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BRITŲ PARLAMENTE IR JAV SENATE
JK parlamente diskusijų metu vasario 25 d. Didžiosios Britanijos val

stybės sekretoriui užsienio ir sandraugos reikalams D. Hogg buvo pateikti 
klausimai apie žmogaus teises Baltijos šalyse ir Lietuvos sienas. 
Sekretorius, atsakydamas įjuos, pažymėjo, jog Baltijos šalys yra prisijun
gusios prie tarptautinių sutarčių, ginančių visuotinai pripažintas žmogaus 
teises, ir kad britų bei šių šalių politiniame dialoge pastaroji problema 
visada yra dėmesio centre. O Lietuvos sienomis Jos Didenybės vyri
ausybė laiko tas, kurios buvo Lietuvą pripažįstant nepriklausoma val
stybe 1991 m.

Lietuvos ir kitų Baltijos šalių politinės bei ekonominės problemos yra, 
taip pat, svarstomos ir JAV Kongrese, kuriame neseniai įvykusių debatų 
metu buvo pareikšta nuomonė, jog dabar, kai Baltijos šalys tapo politiškai 
savarankiškomis, JAV privalo padėti joms pasiekti ir ekonominę neprik
lausomybę. JAV, padėdamos šioms šalims, ir pačios turėtų naudos, 
kadangi būtų sukurta papildoma rinka JAV bizniui. Kongrese 
nuskambėjo mintis, jog Amerikoje yra daug lietuvių kilmės žmonių, 
pasiruošusių aktyviai dalyvauti tokiame ekonominio bendradarbiavimo 
procese, kuris, nežiūrint į finansinės sistemos skirtumus tarp JAV ir 
Baltijos šalių, yra pakankamai perspektyvus, ypač smulkiam bizniui. 
Vėliau galima būtų vaisingai dirbti ne tik gyvenamųjų namų statybos sri
tyje, bet ir tobulinant šių kraštų infrastruktūrą.

Beje, vienas iš kalbėtojų pažymėjo, jog Rusijos rinkai yra būdingas 
aukštas rizikos laipsnis, o Baltijos šalys galėtų pasitarnauti norintiems 
Rusijos rinkoje dirbti, kaip šiek tiek saugesnis atsparos taškas. 
Amerikiečiai turėtų išnaudoti baltų, įpratusių bendrauti su Rusija ir per
pratusių rusų mentalitetą, privalumus. ELR

Skirtingai nuo Vasario 16-sios, 
Kovo 11-oji, kaip vėl atkurtos 
Respublikos nepriklausomybės 
metinių diena, nebuvo paminėta 
Londone, tačiau kovo 14-ąją į 
Lietuvių namus Britanijos 
sostinėje sugūžėję tautiečiai 
surengė diskusijas, kuriose ši tema 
aiškiai dominavo. Nors buvo 
numatyta kalbėti daugiausiai apie 
savo bendruomenės rūpesčius bei 
ateities perspektyvą, kalbos neretai 
įgaudavo platesnį mastą, palies
damos Lietuvos problemas, jos 
reprezentavimo Britanijoje aspek
tus.

Kitaip ir negalėjo būti, nes prieš 
40 metų susikūrusi bendruomenė 
nuo pat savo gimimo buvo susieta 
su Lietuvos likimu. Kraštui vėl 
atgavus tarptautinį pripažinimą 
džiaugsmas sumišo su nežinios 
kartėliu: o kas toliau? Kokia turėtų 
būti organizacijos prasmė, neti
kėtai pasiekus užsibrėžtąjį tikslą. 
Šis klausimas šiandien neduoda 
ramybės ne tik daugeliui aktyvių 
lietuvių bendruomenės veikėjų, jis 
aktualus ir Lietuvoje. Sąjūdis kartu 
su Laisvės lyga irgi nelabai žino 
kuo užsiimti stabiliu metu, todėl 
besižvalgo į galimus konfliktus 
valstybės viduje ar į pavojus už 
krašto ribų. Pavojaus tema 
paminėta ir Lietuvių namų rengi
nyje. Svarstant ką daryti su ben
druomenės disponuojamu turtu ir 
pastatais Londone, atiduoti juos 
Lietuvai ar dar kol kas pasilikti 
sau, tarp argumentų buvo ir galima 
nauja rusų invazija į Nemuno 
kraštą. Reikia turtą dar palaikyti 
iki Lietuvos krizės metų, siūlė 
vienas iš susirinkusiųjų. Jokio 
konkretaus sprendimo šiuo 
klausimu nepriimta, tačiau diskusi
jos dalyvių mintys svyravo nuo 
nepasitikėjimo būsimais
nuosavybės perėmėjais Lietuvoje, 
kurie nelabai dar išmanytų ką 
bedaryti su ja Britanijos 
ūkininkavimo sąlygomis, iki po
reikio pačiai bendruomenei 
išlaikyti turtą savo narių reikmėms 
tenkinti.

Diskusijų metu nemaža 
kalbėtojų akcentavo būtinybę vis 
daugiau dėmesio skirti ben
druomenės reikalams, ryšius su 
Lietuva panaudojant kaip lietu
vybės išlaikymo garantą: 
“Jaučiamės demobilizuoti kaip po 
kovos, todėl turime rūpintis savo 
nariais, pastebėjo vienas iš 
diskusijų dalyvių.

Nelengva susitaikyti su minti

DISKUSIJOS DĖL SĄJUNGOS ATEITIES
mi, jog Lietuvos reprezentavimo 
funkciją teks palikti ambasados 
darbuotojams ir atvykstantiems iš 
Lietuvos veikėjams, tačiau stipri ir 
gerai organizuota bendruomenė, 
turinti patyrusių specialistų, be 
jokios abejonės būtų geras ramstis 
jaunai Lietuvos valstybei. 
Pavyzdžių yra ir Britanijos lietuvių 
veikloje. Romas Kinka, tiesa, ypač 
aktyviai nesireiškęs ben
druomenės veikloje, šiuo metu 
dirba Lietuvos užsienio reikalų 
ministro A. Saudargo patarėju, o 
pati bendruomenė pastaraisiais 
metais irgi nuveikė nemažą 
darbą, išlaikydama Lietuvos infor
macijos centro veiklą Londone 
bei prieš tai organizuodama keletą 
vadovaujančių Lietuvos politikų 
vizitų Britanijoje.

Šiandien yra aišku, jog Lietuva 
dar nepajėgi išlaikyti platų diplo
matinių atstovybių tinklą įvairiose 
pasaulio šalyse, todėl įvairių 
kraštų, jų tarpe ir Britanijos, ben
druomenių užsimojimas, nors iš 
dalies pagelbėti spręsti minėtą 
problemą, būtų neįkainojama para
ma mūsų jaunai valstybei. Esant 
valiutos ir specialistų trūkumui,

DBLS RŪPESČIAI IR PERSPEKTYVOS
Šeštadienį, kovo 14 d. nemažas būrys tautiečių susirinko Lietuvių 

namuose Londone aptarti tolimesnę DBLS ir Lietuvių namų veiklų po 
visų žymių politinių permainų. Diskusijas atidarė DBLS pirmininkas E. 
Šova, įvadą padarė P. Varkala, o santrauką K. Valteris.

Naujai, nepriklausomai Lietuvai kol kas sunku išlaikyti savo 
atstovybes užsienyje. JAV tokias išlaidas padengia Amerikos lietuviai. 
Belgijoje Lietuvos ambasadą nupirko Kanados tautiečiai. Lietuvos pa
siuntinybės Londone ilgalaikė nuoma baigiasi 1997 m. kovo mėn. 
Nuomos pratęsimas arba naujo pastato pirkimas kainuotų apie pusę mili
jono svarų. Nemažai pinigų taip pat reikės Lietuvių namų remontui bei 
moderniza vimui.

Šiuo metu DBLS yra lyg tiltas tarp Tėvynės ir Anglijos lietuvių. Ji 
visokeriopai padėjo Lietuvių informacijos centrui Londone, atstovams ir 
svečiams iš Lietuvos, puoselėjo ryšius su britų įstaigomis ir firmomis. 
Ateity paramos reikės čia studijuojantiems lietuviams ir stažuotis 
atvažiavusiems specialistams. DBLS ir Lietuvių namų bendruomenė 
dirba kartu, bet yra skirtingos organizacijos. Gal galima jas sujungti į 
vieną struktūrą?

“Europos lietuvis” kainuoja £40,000 į metus, bet yra labai svarbus tar
pusavio ryšiams bendruomenėje. Kiek būtų galima sutaupyti pakeičiant jo 
leidimo būdą, formatą ar dažnumą ?

Vienas iš būdų gauti didelę kapitalo sumą (apie milijoną svarų) būtų 
parduodant Sodybą. Tačiau Sodyba mums brangi: žemė nerūdija ir 
negenda. Sodybą reikia išsaugoti - tokia buvo bendroji nuomonė. O gal 
parduoti tik jos dalį?

Lietuvai galėtumėm padėti duodami jai paskolą, t.y. pirkdami jos val
stybinius paskolos lakštus ir palikdami juos savo įpėdiniams. Apie tai jau 
kalbama ir tai atrodo būtų nesunkiai įgyvendinama.

Bet svarbiausia - mes visi turime vieningai dirbti ateičiai!
P.T.

