
skaityti apie Lietuvą ir kad lietu
viai gali skaityti apie mus. Mano 
draugai Lietuvoje dažnai rašo, kad 
matė mūsų vardus laikraštyje. Po 
to yra proga sužinoti, kas darosi 
Anglijoje, pvz., kai kas nors darosi 
Sodyboje“. Nijolė O'Brien (15 
metų, buvusi mokinė, dabar tapo 
mokytoja).

’’Lietuviška mokykla yra svarbi, 
nes man patinka mokintis lietuvių 
kalbą ir mėgstu daryti namų darbus 
kiekvieną dieną! Yra proga, kai ga
liu sužinoti apie mano šeimos isto
riją, yra labai įdomu! Lietuvių na
mai yra svarbu, nes mes čia galime 
susirinkti ir mokintis. Kur kitur ga
lėtumėm šokti, mokintis ir susi
rinkt, jeigu neturėtumėm namo cen
tre?“ Tania Gedmintaitė (16 metų).

’’Malonu ir smagu susitikti po il
gos darbo savaitės lietuvių mokyk
loje, kurioje mokomės kalbėti, dai

nuoti ir žaisti lietuviškai, savo gimta 
gražia lietuviška kalba. Juk kaip tik 
Čia susibūrę į lietuvišką mokyklą 
padedam mokiniams suprasti, prisi
minti, sužinoti Lietuvos istoriją, 
Įžymias datas, kalbame apie šių die
nų įvykius, pažymime įvairias da
tas, kaip, pvz.. Vasario 16d., Kovo 
11 d., Birželio 14 d. ir t.t.

Dalyvaujame lietuvių bendruo
menės renginiuose. Mokykloje tapo 
tradicija - mokslo metų pirmoji 
diena, Kalėdų Eglutė ir mokyklos 
leidžiamas vienkartinis laikraštis 
’’Kalėdinis siurprizas“, Šv. Vely
kos, Rasos šventė, mokslo metų pa
baigtuvės. Juk visa tai skiepija mū
sų mokiniams gilius jausmus Lie
tuvai.

Jau greitai 10 metų, kaip rugsėjo 
mėn. mokytojai ir mokiniai susiren
kame į Lietuvišką mokyklą. Kitą
kart ir pagalvoji - galėtum ir neiti, 
juk niekas neverčia, bet traukte 
traukia. O paskutinė Žinia pribloškė 
mus visus, kadangi šeštadieninė lie
tuvių mokykla veikė Lietuvių na
muose, o juos uždaro ir mokykla 
lieka be pastogės. Kur eiti?.. Kur 
susiburti?.. Tad kaip mums išlaikyti 
šį mažytį kultūros židinį, kaip neuž
gesinti tos liepsnelės, kurią brangi
nome ir puoselėjome šitiek metų. 
Kas mums padės išlaikyti, o ne su
griauti šį kultūros židinį - kas?!." 
Violeta Lingaitienė (mokytoja).

’’Londono lietuviška Maironio 
mokykla jau veikia 9 metus - kaip 
būtų gaila, kad mokykla dingtų vien 
tiktai, kad patalpų nėra. Mūsų kalba 
svarbiausias ryšis su Lietuva ir jos 
kultūra. Mūsų vaikai tai mūsų tau
tos ateitis - jie skleis Lietuvos kal
bą ir kultūrą per visą pasaulį.

Lietuvių namai absoliutiškai bū
tinas centras, kur visi lietuviai iš toli 
ir arti gali susirinkti ir pajausti lietu
višką dvasią. Kur dabar mes susi
rinksime?..

Be ’’Europos lietuvio“ iš kur 
mes gausim Lietuvos žinias ir kas 
mus sujungs su lietuviais kituose 
Europos kraštuose? Spauda tvirtina 
kalbą, ir be kalbos ar yra tauta? Ko
vokime už lietuvišką mokyklą, lie-

Londono lietuviškos Maironio mokyklos mokintai ir mokytojai.
N uote, iš "Europos lietuvio" archyvo

tuviškus namus ir lietuvišką laik
raštį!“ Živilė Stanton (mokytoja).

"Man lietuviška mokykla svarbi, 
nes man lietuvių kalba yra svarbi, 
būtina. Pradedame devintus metus 
mokyklos, kurioje aš mokytojavau 
irtuom pat mokiausi. Be mokyklos, 
abejoju, ar mano vaikai tebekalbėtų 
lietuviškai - tikrai neskaitytų ir ne
rašytų taip, kaip dabar įstengia. Ne
buvo ir nebus lengva paaukot tiek 
jėgų, tiek pasišvęsti, bet apsimoka!

Kodėl Lietuvių namai reikalin
gi? Lietuvių namai turėtų būti cent 
ras visos lietuvių bendruomenės 
Londone - ir išeivijos lietuviams, ir 
naujai atvykusiems. Turėtų būt vie
ta susitikti, pabendrauti, posėdžiau 
ti ar tai pašokt ir jauniem, ir seniem. 
Namai turėtų suburti visus savo 
jaukumu ir lietuviškumu. Kadangi 
londoniškiai taip išsisklaidę, labai 
pageidautina, kad namai būtų kuo 
arčiau centro.

Kodėl lietuvių laikraštis svar
bus? Laikraštis dabartinėje formoje 
pasidarė prabanga, kurią dauguma 
nebeįstengia užsiprenumeruoti. 
Nors žinios apie įvykius Lietuvoje 
mum įdomios, galėtų būti patrauk 
liau pristatytos, o informacijos apie 
Anglijos, Europos įvykius ateina 
per vėlai. Man atrodo, kad neįma

noma Įtikti ir Europos lietuviams, ir 
lietuviams Lietuvoje vienam ben
dram laikraštyje. Butų labai gaila, 
jei laikraštis dingtų, neradus ko 
nors (ar tai biuletenio ar informa
cinio lapo) jo vietoje“. Gąjutė 
O'Brien (mokytoja).

"Man lietuviška mokykla svarbi, 
nes aš galiu mokytis apie lietuvių 
kalbą ir daugiau sužinoti apie kul
tūrą, istoriją ir t.t. Taip pat tai yra 
vieta, kur aš galiu susitikti su lietu
viais.

Lietuvių narnai yra reikalingi, 
nes čia gali susitikti koncertuoti lie 
tuviai. Čia galėjo susitikti lietuviai 
iš Anglijos ir Lietuvos ir iš kitų 
šalių.

Lietuvių laikraštis yra svarbus ir 
naudingas išlaikyti lietuvių ben
druomenę kartu.“ Chris Last (stu
dentas).

"Londone galima studiuoti kiek
vienus europietiškas kalbas išsky
rus lietuvių kalbą. Todėl lietuviška 
mokykla yra labai svarbi, be mo
kyklos ką mes padarysime!

Lietuvių namai yra labai reika
lingi, nes jie yra lietuviškas kultū
ros centras ir vieta miesto centre, 
kur galima lengvai sutikti, kalbėti 
su draugais lietuvių kalboje“. Pet
ras Žiurinskas (studentas).

