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RUSIJOS HYPER-INFLIACIJA
Rusijos ministro pirmininko pirmojo pavaduotojo Jegor Gaidar drastiškas 

žygis ir prezidento B. Jelcino prašymas, paveikė Tiumenio naftos pramonės 
darbininkus ir Kuzbaso angliakasius, ir jie susilaikė nuo savižudybinio streiko. 
Tam streikui jie ruošėsi ne vien todėl, jog jų savaitinis uždarbis dėl IMF 
(Tarptautinis Valiutinis Fondas) įvestos “šoko terapijos" laisvų kainų rinkoje 
prarado perkamąją galia, bet ir todėl, kad jie ištisą mėnesį visai negavo 
pinigų, nes Maskvos centrinis bankas su kitomis NVS respublikomis 
atsiskaito laikydamasis senų normų, pagal kurias išlaidos ir pajamos yra 
skaičiuojamos senosiomis kainomis. Energijos darbuotojų streikas buvo 
atšauktas paskutinę minutę, kai traukiniu buvo pristatyti rubliai, kad būtų 
išmokėtos priklausančios algos. Su rublių traukiniu atvyko ir prezidentas B. 
Jelcin, kuris lankėsi Kuznetco ir Tiumenio regionuose.

Pagal Rusijos vyriausybės paskelbtą informaciją, už neišmokėtas algas ir 
pensijas gyventojams priklauso 120 milijardų rublių, šis J. Gaidaro piniginis 
žygis energijos darbuotojams nuraminti, paspartins ir taip siautėjančią hyper- 
infliaciją, kuri kyla 740% greičiu per metus. Pagal J. Gaidaro birželio 1 d. 
nurodymus, birželio ir liepos mėnesiais apyvartai patenkinti bus spaudinama 
po 142 milijardus rublių, o po to apyvarton bus paleisti nauji 5000 rublių ban
knotai. Nuo rugpjūčio pradžios kas mėnuo bus spausdinama neįtikėtina 270- 
280 milijardų rublių suma. 1991 m. į apyvartą buvo paleisti 89 milijardai rublių. 
Manoma, kad kol Gaidaro grupė vadovaus ekonomijai ir reguliuos pinigų 
apyvartą, tai B. Jelcino paskirti naujieji pramonės vadai daug ko padaryti 
negalės, nebent sulėtins greitį, kuriuo NVS respublikos skuba į visišką pra
monės sugriūvimą. EI R

LAIKMEČIO SUNKUMAI 
IR DIRBTINES KLIŪTYS

Gegužės 16 d. Lietuvos 
Respublikos ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius įteikė savo 
atsistatydinimo pareiškimą AT 
pirmininkui V. Landsbergiui. 
Gegužės 26 d. ‘‘Lietuvos aidas” 
atspaudino jo pareiškimą dėl krašte 
susidariusios padėties, pri vertusios jį 
atsistatydinti.(Paskutinėmis 
žiniomis, premjero atsistatydinimas 
nepriimtas). Pradžia "EL"Nr. 24.

Toliau. Pasvarstykime, ar bloga 
išorinių jėgų valdoma Lietuvos 
banko valdyba, kuri sutrikdė įmonių 
tarpusavio atsiskaitymus? Būtent dėl 
šios priežasties artimiausiu metu gali 
sustoti daugelis įmonių. Lietuvos 
bankas įšaldė per 20 milijardų 
rublių, skirtų darbo užmokesčiui iš 
biudžeto lėšoms. Pasipelnymo ir 
politinio spaudimo skatinamas, 
Lietuvos bankas savavališkai dau
giau nei metams nukėlė lietuviškų 
pinigų spausdinimą, atvirai ir 
nebaudžiamai spekuliavo, keisdamas 
valiutą, veltui ir pusvelčiui teik
damas valstybės lėšomis mili
joninius kreditus privačioms 
struktūroms, kurios tuojau šias 
didžiules lėšas perparduodavo.

Ar reikia tikėtis ir ieškoti geres
nių destruktyvių jėgų lėmėjų, kokios 
yra Energetikos ministerija ir 
Lietuvos bankas? Ignoruojant 
Finansų inspekciją, kairiajai 
Parlamento daugumai trukdant, iki 
šiol oficialiose ir balažin kokiose 
struktūrose klaidžioja milijardinės 
valstybės lėšos. Visa tai artima orga
nizuotiems valstybiniams nusikalti
mams, kuriuos būtina nedelsiant 
sustabdyti.

Dar taip neseniai, išnaudodami 
paprastų Lietuvos žmonių 
gailestingumą ir atlaidumą, Lietuvos 
komunistinių organizacijų vadovai 
skelbėsi apie greitą persimainymą, 
rodėsi esą demokratijos, nepriklau
somybės, naujo mūsų valstybės 
gyvenimo gynėjai. Tačiau pakako 
tik Aukščiausiojoje Taryboje įgyti 
daugumą ir nubluko persidažymo 
spalvos, liko pamiršti demokratijos 
principai. Ir vėl kaip anksčiau imta 
globoti netvarką ir ekonominius 
nusižengimus, net virtusius viešais 
skandalais. Žinoma, nesiruošiu kal
tinti visų, juolab paprastų žmonių, 
buvusių ar esančių kairiųjų partijų 
nariais. Bet neramu, kai prieš akis 
iškyla niūrūs, tačiau galimi Lietuvos 
marijonetinės politikos, plačiai 
išsikerojusios korupcijos vaizdai, kai 
galvą vis aukščiau kelia atgimstanti 
partokratija.

Besimurkdantieji blogio ir 
neapykantos liūne griebiasi visko, 
net ir mažiausio šiaudelio. Prieš 
pareiškimą apie Vyriausybės atsi

statydinimą bandyta sukompromi
tuoti jos vadovus, pastaruoju metu 
dar- energingiau skleidžiamas melas 
ir šmeižtas. Nenuostabu, jog prasi
manymus skleidžia tie žmonės, kurie 
buvo pagauti už rankos darant blo
gus darbus arba kitų valdomi. 
Vadovaujamasi sovietmečio prin
cipu - bandyk kitam suversti savo 
kaltes, geriausia tam, kuris jas 
pastebėjo, nerausdamas meluok, 
apversk viską aukštyn kojom. Taip 
šiandien elgiasi į ekonomikos, 
finansų bei politikos manipuliacijas 
įsipainioję žmonės, beviltiškai 
bėgdami nuo atskomybės.

Nepavykus sukurti taip norimų - 
bent kiek panašesnių į teisybę- 
pažeidimų ar Vyriausybės ryšių su 
verslo sluoksniais, prieita iki 
absurdiško kaltinimo. Imta kaltinti 
už tarnybinių pareigų atlikimą: už 
nutarimų, potvarkių pasirašymą bei 
kitus Vyriausybės sprendimus, ku
riais, panaudojant Respublikos 
biudžetą, skiriamos lėšos rubliais ir 
valiuta, iš Vyriausybės rezervo 
teikiama parama valstybinėms ir 
visuomeninėms organizacijoms, 
nustatomas valstybinio turto naudo
jimas, baudžiamas pareigūnas, 
aiškinami nutarimai, ėmė kliūti kitų 
Vyriausybės vadovo pareigų atliki
mas. Susipainiojusi savo 
melagystėse, Parlamento kairioji 
dauguma atšaukia arba kritikuoja 
tuos Vyriausybės potvarkius, kurie 
atnešė valstybei pajamas. Ta pati 
dauguma griebiasi ginti tuos 
pareigūnų veiksmus, kurie neša val
stybei nuostolius.

Suprantamas nesąžiningų politikų 
ir pareigūnų, kurie sąmoningai ar per 
neatsargumą įsivėlė į ekonomikos ir 
politikos manipuliacijas, troškimus 
juoda vadinti baltu, stengtis kaip 
nors surasti pagrindą Vyriausybei 
valdyti. Noriu tiesiai pasakyti - 
nevarkit. Galite, aišku, ir toliau 
mintyse įsivaizduoti tariamus 
nusižengimus arba, pamiklinus vaiz
duotę, ką nors paskelbti ir spaudoje. 
Aišku, jog atsiras ir tokių, kurie 
šmeižtu patikės arba apsimes tikį. 
Tačiau aš esu tikras, kad Lietuvoje 
absoliuti dauguma dorų ir princi
pingų, kad žmonės skiria pelus nuo 
grūdų.

Eina sunkūs pereinamieji poli
tikos ir ekonomikos reformų metai. 
Man nekyla abejonių, jog Lietuvoje 
bus įvesta tvarka, anksčiau ar vėliau 
užkirstas kelias korupcijai. To nori ir 
siekia Lietuvos piliečiai. Geidžiamą 
tikslą ne taip sunku pasiekti. 
Išrinkime principingą Lietuvos 
Respublikos Seimą ir sutvarkykime 
valdžią. Turėsime tokią, kuri norės ir 
galės dirbti... (Pabaiga)

Trys Kryžiai Vilniuje, atstatyti 1989 m.
Nuotrauka: J. Kliučiaus

PAREIŠKIMAS JTO
JTO Žemės konferencijoje Rio 

de Janeiro, Brazilijoje, Baltijos 
valstybių vadai padarė šį 
pareiškimą dėl Rusijos kari
uomenės dislokavimo Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje ir reikalavo ją 
išvesti..

Trys Baltijos valstybės, po 
penkiasdešimties metų aneksavimo 
atstačiusios savo nepriklau
somybes, negali atsiekti buvusios 
Sovietų Sąjungos kariuomenės, 
dabar esančios Rusijos Federacijos 
žinioje, pasitraukimo iš Baltijos 
valstybių teritorijos.

Trys Baltijos valstybės - 
Latvija, Lietuva ir Estija - yra 
įsitikinusios, kad Europos gynybos 
ir bendradarbiavimo (CSCE) kon
ferencijai priklausančių valstybių 
kariuomenės negali būti dislokuo
tos kitų valstybių, CSCE narių teri
torijoje, be tų valstybių sutikimo. 
Jei tai atsitiktų, tai reikštų gink
luotą prievartą ir įtervenciją, kas 
prieštarautų Jungtinių Tautų 
Chartai ir Helsinkio Aldo procesui.