Nuo kovo 29 dienos Lietuvos Respublikoje įvedamas vasaros laikas
Nuotrauka: Viktoro Kapočiaus

atskirų bendruomenės veikėjų 
neapmokamos paslaugos padėtų 
suaktyvinti ambasadų veiklą, ta
čiau tam yra būtinas geras tar
pusavio sutarimas. Bandruomenė 
tai pat būtų nepamainoma, jeigu 
sutiktų savo veiklą iš politinės 
srities perkelti į ekonominę ir 
komercinę, pagelbėdama naujiems 
Lietuvos biznieriams, daugiausia 
smulkiems verslininkams, atrasti 
kelius į Britanijos rinką. Vienas ar 
keli ambasados darbuotojai yra 
nepajėgūs šio darbo atlikti. Dar 
nuo Sąjūdžio laikų bendrų 
sutarimų tebeišlieka aktualūs 
uždaviniai ieškant galimybių 
įvairių sričių specialistams iš 
Lietuvos studijuoti ar stažuotis 
užsienyje. Savo ruožtu Lietuva 
galėtų ir toliau tęsti efektyvų mūsų 
tautiečių kaip ekspertų panaudo
jimą krašto reikmėms, įdarbin
dama juos įvairiose vyriausybinėse 
struktūrose.

Atrodo, kad jau nebetenka 
prasmės lietuvių kalbos mokytojų 
siuntimas į ypač mažesnių ben
druomenių mokyklas. Britanija, 
matyt, panašiai kaip ir kitos 
pasaulio šalys, sulaukė nemažo 

jaunų žmonių , atvykusių bent 
keletui mėnesių iš Lietuvos, buvi
mo. Jie dirba, o laisvalaikiu moko 
Anglijos lietuvių atžalas kalbos. 
Masinis Lietuvos jaunimo 
antplūdis į Vakarus veda prie dar 
vienos minties, kuri nors ir buvo 
iškelta diskusijų metu, plačiau 
nenagrinėta: lietuvybės išnykimo 
pavojus užsienyje sumažėja iki 
minimumo; bendruomenė gauna 
naują stimulą vystymuisi, nors 
atrodo nėra patenkinta naujai 
atvykusių srautu, ypač tų, kurie 
rengiasi pasilikti, ir dar nėra 
pasiruošusi laikyti jų lygiateisiais 
savo nariais.

Alvydas Medalinskas

BALTIJOS TARYBOS 
PAREIŠKIMAS

Kovo 16 d. Jūrmaloje (Latvija) 
įvyko Baltijos šalių tarybos 
posėdis, kurio metu trijų respub
likų prezidentai A. Riutelis, A. 
Gorbunovas ir V. Landsbergis 
priėmė keletą svarbių bendrų 
pareiškimų.

Pareiškime dėl buvusios TSRS 
užsienio skolos pažymima, jog 
Baltijos valstybės nelaiko savęs 
TSRS paveldo objektais ir todėl 
nėra atsakingos už TSRS skolas 
bei nesiruošia jų mokėti. Tame 
pačiame pareiškime protestuojama 
prieš vienapusį Rusijos Federacijos 
sprendimą sulaikyti Baltijos val
stybių valiutos atsargas, esančias 
buvusiame TSRS ekonominių 
ryšių su užsieniu banke.

Kitame bendrame komunikate 
išreiškiama parama ir solidarumas 
su Rusijos Federacija, smerkiant 
kovo 11d. įvykusį buvusių TSRS 
liaudies deputatų susirinkimą ir 
vertinant šį “renginį” kaip pro
vokaciją, nukreiptą politinės desta- 
bilizacijos linkme.

Dar du pareiškimai buvo skirti 
Baltijos regiono demilitarizacijos 
problemai bei svetimos kariuo
menės išvedimo klausimams. 
Baltijos šalys, pabrėžiama juose, 
sveikintų ne tik jų pačių teritorijos, 
bet ir Kaliningrado bei Leningrado 
sričių, pačio Sankt-Peterburgo 
miesto demilitarizaciją. Baltijos 
valstybės kviečia Rusijos 
Federaciją, kaip TSRS teisių ir 
įsipareigojimų tęsėją, palaikyti 
taikos ir tarptautinio saugumo poli
tiką Baltijos jūros regione.

ELR

AT PIRMININKO 
BBC RADUO
POKALBIS

Kovo 22 dieną 16 valandą 
Lietuvos laiku AT pirmininkas V. 
Landsbergis per BBC pasaulinės 
radijo tarnybos organizuojamą 
vienos valandos trukmės tiesioginį 
radijo pokalbį kreipėsi į daugiamil
ijoninę pasaulio auditoriją (BBC 
tyrimų duomenimis pastovių 
klausytojų yra -25 mln.), pasidali
no mintimis apie krašto problemas 
bei lūkesčius ir čia pat davė 
atsakymus į pateiktus įvairiausius 
klausimus. Tai bus penktoji laida 
iš pokalbių ciklo su buvusio komu
nistinio bloko šalių vadovais. 
Ankstesnėse laidose jau dalyvavo: 
prezidentai Valensa ir Havelas, o 
taip pat Rusijos valstybės sekreto
rius bei vicepremjeras Genadijus 
Burbulis, po nemažo delsimo 
davęs savo sutikimą dalyvauti 
radijo laidoje vietoj prezidento B. 
Jelcino. Kaip pastebėjo šio ciklo 
koordinatorius žurnalistas David 
Brooks, nors būta nemaža nesklan
dumų visuose Rytų Europos 
kraštuose, prasiskverbiant pro 
prezidentų aplinką ir gaunant 
tiesioginį valstybių vadovų 
atsakymą (jų neišvengta ir 
Lietuvoje), bet Rusijoje šios prob
lemos sukėlė bene daugiausia 
vargo.

Laidą pravedė žinoma žurna
listė S. Macdonald, dar visai nese
niai turėjusi televizijoje popu
liarią Britanijoje programą, apžvel
giančią pasaulio reikalus. Abu 
žurnalistai ne pirmus metus dirba 
BBC ir yra patyrę organizuoti 
laidas su tarptautinės reikšmės 
politikais. Jie vedė panašias laidas 
su Benazir Bhuto, jai dar tebūnant 
Pakistano premjere ir Kosta Rikos 
prezidentu Oskar Arias, laimėjusiu 
Nobelio taikos premiją už aktyvią 
veiklą mažinant įtampą Centrinės 
Amerikos regione. D. Brooks 
pastebėjo, kad Oskar Arias jam 
tam tikra prasme siejasi su V. 
Landsbergio figūra; abu politikai 
yra mažų valstybių vadovai, savo 
įtaka regione pranokę nemaža 
kolegų iš galingesnių šalių.

Britanijoje teko patirti, jog V. 
Landsbergio vardas yra plačiai 
žinomas ir gerbiamas už taikų 
Lietuvos kelią į nepriklausomybę 
ir susidūrimą su Kremliumi, todėl 
netgi studentai, besigilinantys į 
tarptautinius santykius, tame taipe 
buvusios Sovietų Sąjungos poli
tiką, iš trijų Baltijos kraštų vadovų 
vardų atsimena tik jį vieną. Tad 
nenuostabu, jog BBC spaudos ir 
informacijos skyrius, reklamuo
damas laidų ciklą apie Rytų 
Europos politikus, būtent 
Landsbergį, o ne kurį kitą iš jo 
žinomų kolegų, pasirinko centrine 
figūra.

Šių laidų ciklas yra sudėtinė 
dalis plačios, jau 6 metus trunk
ančios radijo programos “Tai jūsų 
pasaulis”, kurios tikslas ne tik 
sudaryti galimybę laidų klausyto
jams gauti informaciją tiesiogiai iš 
pirmų lūpų, bet kartu sukurti 
pasitikėjimo atmosferą, primenant, 
jog ir vadovaujantys politikai , ir 
paprasti žmonės yra lygūs.

Radijo laidų ciklas apie buvusių 
komunistinių Europos kraštų poli
tikus pasižymi viena naujove. Visi 
anksčiau minėti pokalbiai su val
stybių vadovais vyko tik anglų 
kalba, tuo tarpu kai pastarieji - 
dviem kalbom: anglų ir to krašto, 
kuriam vadovauja politikas. 
Žinoma, dėl to atsiranda papil
domų sunkumų, tačiau valstybių 
vadovai gauna unikalią galimybę 
vienu metu kreiptis ne tik į tarp
tautinę, bet ir į savo šalies auditori
ją. Rusija Lenkija ir Čekoslovakija 
pasinaudojo ja, pertransliuodamos 
visą programą savo radijo imtu
vais.

(Nukelta į 4 psl.)
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"Ačiū Britanijos lietuviams, 
kad mūsų neužmiršo!" Keistenybės ir rekordai

SEPTYNIOS DIENOS
Jau kelintą kartą, Tautinės 

paramos fondo valdybos pavestas, 
atlikau ir malonią, ir skaudžią 
užduotį. Malonią todėl, kad gera 
matyti, kaip nušvinta žmonių vei
dai, apsilankius pas juos su fondo 
dovanomis. Jie džiaugiasi gal ne 
tiek materialine parama (nors 
daugeliui ir ji labai reikalinga - 
brangiems vaistams, ligoninėms, 
kvalifikuotoms operacijoms), kiek 
moraline: “Ačiū Britanijos lietu
viams, kad mūsų lig šiol 
neužmiršo” - tokius žodžius girdė
jau nevieną kartą ir nevienuose 
namuose. O skaudi ši pareiga 
todėl, kad pamatai vis kitų ir kitų 
žmonių sudarkytus likimus, pajun
ti jų kančias, sužinai apie jų kasdi
enius vargus tvarkant visiškai 
pasikeitusį po lemtingosios sausio 
13-osios gyvenimą. Ir, deja, reikia 
pasakyti, kad kartais tuos vargus 
dar padidina abejingas, nejautrus 
kai kurių vietinių pareigūnų 
elgesys.