MODERN LITHUANIAN
Mokomasis lietuvių kalbos vadovėlis (21 pamoka). 

POSAKIAI, IDIOMOS, gramatika, žodynas dėl visų vadovėlyje pamokų. 
Visi paaiškinimai ir vertimai anglų kalba.

Vadovėlis ir dvi audiokasetės kainuoja 25 s v. Pašto išlaidos - 4 s v.

TURISTINIAI PASIKALBĖJIMAI 
L1ETUVIŠKI-ANGLIŠKI - 3 sv.

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS 
35.000 žodžių - 10 sv. Pašto išlaidos - 4 sv.

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS 
50.000 žodžių - 14 sv. Pašto išlaidos - 4 sv.

Baltic Stores & Co.,
11 London Lane,

Bromley, Kent, BR1 4HB. England.
Tel. 0181 460 2592 Fax 0181 402 9403.

Už ir prieš "Europos lietuvį** Vilniuje

Gerb. "EL" redakcija ir admin
istracija

Sutinku mokėti už metinę pre
numeratą 50 svarų ir oro pašto mo
kestį. Tik norėčiau, kad greta va
liutų markėmis ir litais rašytumėt 
ir doleriais.

Perskaičius ponų S.Kasparo ir 
K.Tamošiūno pasisakymus, susi
daro įspūdis, jog susidariusioje pa
dėtyje būtų mažiau "apsiskanda- 
linta“ parduodant tik Namus, negu 
pradėti laikraščio, o po to ir Namų 
netekti!

Našta yra ne laikraštyje, o bend
ro pobūdžio negalavimuose. Ir tai 
ne vien Didžiosios Britanijos, o ir 
visos išeivijos pavargusių ir pra
retėjusių saulėlydininkų liga. O be 
to, bažnyčias, mokyklėles, kultū- 
mamius ir t.t. sparčiai tuština te
levizija su savo elektroninėmis 
prašmatnybėmis užvaldanti namų 
židinius visame pasaulyje.

O į antrąjį anketos klausimą, ar 
norėtumėt turėti mūsų gyvenimo 
leidinį Didžiojoje Britanijoje biu

letenio formoje? Manau, jog šis 
sumanymas verstų keisti ir "Euro
pos lietuvio“ pavadinimą, nes jis 
tarnautų tik Britanijoje gyvenan
tiems ir nebūtų galimybių leidinį 
prenumeruotis bei platinti, kaip iki 
šiol, kitose šalyse. Dabartiniame 
skoningai ir patraukliai redaguoja
mame laikraštyje, atrodo, yra pa
kankamai vietos ir Didžiosios Bri
tanijos lietuvių pajudėjimams at
žymėti.

Bet vienas nenormalumas me
tasi į akis, tai, kad skaitytojui iki 
šiol nežinoma, kas yra "Europos 
lietuvio" redaktorius ir kas mums 
pasiunčia laikraštį iš Vilniaus ad
ministracijai Londone (Lietuvių 
namuose) sėdint?

Ar nebūtų geriau "Europos 
lietuvio“ administraciją (admi
nistratorių?) perkelti Vilniun greta 
redaktoriaus, o Londone likusiems 
suteikti tik "Lietuvių namų ad
ministratorių“ titulą?

Jūsų skaitytojas
Jonas Kaseliūnas 

Kolumbija
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Mirė fotomenininkas 
Marius Baranauskas

Lietuvos fotomenininkų ir Lie
tuvos žurnalistų sąjungos su giliu 
liūdesiu pranešė, kad lapkričio 28- 
ąją, eidamas 65-uosius metus, Vil
niuje staiga mirė žinomas fotome
nininkas, fotopublicistas Marius 
Baranauskas.

M.Baranauskas gimė 1931 m. 
liepos 24 d. Prienuose. 1965-aisiais 
jis baigė žurnalistiką Vilniaus uni
versitete. Per ilgus žurnalistinio dar
bo Lietuvos telegramų agentūroje 
ELTA ir agentūros APN Lietuvos 
skyriuje metus Marius Baranauskas 
su fotoaparatu aplankė kiekvieną 
Lietuvos kampelį, lankėsi 44 užsie
nio valstybėse. Daugybę jo fotore- 
portažų paskelbė mūsų šalies ir už
sienio spauda. Dvejus metus M.Ba
ranauskas nuolat rašė trumpus re

portažus i ”EL“, pateikė redakcijai 
daug meninių nuotraukų.

M.Baranauskas buvo pripažintas 
fotomenininkas. Nuo 1959-ųjų jis 
dalyvavo žymiausiose tarptautinėse 
fotoparodose, surengė 34 autorines 
parodas Lietuvoje ir užsienyje, pel
nė apie 200 tarptautinių apdovano
jimų. Tarptautinė fotografijos meno 
federacija jam suteikė nusipelniusio 
menininko (EFIAP) vardą.

M.Baranauskas išleido autori
nius fotografijų albumus ’’Daina
vos kraštas“, "Mūsų šeima“, "Nau
jasis Vilnius“, "Vaikų pasaulis“, 
"Lietuvos žvejai“.

”EL“ nuoširdžiai užjaučia ve
lionio šeimą ir artimuosius, bičiu
lius fotomenininkus ir žurnalistus.

Tilžės Aktui paminėti
Lapkričio 30 d. sukako 77 metai, 

kai 1918 m. lapkričio 30 d. Mažo
sios Lietuvos Tautinė Taryba Tilžėje 
pasirašė Aktą, kuriuo pareikalavo 
Mažąją Lietuvą prijungti prie Di
džiosios. Tai datai paminėti Klaipė
dos universiteto Baltų kalbotyros ir 
etnologijos katedra ir Lietuvininkų 
bendrija "Mažoji Lietuva“ rengia 
kasmetines konferencijas.

Šių metų konferencija, vykusi 
gruodžio 1 d., buvo septintoji. Jos te
ma - senieji Didžiosios ir Mažosios 
Lietuvos ryšiai. Pranešimus skaitė 
kalbininkai, istorikai, architektai. 
J.Bukantis - apie klaipėdiškių ir že
maičių tarmių sąsajas, M.Purvinienė 
apžvelgė XVI a. reformacijos bruo
žus Žemaitijoje ir Prūsijoje, P.Vit- 
kevičiaus pranešimas vadinosi

"Albertynos universitetas - pirmasis 
lietuvybės židinys“, J.Mališausko - 
"Kulvietis ir Rapalionis - Didžiosios 
ir Mažosios Lietuvos kultūrinių ry
šių kelyje“. V.Kapsevičienė papasa
kojo apie Mažosios Lietuvos gra
matiką ir Didžiąją Lietuvą, V.Drot- 
vinas apie Mažosios Lietuvos XVII- 
XVIII a. žodynus, R.Bončkutė kal
bėjo tema "Mažosios Lietuvos vaid
muo modernizuojant Didžiosios 
Lietuvos kalbą“, A.Endzinas pris
tatė Mažosios Lietuvos ryšius spau
dos draudimo metais, A.Gečas pa
teikė "Santaros“ veiklą 1912-1939 
m., JJanavičienė papasakojo apie 
lietuvininkus Žemaitijoje, M.Purvi- 
no paskaitos tema buvo “Mažosios 
Lietuvos architektūros sąsajos ir 
skirtybės“. ELI