Todėl Estija, Latvija ir Lietuva 
pareiškia, jog:

- Kariuomenės išvedimas ir 
bendras pasitikėjimas turi pir
maeilę svarbą ryšių palaikyme su 
Rusijos Federacija;

- Mes apgailestaujame, kad rusų 
atstovai atsisako svarstyti, šiuo 
atveju, svarbiausio klausimo - 
išvedimo eigos.

Manoma, kad tarp pasitarimų 
trukdymo ir Rusijos kariuomenės 
veiklos Baltijos kraštuose gali būti

DVASINIS GANYTOJAS MANČESTERYJE
Birželio 18 d. po šešių metų 

antrą kartą Mančesterio lietuvius 
vizitavo vyskupas P. Baltakis. Jis į 
Mančesterį atvyko birželio 16 d. iš 
Škotijos. Jį atvežė Pr. Dzidolikas.

Ketvirtadienį po pietų, per 
Devintines, St. Chad’s bažnyčioje 
buvo laikomos lietuviškos pamal
dos. Mišias atnašavo ir atitinkamą 
pamokslą pasakė vyskupas P. 
Baltakis, o jam asistavo parapijos 
klebonas B. McGarry ir 
kanauninkas V. Kamaitis. 
Bažnyčioje vargonais grojo Pr. 
Dzidolikas, giedojo vyrų choras. 
Dalyvavo apie 110 žmonių, 
suvažiavusių iš įvairių vietovių.

Po pamaldų didesnė dalyvių 
dalis nuvyko į MLS klubą, kur 
įvyko Vyskupo priėmimas. Prie 
klubo durų Vyskupą pasitiko klubo 
pirmininkas A. Podvoiskis ir tau

ryšys. Rusijos kariuomenės 
vadovybė įsakymais demonstruoja 
provokacinę veiklą, kuri grasina 
civiliams ir prieštarauja Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos įstatymams, 
todėl trijų valstybių vadai yra 
priversti pateikti šiuos reikala
vimus:

- Visa Rusijos kariuomenė turi 
būti išvesta iš Baltijos valstybių 
trumpiausiu laiku;

- Išvedimas turi prasidėti tuoj 
pat;

- Vakarų parama Rusijos 
Federacijai turėtų priklausyti nuo i 
jos politinio ir karinio elgesio tri- i 
jose Baltijos valstybėse.

Esame įsitikinę, kad tai nėra 
ypatingas reikalavimas, bet noras, 
kad būtų laikomasi tam tikrų elge
sio normų, kurios yra reikalingos 
tarptautinių santykių palaikymui. 
Tokio elgesio, kuriuo labiausiai 
remiasi ir vadovaujasi Jungtinėm 
Tautom priklausančios valstybės.

Mes reiškiame viltį, kad Rusijos 
kariuomenės išvedimo iš Baltijos 
valstybių problemoms, kurios 
tuomet turėtų prasidėti, bus suteik
tas Jungtinių Tautų Generalinio 
sekretoriaus, Saugumo tarybos ir 
G-7 valstybių reikiamas dėmesys.

Pareiškimą pasirašė: Arnold 
Ruutel, Estijos Respublikos AT 
prezidentas, Anatolijs Gorbunovs, 
Latvijos Respublikos AT preziden
tas ir Vytautas Landsbergis, 
Lietuvos Respublikos AT prezi
dentas.

1992 m. birželio 13 d., Rio de 
Janeiro, Brazilija 

tiniuose rūbuose su duona, druska 
ir vynu B. Kupstienė, ir lietuvių 
visuomenė.

Priėmimą-pobūvį, kurį suruošė 
MLK Bendrija, atidarė ir pravedė 
Bendrijos sekretorius A. 
Podvoiskis. Vaišių maistą, kurį 
skaniai paruošė B. Kupstienė, V. 
Plant-Barauskaitė ir K. 
Vigelskienė su padėjėjais, palaimi
no Vyskupas. Priėmime dalyvavo 
61 asmuo.

Vaišių metu žodį tarė Bendrijos 
sekretorius A. Podvoiskis ir įteikė 
Vyskupui parapijos dovaną. 
Boltono lietuvių vardu Jį pasveiki
no DBLS Boltono skyriaus 
pirmininkas H. Vaineikis, DBLS 
Rochdales skyriaus sekretorius S. 
Sasnauskas pasveikino Vyskupą ir 
įteikė Rochdales lietuvių dovaną. 
Ramovėnų pirmininkas K.

DEMOKRATIJA
IR KAPITALIZMAS- 

PASIRINKIMAS 
AR SĄLYGA?

Lietuvos politinio gyvenimo 
bėdų ir suskilusio parlamento kas
dienių realijų Britų spauda visiškai 
nepastebi. Atkreipdama dėmesį į 
post-komunistinio gyvenimo proble
mas, ji daugiau analizuoja Rytų ir 
Centrinės Europos kraštų bėdas, 
kurios, tiesa, ypač Lenkijoje, atrodo 
yra gana panašios į Lietuvoje vyk
stančias. Čia spausdiname vieno iš 
tokių straipsnių, pasirodžiusio 
Londono dienraštyje “The Times”, 
Alvydo Medalinsko komentarus. 
Norime priminti, jog apie straipsnyje 
minimą rinkimų sistemą diskutuoja 
ir Lietuvos politikai

Rytų Europos po-revoliucinis 
palikimas šiandien kelia didžiulį ne
rimą Vakaruose. Dar neapsi- 
plunksnavusios Rytų demokratijos 
pakeliui į kapitalizmą pergyvena 
“šoko terapiją”, atnešusią masių 
nedarbą ir kitas bėdas. Žmonės 
anksčiau turėję nemaža banknotų 
kišenėse, bet nieko ant lentynų par
duotuvėse, šiandien mato priešingą 
vaizdą: prekystaliai lūžta nuo 
vakarietiškų prekių, tačiau tik kele
tas įstengia jas pirkti. Ir pati 
demokratija, atrodo, jau pavargo. 
Kyla vis didesnis nusivylimas tar
pusavyje besikivirčijančiais, dažnai 
pažiūras kaitaliojančiais politikais, 
kuriuose rinkėjai įžvelgia 
savanaudžius veikėjus, besinaudo
jančius trumpalaike padėtimi savo 
gerbūviui pakelti.

Du trečdaliai čekų ir slovakų, 
dalyvavusių šalies parlamento 
rinkimuose, sako, kad jų šalyje “per 
daug demokratijos”. Vengrai 
susirūpinę dideliais nesutarimais, 
kilusiais tarp krašto prezidento ir 
premjero. Tačiau lenkų padėtis atro
do bene apverktiniausia. Lenkai 
istorijos bėgyje padalinti tarp trijų 
Europos didžiųjų valstybių niekada 
neprarado laisvės jausmo. Keturis 
pokario dešimtmečius nerimo jų 
kova, kol komunizmas neužgriuvo 
jos visu svoriu. Šiandien nesenų 
kovų didvyris - Solidarumo 
judėjimas - yra suskilęs į skirtingas 
partijas ir frakcijas. Buvęs jo 
vadovas, prezidentas Lech Walęsa, 
yra išjuokiamas buvusių kolegų, dėl 
diktatoriškų siekių.

Komunizmo patyrimas nesuteikė 
politinės brandos politikams, 
neišmokė kaip galima apseiti be 
nestabilių koalicijų. Pereitų metų 
spalio mėnesį rinkimų Lenkijoje 
metu į aukščiausią valdžios organą 
pateko net 29 partijų atstovai.

(Nukelta į 3 psl.)

Murauskas taip pat įteikė 
Vyskupui ramovėnų dovaną. Dar 
kalbėjo kanauninkas V. Kamaitis. 
Vyskupas P. Baltakis atsakė į 
kalbas ir padėkojo už priėmimą, 
sveikinimus bei linkėjimus, ir 
apibūdino lietuviškus reikalus. Po 
priėmimo, pabendravęs su 
susirinkusiais, Jis atsisveikino ir su 
kanauninku išvyko poilsiui. Kada 
galės vėl mus aplankyti - nežino, 
nes turi iš eilės aplankyti 140 para
pijų 17-oje valstybių.

Dalyvavę priėmime vaišinosi 
iki vėlaus laiko. Pr. Dzidolikas 
pravedė dainas. Jam esame dėkingi 
už vargonavimą bažnyčioje.

Visa Mančesterio lietuvių kata
likų bendrija nuoširdžiai dėkoja JE 
Vyskupui P. Baltakiui už apsi
lankymą ir dvasinį sustiprinimą.

A. P-lds
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GENEROLO KUBILIŪNO PAGROBIMO OPERACIJA SEPTYNIOS DIENOS
Savaitraštyje “Tremtinys” 

(1992 m. Nr. 6), iš KGB archyvų 
skyriuje atspausdino straipsnį 
“Karinio nusikaltėlio P. Kubiliūno 
pagrobimo iš okupacinės anglų 
zonos Vokietijoje operacija”, kurį 
čia perspausdiname.

Netrukus po Vokietijos kapitu
liavimo 1945 m. iš Lietuvos 
NKVD 1-ojo skyriaus etatinių dar
buotojų buvo sudaryta operatyvinė 
grupė. Vienas pirmųjų oper
atyvinės grupės uždavinių buvo 
aptikti ir demaskuoti karinius 
nusikaltėlius Vakarų Vokietijos 
teritorijoje ir svarbiausius iš jų 
slaptai išvežti į Tarybų Sąjungą.