- Sausio 12 d. vakarą budėjau 
kartu su 8 metų dukryte prie parla
mento rūmų, - pasakoja Liucija 
Girdvainienė, trijų vaikų motina 
(antroji jos dukra 12 klasėje, o 
trečioji jau studijuoja geografiją). 
Mažoji vis prašėsi prie televizijos 
bokšto, bet aš sakiau, einam namo, 
truputį pailsėsim, tada vėl eisim. 
Pusę dvyliktos parėjo nuo bokšto 
vyras. Pasakė, kad ten kol kas 
nieko naujo, žmonės dainuoja, 
šoka, jų ten daug, tad nėr reikalo 
eiti. Prigulėm, bet naktį pažadino 
patrankų šūviai. Šokom prie langų 
- tankai! O žmonės bėga it 
skruzdės link TV bokšto. Vyras 
nenorėjo leisti, bet išsiveržiau ir 
išlėkiau. Stovėjau pirmoje eilėje, 
kai kareiviai su automatais puolė 
minią. Iš pradžių nešaudė, tik 
stūmė mus, tačiau mes laikėmės. 
Tada ėmė šaudyti ir mušti 
automatų buožėmis per galvas. 
Buvom taip susigrūdę, kad 
negalėjau nė žingsnio žengti nė į 
vieną pusę, nė rankos pakelti, kad 
užsidengčiau. Gavau baisų smūgį 
buože per viršugalvį, tada sušukau 
kareiviui rusiškai: “Sūneli, juk ir
tu turi motiną, jeigu ją kas taip 
muštų...” Bet tas tik perpyko ir iš 
to pykčio kirto dar du kartus per 
galvą. Susmukau, geri žmonės 
nuvedė į greitosios pagalbos 
mašiną, kuri nuvežė į ligoninę 
kartu su tanko sutraiškyta Loreta 
Asanavičiūte, kuriai gydytojas visą 
laiką leido nuskausminančius, ta
čiau greitai jų pritrūko...

Liucija Girdvainienė susijaudi
nusi priima Tautinės paramos 
fondo dovaną ir priduria: “Štai 
Anglijos lietuviai supranta, kaip 
sunku likti invalidei visam gyveni
mui, o socialinio aprūpinimo 
skyriuje man nenorėjo duoti 
pašalpos ir pasakė: “Tau niekas 
nepriklauso”. Tik per didelį vargą 
gavau invalidumo pažymėjimą”.

Su padėka priėmė Tautinės 
paramos fondo dovaną ir kaunietė 
Kristina Čepkauskienė. Ji tą naktį 
buvo prie Radijo ir TV pastato 
Konarskio gatvėje. Štai kaip ji pati 
tai vėliau aprašė:

“Išgirdusios tankų riaumojimą, 
pamačiusios prožektorių šviesos 
kirčius danguje - išsigandom. 
Trimis eilėmis (tik moterys ir 
vaikai!), susikabinusios rankomis 
šokom toliau. Staiga iš tankečių 
iššokę kareiviai pradėjo mus 
automatų užtvara spausti prie 
sienos. Veidų neįsidėmėjau - mano 
žvilgsnį sukaustė “metalinių” 
žmonių judesiai: kampuoti, 
šokinėjantys lyg robotai. Šovė iš 
labai arti. Aš net nepajutau skaus
mo: tik kūnas pasidarė lengvas, po 
kojomis pamačiau šviesą, į kurią 
pradėjau grimzti...

Kai atsigavau, pažiūrėjau į savo 
kojas - viena buvo “susiraičius”, 
be bato ir apsivėlus tamsiai 
raudonomis žemėmis”.

O štai kaip komentavo gydyto
jas R. Jasiukevičius pirmą sykį jo 
praktikoje pasitaikiusį atvejį: 
“Sausio 13 d. K. Čepkauskienei 
buvo peršautos abi kojos. Kairės 
šlaunies užpakalinėje dalyje - net 
keturių kulkų įėjimo angos. 
Kulkos, eidamos žemyn per 
blauzdą, nukirto kairįjį 
blauzdikaulį, šeivikaulį ir suskaldė 
į daugybę skeveldrų kulnikaulį. 
Sprendžiant pagal kulkų įėjimo ir 

išėjimo angas, buvo šaudoma 
decentruotomis kulkomis. Esant 
šautinėm žaizdom, visada atsiran
da didelis pūliavimas. Taip buvo ir 
šiai ligonei”.

Kristinai Capkauskienei buvo 
padaryta sudėtinga operacija, daug 
žaizdų užgijo, kaulai pradėjo gyti, 
tačiau neseniai iš jos gavau štai 
tokį laišką: “1991 m. liepos- 
rugsėjo mėn. buvau išvykusi į 
Vengriją. Budapešto traumatolo
ginėje klinikoje buvo padaryta dar 
viena operacija. Tačiau operacija 
nebuvo labai sėkminga. Koja 
pakrypo į šalį. Reikalinga dar 
viena operacija... Nieko džiugi
nančio negaliu parašyti, nes jaučiu, 
kad invalide likau visam gyven
imui. O užsienyje operuotis neturiu 
tikrų pinigų”.

Fondo dovana įteikta ir 
Salomėjai Kezienei, kuriai nuo 
tanko šūvio sprogo ausų būgneliai, 
išdegė gerklė.

- Prie bokšto buvau kartu su 
sūnumi, dailės akademijos studen
tu, - pasakoja ji. - Kai prasidėjo tas 
pragaras ir mudu su sūnumi 
pasimetėme, aš nesilioviau karto
jusi: “Marija, Marija, Lietuva Tavo 
žemė, išgelbėk ir ją, ir mano 
sūnų”. S. Kezienės 72 metų motina 
ir dabar kasdien eina budėti prie 
altorėlio, įrengto prie 
Aukščiausiosios Tarybos rūmų.

Labai pravertė fondo dovana ir 
pensininkei Emilijai Cicėnienei, 
kuriai praeitų metų sausio 11d. 
prie Spaudos rūmų desantininkas 
taip trenkė šautuvo buože per petį, 
kad ji nugriuvo be sąmonės. 
Rankos paralyžių mėgino gydyti 
Druskininkuose, tačiau jos pačios 
ir brolio kuklių santaupų užteko 
neilgam. Dabar gydymą galės vėl 
pratęsti ir gerų vaistų užsisakyti.

Tuo šį kartą baigiu pasakojimą 
apie žmones, kuriems buvo suteik
ta Didžiosios Britanijos lietuvių 
Tautinės paramos fondo pagalba ir 
perduodu jų nuoširdžiausią padėką 
visiems, aukojamiems šiam fondui.

Gražvydas Kirvaitis iš Vilniaus

AR DALYVAUS LIETUVOS LEIDYKLOS 
FRANKFURTO KNYGŲ MUGĖJE?

Praėjusių metų Tarptautinėje knygų mugėje, kuri įvyko 1991 m. spalio 
mėn. Frankfurte, pirmą kartą dalyvavo ir Lietuvos knygų leidyklos. 
Dalyvavimas knygų mugėje yra labai brangus dalykas, bet Lietuvai buvo 
padaryta išimtis ir mugės vadovybė pakvietė Lietuvos leidyklas dalyvauti 
nemokamai. Ta proga leidyklos: “Vaga”, “Mokslas” ir “Vyturys” nevien 
turėjo progos plačiai tarptautinei publikai parodyti savo leidinių asorti
mentą, bet ir, apskritai, pagarsinti Lietuvos vardą. Ypatingai didelio 
dėmesio susilaukė informaciniai leidiniai apie Lietuvą, žemėlapiai ir tur
istiniai vadovai vokiečių, anglų ir kt. kalbomis. Taip pat domėtasi lietuvių 
rašytojų kūrinių vertimais į didžiąsias pasaulio kalbas.

Leidyklos, atkreipusios dėmesį į paklausą ir paruošusios reikalingas 
informacines knygutes, katalogus, vertimus ir t. t., norėtų dalyvauti ir šių 
metų knygų mugėje, jau daug sėkmingiau garsindamos Lietuvos vardą 
tarptautinėje arenoje. Tačiau didelė kliūtis yra valiutos stoka! Šiais metais 
už dalyvavimą reiks mokėti apie 5000 DM.

Vokietijos Aušros tunto skaučių ir skautų tuntininko Petro Veršelio 
kvietimu š. m. vasario mėn. Vokietijoje viešėjo “Vagos” leidyklos direk
torius Algirdas Pekeliūnas ir leidyklos darbuotojas Eugenijus 
Kubilinskas. Jie atsivežė iš Lietuvos pilną automobilį išleistų knygų ir jas 
pardavinėjo per centrinį Vokietijos lietuvių Nepriklausomybės šventės 
minėjimą, kuris įvyko š. m. vasario mėn. 15 d. Hūttenfelde. Lietuvos 
leidėjų žygis buvo sėkmingas: minėjimo metu už parduotas knygas ir iš 
surinktų aukų gauta 694 DM pajamų. Atskaičius kelionės išlaidas iš 
Vilniaus į Hūttenfeldą ir atgal, kurios sudarė 396 DM, liko gryno pelno 
298 DM, tad ligi reikalingų 5000 DM, dar reikia surinkti 4702 DM.