Vilniuje Rinktinės gatvėje Nr. 1 ant sostinės centrinės elektrinės pastato 
vėl stovi mergaitės su žibintu rankoje atkurta skulptūra, simbolizuojanti elek
trifikavimo pradžią Lietuvoje. Ši skulptūra buvo nugriauta, kai 1958 m. 
masiškai naikinti kultūros paminklai. Skulptūros autorius vilnietis skulpto
rius Boleslovas Balzukevičius (1879-1935). Nemažai jo sukurtų darbų yra 
Vilniaus Rasų kapinėse. Atkurtos skulptūros autorius - žinomas Lietuvoje 
skulptorius Petras Mazūras. Jis iš nuotraukos atkūrė autentišką skulptūrą, 
kuri papuošė mūsų sostinę. Mariaus Baranausko nuotr.

Sugrįžimai
VILNIUS

Nacionalinė galerija (Stu
dentų g. 8, nuo 11 iki 18 vai.) 
Nuolatinė ekspozicija. V. Ka- 
šubos (JAV) skulptūros, pie
šiniai - dovanotų Lietuvai 
kūrinių paroda.
Radvilų rūmai (Vilniaus g. 
22, nuo 12 iki 18 vai.)
Nuolatinė ekspozicija. Dakta
rės G. Kazokienės (Australija) 
Lietuvai dovanoti rinkiniai.
Australijos ir kitų šalių lietuvių 
tapyba.
Taikomosios dailės muziejus. 
(Arsenalo g. 3).
Lietuvos ir užsienio šalių XIV- 
XX a. taikomoji dailė. Vilniaus 
juvelyrų kūrybos paroda, skirta 
Vilniaus auksakalių cecho 500 
metų sukakčiai.
Architektūros muziejus 
(Šv.Mykolo g. 9).
XX a. Architektūra. Vilniaus 
Žemutinės pilies Valdovų rū
mų atstatymo koncepcijos kon
kurso maketai.

PANEVĖŽYS
Dailės galerija
Išeivijos dailininkės Magdale
nos Birutės Stankūnienės tapy
bos, grafikos bei batikos paroda 
"Žemė žydi“.

Lietuvius, atvykusius iš už
sienio, gali sudominti ir daug 
kitų kultūrinių renginių, paro
dų, apie kuriuos rašoma ki
tuose leidiniuose.

Vytautas Mačiuika
Autobiografiniai apsakymai ’’Siaurės novelės“

Netikėtumai
Vykdydamas pogrindinės orga

nizacijos vadovo, su kuriuo užmez
gė ryšį Kaune, nurodymą, jaunasis 
bėglys kartu su pogrindininke Da
nute vežė į Vilnių paketą partizani
nės spaudos. Vytenis turėjo ginklą - 
revolveri, fiktyvų geležinkeliečio 
kursanto pažymėjimą ir uniforminę 
kepurę ant galvos. Danutė, nors tre
jais metais vyresnė, visiškai tiko 
Vyteniui i porą. Nusipirkę bilietus, 
jie sėdėjo vagone susiglaudę, meiliai 
šnekučiavo, ir, atrodė, niekam netu
rėjo kilti abejonių - važiuoja papras
ta porelė...

Bet kai kam ši porelė pasirodė 
įtartina. Išlipus Vilniuje ir kiek pa
ėjėjus, Vytenis pastebėjo, kad juos 
seka du tipai. Jis apie tai pasakė Da
nutei. Ši nesutriko.

- Eik paskui mane! - pasakė 
mergina. - Aš čia žinau kelis kie
mus.

Bet sekliai jau lipo jiems ant kul
nų, ir vienas iš jų rusiškai riktelėjo:

- Stok! Rankas aukštyn!
Vytenis išsitraukė revolverį ir du 

kartus iššovė į seklių pusę. Tie 
pasislėpė, bet spėjo kelis kartus šauti 
I Vytenį. Kulkos prazvimbė virš 
galvos.

Danute su Vyteniu nardė perėji
mais iš kiemo i kiemą. Seklių nesi
matė.

Čia netoliese gyvena viena ma
no pažįstama. Drožtam pas ją, kol 
sutems - palauksime, - pasakė mer
gina.

Laimei, Danutės pažįstama buvo 
namuose. Kaip nustebo Vytenis, kai 
sužinojo, kad juos priėmusi moteris 
- Galina, pulkininko Jackevičiaus 
duktė, pažįstama jam iš vaikystės. 
Vytenis porą metų gyveno su tėvais 
pas Jackevičius. O Danutė su Galina 
Kaune lošdavo kortomis pas gailes
tingąją seselę Baltutienę.

- Tik ką sugrįžau iš teatro, - sakė 
Galina, sodindama nelauktus sve
čius prie stalo. - Repetuojame kvai
liausią dramą. Bet dirbti juk reikia. 
Valgykite, nelaukite, nes ir aš alka
na. Be to, tokiems svečiams surasiu 
kai ko ir stipresnio.

Galina atnešė ir pastatė ant stalo 
butelį su rudu skysčiu.

- Armėniškas konjakas. Vyras 
geria dažniausiai degtinę, o aš mėgs
tu išgerti taurelę konjako. Daktarai 
sako, kad konjakas - vaistai. Tik ne
dideliais kiekiais.

Ir Galina įpylė Vyteniui ir Danutei 
po taurelę konjako. Išlenkęs ją, Vyte
nis pajuto, kad dingo vidinis drebulys. 
Nieko sau vaistas, - pagalvojo jis.

- Tai ką tu, Vytenį, dabar veiki? - 
Galina užsirūkė papirosą. - Mokaisi?

- Taip.
- O su kokia kepure čia atėjai?
- Čia geležinkeliečių technikumo 

uniforminė kepurė. Mūsų mokykla 
sukarinta, - pynė Vytenis, nors jam 
buvo gėda meluoti Galinai.

- O kaip gyvena tavo mama, bro
lis?

- Jie karo metu pasitraukė iš 
Lietuvos. Jokių žinių apie juos 
neturiu.

- Aišku. Tai likai vienas?
- Kodėl vienas? - nesutiko Vyte

nis. - Kaune, mamos namuose, liko 
senelė iš mamos pusės ir teta.

- Bet aš girdėjau iš Baltutienės, 
kad tave buvo areštavę, - pasakė 
Galina.

- Buvo. Bet mane paleido kaip 
nepilnametį, - nesuglumo Vytenis.