Operatyvinė grupė rėmėsi iš 
Lietuvos atsiųstais agentais 
“Septintuoju”, “Miškiniu” ir kt., 
taip pat prieškariniais agentais 
Vokietijoje - “Tuvimu”, “Slava” 
bei naujais užverbuotais agentais 
vietoje. Naudotasi ir tarybine 
komisija, repatrijavusia iš 
Vokietijos tarybinius piliečius, 
kurių dauguma buvo iš vokiečių 
nelaisvės išvaduoti buvę 
Raudonosios Armijos karininkai. 
Nemaža žinių apie emigrantų 
gyvenamąją vietą ir veiklą buvo 
gaunama iš įvairiausios spaudos, 
kurią nagrinėjo ir operatyvinės 
grupės, ir 1-ojo skyr. bendradar
biai. Iš išaiškintų Antrojo 
pasaulinio karo karinių 
nusikaltėlių ypatingą dėmesį 
patraukė buvęs buržuazinės 
Lietuvos armijos generolas P. 
Kubiliūnas.

Petras Kubiliūnas gimė 1894 m. 
Buvęs brigados generolas 1919- 
1934 m. užėmė Lietuvos gene
ralinio štabo viršininko pareigas. 
Šliejosi prie provokiškos 
Voldemaro grupės. 1934 m. už 
bandymą įvykdyti perversmą buvo 
suimtas ir karo tribunolo nuteistas 
mirties bausme. Mirties bausmė 
vėliau jam pakeista kalėjimu iki • 
gyvos galvos. 1937 m. iš kalėjimo 
paleistas, apsigyveno savo dvare. 
Po tarybų valdžios atkūrimo 
Lietuvoje 1940 m. NKVD buvo 
suimtas ir uždarytas į Kauno 
kalėjimą. Jo žmona buvo vokietė. 
Kartu su dukra ji 1941 m. repatria- 
vo į Vokietiją.

Pirmąją vokiečių okupacijos 
dieną Kaune P. Kubiliūnas iš 
kalėjimo buvo paleistas ir netrukus 
paskirtas generalinio komisaro 
Von Rentelno Lietuvos Vidaus 
reikalų generaliniu patarėju. 
Aktyviai padėjo vokiečių okupan
tams įvesti “naująją” tvarką 
Lietuvoje.

Kauno išvadavimo išvakarėse 
vokiečių padedamas išvyko į 
Vokietiją ir po jos kapituliacijos 
atsidūrė anglų zonoje. Savo gyve
namąją vietą slėpė ir nuo anglų 
okupacinės valdžios, ir nuo lietu
vių emigrantų.

Atlikus ištisą kompleksą paren
giamųjų darbų, suplanuota 
įvykdyti agentūrinį operatyvini P. 
Kubiliūno slapto pagrobimo ir 
išvežimo į Tarybų Sąjungą planą. 
Tuo laiku operatyvinė LTSR 
NKVD-MGB grupė Berlyne jau 
turėjo žinių, kad generolas P. 
Kubiliūnas yra anglų zonoje, bet 
tikslios gyvenamosios jo vietos 
nežinojo. Norint slaptai jį pagrobti, 
1945 m. į Liubeko rajoną buvo 
permestas, kaip lietuvis bėglys, 
agentas “Septintasis”, o ryšį su juo 
palaikyti buvo parengtas agentas 
“Miškinis”.

“Septintasis” išaiškino, kad 
generolas P. Kubiliūnas gyvena 
Bramštadto rajone, bet jokia poli
tine veikla tarp lietuvių emigrantų 
neužsiiminėja, kad jis slepiasi ir 
nuo anglų okupacinės valdžios, ir 
nuo lietuvių. Be to, “Septintasis” 
išaiškino, kad kartu su Kubiliūnu 
gyvena ir jo 22-ejų metų duktė; už 
2-3 kilometrų nuo jo namų gyvena 
buvęs jo vairuotojas, o už 8-9 km - 
buvęs jo adjutantas. Remiantis 
“Septintojo” duomenimis, buvo 
sudarytas ir Centro patvirtintas 
generolo P. Kubiliūno pagrobimo 

iš anglų zonos Vokietijoje ir jo 
išvežimo į Rytų sektorių Berlyne 
planas.

Plane, be kita ko, numatyta, kad 
Kubiliūno bylai tiesiogiai 
vadovaus LTSR NKVD-MGB 
Berlyno operatyvinės grupės 
viršininkas papulkininkis Slavinas, 
turėjęs neva tarybinių piliečių 
repatriavimo reikalais užsiimančio 
Raudonosios Armijos karininko 
dokumentus. Operacijos metu jis 
turėjo būti Liubeke, tarybinių 
piliečių stovykloje.

Operatyvinės grupės sudėtis: 1. 
Agentai “Septintasis” ir 
“Miškinis”, 1-os klasės vairuoto- 
jąsį turėjęs mašina vežioti oper
atyvinės grupės narius. 2. Orlovas, 
jis ir Zonenbergas Andrejus 
Andrejevičius, g. 1913 m., kilęs iš 
Nikolajevo miesto, rusas, buvęs 
komunistas, buvęs Raudonosios 
Armijos kapitonas, vokiečių karo 
belaisvis, mokantis vokiečių ir 
anglų kalbas. Operacijos metu 
buvo oficialus repatriacinės 
komisijos narys Liubeko mieste, 
turintis savo žinioje automašiną ir 
leidimą važinėti po visą anglų oku
pacinę zoną. Drąsus ir ryžtingas. 3. 
Martinenko Aleksandras 
Pavlovičius, g. 1915 m., kilęs iš 
Kursko srities, rusas, buvęs 
Raudonosios Armijos leitenantas, 
vokiečių karo belaisvis, mokąs 
vokiečių kalbą, repatriacinės 
komisijos narys. Drąsus, narsus. 4. 
Grišinas Vasilijus Ivanovičius, g. 
1917 m., buvęs komunistų partijos 
kandidatas, buvęs 3-io rango kari
nis inžinierius, vokiečių karo 
belaisvis. Dirbo repatriacinėje 
komisijoje Liubeke. Valingas ir 
drąsus.

Operacijos išvakarėse, turint 
tikslą išsiaiškinti esamas 
aplinkybes ir nustatyti tikslų 
maršrutą iki demarkacinės linijos, 
kartu su “Septintuoju” ir 
“Miškiniu” ten išvyko oper
atyvinės grupės viršininkas A. 
Slavinas.

Slapto P. Kubiliūno pagrobimo 
plane buvo numatytas toks 
operacijos variantas.

Sulaukus palankaus momento, 
vokiečių policininko uniforma 
vilkintis “Septintasis” užeina į 
Kubiliūno namus ir pasiūlo su juo 
vykti pas “burmistrą”, kur neva jo 
laukiąs anglų karininkas. Pakelyje 
“Septintąjį” ir Kubiliūną suima 
Orlovas su grupe kariškių, likusių 
mašinoje. Jei reikėtų, leista vartoti 
ir fizinę jėgą. Mašinoje Kubiliūnas 
užmigdomas, ant jo užmetama 
raudonarmiečio milinė ir šia 
mašina jis pervežamas per 
demarkacinę liniją.

Kubiliūno dukrai vokiečių 
kalba pranešama, kad jos tėvas, 
karo nusikaltėlis, areštuotas, o 
visas žinias ji galinti gauti Kielio 
anglų komendantūroje. Anglų 
žandarų sulaikyti, Orlovas ir kiti 
grupės dalyviai būtų pareiškę neva 
aptikę stambaus nusikaltėlio gyve
namąją vietą ir nutarę jį sulaikyti 
bei perduoti anglų okupacinei 
valdžiai.

Operacija baigėsi sėkmingai, 
Kubiliūnas be jokių komplikacijų 
buvo pristatytas į Rytinį Berlyno 
sektorių, o paskui persiųstas į 
Tarybų Sąjungą. Vėliau per tardy-

Vilniaus senamiestyje, miesto 
centre, ilgesniam laikui 
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mus Kubiliūnas davė labai išsamių 
ir naudingų parodymų apie vo
kiečių fašistų okupacijos Lietuvoje 
nusikaltėlius.

Berlyno operatyvinei grupei 
atlikus ir keletą kitų panašių 
operacijų Vakarų Berlyne ir oku
pacinėse sąjungininkų zonose viso
je Vokietijoje, į Tarybų Sąjungą 
buvo pristatyta stambių karinių 
nusikaltėlių: buvęs Abvero dar
buotojas, o vėliau karinis komen
dantas Kaune generolas majoras E. 
Justas, Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto narys 
Antanas Valiukėnas, oficialūs SD 
ir Abvero bendradarbiai Ignas 
Vėlius-Vėlavičius ir Matas 
Valeika, “Lietuvių sąjungos” 
Berlyne sekretorė Elzė Ozelienė- 
Ozelis, buvęs Jurbarko burmistras 
Georgijus Germanas Gepfneris, 
buvęs Lietuvos kolonizavimo 
štabo skyriaus viršininko pavaduo
tojas Eugenijus Kanclivijus, buvęs 
vokiečių fašistų civilinės adminis
tracijos Lietuvoje referentas 
Eduardas Robertas Domneris ir kai 
kurie kiti.

TRUMPAI APIE 
GEN. P. KUBILIŪNĄ

Generolas P. Kubiliūnas, 
užėmęs štabo viršininko postą, 
įvedė Lietuvos kariuomenėje 
tvarką. Mat kurį laiką čia būta 
daug įvairių nevienodumų, 
pavyzdžiui pėstininkų tarnyba 
truko 12 mėnesių, o kitų ka
riuomenės rūšių - 18 mėnesių; 
kareiviai nešiojo ne kepures, o 
nedailias pilotes; uniformos sagos 
ir kiti atributai buvo įvairių spalvų 
- gelsvos, baltos, juodos. P. 
Kubiliūnas sustiprino kariuomenės 
drausmę, tarnybos laiką visiems 
nustatė vienodą - 18 mėnesių. 
Pareikalavo, kad liktiniai 
puskarininkiai turėtų keturių klasių 
mokslo cenzą, įvedė vietoj piločių 
kepures, gelsvos (auksinės) 
spalvos visus uniformos atributus.

1934 m. generolas, susitaręs su 
husarų pulko vadu Bačkiu ir 
aviacijos štabo viršininku Navaku, 
vykdė karinį perversmą (pučą), 
norėdami Tūbelio vyriausybę 
pakeisti Voldemaro sudaryta vy
riausybe. Kariniu aspektu pervers
mas pasisekė, o politiniu - ne.