Todėl skelbiamas aukų rinkimas Lietuvos leidyklų reprezentacijai 
1992 m. Tarptautinėje knygų mugėje.

Prašome visus Vakarų pasaulio lietuvius, kuriems Lietuvos vardo 
garsinimas svetimtaučių tarpe atrodo siektinas tikslas ir kuriems lietuvių 
kultūros reikalai yra remtini, savo auka prisidėti prie šios rinkliavos. 
Ypatingai apeliuojame į lietuvių organizacijas, bendruomenes, parapijas 
ir klubus, prašome dosniomis aukomis paremti šį reikalą.

Tam tikslui yra įsteigta banko sąskaita Hūttenfelde. Aukotojai iš 
Vokietijos prašomi pinigus siųsti adresu: Algirdas Pekeliūnas, konto Nr. 
3708724059, BLZ (banko kodas) 50991400, Volksbank Kreis Bergstr. 
Lampertheim. Iš užsienio prašome siųsti čekius, išrašytus Algirdo 
Pekeliūno vardu, sekančiu adresu: Petras Veršelis, Viemheimer Str. 2, W- 
6840 Lampertheim-Hūttenfeld, Germany. Visiems aukotojams dėkojame 
iš anksto.

Ir Vokietijos Aušros tunto skautės ir skautai yra pasiryžę paremti šią 
akciją. Per Kaziuko mugę ir kitus skautų viešus renginius bus 
pardavinėjamos Lietuvos leidyklų knygos bei renkamos aukos. Pelnas 
bus įmokėtas į minėtą banko sąskaitą. Kaip ir Vokietijos lietuviai skautai, 
šią akciją turėtų paremti visi lietuviai ir visos lietuvių organizacijos. Visų 
Vakarų pasaulio lietuvių solidarumas įgalins Lietuvos leidyklas dalyvauti 
knygų mugėje! Jei Lietuvos vardas skambės tarptautinėje arenoje, bus 
garsinamas ir mūsų tremties ir emigracijos lietuvių vardas. Visi už vieną - 
vienas už visu

Petras Veršelis, Vokietijos Aušros tunto tuntininkas

AMŽINYBĖS ŽIEDAS?

Žiedo istorija sena ir plati. 
Manoma, kad žiedo dėvėjimo 
mada prasidėjo vedybiniu 
žiedu, o vėliau atsirado įvairių 
rūšių ir paskirčių žiedai.

Senovėje apskritimas buvęs 
pilnumo ir užbaigtumo sim
boliu. Buvo manoma, kad 
vedybos yra asmens pilnatvės 
požymis. Su vyrais be žmonų 
ar moterimis be vyrų buvo 
skaitomasi kaip su ne pilnais, 
neužbaigtais asmenimis. 
Vedybos reiškė pilną, užbaigtą 
vienetą ir simbolino apskriti
mą - žiedą.

Pagal kitą teoriją vedybi
nis žiedas prasidėjęs apy
ranke. Senovėje apyrankės 
buvo uždedamos pagrobtoms 
moterims. Vėliau apyrankė, ar 
apskrita grandis ant moters 
kojos, reiškė ją esant vyro 
nuosavybe. Vėliau grandis ir 
apyrankė pakeista ant piršto 
nešiojamu žiedu.

Egiptiečiai pirmieji pradėję 
naudoti žiedus vedybų apeigo
se, o jų raštuose apskritimas 
reiškęs amžinybę.

Krikščionys vedybų apeig
ose žiedą pradėjo naudoti apie 
900 metus.

Kodėl vedybinis žiedas 
dėvimas ant ketvirto piršto? 
Senovės graikai tikėjo, kad 
tam tikra kraujagyslė iš ketvir
to piršto einanti tiesiai į 
širdį...

Kitų rūšių žiedai dėvimi 
ant visų pirštų. Senovės 
romėnai vengę nešioti žiedą 
ant antrojo piršto, kurį vadino 
digitus infamis (begėdiškas 
pirštas). Nesakoma, kodėl jis 
“begėdiškas”... Gal kas žino?

K. Tautginas

Artėjant kovo 11 d., Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
metinėms, Lietuvoje buvo jaučia
ma padidėjusi įtampa tarp atskirų 
grupuočių, partijų. 'Lietuvos 
aidas" (03 10) išspausdino 
Vilniaus Sąjūdžio tarybos atsišau
kimą į Lietuvos žmones, kuriame 
šie kviečiami prie AT rūmų ne tiek 
šventę paminėti, kiek j kovą: 
“Reikalaukime, kad Lietuvos 
Respublikos AT deputatai ne
griautų Lietuvos valstybės. 
Budėkime Nepriklausomybės 
aikštėje, kol bus priimti Lietuvai 
gyvybiškai reikalingi įstatymai”. 
Siame pačiame laikraštyje kitame 
Sąjūdžio kreipimąsi į “Brolius ir 
seseris” teigiama, kad kairieji, 
patekę į AT, siekia “istorijos ratą 
pasukti atgal” ir mūsų atgim
stančią Valstybę “susprogdinti iš 
vidaus”. “Tėvynė pavojuje!”- tokiu 
šūkiu baigiamas kreipimasis.

Tiesa" (03 10), aptardama TV 
laidoje AT Apsaugos skyriaus 
vadovo A. Skučo skelbtą 
"bręstančio parlamentinio per
versmo galimybę", klek Ironiškai 
primena, kad Sąjūdis per TV 
pakvietė savo rėmėjus "kartu su 
sumuštiniais rinktis prie AT Ir 
išreikšti "tautos valią...". Kovo 11 
d. Tiesa" skelbia straipsni "Kam 
tai naudinga?*, kuriame analizuo
jamos "perversmų” aistrų 
priežastys. "Jau tampa tradicija, 
kai Lietuvai Iškilios šventės ar 
datos Išvakarėse itin 1 dešinę 
nutolusios jėgos ima pūsti įvairių 
pavojų ugnį*- rašoma straipsnyje. 
Sąjūdžk>-3 pirmininkas J. Tumelis 
per TV, kviesdamas žmones 1 
mitingą, taip pat neapsėjo be 
bauginimų. Anot laikraščio, to 
priežastis gana paprasta: 
"nepagąsdintl pavojais, 1 mitingą 
mažai kas skubėtų, nebūtų ką 
jame ir kalbėti". Straipsnyje su 
nepasitikėjimu atsiliepiama apie 
A. Skučo užuominą, kad "su 
legaliu parlamentiniu "perversmu* 
jis nekovotų*. Straipsnio pabaigo
je cituojami per TV pasakyti M. 
Laurinkaus žodžiai: "Lietuvos 
demokratinės jėgos pasisako 
prieš dirbtini (tampos kurstymą, 
tautos švenčių naudojimą 
politinėms spekuliacijoms*.

“Vilniaus laikraštis” (03 11) 
informuoja, kad TV režisieriaus 
Virgilijaus Kubiliaus vasario 28 d. 
pradėta bado akcija yra tęsiama. 
RTV valdyba nesutinka su jai 
pateiktais kaltinimais bei tokia 
protesto forma (V. Kubilius kaltina 
RTV ardomąja veikla prieš 
Lietuvą ir siekia RTV valdybos ir 
TV vadovų atsistatydinimo). 
Premjeras Gediminas Vagnorius 
yra pareiškęs, kad bet kokioms 
problemoms spręsti neturėtų būti 
naudojamos kraštutinės priemo
nės. Radijuje ir TV pradėti rinkti 
parašai po pareiškimu, kuriame 
pritariama premjero pareikštai 
pozicijai. Dokumente teigiama, 
kad visus reikalavimus, įskaitant ir 
radio ir TV, “turi spręsti institucijos 
ir asmenys, kuriems Lietuvos val
stybė yra suteikusi tokius įgalio
jimus”- rašoma laikraštyje.

"Lietuvos aidas* savo pub
likuojamuose straipsniuose 
visiškai remia V. Kubiliaus pozici
ją. Sausio 29 d. leidinyje spausdi
nama V. Kubiliaus Ir prie jo prisi
jungusios badauti medikės 
Sofijos Andrluškevlčienės nuo
trauka. Ji sutiko badauti, kad būtų 
kuo greičiau priimtas desovieti
zacijos įstatymas. Pats V. 
Kubilius yra pasakęs: "aš badau
siu Iki galo. Kai atsidursiu 
klinikinės mirties būsenoje - mane 
pakeis kiti’ - rašoma tame pat lei
dinyje. Laikraštis pažymi, kad 
Virgilijų pakeisti pasiryžę 7 
žmonės. Kovo 5 d. "Lietuvos 
aido” numeryje spausdinamas 
Lietuvos radijo ir televizijos 
Sąjūdžio grupės Ir jos rėmėjų 
pareiškimas, kuriame reiškiamas 
nepasitikėjimas jų valdyba ir jos 
pirmininku bei TV vadovybe.

Remiamas badaujantis V. 
Kubilius, pritariama jo keliamiems 
reikalavimams. Tame pat 
numeryje užsipuolama "nepriklau
soma* spauda, kad "neužsimena 
apie šią protesto akciją nė puse 
žodžio", nors solidarumo 
telegramos plaukiančios net iš 
užsienio "Nutylėjimas - pati rafi
nuočiausią melo formai” - pažymi 
laikraštis.