Staiga suskambo telefonas. Gali
na pakėlė ragelį. Skambino jos vy
ras. Iš Galinos atsakymų Vytenis ir 
Danutė suprato, kad vyras parva
žiuoja namo. Vadinasi, reikia sku
biai dingti, nes neišvengs susitikimo 
su LKP CK sekretoriumi ir su jo sar
gyba. Vytenis po stalu užmynė Da
nutei koją. Ta suprato ir kreipėsi į 
Galiną:

- Miela šeimininke! Ačiū už vai
šes. Mes dar turime suspėti į Žvėry
ną. O Vyteniui būtina reikia laiku 
grįžti į bendrabutį.

Galina neprieštaravo ir išleido 
svečius per paradines duris.

Atsidūręs gatvėje, Vytenis pasa
kė Danutei:

— Galina - puiki moteris, bet jos 
vyrelis - atsiprašau! Betrūko, kad jis 
paklaustų, iš kur aš čia atsiradau. 
Maunam greičiau pas ryšininką. O 
konjakas - geras dalykas...

Pirmos žinios
iš Vakarų

Po nepavykusios Erelio me
džioklės Vilniuje Vytenis su savo 
bendražygiu Reimikiu išvyko į Vai

doto rinktinę. Bet prabėgus porai sa
vaičių, grįžo į Kauną, nes LLK va
dovas prašė papildomų žinių apie 
žygį į Vilnių. Pas Simą Vytenis su
tiko rašytoją Kazį Papečkį, kuris 
parsivedė jaunuolį nakvynės. Kuk
liai pavakarieniavę, jie susėdo prie 
užkurtos krosnies, nes 1946 metų 
ruduo buvo vėsokas.

- Vyteni, mane aplankė Jonas 
Deksnys, - pasakė rašytojas.

- O kas jis per vienas?
- Dar vokiečių okupacijos metais 

mudu su Deksniu redagavome Lie
tuvos laisvės kovotojų sąjungos po
grindinį laikraštį "Laisvės kovoto
jas“, - aiškino Papečkys. - Jonas bu
vo VLIK'o narys, vėliau gestapas jį 
areštavo. Po karo atsidūrė Vakaruo
se, o 1945 metais grįžo į Lietuvą. 
Kartu su Klemensu Brunium. Bru
nių areštavo saugumas, o Deksnys 
grįžo į Vakarus.

- Nieko sau! O dabar jis vėl čia, 
okupuotoje Lietuvoje! - nusistebėjo 
Vytenis.

-Taip. Deksnys 1946 metų pava
sarį vėl atsidūrė Vilniuje ir Kaune. 
Jis man sakė, kad įkūrė Bendrą de
mokratinio pasipriešinimo sąjūdį, 
kurio tikslas - suvienyti visas parti
zanų apygardas ir pogrindines orga
nizacijas. Labai kilnus tikslas. Deks
nys kvietė mane prisidėti prie šio 
darbo. Bet aš atsisakiau.

- Kodėl?
- Nes jau priklausiau Simo su

kurtai organizacijai, - atsakė Papeč
kys. - Tai viena priežastis. Bet antra 
- svarbiausia. Deksnys pasakė, kad 

vienas iš BDPS įkūrėjų yra Erelis.
- Negali būti! - šūktelėjo Vy

tenis.
-Taip yra, Vyteni. O jeigu Deks

nys ir Erelis - BDPS įkūrėjai, tai 
pats puikiai supranti, kas yra tos or
ganizacijos tikrieji steigėjai.

- Viskas aišku. Čia saugumo dar
bas. Deksnys toks pat paukštis kaip 
ir Erelis, - nutarė Vytenis. - Jeigu 
pas tave apsilankė Deksnys — lauk 
saugumo. Gal ir dabar tavo namas 
sekamas. Neik pas Simą, nes atsi
veši čekistus. Aš pasistengsiu jį per
spėti. O dabar - viso gero. - Ir Vyte
nis pakilo.

- Palauk! - tarė nusiminęs Pa
pečkys. - Aš dar ne viską pasakiau. 
Deksnys sakėsi Vakarų zonose susi
pažinęs su tavo motina.

- Štai kaip! - nustebo Vytenis. - 
O kodėl jis tau apie tai sakė?

- Aš jį paklausiau, - prisipažino 
Papečkys. - Maniau, nieko tokio, 
jeigu tu sužinosi apie savo motiną.

- Ačiū už rūpestį, - pasakė Vyte
nis. Tai buvo pirma žinia apie moti
ną po jų atsisveikinimo 1944 metais. 
- Ar ką nors daugiau pasakojo 
Deksnys apie mano motiną?

- Jis sakė, kad tavo motina dirba 
dantų gydytoja. Jai neblogai sekasi. 
O tavo brolis baigė Hanau lietuvišką 
gimnaziją ir dabar studijuoja univer
sitete.

Susijaudinęs Vytenis atsisveiki
no su Papečkiu ir išėjo į tamsią nak
tį. Seklių nesimatė, nors tokioje tam
soje ir jie nieko negalėjo pastebėti.

Tęsinys. Pradžia Nr.38.
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Maskvos lietuviai
Visur, kur tik pasižvalgysi, rasi 

lietuvių. Nemažai jų (apie 3000) gy
vena buvusioje Sovietų sąjungos, o 
dabar - Rusijos sostinėje Maskvoje.

Visus juos buria Lietuvos kultū
ros bendrija Maskvoje, įsikūrusi Po- 
varskaja gatvės 24-ame name, tame 
name, kuriame pirmosios Nepri
klausomos Lietuvos metais dirbo ži
nomas lietuvių poetas ir diplomatas 
Jurgis Baltrušaitis.

Lietuvių bendrija įsteigta 1989 
m. ir dabar vienija per 200 narių, tie
sa, aktyvių kur kas mažiau. Kas tie, 
kurie retsykiais, o kartais ir dažniau 
aplanko tykią gatvelę, esančią netoli 
dabartinės Lietuvos Respublikos 
ambasados Rusijos Federacijoje? 
Daugelis jų - žymiai anksčiau atva
žiavę į Maskvą ir likę čia gyventi, 
kiti - mokytis, treti - tokių irgi ne
mažai - mokytis lipti karjeros laip
tais, ketvirti ir ketvirtosios - ’’meilės 
tremtiniai“, likę čia po vedybų.

Bendrijos pirmininkė Nijolė 
Martyniuk pasakojo, kad ypač pasi
pildė gretos, kai buvo sužinota, jog 
bendrija gali padėti įsigyjant vizas 
kelionei į Lietuvą. Juokaudama ji 

Pakvietimas į Lietuvių namų 
bendrovės akcininkų suvažiavimą

Preambule
Kadangi 1995 m. Lietuvių namų bendrovės (LNB) akcininkų suvažiavime direktorių valdybon (DV) 

išrinkti nauji direktoriai atrado, kad:
1. Pernai metų LNB DV neįvykdė Kensingtono savivaldybės nurodymų padaryti Lietuvių namus 

(Lithuanian House, 1-2 Ladbroke Gardens, London W11 2PT) saugiais juose gyventi ir tuo prasižengė 
įstatymams.