Visi trys pučo organizatoriai 
buvo suimti ir nuteisti mirties 
bausme. Atsižvelgiant į malonės 
prašymus, Respublikos Prezidentas 
mirties bausmę pakeitė kalėjimu. 
Petrui Kubiliūnui - iki gyvos 
galvos, Bačkiui - 15 metų, o 
Navakui - 12 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Po 2-3 metų visi trys iš 
kalėjimo buvo paleisti.

Krizistomas Šimkus

Tauriam ir daug nusipelniusiam lietuviui, 
buvusiam DBLS pirmininkui 

JUOZUI VILČINSKUI mirus, 
jo žmonai ir sūnui reiškia nuoširdžiausią užuojautą 

Petras ir Melita Varkalai
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Ir vėl referendumas. Rezul
tatai Jau turėtų boti aiškūs, bet 
rašant šias eilutes vis dar tvyrojo 
šioks toks nerimas. Ar nebus šį 
kartą abejingųjų viršus? Tikėki
mės - ne. Radijas, televizija, 
spauda skelbia: “Lietuva - be 
sovietų armijos", “Nebokime 
abejingi", “Visi tarkime “taip" sve
timos armijos išvedimuP. Artėjant 
referendumui vis labiau stebimi 
sovietų armijos veiksmai. Spau
da perspėja gyventojus nesivelti į 
galimas provokacijas. “Lietuvos 
Aidas” (06 05) net aprašo eilinių 
praeivių užfiksuotą faktą, kai 
Vilniuje įgėrę karininkai stabdė 
(t.y. Tealsavo" pavežėjimui) auto
mobilius. Nestojusiems rodė į 
savo pistoletų dėklus. Laikraštis 
Čia įžiūri grasinimus (pravažiavu
sioms mašinoms... - Aut.) ir skel
bia, jog tai “Rusijos kariškių savi
valė”. Praeivių duomenimis, 
viena mašina vis dėlto sutiko 
pavėžėti ir “...nuvažiavo nežino
ma kryptimi"- informuoja 
“Lietuvos Aidas".

Kalbant apie šio referendumo 
svarbą, galima pasakyti, kad 
praėjęs pirmasis tebuvo nelyg 
generalinė repeticija. Jei po pir
mojo, kaip taikliai pastebėjo 
“Respublika”, - su Lietuva nieko 
neatsitiko, tai dabar jau gali boti 
kitaip. Ir ruošiamasi šiam referen
dumui daug atidžiau: iš anksto 
šalinami užfiksuoti pažeidimai, 
pratęsta balsavimo trukmė, visos 
partijos vieningai ragina balsuoti 
už sovietų (tiksliau rusų) armijos 
išvedimą. Kaip persako “Lietuvos 
Aidas" (06 04) V.Landsbergio 
žodžius - “reikia aiškinti Lietuvos 
piliečiams kariuomenės užsibuvi- 
mo pavojų, o Rusijos kariams - 
kad karas pasibaigė, jie turi eiti 
namo. Tačiau buvo balsų , 
sakančių, kad šio referendumo 
nereikėjo, ir visų pirma - LDDP 
(buvusieji komunistai). Jų 
laikraštyje “Tiesa" (06 04) 
rašoma: “LDDP nepritarė refe
rendumo idėjai, nes yra įsitiki
nusi, kad tokius klausimus 
reikėtų spręsti tarpvalstybinėmis 
ir tarptautinėmis derybomis". Bet 
kadangi referendumas jau pa
skelbtas, tai LDDP per tą patį 
laikraštį kviečia visus lietuvos 
gyventojus kuo aktyviau dalyvauti 
balsavime ir vieningai tarti “taip" 
armijos išvedimui. Ten pat 
išreiškiama viltis, kad “birželio 
14d. referendumas pasitarnaus 
tautos santarvei ir jos politiniam 
aktyvumui".

Vis dėl to, net jei ir, neduok 
Dieve, referendumas išsispręstų 
buvusios sovietinės armijos in

teresų naudai, tai maža ką 
bepakeistų. Mat balsuojama už 
kariuomenės išvedimą šiais 
metais. Taigi, jei ne šiais, tai 
kitais. O turint omeny sovietų 
tempus nešdinantis iš svetimų 
kraštų (jie atvirkščiai proporcingi 
kariuomenės įvedimo tem
pams...), tai, atrodo, šias metais 
geriausio ko galima tiktis - 
pasiekti konkretesnio abiejų šalių 
susitarimo dėl išvedimo terminų 
ateityje.

O tuo tarpu stiprinama 
Lietuvos kariuomenė. Birželio 6d. 
Vilniuje virš 1000 lauko brigados 
kareivių naujokų prisiekė ištikimai 
tarnauti Lietuvos Respublikai. 
Krašto apsaugos ministro įsaky
mu lauko kariuomenės brigadai 
suteiktas “Geležinio Vilko” var
das. Apie tai rašo visi pagrindiniai 
Lietuvos dienraščiai, spausdi
namos foto.

Šiuo metu lauko kariuomenės 
brigada yra didžiausias Lietuvos 
kariuomenės dalinys. Jame tar
nauja apie 1500 kareivių. Nese
niai jie gavo naujus automatus.

Kam koks laikraštis Lietuvoje 
atstovauja? Šioje skiltelėje nuo
latos apžvelgiami iš esmės trys 
dienraščiai: “Lietuvos Aidas”, 
“Tiesa” ir “Respublika”. Tai pa
grindiniai, populiariausi laikraščiai 
Lietuvoje. Jų, aišku, yra daug 
daugiau, tačiau beveik visi jie iš 
esmės kartoja tai, kas jau 
išdėstyta pagrindiniuose. O 
dažniausiai rašo įvairenybes iš 
viso pasaulio, persispausdina 
kitų šalių laikraščių ar žurnalų 
straipsnius, ištraukas. Kam atsto
vauja “Lietuvos Aidas”? Tai val
stybės oficiozas, palaikantis 
dabartinės valdžios politinę liniją. 
Po kairiųjų bandymo susidoroti 
su šio laikraščio vyr. redaktoriu
mi, šis dienraštis tapo itin aštrus 
visokiems “svetimkūniams”. Bir
želio 9d. numeryje spausdinama 
karikatūra, kur LDDP - pikti šunys 
KGB tarnyboje. Deputatas B. 
Genzelis į tai atkreipė dėmesį AT 
posėdyje, pareikšdamas, kad 
šiam laikraščiui vadovauja V. 
Landsbergis! Po užvirusių aistrų, 
Mandatų ir Etikos komisijos 
nutarimu, deputatas B. Genzelis 
buvo išprašytas lauk, kaip rašo 
“Tiesa” (06 10) , - šiam net 
nespėjus atsiprašyti. Mat V. 
Landsbergis šį kaltinimą paneigė, 
o kaltinti neturint įrodymų... Tos 
pačios dienos “Lietuvos Aidas” 
su pasitenkinimu pažymi - B. 
Genzelį “išvijo iš salės” ir priduria 
- “Gėda!”. Taigi nepanašu, kad 
šis laikraštis atsiprašytų už 
karikatūrą, ar kad jį kas priverstų 
tai padaryti - tuoj jo atstovai ims 
badauti ar gulinėti kryžiais - 
išmėgintas receptas.

Nepriklausomas laikraštis 
“Respublika” jai būdingu tonu 
(būdingu bruožu tyčiotis iš visko 
Lietuvoje) rašo, kad jis išmestas 
iš salės, kaip musė iš barščių. 
Beje, “Tiesa" dar primena, kad B. 
Genzelis jau buvęs kartą 
išprašytas iš salės - iš LKP CK 
plenumo už išpuolį prieš tuo
metinį komunistų lyderį R. 
Songailą. Pastarajam buvo 
pasiūlyta atsistatydinti... Tad ši 
nedidelė buitinė (?) parlamento 
scena, atrodo, visai neblogai 
iliustruoja visus tris pagrindinius 
Lietuvos dienraščius.

“Lietuvos Aidas” (06 10) rašo, 
kad NVS kėsinasi į Lietuvos 
rankininkę Aušrą Žiūkienę, vieną 
geriausių krašto puolėjų pasauly
je. NVS nori ne nusipirkti 
sportininkę kokiams nors klubui, 
o papirkti, kad ji žaistų už jų rink
tinę pasaulio čempionate. 
Laikraštis klausia, “kada už ryti
nių Lietuvos sienų bus suprasta, 
kad Lietuva - tikrai atskira ir 
nepriklausoma respublika, o šios 
respublikos pilietybė - ne 
šiaudinė". Toliau straipsnyje 
pastebima, kad nei, pavyzdžiui, 
Vokietijos ar Australijos 
sportininkų NVS nekviečia į savo 
rinktines. Belieka tik pridurti - ne 
kaimynai ir be sovietinės armijos. 
Bent jau Australija. Kai kurių 
veikėjų Rusijoje dar stipri sovi
etinio mąstymo inercija.

Vidmantas Dimas
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INŽ. JUOZO VILČINSKO NETEKUS
Birželio 18 d. pietinio 

Londono krematoriume susi
rinko būrelis bendradarbių ir 
bičiulių atsisveikinti su 
visuomeninku inž. Juozu 
Vilčinsku. Juodų limuzinų 
procesija atvyko velionio 
palaikai, liūdinti našlė Elena, 
jos dvi seserys, sūnus 
Aleksas, marti Mara ir gimi
naičiai. Lambeth krematoriu
mo koplyčioje su J. Vilčinsku 
atsisveikino M. Bajorinas, J. 
Alkis, K. Tamošiūnas. Šei
mos vardu susirinkusiems 
padėkojo ir savo dėdę Juozą 
prisiminė L. Lesocki. Juozas 
Vilčinskas mirė 1992 m. 
birželio 9 d. Jo palaikai 
vėliau bus nuvežti ir palaidoti 
Lietuvoje.