Atsiliepė ir “nepriklausomi”. 
“Respublika” (03 07) laikraščio 
vadovybės vardu išspausdino 
būdingu jai tonu kreipimąsi į 
“mielus Lietuvos žmones”. 
Problemų tiek, “nors eik ir 
užsirašyk į savižudžių eilę" - 
teigiama kreipimesi. Ir siūloma 
išeitis - “tegul kiekvienas nus
kriaustas, nelaimingas ar šiaip 
susikompromitavęs paskelbia 
savo bado streiką”. Tai būtų ir 
didžiulė paspirtis Lietuvos 
žemdirbiams, nes “tik taip, turbūt, 
jie galės aprūpinti Lietuvos gyven
tojus maisto produktais”. “Taigi, 
prie bado, mielieji,”- šaukia 
“Respublika” ir pirmuosius 
paremti badaujančius kviečia 
didžiausius mūsų valdžios vyrus.

"Lietuvos aidas” (03 10) 
praneša, kad Lietuvoje įregistruo
ta "Naujoji Apaštalų bažnyčia”. 
Jos atstovus priėmė Lietuvos 
Respublikos ministro pirmininko 
pavaduotojas Zigmas Vaišvila. Jis 
įteikė vyriausybės sprendimo apie 
bažnyčios įregistravimą nuorašą. 
Z. Vaišvila pabrėžė, kad “Lietuva 
nuo seno pasižymėjo tolerancija 
kitiems tikėjimams’ ir Išreiškė vilti, 
kad "ši tradicija bus tęsiama” - 
rašoma laikraštyje.

“Respublika” (03 04) spausdi
na straipsnį, kaltinantį katalikus 
necivilizuotumu. Katalikams 
dabar - gavėnios laikotarpis - ir 
kai kur Lietuvoje atsisakoma 
kultūrinių renginių, net tų, kur bili
etai jau parduoti. Taip atsitiko 
Širvintų miestelyje. Buvo atšaukta 
iš Druskininkų pramogų centro 
atvežta programa - “( svečius pas 
Voltą Disnėjų", nes buvo Pelenų 
diena (ji primena katalikui fizinį 
žmogaus menkumą). Vilniaus 
Sporto rūmų koncertų skyriaus 
viršininkas teigia, kad “šiais 
laikais pirmiausia galvojam, kaip 
pragyventi”. Straipsnyje pateiki
amos mintys, kad nereikėjo atimti 
džiaugsmo iš nekatalikų.

Iš JAV Lietuvon atvykęs vizi
tuoti Vytauto Didžiojo universiteto 
docentas Audrius Dundzlla 
pasirengęs atkurti čia... 
pagonybę. Apie tai rašoma kovo 
mėn. ‘Respublikoje” išspausdin
tame gerbiamo docento interviu. 
Šiuo metu yra rengiami dokumen
tai įregistruoti Kauno Romuvą 
kaip senosios baltų religijos ben
druomenę. Vilniaus romuviečiai 
jau užsiregistravę, nors dokumen
tai dar nėra galutinai patvirtinti. A. 
Dundzila savo mokytoju laiko 
Mahatmą Gandi, yra labai geros 
nuomonės apie Kristų, bet nusis
tatęs prieš privalomas tikybos 
pamokas Lietuvos mokyklose 
(ten katalikybė). Teigia, kad 
"būtent Romuvos filosofija gali 
padėti mūsų žmonėms sustiprėti, 
nesvyruoti lyg nendrėms l kairę ir 
l dešinę*. Visas straipsnis 
"Respublikoje" pavadintas - 
"Laima, Delva, Žemyna, padėkite 
mums...’.

Vidmantas Dimas
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ŽMONĖS IR ĮVYKIAI

Balandžio 12 d. įvyks Londono Maratonas, kuriame dalyvaus lietuvis 
sportininkas Paulius Degutis. Šiais metais savo bėgimą jis skiria šalpai. 
Nuotraukoje P. Degutis (Nr. 29387) 1991 m. Maratone.

Lietuvos Akmenės (Žemaitijoje) psichoneorologinėje prieglaudoje.
(Žiūrėk aprašymą Kronikoje, 4 psl.)

Vasario 29 d. DBLS Sodybos skyrius paminėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę. Minėjimas buvo sujungtas su skyriaus narių 
metiniu susirinkimu Nuotraukoje dalis Sodybos skyriaus valdybos.

Nuotrauka: ELR

VOKIETIJOJE
LANKĖSI ŠVIETIMO 

MINISTRAS
Vasario mėn. Eichstaette 

lankėsi Lietuvos Respublikos 
kultūros ir švietimo ministras 
Darius Kuolys. Ta proga vietos 
spauda priminė ankstesnius šio 
Bavarijos miesto ryšius su Lietuva 
ir naujas pastangas juos atgaivinti.

“Atkurdama savo nepriklau
somą valstybę, Lietuva remiasi 
krikščioniškomis vertybėmis ir 
tradicijomis, stengiasi atgaivinti 
jauną katalikišką šviesuomenę. 
Taip skelbė Eichstaetto laikraštis 
1992.11.12 d. laidoje, aprašydamas 
Lietuvos švietimo ministro D. 
Kuolio susitikimą su vietos 
vyskupu K. Braun, kuris drauge 
yra ir vienintelio Vokietijos kata
likų universiteto didysis kancleris. 
Vienos seniausių Bavarijos 
vyskupijos ganytojas reiškė savo 
viltį, kad nauji ryšiai prisidės prie 
visos Europos atsinaujinimo 
Evangelijos dvasia, ir pažadėjo 
remti atsikūrimo pastangas. Prieš 
tai D. Kuolys svečiavosi Miun
chene pas Bavarijos švietimo min
istrą Zehetmairą, su kuriuo aptarė 
kai kuriuos mokyklų sistemos ir 
dvilypio profesinio mokymo 
klausimus. Lietuva nori iš pagrin
dų pakeisti iš sovietinės santvarkos 
paveldėtą švietimo sistemą. Jau 
veikia konfesinės mokyklos, 
leidžiama laisvai rinktis taip tiky
bos ir etikos pamokų. Kitame 
ilgesniame straipsnyje tas pats 
laikraštis rašo apie pamažu atsin
aujinančius Eichstaetto ryšius su 
Lietuva. Vyskupas Braun ir 
Eichstaetto krašto tarėjas Regler 
pažadėjo sudaryti galimybes lietu
viams jaunuoliams studijuoti 
Eichstaetto katalikų universitete. 
Iki šiol, rašo laikraštis, daugiausia 
ryšiais su Lietuva rūpinosi anglis
tikos ir lyginamosios kalbotyros 
profesorius Alfredas Bammesber- 
geris ir Denkandorfo gydytojas 
Christian Holtz. Jų pastangomis 
nuo ateinančių mokslo metų 
Eichstaette galės studijuoti ekono
miką trys lietuviai. Dar trys 
Lietuvos studentai bus kviečiami į 
tarptautinį vasaros kursą. Lėšų tam 
skyrė universiteto prezidentas 
Lobkovičius, gydytojas Holtz ir 
Vokietijos užsienio reikalų minis
terija. Eichstaetto apskrities 
viršininkas tarėjas Regler ypač 
dėkojo profesoriui Bammesberge- 
riui už jo ištvermingas pastangas 
atgaivinti Eichstaetto ryšius su 
Lietuva. Pirmuosius ketverius 
pokario metus Rebdorfo vie
nuolyne, prie Eichstaetto, gyveno 
tūkstantis lietuvių pabėgėlių. 
Daugiau kaip šimtą lietuvių 
klierikų buvo priglaudusi Eich
staetto kunigų seminarija. Profeso
rius Bammesbergeris Lietuvos 
ministrą pasveikino lietuviškai ir 
pabrėžė, kad Vakarai šiandien ne 
tik turi visokeriopai padėti 
Lietuvai, bet ir iš jos pasimokyti, 
kas yra dvasios stiprybė. “Jūs 
galite ir privalote mums parodyti 
dvasinio gyvenimo vaidmenį ir 
svarbą”, sakė Bammesbergeris. 
Dar reikia paminėti, jog D. Kuolys 
aplankė Miuncheno lietuvius ir 
pasakė pagrindinę kalbą Nepri
klausomybės šventės minėjime.

K B.

Vėlesnių Lietuvos futbolo 
rink-tinės susitikimų datos:

• birželio 3 d.
Albanija - Lietuva,

• rugpjūčio 12 d.
Latvija - Lietuva,

• rugsėjo 23 d.
Lietuva - Danija,

• spalio 28 d.
Lietuva - Latvija.