2. Savivaldybė perėmė į savo rankas visą LN pertvarkymo ir remontavimo projektą, kurio kaštų maksi
mumui savivaldybė neuždėjo ribos.

3. Todėl dabartinė LNB DV stengėsi savivaldybės projektą atgauti į savo rankas ir išvengti milžiniškų 
nuostolių.

4. DV, pasitarusi su advokatais, nerado kitų išeičių, išskyrus skelbti LN pardavimą.
5. Pardavus turimus namus, tikimasi, kad atliks lėšų kuklesniam centrui.
6. Lietuvių Sodyba pasilieka neliečiama.
Pakvietimas
LNB DV, norėdama smulkiau supažindinti LNB akcininkus su buvusios LNB DV veiksmų eiga, atvedusia 

LNB j kritišką padėtį, susidariusią dėl didelių išlaidų Kensingtono savivaldybei, advokatams, buhalteriams, o 
taip pat už DV paruoštus planus ir specifikacijas, ir jau daromas bei būsimas pardavimo/pirkimo išlaidas, ir 
kas už visa tai yra atsakingas ar atsakingi, šaukia Lietuvių namų bendrovės akcininkų suvažiavimą.
Suvažiavimas įvyks šeštadienį, sausio 6 d. 1996 m., 13.00 vai. Lietuvių Židiny, 16 Hound Road, West 
Brldgford, Nottingham NG 2 6AH

Darbotvarkė
1. LNB DV pirmininko pranešimas apie esamą LNB ir LN padėtį. Diskusijos.
2. Gairės naujų Lietuvių namų jsigyjimui. Diskusijos.
3. Kiti reikalai.
4. Suvažiavimo uždarymas.
Lietuvių namų bendrovės direktorių valdybos vardu E.šova, LNB sekretorius
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Sekmadienį, gruodžio 17 d. KALĖDŲ EGLUTĖ VAIKAMS
Pradžia 15.00 vai. iki 18.00 vai.
Kalėdų Senelis, užkandžiai, pasilinksminimai.

Penktadienį, gruodžio 22 d. KALĖDINIAI ŠOKIAI (DISCO)
Pradžia 19.30 vai. iki 1 vai. £6.00 asmeniui (įskaitant užkandžius).
Norintieji apsirengia maskaradiniai.

SEKMADIENINIUS PIETUS galima gauti restorane kiekvieną sekmadienį nuo 12 vai. užsisakant iš 
anksto arba tik atvykus.
Dar galima iš anksto užsisakyti KALĖDINIUS PIETUS arba PRIEŠPIEČIUS švenčių laikotarpyje.
Dabartinės pemakvojimo kainos Sodyboje (esant laisvų kambarių):
kambarys su pusryčiais vienam asmeniui vienai nakčiai - £18.50
kambarys su patogumais ir pusryčiais vienam asmeniui vienai nakčiai - £25.50
DBLS nariams ir LNB akcininkams:
kambarys su pusryčiais vienam asmeniui vienai nakčiai - £12.50
kambarys su patogumais ir pusryčiais vienam asmeniui vienai nakčiai - £17.50

Paulius ir Birutė Dobrovolskiui (vedėjai)

HEADLEY PARK LITHUANIAN COUNTRY CLUB, PICKETTS HILL, NR. BORDON, 
HAMPSHIRE GU35 8TE, tel. 01420 472810

1

I 
s 1 I1
I
į į I
į 1

El 0
I i

pastebėjo, kad lietuviai darosi prag
matiški.

Kuo daugiau gyva draugija? 
Kaip retos kitos, jos reitingas gana 
didelis. Dažnai Maskvos valdžia 
draugiją kviečia į įvairius rengi
nius. Štai ir dabar, Maskvai ren
giantis savo gimtadieniui, lietuviai 
pakviesti dalyvauti festivalyje ”Ve- 
nok družby“ (’’Draugystės vaini
kas“). Draugijos folklorinis ansam
blis ’’Banga“ susilaukia gana gerų 
atsiliepimų.

Daug dėmesio bendrijoje skiria
ma Lietuvos valstybinėms šven
tėms. Kasmet tradiciškai švenčiama 
Vasario 16-oji, kurioje dalyvauja 
tiek mūsų ambasados darbuotojai, 
tiek Maskvos vyriausybės atstovai, 
bei kitos tautinės grupės. Tą dieną 
reprezentuojamas mažytis gintarinis 
Pabaltijo lopinėlis. Reikia pridurti, 
kad nė vienos šventės nebūna be 
Lietuvos meno žmonių.

Susirenkame per šv. Kalėdas, šv. 
Velykas, kitomis progomis. Tada, 
pasak valdybos narės Tamaros Lu- 
rytės (ji, susidariau įspūdį, pati akty
viausia ir darbščiausia Maskvos lie

tuvaitė iŠ Kauno), susirenka sausa
kimša salė.

Kitas darbo baras - mokyti žmo
nes lietuvių kalbos. Prie draugijos 
veikia lietuvių kalbos kursai. Juose 
dėsto Nijolė Šidlavičiūtė. Ji sako, 
kad klausytojų netrūksta. Kai kurie, 
baigę šiuos kursus, toliau sėkmingai 
studijuoja Vilniaus universitete. Va
dinasi, paruošiama neprastai.

Jau anksčiau minėta "Banga“ yra 
dažnas svečias rusų-lietuvių mokyk
loje "Šaltinėlis“.

Vakarais... Vakarais, nors ir re
tas, bet užsuka į lietuvišką biblio
teką, kurioje Regioninių problemų ir 
tautinių mažumų departamento prie 
LR Vyriausybės ir kai kurių nevals
tybinių organizacijų dėka sukaupta 
gana daug vertingos grožinės, moks
linės literatūros, periodinių leidinių. 
Retai užsukama, pasak Rusijos lietu
vių bendrijų sąjungos valdybos na
rės Izabelės Ametistovos, dėl vienos 
priežasties: Maskva - ne Vilnius, 
nes kol pasieki namus, reikia su
gaišti mažiausiai valandą, o dar bū
tina pasirūpinti rytdiena, užsukant į 
parduotuves... To laiko stoka ir truk
do aplankyti biblioteką.

Tačiau gyvenimas Povarskaja 
24-ajame name verda.

Alfonsas Kairys

Sportas

Šarūno Marčiulionio 
rekordas

NBA čempionate asmeninį šio 
sezono rezultatyvumo rekordą pa
siekė Sakramento "Kings“ gynėjas 
lietuvis Šarūnas Marčiulionis, rung
tynėse prieš Niū Džersio "Nets" su
rinkęs 25 taškus. "Kings" rungtynes 
laimėjo 99:92. Nugalėtojams 24 taš
kus surinko Mitchas Richmondas. 
Prieš tai vykusiose rungtynėse (jose 
Sakramento "Kings“ 99:98 įveikė 
"L.A.Lakers") Š.Marčiulionis žaidė 
12 min. Jis surinko 6 taškus ir perė
mė vieną kamuolį.