Juozas Vilčinskas gimė 
1909 m. liepos 26 d. am
žinoje Lietuvos sostinėje 
Vilniuje. Ten jis praleido pir
muosius metus, nes 1914 m. 
kilęs Pirmasis pasaulinis 
karas visą šeimą nubloškė į 
Rusiją. 1916 m. ten mirė 
Juozo mama ir keturi vaiku
čiai turėjo augti be mamos. 
Vėliau Rusijoje prasidėjo 
revoliucija, su ja pasireiškė 
maisto trūkumas, kurią 
skaudžiai pajuto ir Vilčinskų 
šeima. Kad palengvintų 
sunkią šeimos padėtį, jaunas Juo
zukas išėjo pas ūkininką ganyti 
karvių. Už tai jam davė kiekvieną 
dieną butelį pieno. Tai buvo jo pir
masis uždarbis ir didelė parama 
šeimai.

Rusijoje teko gyventi netoli 
Estijos sienos. Vėliau tą ruožą 
išvadavo estų kariuomenė ir pri
jungė prie laisvos Estijos. Iš ten 
Vilčinskų šeima netrukdomai grįžo 
į Lietuvą ir apsigyveno Radvi
liškyje. Tuo laiku ten siautėjo 
bermontininkai. Po Radviliškio 
kautynių, Juozo tėvas, kuris dirbo 
geležinkeliečiu, buvo perkeltas į 
Obelius, o kiek vėliau - į Vilniaus 
kraštą, į Marcinkonius. O iš čia, 
Želigovskio armijai smurtu 
užėmus Vilniaus sritį, slapta 
pabėgo į laisvą Lietuvą ir apsi
gyveno Palemone.

Gyvendamas Palemone Juozu
kas mokėsi pas kaimo daraktorių. 
Vėliau lankė ir baigė Neveronių 
pradžios mokyklą. Mokėsi tik 
žiemos metu, nes vasarą reikėjo 
ganyti gyvulius. Tai buvo sunkūs 
vaikystės metai: teko sunkiai ver
stis ir vargingai gyventi.

Vėliau siekė aukštesnio mokslo. 
Baigė vidurinę technikos mokyklą, 
o kiek vėliau - ir aukštesniąją. 
Tėvui pageidaujant, tarnavo 
Joniškio geležinkelio stotyje. Po 
kiek laiko pradėjo studijuoti 
Vytauto Didžiojo Universitete 
technikos fakultete ir dirbo Kauno 
miesto savivaldybės Kanalizacijos 
ir vandentiekio skyriuje. 1942 m. 
įsigijo statybos inžinieriaus vardą.

1944 m. J. Vilčinskas pasi
traukė iš Lietuvos ir gyveno Aus
trijoje (Vienoje) ir Italijoje (Mila
ne). 1946 m. emigravo į Angliją, 
dirbo Londone fabrike, o nuo 1959 
m. statybos projektavimo biure.

Į visuomeninį darbą J. 
Vilčinskas įsijungė gana anksti: 
1925 m. buvo Palemono kultūros- 
švietimo būrelio sekretorium ir 
kartu su kitais ruošė vaidinimus, 
kur Juozui teko būti sufleriu.

Rašyti spaudai jis pradėjo dar 
anksčiau. Nuo pat mažens 
Juozukas turėjo palinkimą rašyti. 
Lankydamas pradžios mokyklą jis 
padėdavo savo tėveliui pildyti 
valdiškus raštus. Kuomet pradėjo 
tarnauti Kauno miesto savi-

Juozas Vilčinskas 1991 m. liepos 24 d. 
Lietuvoje, Rasų kapinėse, prie

J. Basanavičiaus kapo.

valdybėje, viršininkai tuojau 
pastebėjo Juozuko gražią rašyseną 
ir sugebėjimą vesti raštų darbus. 
Todėl jam visuomet pavesdavo 
paruošti spaudai siunčiamas infor
macijas. Ir taip pamažu pasidarė 
spaudos bendradarbiu. Korespon
dencijas jis siuntė į “Lietuvos 
Žūįjias”, “Lietuvos aidą” ir kitus 
laikraščius. Pirmąsias korespon
dencijas pasirašydavo Vėjoto 
slapyvardžiu.

Su pirmaisiais tremties žings
niais J. Vilčinskas pasižadėjo dirbti 
visuomeninį darbą, kad Lietuva vėl 
būtų laisva. Tai nors ir trumpai 
gyvendamas Italijoje, pilnai įsijun
gė į lietuvišką visuomeninę ir 
kultūrinę veiklą. O atvykęs į Ang
liją tuoj pat įsijungė į pirmąsias 
lietuviškos veiklos ir kovos linijas. 
Jis organizavo DBLS skyrius, 
dirbo skyrių valdybose ir Sąjungos 
centre. J. Vilčinskas daugiau kaip 
10 metų buvo DBLS-gos pirminin
ku. Jis taip pat buvo ir Lietuvių 
namų bendrovės pirmininku. Kai 
tik Sąjungą pradėjo leisti Vidaus ir 
užsienio žinių biuletenį, tai vienas 
iš pirmųjų jo bendradarbių buvo 
inž. J. Vilčinskas. Savo raštais jis 
rėmė “Europos lietuvį” (anksčiau 
ėjusį “Britanijos lietuvio” vardu), 
vėliau jį redagavo ir iki mirties 
buvo “EL” redakcinės kolegijos 
narys. Jis bendradarbiavo ir užjūrio 
spaudoje: “Darbe”, “Keleivyje”, 
“Naujienose”, “Technikos žodyje” 
ir kitur, pasirašydamas savo vardu 
ar J. Rudakio slapyvardžiu. Daug 
rašė “Darbininkų balse” prieš 
Lietuvoje okupanto vedamą melo 
propagandą, kas pykdė Maskvos 
okupacijos šalininkus. Be čia 
suminėtų pareigų jis taip pat buvo 
Londono diskusinio klubo 
“Vienybė” narys ir seniūnas,
Lietuvos inžinierių ir architektų 
sąjungos Didžiosios Britanijos 
skyriaus pirmininkas,.

Dar dirbdamas Kaune J. 
Vilčinskas susipažino su prof. S. 
Kairiu, socialdemokratinėmis 
idėjomis ir veikla. Po Antrojo 
pasaulinio karo pildydamas prof. J. 
Kairio prašymą, atstovavo 
Anglijoje gyvenančius lietuvius 
socialdemokratus. Jiems atstovau
damas ir vadovaudamas jis taip pat 
užmezgė ryšius su kitų kraštų

socialistais, dalyvavo tarptau
tinio pobūdžio
Socialdemokratų 
Internacionale, Rytų Europos 
socialistų egzilų unijoje bei 
kitose organizacijose. Jose jis 
kėlė okupuotos Lietuvos 
rūpesčius ir priminė jos 
sunkią padėtį. Būdamas 
LSDP Užsienio delegatūros 
nuolatiniu sekretorium jis 
buvo nulatinis konferencijų 
dalyvis. Paskutinė tokia jo 
kelionė buvo 1990 m. į 
Socialistų Internaciolo kon
ferenciją Kaire, Egipte, kur 
taip pat dalyvavo ir naujai 
atkurtos LSDP Lietuvoje 
pirmininkas prof. K. Anta
navičius.

Ilgus metus J. Vilčinskas 
buvo VLIKo Tautos Fondo 
atstovas Didžiojoje Britani
joje. Būdamas populiarus ir 
mėgiamas savų tautiečių tarpe 
jis sėkmingai kaupė stambias 
aukas, taip reikalingas 
siekiant Lietuvos nepri-klau- 
somybės ir ją atstačius. 
Galima konstatuoti, kad 
VLIKo Fondo pasisekimas 
dalinai priklauso J. Vilčins
kui. Todėl labai gaila, kad 
pašlijusi sveikata neleido jam 
dalyvauti VLIKo užbaigiama
jame posėdyje, neseniai vyku

siame Vilniuje.
Tačiau daugiausia džiaugsmo 

jam suteikė rašymas, o vėliau 
prižiūra (1985 m.) istorinės apžval
gos - “Lietuvos Socialdemokratija” 
kovoje dėl krašto nepriklau
somybės - knygos leidyba. Jos 
įvade jis įrašė: “...Lietuvių tautos 
priešai stengiasi klaidinti 
visuomenę, tendencingai vaizduo
dami Lietuvos darbo žmonių 
aspiracijas. Todėl objektyviai 
parašyta Lietuvos darbo sąjūdžio 
istorija yra labai reikalinga. Tą 
jautė ne tik šios knygos autorius, 
bet taip pat ir jau atsiskyrę su šiuo 
pasauliu LSDP veikėjai. Knygą 
parašyti skatino taip pat vyresnio 
amžiaus LSDP bendraminčiai, 
kaip Jackus Sonda ir Jonas 
Glemža, dabar jau miręs istorikas 
Pranas Čepėnas, ir kiti”.

Inž. J. Vilčinskas buvo parei
gingas ir darbo žmogus. Mylėjo 
savo gimtąjį kraštą, dirbo dėl jo 
išlaisvinimo, sielojosi dėl lietu
vybės išlaikymo, rūpinosi 
atsikuriančia Lietuva. Mėgo 
žmones ir nuoširdžiai su jais ben
dradarbiavo, turėjo pakantos 
išklausyti kitų nuomonę ir pasi
duodavo daugumos nutarimams. 
Buvo tolerantiškas, bet turėjo aiškų 
politinį nusistatymą ir dirbdamas 
lietuvišką darbą jis rėmė visa tai 
kas mus jungė. Visuose savo dar
buose J. Vilčinskas buvo ištikimas 
tėvynei. Jis ją mylėjo.

Mums, lietuviams Didžiojoje 
Britanijoje, yra liūdna, kad iš mūsų 
tarpo pasitraukė ypatingo talento 
patriotas-lietuvis, gerbiamas ir 
mėgiamas bendradarbis.

K Tamošiūnas

DEMOKRATU A IR KAPITALIZMAS - 
PASIRINKIMAS AR SĄLYGA?