ITALIJOJE
VASARIO 16

Romos lietuviai pamaldomis ir 
draugišku susitikimu paminėjo 
Vasario 16-ąją - Lietuvos Nepri
klausomybės šventę. Pamaldos 
vyko Vatikano radijo koplyčioje, 
kur Mišias už Lietuvą koncelebra- 
vo Marijonų vienuolijos viršinin
kas kunigas Donaldas Petraitis, 
Italijos lietuvių bendruomenės 
pirmininkas prelatas Vincas 
Mincevičius, Kazimiero lietuvių 
kolegijos rektorius prelatas 
Algimantas Bartkus, lietuvių kata
likų mokslo akademijos pirminin
kas kunigas Antanas Liuirna, kuni
gas profesorius Paulius Rabikaus
kas, jėzuitų, saleziečių ir 
pranciškonų vienuolijų atstovai bei 
kiti Romoje gyvenantys lietuviai 
kunigai. Per Mišias tartame 
pamoksle prelatas Vincas Mincevi
čius priminė sekmadienio Evange
lijos žodžius - Kristaus palaimin
imus, kurie tartum specialiai skirti 
tiek daug iškentėjusiai mūsų tautai: 
“Džiaukitės ir linksminkitės tą 
dieną, nes jūsų laukia gausus atly
gis...” Tie žodžiai tikrai buvo 
paguodos ir vilties šaltinis lietu
viams Tėvynėje ir visame pasauly
je, kuomet Lietuvos priešai iš Rytų 
ir Vakarų draskė mūsų žemę, 
niekino žmogiškumą, ištikimybę 
Dievui ir sau patiems, grūdo mus į 
kalėjimus, kankino, trėmė. Ir tada, 
kai, rodos, buvo prarasta bet kokia 
viltis, mūsų tauta savo viltį išreiškė 
per Kristaus žodžius - palaimin
imus. Ir štai šiandien mes džiau
giamės, nes išsipildė Viešpaties 
žodžiai, sugriuvo “blogio imperi
ja”, sukurta milijonų žmonių ašarų 
ir gyvybių kaina, dingo pasaulio 
pabaisa - komunizmas, mes vėl 
laisvi, mūsų pačių rankose tautos 
ateitis! Prelatas Mincevičius toliau 
pažymėjo, kad kuriant krašto 
politinį, ekonominį ir kultūrinį 
gyvenimą, nevalia pamiršti, jog 
pirmiausia turi būti puoselėjamas 
dvasinis atgimimas, nes tauta be 
dvasinių vertybių yra be ateities, 
pasmerkta istoriniam išnykimui.

Po pamaldų įvyko Romos lietu
vių draugiškas susitikimas 
Lietuvos atstovybėje prie Šventojo 
sosto. Italijos lietuvių ben
druomenės valdybos vardu 
susirinkusius pasveikino Kazimie
ras Lozoraitis. Kalbėtojas pažy
mėjo, kad šią džiaugsmingą dieną 
reikia prisiminti, jog Vasario 16- 
oji nuo pat jos paskelbimo Tautine 
švente yra ypatingai įpareigojanti 
diena. Pirmiausia, reikia su pagar
ba ir dėkingumu prisiminti visus 
tuos, kurie per auką ir pasi
šventimą 1918 metais įkūnijo 
nepriklausomos Lietuvos idėją, 
taip pat tuos, kurie žiaurios oku
pacijos metu Tėvynėje palaikė 
gyvą laisvės žiburį, kurie už tautos 
teisę laisvai gyventi guldė galvas, 
ėjo į tremtį ir kalėjimus, ir kitais 
būdais - gindami religinį tikėjimą, 
puoselėdami tautinę kultūrą, 
šeimose ir mokykloje auklėjo 
tautiškai susipratusį jaunimą, tiesė 
kelią į nepriklausomybės atsta
tymą. Jų pastangų ir pasiaukojimo 
dėka tauta išliko gyva ir šiandien 
gali vėl džiaugtis laisvės palaima. 
Šiandien ir visada pagarbiai 
prisimintini ir paskutinieji už 
laisvę žuvusieji - Sausio 13-osios 
kruvino sekmadienio aukos, taip 
pat vėliau žiauriai nužudytieji, jau 
nepriklausomybę atkūrusios Lietu
vos, pasienio sargybiniai. Kazimie
ras Lozoraitis baigdamas pažy
mėjo, jog dabar visi norėtume, kad 
atkurtąją laisvę lydėtų ir materi
alinė gerovė, kad įvyktų vadina
mas ekonominis stebuklas, 
panašus į pokario metais įvykusį 
Vakarų Europoje. Bet ekonominiai 
stebuklai savaime neįvyksta. 
Kartais ir stebuklams reikia paspir
ties, šiuo atveju - mūsų vienybės, 
ryžto ir darbo.

Susitikimą Lietuvos Atstovy
bėje gražiai paįvairino svečiai iš 
Lietuvos, - Gedimino Dalinkevi- 
čiaus vadovaujamas Kauno 
kamerinis orkestras, šiuo metu 
sėkmingai gastroliuojantis Italijoje.

V AT. R.

PRANCŪZIJOJE
VASARIO 16 MINĖJIMAS
Kovo 7 d. Prancūzijos lietuvių 

bendruomenė surengė vasario 16 
minėjimą, kurio metu kalbas 
pasakė O. Balakauskas (Lietuvos 
ambasadorius), G. Kaspereit 
(Paryžiaus IX kvartalo meras) ir 
R. Bačkis (PLB valdybos 
pirmininkas). Prieš tai pamaldas už 
Lietuvą atlaikė Paryžiaus kroatų 
katalikų misijos rektorius ir 
prelatas Z. Nicolic ir prelatas J. 
Petrošius, Prancūzijos lietuvių 
katalikų misijos rektorius.

Minėjimo meninėje dalyje J.S. 
Bacho ir C. Debussy kūrinius 
grojo A.Vizgirda, lietuvių poetų 
eiles skaitė R. Muleika ir J.Ch. 
Mončys.

Pateikiame šiek tiek PLB kro
nikos:

• Popiežius Jonas Paulius 11 
gruodžio 24 d. paskyrė 
arkivyskupą Audrį Bačką, pronun- 
cijų Olandijoje, Vilniaus 
arkivyskupu. Vasario 2 d. jį 
priėmė kardinolas Lustiger, tą 
pačią dieną jis su kardinolu ir 
prelatu J. Petrošium laikė pamal
das Notre Dame katedroje, 
kuriose dalyvavo ir lietuviai. 
Kardinolas kvietė tikinčiuosius 
pasimelsti už Vilniaus 
arkivyskupą ir jo tėvynę. Prieš 
sugrįždamas į Olandiją A. Bačkis 
kalbėjo per Notre Dame radiją.

• Nuoširdžiai dėkojame J. E. 
Prancūzijos ambasadoriui Lietuvai 
Philippe de Surmain, kuris atsiuntė 
gydytis į Bichait ligoninę 
Paryžiuje sunkiai sergančią 22 
metų merginą iš Vilniaus. 
Gydymas užtruks keletą mėnesių.

• Keturi Lietuvos parlamentarai 
- A. Brazauskas, E. Gentvilas, J. 
Karvelis ir J. Tamulis dalyvavo 
Europos bendrijos posėdžiuose 
Strasbourge. A. Brazauskas 
vasario 9 d. dalyvavo Paryžiaus 
lietuvių susitikime.

• Keturi Kauno miesto tarybos 
nariai vasario pradžioje stažavosi 
Paryžiuje.

• Dešimt lietuvių agronomų, 
pakviesti sodininko Bigot iš Le 
Mans, vasario 17-26 d.d. 
susipažino su žemės ūkio pasieki
mais.

• Lietuvos Žemės ūkio minis
terija tarptautinių prekybi
nių ryšių ekspertu Pabaltijo kraštų 
prekybiniams ryšiams užmegzti su 
Vokietija paskyrė PLB narį Arūną 
Paliulį.

• Dėkojame visiems asmenims 
ir organizacijoms, padedantiems 
Lietuvai. Visų tų organizacijų 
sarašą turi Alsace-Lithuanie, B.P. 
71 67061 Strasbourg cedex. 
Neseniai įsikūrė Provence- 
Lithuanie, Chemin de Guiramande, 
13090 Aix-en-Provence ir Soutien, 
Entraide, Devouement (SĖD), 
Viroflay. Vadovė - Madame Odile 
Pivet, tel. (1) 30 24 25 27.

• Profesorių G. Matore ir G. 
Serbai įsteigta Librte puor les 
Baltes draugija nuo kovo 16 iki 
balandžio 15 pakvietė 32 
pabaltiečius (jų tarpe 15 lietuvių) 
prancūzų kalbos studijoms įvai
riuose Paryžiaus universitetuose. 
Draugija padovanojo daug knygų 
ir metodinės literatūros. Studentų 
apgyvendinimu rūpinasi N. 
Teiberienė (tel.445 78 22 37).

• Jean Philippe Toussaint (pulk. 
J. Lanskoronskio anūkas) stato 
filmą “La Sevillane” pagal savo 
romaną “L’appareil de photo” su 
Jean-Christopne Mončiu ir 
Karolina Paliuliene.

• Onos Pajėdaitės is Vilniaus 
fotografijų paroda kovo 16 - 28 
d.d.vyks Maison pour Tous, 88, 
rue Racine, Montrouge.

• A. Mončio skulptūros ir G. 
Šibonio tapybos darbai nuo balan
džio 1 iki birželio 30 d. bus rodomi 
Eiffelio bokšto pirmame aukšte 
“Visions d’Europe” parodoje.

• Lietuvos televizijos darbuo
tojų grupė, kuri rengia doku
mentinį filmą apie Panevėžio 
teatro režisierių ir aktorių Juozą 
Miltinį, gruodžio 28 - sausio 5 d.d. 
dirbo Paryžiuje, kur J. Miltinis 
studijavo ir gyveno 1933 -1938 
metais.
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Lietuvių Kronika
KADA-KAS-KUR?
Balandžio 11-12 d.d. - DBLS 

metinis narių suvažiavimas Lietu
vių namuose, Londone.

Balandžio 11-12 dd. - Lietuvių 
Namų B-vės akcininkų metinis 
suvažiavimas Lietuvių namuose, 2 
Ladbroke Gardens, W11 2PT

Birželio 14 d. - 18 vai. įvyks 
51-mas tremtinių dienos minė
jimas, Anglikonų Southwark kate
droje, London Bridge.

Birželio 30 - liepos 4 d.d. - PLB 
VILsis seimas Čikagoje, JAV.