Portlendo "Trail Blazers" vidurio 
puolėjas Arvydas Sabonis rungtynė
se su Niū Džersio komanda surinko 
9 taškus, atkovojo 11 kamuolių, už
blokavo 4 metimus ir atliko 3 perda
vimus metimui. Rungtynes Portlen
das laimėjo 99:87.

Čiuožėjų pora penkta
Gelzenkirchene (Vokietija) vy

kusiame dailiojo čiuožimo Pasaulio 
taurės varžybų etape 5 vietą užėmė 
Lietuvos šokių ant ledo pora Marga
rita Drobiazko ir Povilas Vanagas. 
Pirmą vietą laimėjo Rusijos pora, 
antrą - Ukrainos.

Lietuviai -
Velso čempionai

Lietuvos kjokušin karatė 10 
meistrų dalyvavo atvirose Velso pir
menybėse ir nugalėjo visose trijose 
svorio kategorijose. Pirmenybėse 
dalyvavo 50 sportininkų iš Didžio
sios Britanijos, Norvegijos, Švedi
jos, Prancūzijos ir Lietuvos.

Į vidurinio svorio finalą iškopė 
du lietuviai: marijampolietis Darius 
Četvertinskas ir kaunietis Darius 
Strazdas. Nugalėjo D.Čctvertins- 
kas, D.Strazdui atiteko antroji vieta. 
Pusfinalyje D.Strazdas buvo nu
galėjęs panevėžietį Daną Kulbį. 
Lengvojo svorio čempionu tapo 
kaunietis Giedrius Visackas. Beje, 
pusfinalyje Giedriui teko susitikti 
su kitu kauniečiu Ričardu Poška.

Kitame pusfinalyje kovojo kau
nietis Vytautas Kulbaitis. Sunkia
svorių čempionu tapo kaunietis 
Giedrius Navickas. Šių varžybų 
pusfinalį pralaimėjo kitas kaunietis

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD 
narūPuia.biliglus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako viešbučius.

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 (F1NNAIR) 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

I ?? -1 

Artūras Mazeliauskas. Lengvojo 
svorio vilnietis Mindaugas Čižikas 
pralaimėjo antrame rate, sunkia
svoris kaunietis Gediminas Tanke- 
vičius iškrito iš tolesnės kovos po 
pirmo rato.

Turnyre teisėjavo ir trys Lietuvos 
teisėjai: V.Silvaška (Naujoji Ak
menė), R.Mackevičius (įvardijai), 
A.Mizaras (Marijampolė).

Pankrationo turnyrą 
laimėjo šeimininkai

Vilniuje, Ryšininkų klube, buvo 
surengtas pankrationo turnyras.'Ja
me dalyvavo Rusijos, Moldovos, 
Latvijos, Lenkijos, Vokietijos ir Lie
tuvos komandos. Sportininkai kovo
jo trijose svorio kategorijose: iki 75, 
iki 80 ir iki 85 kg. Turnyro nugalė
toja tapo Lietuvos komanda. Jai at
stovavo vilniečiai Jevgenijus Kuzi
nas (iki 75 kg), Ruslanas Telnovas 
(iki 80 kg) ir Valentinas Valentino- 
vičius (iki 95 kg). Pankralionas - tai 
kova, turinti bokso, imtynių ir karatė 
elementų.

"Žalgiris“ nugalėjo 
Belgijos "Sunair“

Europos taurės turnyro A pusfi
nalio grupėje lapkričio 28 d. antrą 
pergalę iš eilės laimėjo Kauno 
"Žalgiris“, žaidęs su Belgijos čem
pionais Ostendės "Sunair“ krepši
ninkais. Kauno "Žalgiris“ - Osten
dės "Sunair" 92:91 (47:48). Kau
niečiai vieninteliai šešetuke dar ne
patyrė nuostolių, o B grupėje abu 
turus sėkmingai įveikė Salonikų 
PAIK (Graikija).

"Sunair“ treneris T. Bootas apgai
lestavo, kad belgų ekipai nepavyko 
išnaudoti visų galimybių siekti per
galės.

Iš "Žalgirio“ krepšininkų T.Boo- 
tas išskyrė brandžiu lyderio braižu 
pasižymintį Rimą Kurtinaitį ir "at
sakingu momentu labai efektyviai 
pasireiškusi“ Darių Lukminą.

V.Ivanauskas nežaidė
Penktą pergalę paeiliui Vokieti

jos čempionate laimėjo "Hambur
gas“. Jis įveikė kitą Hamburgo ko
mandą "Sankt Pauli“ 1:0. įvartį 42 
minutę iš baudinio įmb.šė Spoerlis. 
Valdas Ivanauskas vėl nežaidė. Da
bar "Hamburgas“ užima penktą 
vietą.
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Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra. Nepanaudoti 
rankraščiai, jei K anksto nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakcijos ir leidėjo nuomonę.

Lietuvių Kronika
Siųsdami ”EL“ prenumeratą pažymėkite:
’’Europos lietuvio“ administracijai, 2 Ladbroke Gardens, 
London, Wil 2PT.
Tel.: 0171-727 2470 Faksas: 0171-792 8456
******
’’EUROPOS LIETUVIS“ SPAUSDINAMAS VILNIUJE
Šis "EL" Nr. 48 išsiųstas iš Vilniaus gruodžio 4 d.

LONDONE
Londono lietuvių 
parapijos kronika

VESTUVĖS

Lapkričio mėn. 18 dieną po pietų 
Londono Švento Kazimiero parapi
jos klebonas kun. Jonas Sakevičius, 
MIC, sutuokė Rytį Ušecką ir Rūtą 
Rinkevičiūtę. Abu jaunieji kaunie
čiai dabartiniu metu gyvena Lon
dono Whitechapel.

LONDONIEČIAI PRIEŠ 
LNB-VĖS 

DIREKTORIUS
Sekmadieni, gražią lapkričio 

mėn. 19 dieną, pamaldose gausiai 
dalyvavo maldininkai. Jų tarpe ir 
LNB-vės valdybos pirmininkas 
Klemensas Tamošiūnas. Po pamal
dų parapijos svetainėje jis padarė 
pranešimą apie esamą padėtį Lietu
vių namų akcinėje bendrovėje ir 
kas lėmė parduoti Lietuvių namus 
Londone. K.Tamošiūnas, beaiškin
damas visą LNB-vės padėtį, pasiū
lė, kad geriau pasilikti Lietuvių na
mus, o parduoti Lietuvių sodybą. 
Tuo pasiūlymu jis iššaukė siau
bingą ten.dalyvaujančių žmonių ne
pasitenkinimą ir nepasitikėjimą, 
kad dabartiniai direktoriai nemoka 
vadovauti LNB-vei, ją nualindami, 
jos pelną išnaudodami kitiems rei
kalams, o ne Lietuvių namų remon
tui, ir privesdami lietuvišką bend
ruomenę prie bankroto. Britanijos 
lietuviai neturės nei savo lietuviškų 
namų, nei savo laikraščio ’’Europos 
lietuvis"...