(Atkelta iš 1 psl.)
Tokiomis sąlygomis niekas 

neįstengia vadovauti kraštui: nei 
vyriausybė, nei parlamentas, nei 
prezidentas. Šalis turi chaotišką 
Italijos proporcinę atstovavimo 
sistemą, tik be rinkos ekonomikos 
pagrindo. Post-komunistinių kraštų 
politikams taip pat stinga Italijos 
krikščionių demokratų
machiaveliškų manevrų.

Vakaruose įvairios pažiūros yra 
atspindimos disciplinuotų gausių 
partijų atstovų lūpomis. Rytuose,

KVĖDARNOJE
MINI BIRŽELIO TRĖMIMUS

Kadangi šiemet birželio 14 d. 
paskelbtas referendumas dėl oku
pacinės kariuomenės išvedimo, tai 
Lietuvos tremtinių ir politinių kali
nių sąjungos Šilalės skyrius 51- 
ąsias masines Lietuvos žmonių 
tremties metines pažymėjo 1992 
m. birželio 7 d. Kvėdarnos 
bažnyčioje klebonas J. Vaičius 
laikė šv. mišias už žuvusius trem
tyje. Po to, iš viso rajono 
suvažiavę daugiau negu 300 trem
tinių ir politinių kalinių su 
bažnytine procesija ir giesmėmis 
nuėjo prie paminklo “žuvusiems 
už Lietuvą tremtyje ir tėvynėje 
1940-1953”.

Pirmasis susirinkime kalbą apie 
tremtinių kelius pasakė Lietuvos 
politinių ir tremtinių sąjungos 
Šilalės skyriaus pirmininkas 
Kęstutis Balčiūnas. Jis ragino 
susirinkusius, o taip pat šeimos 
narius bei kaimynus, birželio 14 d. 
referendume pasisakyti už oku
pacinės kariuomenės išvedimą iš 
Lietuvos.

Prapymo kaimo gyventoja 
Stanislava Lapinskienė kalbėjo 
apie partizanus, kovojusius prieš 
raudonuosius okupantus, o taip pat 
perskaitė savo eilėraščių apie parti
zanų žygius. Kvėdarnos bažnyčios 
klebonas Juozapas Vaičius, rem
damasis Šventu Raštu, kalbėjo apie 
tremtinių ir partizanų mirties 
prasmę. Politinis kalinys, dabar 
gyvenantis Tauragėje, Jonas 
Steigvilas ragino nepatikėti 
kairiųjų ir raudonųjų varoma pro
paganda prieš dabartinę Lietuvos 
vyriausybę.

Šilalės ligoninės gydytojas 
Mečys Šiaudinis kalbėjo apie 
raudonojo teroro aukas. Vilniaus 
universiteto darbuotojas, buvęs 
partizanas, paskiau politinis 
kalinys, Albinas Kentra papasako
jo apie Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos darbą.

Buvo nuneštos gėlės ant parti
zanų kapų Kvėdarnoje. Prie 
paminklo padegtos žvakutės. 
Giesmes giedojo ir tremtinių

SPORTINIS GYVENIMAS
ŽEMUOGĖS IR

Sampanas
Birželio 22 d. Londono pietini

ame priemiestyje Wimbledon 
prasidėjo teniso varžybos. Dvi 
savaites trunkančias varžybas 
laimėjusieji yra pagerbiami ir laimi 
stambias pinigų sumas. Todėl į 
Wimbledon suvažiuoja visi ge
riausi pasaulio teniso žaidėjai.

Žymiausias lietuvis teniso 
žaidėjas buvo Vitas Gerulaitis, 
kuris turėjo ypatingą teniso žaidėjo 
talentą, bet Wimbledone varžybų 
nelaimėjo.

Suvažiavę teniso žaidėjai, 
pagal jų sugebėjimus, yra 
suskirstomi į eilę. Šių metų 
piemieji vyrai teniso žaidėjai yra 
šie: 1. Jim Courier, amerikietis, 21 
m. amžiaus; 2. Stefan Edberg, 
švedas, 26 m. amžiaus; 3. Michael 
Stich, vokietis, 24 m.; 4. Boris 
Becker, vokietis, 25 m.; 5. Pete 
Sampras, amerikietis, 21 m.; 6. 
Petr Korda, čekoslovakas, 24 m.;

atrodo, kad partijos vis dar nesuge
ba aprėpti plataus nuomonių spek
tro. Įvairūs patarėjai iš Vakarų 
rekomenduoja taikyti proporcinę 
rinkimų sistemą, galinčią atnešti 
nelaimę, nes šiuo atveju net 
mažiausi tarpusavio nesutarimai 
dar labiau suskaldytų ir taip negau
sias politines jėgas. Esant tokiai 
padėčiai nenuostabu, jog kyla ten
dencija surasti “kietą vyrą”, galintį 
daug ryžtingiau vesti kraštą į kapi
talizmą, pieno upių ir medaus 
kalno link. Alvydas Medalinskas

ŽYMŪS 
LIETUVIAI

KUN. P. GAVĖNAS GRĮŽTA 
Į LIETUVĄ

Brazilijos lietuvių sielovados 
direktorius salezietis kunigas 
Pranas Gavėnas pasiuntė visiems 
Brazilijos vyskupams (jų yra dau
giau negu 380, įskaitant septynis 
kardinolus ir 53 arkivyskupus) į 
portugalų kalbą išverstą leidinį 
apie arkivyskupą Teofilių 
Matulionį. Ši Lietuvos kankinio 
biografija, rašo kunigas Gavėnas 
Brazilijos vyskupams, tebūnie nors 
mažytė išraiška lietuvių dėkingu
mo Brazilijos vyskupų konferenci
jai, kunigams, vienuoliams ir vie
nuolėms, visai katalikiškai brazilų 
tautai, už kasmetines maldas 
Lietuvos intencija. Mat Brazilijos 
Bažnyčia jau daugiau negu prieš 
dešimt metų paskelbė kasmetinę 
Maldos Dieną už Lietuvą, ją įrašė į 
Liturginį kalendorių, kvietė parapi
jas, vienuolijas, visus tikinčius tą 
dieną maldose prisiminti Lietuvą. 
Šiemetinei Maldos dienai 
Brazilijoje už Lietuvą yra parinkta 
intencija pagal pirmininko Vytauto 
Landsbergio žodžius: “Lietuvai 
reikia didesnio ir gilesnio 
dvasingumo”, kad Lietuva laimėtų 
kovą už krikščioniškų ir 
demokratiškų idealų atstatymą! 
Kunigas Gavėnas laiške vysku
pams linki, kad drauge su malda ir 
brazilų tautoje vystytųsi 
krikščionybės ir demokratijos idea
lai.

Salezietis kunigas Pranas 
Gavėnas baigia savo misiją tarp 
Brazilijos lietuvių. Balandžio 
mėnesio viduryje atsisveikinęs su 
Sao Paulo, kur daug metų dirbo, 
išvyko į Romą. Čia praleidęs 
Velykų šventes, iš Romos toliau 
keliavo į Lietuvą, kur numato 
galutinai įsikurti.

dainas dainavo Kvėdarnos tremti
nių choras, vadovaujamas Reginos 
Šimkūnienės. Susirinkimas buvo 
filmuojamas ir fotografuojamas.

Kęstutis Balčiūnas

Michael Chang, amerikietis, 20 m.; 
ir 8. Goran Ivanisevic, chorvatas, 
21 m. amžiaus.

Geriausių moterų teniso žaidėjų 
aštuoniukė yra ši: 1. Monica Seles, 
jugoslave, 18 m. amžiaus; 2. Steffi 
Graf, vokietė, 22 m. amžiaus; 3. 
Gabriela Sabatini, argentinietė, 22 
m.; 4. Martina Navratilova, 
čekoslovakė, 35 m.; 5. Arantxa 
Sanchez Vicario, ispanė, 20 m.; 6. 
Jennifer Capriati, amerikietė, 26 
m.; 7. Mary Joe Fernandez, 
domininkone, 21 m.; 8. Conchita 
Martinez, ispanė, 20 m. amžiaus.

Daugiausia pinigų yra laimėję 
šie žaidėjai: Martina Nevratilova 
£10.55 milijonų; Stefan Edberg 
£6.82 milijonus; Boris Becker 
£5.75 milijonus; Steffi Graf £5.45 
milijonus; Pete Sampras £3.179 
milijonus; Gabrieja Sabatini ir 
Monica Seles po £3 milijonus, kiti 
mažiau.

Wimbledon teniso žaidynės yra 
labai populiarios, todėl visos teniso 
aikštelės yra pilnos žiūrovų - 
teniso mėgėjų. Be aukštos klasės 
teniso žaidynių, jie pavilione gali 
nusipirkti šviežių žemuogių su 
grietinėle ir šampano.

EUROPOS FUTBOLO 
ČEPMPIONAI

Kaip jau buvo spėjama, dėl 
Europos čempiono vardo, tikriau
siai, šiandien (birželio 26 d.) 
varžysis Vokietijos ir Danijos rink
tinės. Įdomu pastebėti, kad Danijos 
rinktinė Europos čempionate daly
vauja vietoje Jugoslavijos, kuri, 
dėl vykstančių karo veiksmų jos 
krašte, buvo atšaukta. Tikime, kad 
greit į čempionų varžybas įsijungs 
ir Lietuvos rinktinė. ELR
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Lietuvių Kronika
KADA-KAS-KUR?
Birželio 30 - liepos 4 d.d. - PLB 

VH-sis seimas Čikagoje, JAV.
Liepos 5 d. - Lietuvių šokių 

šventė Čikagoje, JAV.
Liepos 23 - rugpjūčio 1 d. - 

įvyks 43-ji skautų stovykla Lietu
vių Sodyboje, Headley Park, 
Hants.

Rugpjūčio 16-23 d.d. - 39-oji 
Studijų Savaitė Austrijos Tirolyje.

Rugsėjo 5 d. - Sąskrydis 
Nottinghame, Ukrainiečių klube, 
31 Bentinck Road, Nottingham

Spalio 2-4 d.d. - Lietuvių 
kultūros instituto mokslinė konfe
rencija ir suvažiavimas Romuvoje, 
Vokietijoje

Lapkričio 20-22 dd. -Vokietijos 
LB darbuotojų suvažiavimas 
Romuvoje.