Liepos 5 d. - Lietuvių šokių 
šventė Čikagoje, JAV.

AUKOS SPAUDAI
V. Grigelis - 5.50 sv.
A. Gustainis - 2.00 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

VYKSTA Į LIETUVĄ
Z. Juras greitai vyks į Vilnių, 

turintys Lietuvoje reikalų prašomi 
jam iki balandžio 8 d. parašyti:

Baltic Stores & Co., 11 London 
Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB,

Tel.: 081-460 2592,
Fax: 081-318 7643.

BRADFORDE
PAPILDYMAS

DBLS-gos Bradfordo skyriaus 
valdybos sporto reikalų vedėja yra 
R. Vaičekauskaitė.

Visais reikalais prašome 
kreiptis į Lietuvos Ambasadą 

Londone:
17 ESSEX VILLAS 

LONDON W8 
Tel.: 071-938 2481 
Fax: 071-938 3329

PAMALDOS
Gloucesteryje - kovo 28 d. 12 

vai., Sv. Petre.
Stroude - kovo 28 d., 15.30 vai., 

Beeches Green. Čia ir 
Gloucesteryje pamaldas laiko kun. 
J. Sakevičius, MIC.

Manchesteryje - kovo 29 d., 
12.30 vai.

Nottinghame - kovo 29 d., 
11.15 vai., Židinyje.

Stoke-on-Trent - kovo 29 d., 14 
vaL, Sv. Vulstane.

Derbyje - balandžio 4 d., 12 
vai., Bridge Gate.

Nottinghame - balandžio 4 d.,
17 vai., Židinyje. Derbyje ir čia 
priešvelykinį susitelkimą praveda 
kun. J. Sakevičius, MIC. Išpa
žintys bent pusvalandį anksčiau.

Nottinghame - balandžio 5 d., 
11.15 vai., Židinyje.

Bradforde - balandžio 5 d., 
12.30 vai.

Corbyje - balandžio 5 d., 14 
vai., Sv. Patrike.

Northamptone - balandžio 5 d.,
18 vai., Sv. Lauryne, Craven Str.

LONDONE

PAREMKIME LIETUVIU 
SPORTININKĄ

Šiais metais ADT Londono 
maratonas įvyks sekmadienį, 
balandžio 12 d. Distancija - 25 
mylios ir 385 jardai. Siame mara
tone nuo 1985 m. dalyvauja ir 
Londono lietuvis Paulius Degutis, 
gimęs 1944 10 01, priklausantis 
“Blackheath Harriers” sporto 
klubui ir geriausias jo rezultatas - 3 
vai. 43 min.

Šiais metais savo bėgimą P. 
Degutis nori panaudoti šalpos 
organizavimui. “Daily Express” 
remia jo šalpos rinkimą “Muscular 
Dystrophy” organizacijai, o mes, 
lietuviai, turėtume taip pat aktyvi
ai paremti jo šalpos rinkimą 
British-Lithuanian Relief Fund 
naudai. Ankstesnių bėgimų metu 
Paulius jau yra surinkęs daugiau 
kaip £6000, kuriuos skyrė vaikų 
šalpos organizacijoms.

Balandžio 5 d. P. Degutis 
atvyks į parapijos menę ir 
sportinį-socialinį klubą, kur lon- 
doniečiai galės užpildyti savo 
sponsorines formas.

BRITŲ-L1ETUV1Ų 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE
1990 metų rudenį iš Australijos 

į Lietuvą buvo nuvykusi psi- 
choneurologijos specialistė Danutė 
Baltutytė. Kartu su ja vyko jos 
draugė Kylie Inwood.

Šiuo metu Kylie Inwood yra 
Londone ir laikinai dirba su 
vaikais invalidais, turinčiais fizinių 
trūkumų. Atvykusi ji tuojau pat 
užmezgė ryšius su Britų-lietuvių 
pagalbos fondu vaikams Lietuvoje 
vadovybe ir ėmė domėtis kaip 
praktiškai geriau yra padėti 
Lietuvos vaikams invalidams.

Todėl fondo vadovybė pasi
kvietė psichoneurologijos specia
listę iš Lietuvos Laimą 
Mikalūnaitę atvykti į Londoną 
pasistažuoti Londono psichoneu
rologinėse ligoninėse; gydytoja 
atvyksta kovo 29 d. ir bus čia 4 
savaites. Ji lankysis Londono 
lietuvų parapijos centre sekma
dienį kovo 29 d., kur padarys 
pranešimą apie Lietuvos vaikų 
negalias.

Londono miesto Islington savi
valdybės reikalų skyrius, padedan
tis Rytų Europai, padovanojo 
Lietuvai invalidinių specializuotų 
kėdžių ir kitų reikmenų, kad vaikai 
sėdėdami jose, išmoktų patys 
pavalgyti ir užimti save. Dovanos 
vertė £600. Be to, atitinkamos fir
mos Lietuvoje, turėdamos tų 
kėdžių pavyzdžius, galėtų pradėti 
jas gaminti Lietuvoje.

Lietuvos respublikos Socialinės 
apsaugos ministras ir viceprem
jeras Algis Dobrovolskis atvežė 
vaikų fondo vadovybei labai plačią 
dokumentaciją apie medicininę ir 
socialinę pagalbą vaikams specia
lizuotuose pansionatuose. Pagalbos 
reikia labai įvairios.

Fondo vadovybė kviečia 
neužmiršti Lietuvos vaikų 
invalidų, kurie irgi nori likti

AMBASADOS PRANEŠIMAS PASAULYJE
Pastaruoju metu Lietuvos 

Respublikos ambasada gauna daug 
paklausimų dėl Lietuvos pilietybės 
atstatymo bei Lietuvos 
Respublikos piliečio paso 
išdavimo tvarkos.

Pagal 1991 m. gruodžio 11d. 
įsigaliojusį naują Pilietybės 
įstatymą Lietuvos piliečiai yra 
asmenys, iki 1940 m. birželio 15 d. 
turėję Lietuvos Respublikos pilie
tybę, jų vaikai ir vaikaičiai, jeigu 
jie neįgijo kitos valstybės pilie
tybės. Nurodyti asmenys yra 
Lietuvos piliečiai nepriklausomai 
nuo to, kurioje valstybėje jie gyve
na.

Įstatyme numatyta, kad doku
mentais patvirtinančiais, jog 
asmuo iki 1940 m. birželio 15 d. 
turėjo Lietuvos pilietybę, yra jų 
išsaugoti Lietuvos Respublikos 
vidaus ir užsienio pasai, gimimo 
liudijimai, įrašai apie gimimo vietą 
ir laiką turimuose asmens doku
mentuose, archyvų ar kiti doku
mentai, patvirtinantys šį faktą.

Lietuvos Respublikos pilietybės 
dokumentus šiems asmenims 
išduoda Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijos pasų 
skyrius (Vivulskio g-vė 4a, 2009 
Vilnius, Lietuva).

Lietuvoje nauji pasai bus 
pradėti išdavinėti kovo mėnesio 
pabaigoje arba balandžio mėnesio 
pradžioje. Lietuvos Respublikos 
ambasada Londone kol kas dar 
nepriima dokumentų dėl Lietuvos 
pilietybės atstatymo. Apie doku
mentų priėmimo tvarką ir laiką 
pranešime “Europos lietuvyje”.

• Pastaruoju metu pagausėjo 
pasiteiravimų, su kokiais doku
mentais galima važiuoti į Lietuvą. 
Pranešame, kad asmenys, turintys 
britų pasus, Home Office išduotus 
Travel Document ar Certificate of 
Identity, gali vykti į Lietuvą. Jei 
iškiltų kokie nors neaiškumai, 
prašome kreiptis į Lietuvos 
Respublikos ambasadą Londone 
(tek: 071-938 2481).

REFERENDUMAS- 
GEGUŽES 23 DIENĄ

Kovo 12 d. Aukščiausioji 
Taryba nutarė surengti referen
dumą “Dėl Lietuvos Respublikos 
Prezidento institucijos atstatymo ir 
Lietuvos Respublikos Laikinojo 
Pagrindinio Įstatymo pakeitimo ir 
papildymo”, gegužės 23 dieną.

Pagal Lietuvos įstatymus refer
endume turi teisę dalyvauti ir 
Lietuvos Respublikos piliečiai, 
gyvenantys užsienyje. Apie 
Didžiojoje Britanijoje gyvenančių 
Lietuvos Respublikos piliečių 
dalyvavimo raferendume bei jo 
organizavimo tvarką Lietuvos 
Respublikos Ambasada Londone 

žmonėmis. Daugelis yra matę TV 
laidą apie Rumunijos vaikus. 1990 
m. Lietuvos laikraščiai rašė: 
“...visi aprengti skurdžiai, tarp 
kojų tumulai dvokiančių vystyklų, 
baisūs purvini čiužiniai, dvokas 
neapsakomas, trisdešimčiai vaikų - 
viena slaugė. Žaislai - nuosavas 
kūnas. Žinoma, jeigu rankos 
nesurištos. Jeigu surištos, žiūrėk į 
sieną. Ir taip ne vieną dieną, o 
metų metus... Vieną vaiką slaugė 
atrišo norėdama sukamšyti 
išsipešiojusius rūbus. Neiškentusi 
pasakiau: - Paleiskit jį... Juk jis 
nieko blogo nedaro!... Slaugė 
paleido. Vaikas iš pažiūros kokių 
devynerių metų, priėjo prie manęs 
ir prisiglaudė. Paskui tyliai ištarė: - 
Myliu tave...”