Žmonės, daugiausia akcininkai, 
reikalavo direktorius paduoti į teis
mą, kad jie atsakytų už esamą padėtį 
bendrovėje; taip pat ir ankstesniuo
sius direktorius, vadovavusius ilges
nį laiką.

S.Kasparas pranešė apie būsimą 
akcininkų suvažiavimą 1996 m. sau
sio mėn. 6 d. Nottinghame, Tėvų 
Marijonų Židinyje ir pakvietė visus, 
kurie čia kritikavo direktorius, at
vykti į būsimą suvažiavimą ir ten iš
reikšti savo nuomonę, ką daryti su 
tais "nusidėjėliais“ direktoriais, gal 
išsirinkti kitus. Vėl susilaukta kriti-

PAMALDOS
Eccles - gruodžio 10 d., 12.15 

vai.

kos, kodėl suvažiavimas ne Londo
ne, mat direktoriai bėga nuo londo- 
niečių pas provincijos lietuvius, ieš
kodami sau pagalbos.

Patys direktoriai gerai žino, kaip 
jiems yra skaudu ir apmaudu atsi
durti tokioje padėtyje.

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS

VAIKAMS LIETUVOJE
Per savaitę vaikų fondas gavo 

šias aukas:
150 svarų - W.Meek iš Jersey. 

Jis jau kaip nuolatinis rėmėjas fondą 
yra parėmęs panašiomis aukomis 
kelis kartus; 80 svarų - Česlovas 
Budrys - nuolatinis rėmėjas iš Up- 
minster.

Fondo vadovybė lieka dėkinga 
už visas aukas, ir jos laukiamos šiuo 
adresu: British-Lithuanian Relief 
Fund for Children in Lithuania, 21 
The Oval, London E2 9DT.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
LSS Europos rajono vadijos po

sėdis įvyks š.m. gruodžio 16 d. 3 vai. 
p.p. Lietuvių sodyboje, Headley 
Parke. Kviečiu visus vadovus posė
dyje dalyvauti.

V.s. J Alkis
Rajono vadas

KŪČIOS IR KALĖDOS 
SODYBOJE

Gruodžio mėn. 24 d. vakare Kū
čių vakarienė. Kaina £10.00 asme
niui. Gruodžio 25 d. Kalėdiniai pie
tūs (Lunch). Kaina £16.00 asmeniui.

Senųjų metų išvakarėse. Tradici
nis Naujųjų Metų sutikimas.

POKALĖDINIAI RENGINIAI

Sausio mėn. 20 d. vakare Sody
bos DBLS skyrius ruošia šokius su 
vakariene.

PADĖKA
Ryšium su mano vyro Alberto Vigelsko mirtimi nuoširdžiai dėkoju 

visiems už man pareikštas užuojautas, kan. V.Kamaičiui už laidotuvių 
pravedimą, ramovėnams už velionio pagerbimą, Mančesterio lietuvių 
klubui ir visiems atnešusiems gėlių ir gausiai dalyvavusiems laidotuvėse ir 
arbatėlėje. Reiškiu nuoširdžią užuojautą H.Pargauskui ir J.Šablevičiui, 
kurie, vykdami į mano vyro laidotuves, kelyje susidūrė su kita mašina, 
buvo sunkiai sužeisti ir nuvežti į ligoninę.

Liūdinti Karrnelina Vigelskienė, sūnūs Mario ir Albertas 
bei jų šeimos

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

Visi kviečiami dalyvauti. Kaina 
£11.00 asmeniui.

Sausio mėn. 25 d. vakare škotų 
poeto Robert Bums vakaras. Progra
moje: škotų dūdų (pipes) muzika su 
tradiciniu škotų patiekalu "haggis".

Vasario mėn. 14 d. romantiška 
’’Valentine night“ vakarienė prie 
žvakių šviesos.

Sodybos vedėjai mielai kviečia 
užsisakyti banketų salę su maistu ir 
nakvyne vestuvėms, gimtadieniams 
ir kitoms svarbioms iškilmėms.

Praleisti vakarą gražioje Sodybos 
gamtos aplinkoje - Mažojoje Lietu
voje.

Sodybos vedėjai Povilas ir 
Birutė Dobrovolskiai

BOLTONE
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS

Lapkričio 17 d. Boltono latvių 
klube įvyko Latvijos nepriklauso
mybės paskelbimo 77 metų sukaktu
vių minėjimas. į minėjimą buvo pa
kviesti Boltono pabaltiečių atstovai 
- vietinių lietuvių pirmininkas 
H.Vaineikis ir estas R.Nolk. Atvy
kęs H.Vaineikis buvo tuojau supa
žindintas su Anglijos ir Europos lat
vių pirmininku A.V.Ozolinš, kuris, 
tarp kitko, yra vyresnis matematikos 
mokslų dėstytojas De Montfort uni
versitete Leicesteryje.

Po p. Ozolinš kalbėjo H.Vainei
kis, kuris lietuvių ir estų vardu pa
sveikino latvius jų nepriklausomy
bės šventės proga. Savo kalboje jis 
pabrėžė, kad mažų tautų vaikais bū
nant mums yra labai svarbu išlaikyti 
pabaltiečių vienybę. Jis taip pat pa
minėjo, kad mūsų, laisvų Baltijos 
tautų, ateitis geriau paaiškės po atei
nančių Rusijos prezidento rinkimų, 
nes jų rezultatas yra neįspėjamas ir 
negalima pasakyti, kokiu keliu mūsų 
didžiojo kaimyno ateities politika 
eis. Savo neilgą kalbą jis pabaigė su 
’’Dievs sveti Latviju" ir, kaip visada, 
latviai jo žodžius priėmė labai šiltai.

Po oficialios dalies įvyko puikios 
vaišės, per kurias A.V.Ozolinš pasa
kė H.Vaineikiui esąs labai nustebęs, 
jog lietuviai savo namus Londone 
nori parduoti.

Reikia paminėti, kad H.Vainei
kiui visą laiką angliškai kalbėti ne
reikėjo, nes minėjime taip pat daly
vavo latvių kunigas A.Pucė, tai laiks 
nuo laiko buvo galima pasikalbėti 
lietuviškai.

Minėjimas, į kurį buvo susirinkę 
daug apylinkės latvių, praėjo labai 
šaunioje ir draugiškoje nuotaikoje.

ELI

MANČESTERYJE
naujųjų metų

SUTIKIMAS
Naujųjų metų išvakarėse LKV 

S-gos ’’Ramovės“ Mančesterio sky
rius ir lietuvių klubas rengia Naujųjų 
metų sutikimą. Pradžiai galite atsi

nešti savo maisto. Vėliau jo duos 
rengėjai. Visi kviečiami dalyvauti.