AUKOS SPAUDAI
V. Remeikis - 5.50 sv.
Rev. T. Ereminas - 8.00 sv.
J. Kubilskis - 19.00 s v.
S. Pučinskas - 2.00 sv.
E. Šimelis - 2.00 sv.
J. Domeika - 100.00 sv.
A. Kalvaitytė - 1.55 sv.
J. Karpinas - 2.00 sv.
B. Dervinskas - 2.00 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame

OLIMPIADA 92
Lietuvos sportininkams aukojo: 
J.M. Liudžius - 50.00 sv.
V. Ašmenskas - 10.00 sv.
M. Asačiovas - 5.00 s v.
J. Siauka - 5.00 s v.
L. Ašmėga - 5.00 sv.
DBLS Rochdale skyrius-10.00 sv.
V. Motuzą - 10.00 sv.
S. Sasnauskas - 5.00 sv.

Visiems nuoširdžiai dėkojame 
Iš viso iki šiol surinkta £675. 

Lietuvos Tautiniam Olimpiniam 
Komitetui jau pasiuntėme £575.

Laukiame daugiau aukų! 
Siųskite, dar nevėlu!

J. Alkis, CV pirmininkas

PARAMOS LIETUVAI
FONDAS (ALF)

J. Karpinas - 20.00 sv.
Už auką dėkojame

K. Tamošiūnas

VYSKUPAS
P. BALTAKIS, OFM 

LONDONE
Birželio 26 d. - penktadienį

18.30 vai. Lietuvių bažnyčios sve
tainėje įvyks JE vysk. Pauliaus A. 
Baltakio, OFM, sutiktuvių 
priėmimas. Kviečiami visi su 
vyskupu susitikti, pasikalbėti ir 
pasivaišinti.

Birželio 28 d. sekmadienį, 
minint Šventųjų Petro ir Pauliaus 
šventę, Lietuvių bažnyčioje vysku
pas atnašaus šv. Mišias ir pasakys 
pamokslą. Taip pat laukiami visi.

PAMALDOS
Nottinghame - birželio 28 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Manchesteryje - birželio 28 d.,

12.30 vai.
Bradforde - Liepos 4 d., 12.30 

vai.
Eccles - liepos 12 d., 12.15 vai.
Manchesteryje - liepos 26 d.,

12.30 vai.

AUKOS TAUTINĖS
PARAMOS FONDUI

Vietoj gėlių a.a. inž. J. 
Vilčinskui TP Fondui aukojo:

J. ir O. Benderiai - 20.00 sv.
V. ir J. Keriai - 20.00 sv.

Nuoširdžiai dėkojame

AUKA TAUTOS FONDUI
Vitoje gėlių a.a. inž. J. 

Vilčinskui D. Adams-Adamavičius 
aukojo 25.00 sv. Tautos Fondui.

TFA D. Britanijoje

BRITŲ-LIETUVIŲ
PAGALBOS FONDAS

VAIKAMS LIETUVOJE
Fondui aukojo: 80.00 sv. - 

Kęstutis Aleknavičius iš Bristol, 
30.00 sv. - A. Buzas iš Londono

Jonavos "Caritas" pirmininkė 
Agota Pumputienė rašo: "Per šias 
šventes (Velykas) Jūsų dėka mes 
buvome turtingos: turėjome 
vaikučiams ne tik rūbelių, bet 
kiekvienam ir po megztą nematytą 
žaisliuką padovanoti. Nuspren
dėme visus mums žinomus apleis
tus vaikučius pasikviesti Velykų 
dienai į mūsų "Caritas" patalpas, 
kur vaikučiams paruošėme kuklius 
pietus.."

Savo laiške Kęstutis Alekna
vičius rašo: "Siunčiu £80, kuriuos 
daugiausiai aukojo britai. Jie yra 
dosnūs ir mus užjaučia. Aš bėgau 
Londono maratone. Man nubėgti 
truko 3 vai ir 26 min.'.

Aukas siųskite: British-Lithua
nian Relief Fund for Children in 
Lithuania, 21 The Oval, London 
E2 9DT.

LONDONE
IŠVYKA PRIE JŪROS

Liepos 4 d. ruošiama Londono 
Sporto ir Socialinio klubo išvyka į 
Margate, Kent.

Autobusas išvažiuos nuo klubo, 
345A Victoria Park Rd., E9 8.30 vai., 
o nuo Lietuvių bažnyčios 9 vai. punk
tualiai.

Norintieji išvykoje dalyvauti, gali 
užsirašyti pas klubo sekretorę Mariją 
Kalinauskaitę-Hoye arba pas S. 
Kasparą po pamldų, sekmadieniais, 
parapijos bažnyčios menėje.

Išvykos kaina 3.00 sv. asmeniui.

92 OLIMPIADA
ooooooo

Lietuvos sportininkai 
atkakliai ruošiasi dalyvauti 
olimpinėse žaidynėse Bar
selonoje. DBLS valdyba 
nutarė pravesti aukų rinkimo 
vajų D. Britanijoje ir tuo pa
remti Lietuvos sportininkus.

Centro Valdyba kreipiasi į 
skyrius, kitas organizacijas, 
visus lietuvius Britanijoje ir 

prašo siųsti aukas:

92 OLIMPIADA,
2 Ladbroke Gardens,
London W11 2PT.

vykstantiems į užsienį "EL" pataria gerai apsidrausti, kad išvengus ligos ar kitos 
nelaimės atveju susidariusių išlaidų ir Imki geros bei atmintinos kelionėsl

BRADFORDE
SVEČIUS ATSISVEIKINANT
Ggeužės 31 d. Vyties klube 

atsisveikinta su svečiais 
akademikais iš Lietuvos. Šešias 
savaites jie buvo Bradford© 
Universiteto globoje. Jiems buvo 
sudarytos sąlygos ne tik 
teoretiškai, bet ir praktiškai gilinti 
žinias jų darbo srityse. Lankė 
atitinkamas įmones ir susipažino 
su tų įmonių veikla Anglijoje, kad 
galėtų patyrimus panaudoti 
Lietuvoje.

Laisvalaikiu keletą kartų jie 
lankėsi Vyties klube ir mielai ben
dravo su klubo nariais. Švenčių 
proga jie buvo nuvykę į Lietuvių 
Sodybą ir ją pamilo iš pirmo žvil
gsnio.

Kad neapsilenkus su įprastu 
vaišingumu, uoliosios klubo 
šeimininkės: R. Vaičekauskaitė, 
M. Grybienė ir A. Brazdeikienė 
ėmėsi iniciatyvos ir suorganizavo- 
paruošė su svečiais atsisveikinimo 
vaišes. Iš klubo pusės dalyvavo 
Blinstrubai, Pucevičiai,
Brazdeikiai, Grybai ir kiti. 
Užsitęsęs atsisveikinimas praėjo 
labai nuotaikingai dainoms ir 
gitaros stygoms skambant.

Svečiams palinkėta gero vėjo 
grįžtant Lietuvon. A-tas B.

DERBYJE

ŠIURPIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS

Birželio 14 d. Derby ir apylin
kių lietuviai susirinko į ukraniečių 
klubą paminėti Šiurpiojo Birželio 
ir Tragiško Sausio įvykius. Buvo 
svečių iš Lietuvos. DBLS-gos 
Derby skyriaus pirmininkas J. 
Levinskas atidarė suvažiavimą ir 
pasveikino susirinkusius. Jis 
trumpai priminė šios dienos 
reikšmę. Tylos minute buvo 
pagerbti išvežtieji ir žuvusieji už 
tėvynės laisvę.

Plačiau apie minėjimo dienų 
prasmę kalbėjo J. Maslauskas. Jis 
priminė 1941 metų Šiurpiojo 
Birželio trėmimus, kai prieš 51 
metus, vidurvasaryje, Lietuvoje 
okupantas nekaltus tautiečius 
trėmė mirčiai į Sibirą. O visai 
neseniai, Tagiškojo Sausio 13 d. - 
žudė beginklius laisvės gynėjus. 
Nepamiršo jis ir garbingojo de
šimtmečio, kai nelygioje kovoje su 
okupantu kovojo ir žuvo lietuviai 
partizanai.

Oficialioji minėjimo dalis buvo 
užbaigta Himnu.

Po minėjimo įvyko DBLS-gos 
Derby skyriaus susirinkimas, kurį 
pravedė skyriaus pirmininkas J. 
Levinskas. Jis papasakojo apie 
Sąjungos 44-ojo suvažiavimo dar
bus. Skyriaus nariai domėjosi, ar 
Sodyboje priimami seneliai- 
pensininkai? Pabaigę darbus 
buvome pavaišinti skania A M. 
Tirevičiaus paruošta kavute. Ban
dėme laimę suruoštoje loterijoje, 
kuriai fantus sunešė patys nariai. 
Tokiu būdu sukauptos sumos yra 
naudojamos skyriaus reikalams.

Vėliau skyriaus valdyba aptarė 
tolimesnę skyriaus veiklą. Nutarta 
dalyvauti Nottinghame ruošia
mame tradiciniame lietuvių sąskry
dyje ir Tautos šventės minėjime. 
Posėdžio metu apsilankė kore
spondentas, kuris pasikalbėjo su į 
Lietuvą vykstančiais skyriaus 
valdybos nariais. Straipsnis ir nuo
trauka buvo atspausdinti vietinėje 
spaudoje. Šiuo žygiu pasirūpino A. 
Tirevičius, todėl jam ir tenka mūsų 
padėka. JAI

SRTURORY, 
4th JULY,1 992

BALTIC GALA
at the 

LRTUIHN CLUB
5 Clifton Uillas 

Bradford
Featuring song and 

dance from the three 
republics including 

"Lietuua" dance group 
The euening mill finish 

with a dance
__________________________

MANČESTERYJE
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS 

IR FERERENDUMAS
Birželio 14 d. Mnčesterio lietu

viai St. Mary’s bažnyčioje turėjo 
lietuviškas pamaldas, per kurias 
paminėjo ir išvežtuosius. 
Organizacijų atstovai atnešė prie 
altoriaus vėliavas, s. I. 
Girdžiūnienė ir jaunieji skautai B. 
ir N. Gerdžiūnai prie altoriaus 
uždegė tris lietuviškų spalvų 
žvakes. Pamaldas laikė ir 
atitinkamą pamokslą pasakė kan. 
V. Kamaitis. Šv. Raštą skaitė A. 
Vigelskas. Dalyvavo apie 40 
žmonių. Pamaldos ir minėjimas 
baigtas sugiedant ’’Marija, Marija” 
ir Lietuvos himną.