Tokį vaizdą laikraštyje 
atpasakojo Arūnas Juratas, Danutė 
Migaliova, Daumantas Vildžiūnas, 
Danutė Baltutytė ir korespondentė 
Dalia Jasukevičiūtė. Šiuo metu 
anot A. Dobrovolskio padėtis 
gerėja.

British-Lithuanian Relief Fund 
for Children in Lithuania, 21 The 
Oval, London E2 9DT.

FUTBOLAS
Sekmadienį, kovo 8 d. Britania 

Leisure Centre įvykusiose rung
tynėse Lithuanian Victoria “A” 
santykiu 3:1 nugalėjo “Crown 
Manor” ir pateko į Jack Morgan 
taurės turnyro finalą.

praneš vėliau “Europos lietuvyje”.
Lietuvos Respublikos 

Ambasada Londone

ŠKOTIJOJE
MOTERŲ DRAUGUOS 

SUSIRINKIMAS
Kovo 9 d. Shotts miestelio 

moterų draugijos susirinkime buvo 
linksmai dainuojama ir šokama.

Shotts - tai nedidelis miestelis, 
kuriame prieš I-ąjį pasaulinį karą 
gyveno ir dirbo anglių kasyklose 
gana daug lietuvių. Na, o susirinki
mas parodė, jog ir dabar mes čia 
sėkmingai gyvuojame. Dainavome 
lietuviškas dainas, angliškas, 
šokome “Kepurinę” ir “Kalvelį”.

Besiskirstydami, visi jutome, 
kad šventė buvo pertrumpa. Greitai 
bėga laikas skaniai besivaišinant ir 
maloniai šnekučiuojantis.

Katrutė Rugienienė

MANČESTERYJE
VELYKOS

Velykų pirmą dieną 
lietuviškos pamaldos įvyks St. 
Chad’s bažnyčioje 12.45 vai.

Po pamaldų prašome visus 
atvykti į Mančesterio lietuvių 
klubą švęsti Velykų. Šiais metais 
margučių bei kepuraičių varžybų 
nebus. Klubo valdyba

AT PIRMININKO 
BBC RADUO 
POKALBIS 

(Atkelta iš 1 psl.)

Vargu, ar prezidentui Havelui 
būtina dar didesnė parama šalyje 
(kas kita, jeigu jos padaugėtų par
lamente), tačiau Burbuliui ir 
Valensai tai buvo tikrai puikus 
šansas išplėsti arba sumenkinti 
(jeigu laida prasta) savo įtaką 
krašte. Turint omenyje pastarojo 
meto įvykius Lietuvos politiniame 
gyvenime, V. Landsbergiui, atro
do, irgi ne mažiau svarbu parodyti 
savo išmonę per trumpą laiką 
atsakant į netikėčiausius klau
simus, pasitaikančius ne tik 
panašių interviu, bet ir rinkiminių 
kampanijų metu. Savo ruožtu 
opozicijos veikėjai irgi turi 
neblogą progą iškelti tam tikras 
krašto problemas, nors, vis dėlto, 
matyt, privalėtų jausti tam tikrus 
suvaržymus, nešdami vidaus kon
fliktus į tarptautinę areną. Šie BBC 
radijo pokalbiai yra gana plačiai 
komentuojami pasaulio masinės 
informacijos priemonėse, kurių 
dėmesys pastaruoju metu gerokai 
nukrypo nuo mūsų reikalų. Tokiu 
būdu radijo laidoje nuskambėję 
klausimai ir atsakymai buvo 
įvairių pasaulio kraštų gyvento
jams vienu iš nedaugelio informa
cijos šaltinių apie Lietuvos proble
mas, siekius ir rūpesčius.

Alvydas Medalinskas

SPORTINIS GYVENIMAS
Po žiemos olimpinių žaidynių Lietuvos sportininkai vėl dalyvavo 

tarptautinėse varžybose Genujoje (Italijoje). Šį kartą - Europos lengvosios 
atletikos uždarų patalpų pirmenybėse. Vėl teleekranuose matėme 
lietuviškas pavardes ir trispalvę.

Mūsų sportininkai čia pasirodė gana sėkmingai. Trišuolininkas A. 
Raizgys užėmė penktą vietą, rutulio stūmike D. Urbikienė ir ėjike S. 
Bukštienė - šeštą, šuolininkas į aukštį D. Verkys - septintą. Visiems jiems 
iki medalių trūko visiškai nedaug, o A. Raizgiui ir D. Urbikienei tereikėjo 
pakartoti savo rezultatus, pasiektus prieš tai Lietuvoje. Bėgikams V. 
Pipirui ir K. Klimui bei ėjimo meistrui V. Kazlauskui sekėsi prasčiau - jie 
nepateko į pirmuosius dešimtukus. Komandinėje įskaitoje Lietuva 
pralenkė Belgiją, Norvegiją, Portugaliją, Šveicariją, Graikiją ir kai kurias 
kitas šalis.

• Slidininke V. Vencienė, dalyvaudama tradiciniame 90 km maratone 
Švedijoje, užėmė trečią vietą.

• Lietuvos plaukimo pirmenybėse Seulo olimpinių žaidynių sidabro 
medalio laimėtojas R. Mažuolis 50 m laisvo stiliaus distanciją nuplaukė 
per 22,48 sek. Tai antras rezultatas Europoje, tik 0,16 sek. atsiliekantis 
nuo rekordinio laiko.

• Lietuvos futbolo rinktinė, dalyvaujanti pasaulio čempionato 
atrankinėse varžybose, balandžio 28 d. Belfaste žaidžia pirmąsias rung
tynes su Š. Airijos komanda. Britanijos lietuviams derėtų organizuotai 
nuvykti į ten ir paremti mūsiškius.

K. Baronas

Aparteido pabaiga
Prieš metus laiko vargiai kas 

būtų patikėjęs, kad patys baltieji 
Pietų Afrikoje nubalsuotų panaik
inti aperteidą. Bet tai įvyko ir netgi 
su didele balsų persvara referen
dumo metu, kurį pravedė prezi
dentas de Klerk vien baltųjų tarpe, 
nežiūrint kovingo pasipriešinimo iš 
konservatorių pusės. Manoma, kad 
balsuotojų dauguma balsavo ne 
tiek už aparteido panaikinimą, 
kiek iš baimės, jog prezidentas 
negaus baltųjų mandato deryboms 
su juodaisiais dėl naujos konstitu
cijos ir naujos vyriausybės. 
Atsižvelgta į galimą juodųjų suki
limą prieš vyriausybę, o taip pat į 
negatyvią užsienio reakciją. 
Balsavimo rezultatams turėjo 
įtakos ir Nelsono Mandelos 
agitacinė kampanija.

Nacionalizacija Zimbabvėje
Zimbabvės vyriausybė siekia 

nacionalizuoti 28 milijonus akrų 
žemės, kurią šiuo metu valdo 
baltieji ūkininkai. Tačiau tokiam 
žingsniui prieštarauja valstybės 
konstitucija. Vyriausybė visgi turi 
teisę supirkti tą žemę 10 metų 
laikotarpyje, kurio metu ūkininkai 
neturi teisės parduoti savo žemės 
kam nors kitam ir daryti joje bet 
kokius pakeitimus.

Požiūris į Iraką
Jokių sankcijų nebus imamasi 

Irako atžvilgiu, kol Britanija 
ruošiasi rinkimams. Prezidentui G. 
Bush šiuo klausimu būtų labai 
reikalinga Britanijos parama, tači
au John Major vyriausybė nenori 
daiyti jokių sprendimų kol nežino, 
kokią vyriausybę žmonės išrinks 
balandžio 9 d. JT Saugumo taryba 
pasmerkė Iraką dėl karo paliaubų 
sąlygų nevykdymo. Kadangi 
Irakas atsisako sunaikinti visas 
masinio žudymo priemones, JT 
turi pilną teisę tęsti karą. 
Nežiūrint karo laivyno koncen
tracijos ir ginklų skaičiaus padidin
imo Turkijoje bei Pietų Arabijoje, 
galvojama, kad Irakas bus puola
mas iš oro.
Blogėja JAV santykiai su Izraeliu

Derybos dėl paskolos Izraeliui 
nedavė norimų rezultatų, ir todėl 
Izraelio vyriausybė kreipėsi į 
pasaulio žydų bendruomenę 
finansinės paramos įkurdinant emi
grantus iš Rusijos ir Rytų 
Europos. Tam reikalui JAV žadėjo 
10 bilijonų dolerių paskolą su sąly
ga, kad Izraelis sustabdys namų 
statybą arabų apgyventose srityse. 
Izraelio krašto apsaugos ministras 
Moshe Arens pareiškė, kad jie to 
padaryti negali.

Izraelis taip pat yra kaltinamas 
Amerikos slaptų ginklų pardavimu 
Kinijai ir Pietų Afrikai.

Sprogimas Izraelio ambasadoje
Izraelio ambasados Buenos 

Aires susprogdinimas sukėlė reak
ciją Europoje. Po Il-ojo pasaulinio 
karo daug buvusių nacistinių 
nusikaltėlių pabėgo į Argentiną ir 
ten saugiai apsigyveno. Dabar gi 
prezidento Menem vyriausybė ati
darė nacių bylas ir manoma, kad 
tai galėjo būti viena iš susprogdini
mo priežasčių. Tuo tarpu teroro 
veiksmu Argentinoje Izraelis 
kaltina Hizbollah teroristų grupę.
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