Rengėjai

RENGINIAI

Pirmą Kalėdų dieną Mančesterio 
lietuvių klubas bus atidarytas iki 3 
vai. p.p. Kitą dieną veiks ilgiau.

KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Sausio 7 d., sekmadienį, 4 vai. 
p.p. Mančesterio lietuvių soc. 
klubo valdyba šaukia metinį narių 
susirinkimą, kuriame valdyba bei 
revizijos komisija padarys prane
šimus, bus nagrinėjami klubo rei
kalai ir renkama valdyba 1996- 
tiems metams. Kvorumui nesusirin
kus minėtą valandą, susirinkimas 
bus atidėtas vieną valandą, o po to 
pravestas, neatsižvelgiant į susirin
kusių narių skaičių.

Narius prašome būtinai daly
vauti.

Klubo valdyba

VASARIO 16-KOVO 11 D. 
MINĖJIMAS

Vasario 17 d., šeštadienį, DBLS 
Mančesterio skyrius rengia lietuvių 
klube Vasario 16 ir Kovo 11 d. 
minėjimą. Bus paskaita ir meninė 
dalis.

Prašome visų gausiai dalyvauti.
Skyriaus valdyba

NEWPORTE
Af A STASYS 

BITERAVIČIUS

Šių metų lapkričio 21d. New- 
porte, po sunkaus širdies smūgio 
net neatgavęs sąmonės, mirė Sta
sys Biteravičius (Bitous). Velio
nis paliko žmoną Liusi ir sūnų 
Alaną, be to, Lietuvoje liko dvi 
seserys ir kiti giminės.

Gimęs 1925 m. sausio 3 d. Pa
nevėžyje, S.Biteravičius kaip pa
bėgėlis atsidūrė Anglijoje ir dirbo 
skardos fabrike Valijoje. Nors 
apie 40 metų ten gyveno tik jis 
vienas, lietuvis palaikė ryšius su 
kitais toliau nuo jo gyvenančiais 
lietuviais, įėmė spaudą. Buvo grį
žęs Lietuvon, aplankė gimtinę ir 
seserį, gyvenančią Anykščiuose. 
Rėmė, kiek galėjo, siuntiniais ir 
pinigais abi seseris.

Laidotuvės buvo lapkričio 27 
dieną.

PRIVATI
LEIDYKLA
VILNIUJE

Priima užsakymus grei
tai ir pigiai išleisti autorių 
knygas.

Rašyti:

VLD leidykla, 
A.Strazdelio 1, 
2600 Vilnius, 
LITHUANIA

PASAULYJE
Bažnyčios politinė 

atsakomybė
Jungtinių Amerikos valstijų vys

kupų konferencija paskelbė doku
mentą, pavadintą ’’Politinė atsako
mybė". Tai vyskupų pareiškimas, 
skirtas 1996 metais vyksiantiems ša
lies prezidento rinkimams. Jungtinių 
Amerikos Valstijų vyskupai teigia, 
kad Bažnyčia neremia konkrečių 
kandidatų ar partijų, bet neatsisako 
aktyvaus dalyvavimo politiniame 
gyvenime. Dokumentas "Politinė at
sakomybė“ nusako tokio Bažnyčios 
dalyvavimo būdus. Bažnyčios tiks
las yra analizuoti moralinius bei so
cialinius rinkiminių programų as
pektus ir dalyvauti viešame tų pro
gramų svarstyme. Bažnyčios užda
vinys - ginti principus, bet nepasi
duoti ideologijoms, dalyvauti politi
koje, bet netapti partija, būti manda
gia, bet nenuolaidžiauti ir neleisti, 
kad Bažnyčia būtų naudojamasi po
litiniams tikslams, sakoma pareiški
me "Politinė atsakomybė“.

Šis vyskupų pareiškimas susi
laukė didelio komentatorių susido
mėjimo, nes manoma, kad būtent 
JAV katalikų balsas bus lemiamas 
artėjančiuose prezidento rinkimuose.

Diskusijos dėl 
homoseksualistų 

santuokų
Kai kuriuose Vakarų Europos 

kraštuose jau keletą metų vyksta dis
kusijos dėl homoseksualistų santuo
kų civilinio įteisinimo. Italijoje ši 
problema smarkiai nekeliama, ta
čiau kartais pasitaiko pasisakymų ir 
polemikų šiuo klausimu. Beveik vi
sa pagrindinė spauda pastebėjo ir su 
komentarais atkartojo Florencijos 
arkivyskupo kardinolo Silvano Pio- 
vanelli vienai italų radijo stočiai 
duotą interviu. Siūlymą civilinį šei
mos statusą išplėsti visoms sugyve
nančioms poroms, taip pat ir homo
seksualistams, kardinolas pavadino 
kėsinimusi į šeimą ir nesiskaitymu 
su italų tautos kultūrine tradicija.

Pagal Bažnyčios doros mokymą, 
homoseksualiniai santykiai priešta
rauja prigimtinei žmogaus lytišku
mo funkcijai. Tačiau tai nereiškia, 
kad Bažnyčia smerkia homoseksua
listus. Visuomenė homoseksualistus 
turi gerbti ir priimti. Tačiau jų būklės 
pripažinimas, noras jiems padėti, nė
ra pakankama priežastis, dėl kurios 
reikėtų versti aukštyn kojom morali
nius reikalavimus ir viešąjį gyveni
mą tvarkančias juridines normas.

Japonijos katalikų 
bažnyčia

Japonijoje auga katalikų skaičius, 
nors dvasininkų mažėja. Apie tai 
pranešė Japonijos vyskupų konfe
rencija, metų pradžioje pravedusi Ja
ponų katalikų apskaičiavimą. 1994 
m. Japonijoje buvo pakrikštyta 10 
tūkst. žmonių, pusė jų pilnamečiai. 
Tad šiuo metu katalikų Japonijoje 
yra 4 337 000. Tačiau katalikai tesu
daro kiek daugiau nei 0,3 proc. ša
lies gyventojų. Katechumenų Japo
nijoje yra 5 400, dauguma jų mote
rys katechumenės, kurių yra 4 tūkst 
Daugiausiai katalikų gyvena Tokijo, 
Nagasakio ir Osakos vyskupijose. 
Japonijoje veikia 817 parapijų, 200 
misijų centrų, 788 moterų vienuolių 
ir 193 vyrų vienuolių bendruome
nės, 30 katalikiškų ligonių ir beveik ' 
900 mokyklų, tarp kurių 29 koledžai 
ir 15 universitetų.

Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcijos žinios

Leidėjas: Lietuvių namų bendrovė Londone ir Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga. Vyriausiasis redaktorius Vladas Dargis. ”EL“ redakcijos adresas Vilniuje: A. Strazdelio 1, 
Vilnius 2600, Lietuva. TeL: 622466,225315. Faksas: 614984. Indeksas 67372. SL 1436.2 sp. L Tiražas 1700 egz. Užs. Nr. 3956. Spausdino akcinė bendrovė ”Spauda“, Laisvės pr. 60, Vilnius.
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