Sekmadienį nuo pat ryto MLS 
klube vyko referendumas-balsavi- 
mas, kad iš Lietuvos šiais metais 
būtų išvesta rusų kariuomenė ir, 
kad atsilygintų už kraštui padary
tus nuostolius. Balsavo 56 žmonės. 
Visi pasisakė teigiamai. 
Referendumo komisiją sudarė: A. 
Podvoiskis, H. Vaineikis ir S. 
Lauruvėnas

Į DBLS Mančesterio skyrių 
įstojo naujas narys. Dabar skyriuje 
yra 44 nariai.

MIRĖ J. BAČINSKAS
Birželio 8 d. Crumpsalio ligo

ninėje, nuo kepenų vėžio, mirė 
Jonas Bačinskas, sulaukęs 76 metų 
amžiaus.

Velionis gimė 1916 m. vasario 
6 d. Šiaudiniškių kaime, Kybartų 
valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. 
Šeimoje buvo trys broliai ir trys 
seserys. Karinę tarnybą atliko 9 
DLK Vytenio pėstininkų pulke. 
Karo metu ūkininkavo. 1944 m. 
pasitraukė į Vokietiją ir dirbo pas 
ūkininką Gaspandene, anglų zono
je. Į Angliją atvyko 1947 m. ir 
buvo Cambridge lageryje, iš kur 
išvyko į anglies kasyklą Valijoje, o 
vėliau - į Mančesterį. Po sužeidi
mo dirbo mokyklos prižiūrėtoju, iš 
kur išėjo į pensiją. Apsivedė airę ir 
susilaukė sūnaus Juozo, dukters 
Marijos ir dviejų anūkų. Velionis 
buvo ramaus būdo, vaišingas, dos
niai aukojo įvairiems lietuviškiems 
reikalams. Eilę metų buvo MLS 
klubo valdybos nariu ir 
savanoriškai prisidėdavo prie 
klubo darbų, neapleido ir 
bažnyčios. Liko nuliūdusi šeima ir 
giminės Lietuvoje, pas kurias buvo 
pasiruošęs vykti.

Palaidotas birželio 11 d. 
Mostono kapinėse prie lietuvių 
Aušros Vartų paminklo. 
Pomirtines apeigas St. Chad’s 
bažnyčioje ir kapinėse atliko kan. 
V. Kamaitis. Laidotuvėse dalyvavo 
36 žmonės. Po laidotuvių MLS 
klube buvo surengta arbatėlė, kurią 
paruošė Br. Kupstienė ir H. 
Pargauskas. Velionis arbatėle 
pasirūpino iš anksto.

Ilsėkis, Jonai, ramybėje! ,
Jono gimines liūdesio valandoje 

giliai užjaučia Mančesterio lietu
viai ir kartu liūdi. A. P-

SKAUTIŠKUOJU KELIU 
AUKOS VASAROS 

STOVYKLAI
Per J. Černį gauta 96.50 sv. 

Pinigus aukojo: po 20.00 sv. - J. ir 
Br. Cerniai, O. ir N. Žvirbliai, po 
10.00 sv. - kun. dr. Sakevičius, V. 
O’Brien, po 5.00 sv. - P. 
Leonavičius, Drungila, Buzas, 3.00 
sv. - J. Alkis, po 2.00 sv. - Dabrila, 
V. Piščikas, 1.50 sv. - Dirvonskis, 
po 1.00 s v. - Šalčiūnienė, Kačinas, 
Mack, Vilkams, Narbutis, Šimelis, 
Blažys, Žukas, Musteikienė, 
Bumbliauskas, Pakalniškis, 
Lapinskas, Puidokienė.

Skautiškos idėjos dosniems 
rėmėjams ir aukų rinkėjui J. 
Černiui nuoširdžiai dėkojame.

v.s. J. Maslauskas,
LSB Europos rajono atstovas.

MIRĖ V. RUDAMINAS
Birželio 18 d. po ilgos ligos St. 

Charles Hospital, Londone, mirė 
Vincas Rudaminas.

Jis ilgą laiką gyveno Lietuvių 
Namuose. Buvo pensininkas, 
draugiškas ir linksmo būdo.

Mirė sulaukęs 88 metų amžiaus.
Giminių čia neturėjo.
Tegu Jam būna lengva Anglijos 

žemelė. Nuliūdę draugai.

PASAULYJE
Saugus pasaulis

Dviejų dienų susitikime 
Vašingtone prezidentas B. Jelcin ir 
prezidentas G. Bush susitarė dviem 
trečdaliais sumažinti branduolinius 
ginklus, skaičiais tai reiškia: iš 
21.000 turimų strateginių, tarpkonti- 
nentalinių raketų - iki 7.000. 
Žinoma, tai reikšmingas nusigin
klavimo žingsnis, bet ne galutinis, 
nes ir 7.000 raketų pakaktų pasauliui 
sunaikinti. Aukščiausiojo lygio vadų 
susitikimas buvo svarbus ir prestižo 
požiūriu, nes abu prezidentai ieško 
progų tarptautine veikla atstatyti 
menkėjantį asmeninį populiarumą 
savo piliečių akyse. Rusijai taip pat 
rūpi ir JAV materialinė parama, 
kuriai duoti priešinasi JAV kongre
sas. Todėl B. Jelcinas paskelbė, jog 
Rusijos kalėjimuose gali būti laiko
mi JAV belaisviai iš Korėjos ir 
Vietnamo karų. Kalbėdamas kon
grese, jis pažadėjo šį reikalą ištirti ir 
galimai greičiau surastus belaisvius 
grąžinti namo. Ar tai paveiks JAV 
kongresą, sunku pasakyti, bet nuo 
kongreso nutarimo skirti 12 mili
jardų dolerių Tarptautinio Valiutos 
Fondo (IMF) kvotai padidinti, pri
klauso pažadėta 24 milijardų dolerių 
paskola Rusijai ir kitoms respub
likoms. Todėl prezidentas B. Jelcin, 
kaip ir M. Gorbačiovas ankščiau, iš 
Vašingtono gali grįžti vien su 
pažadais, o ne su pinigais.

Dvi valstybės
Jugoslavijai suskilus, atėjo 

Čekoslovakijos eilė, nes slovakai 
atsisakė gyventi ir dirbti vienoje val
stybėje. Slovakijos vadas Vladimir 
Meciar ir Čekoslovakijos preziden
tas Vaclav Havel po ilgų pasitarimų 
pradėjo ruoštis taikingam atsisky
rimui. O tuo tarpu Jugoslavijoje 
kovos tarp buvusių vienos valstybės 
narių nesiliauja, net plečiasi. 
Bosnija-Herzogovina su Chorvatija 
pasirašė bendradarbiavimo ir gyny
bos sutartį, kuri paaštrino santykius 
su Serbija ir atnaujino kovas. 
Pačioje Bosnijoje-Herzogovinoje 
serbų tautybės mažuma paskelbė 
sudarę Serbijos Respubliką 
Bosnijoje.

Pavykęs referendumas
Lietuvos referendume, kuris buvo 

vykdomas namie ir užsienyje, 
piliečiai turėjo pasisakyti “TAIP” ar 
“NE” dėl svetimos kariuomenės 
išvedimo iš Lietuvos dar šių metų 
bėgyje ir dėl padarytų nuo 1940 m. 
nuostolių kompensavimo. Pagal 
užsienio spaudos pranešimus 
90.76% balsavo “TAIP”. Įdomu 
būtų sužinoti, kas yra tie 9.24% bal
savę “NE”?

Ruošiasi teisti karo nusikaltėlius
Britų konservatorių partijos par

lamento narys Cyril Townsend par
lamente pareikalavo, kad būtų 
sustabdyta karo nusikaltėlių teismų 
jiems teisti pasiruošimo eiga, nes 
nusikaltėliai, greičiausiai, numirs 
nesulaukę teismo sprendimo. Jis taip 
pat paminėjo, jog yra gėda, kad šis 
kraštas turi sekti buvusios Sovietų 
Sąjungos ir Izraelio pavyzdžiu, 
kurios siekė keršto, o ne teisybės. 
Krašto prokuroras gi užtikrino, jog 
karo nusikaltėlių bylos teisme pri
klausys nuo apkaltinamųjų įrodymų. 
Kitas parlamento narys, žydų 
kilmės, Grenville Jenner pareiškė, 
jog karo nusikaltėlių teismai nėra 
kvaili, tų požiūriu, kurie pergyveno 
masinių žudynių metą.

Dvi policininkų grupės, tiriančios 
karo nusikaltėlių bylas šiame krašte, 
teigė, jog jos 6 mėnesių laike suims 
karo nusikaltimais kaltinamą asmenį 
ar asmenis.

Taika Angoloje
Po 30 metų trukusio karo 

Angoloje buvo pasirašytos paliau
bos. Sovietų Sąjunga ir Kuba rėmė 
Angolos vyriausybę sudarančią 
organizaciją MPLA, o Vakarai ir 
Pietų Afrika rėmė Jonas Savimbi 
vadovaujamą Unitą sukilėlių organi
zaciją. Sovietų imperijai žlugus buvo 
nutraukta ir parama. Negaudamos 
paramos abi pusės paskelbė pa
liaubas ir susitarė š.m. rugsėjo mėn. 
skelbti laisvus rinkimus. Taip pat abi 
pusės sutarė sudaryti bendrą 50.000 
kariuomenę, kuri prižiūrės pirmuo
sius Angolos rinkimus.
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