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DIENOS AKTUALIJA

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ PREZIDENTU 
IŠRINKTAS DEMOKRATAS BILLAS CLINTONAS

Pasibaigė ilgus mėnesius užtrukusi Prezidento 
rinkimu kompanija JAV. Trys varžovai, tai šių 
rinkimų naujovė, dabartinis prezidentas G. Bushas. 
demokratas B. Clintonas ir nepriklausomas kandi
datas, Teksaso multimilijonierius R. Perot siūlė savo 
programas, kritikavo vienas kitų, stengėsi patraukti 
tautines mažumas.

Billas Clintonas kreipėsi ir j lietuvius, įdėjęs savo 
laiškų į Čikagoje leidžiamus "Akiračius". "E.L." 
redakcija mano, kad jis bus įdomus ir mūsų skaityto
jams.

Mieli skaitytojai,
Senatorius Gore ir aš siunčiame jums šilčiausius 

sveikinimus.
Amerikos lietuviai jau ilgą laiką sėkmingai 

reiškiasi visose Amerikos gyvenimo srityse. Daugybė 
emigrantų iš Lietuvos daug kuo prisidėjo prie šio 
krašto augimo ir stiprėjimo.

Visi laisvę mylintys žmonės sėmėsi sau inspiraci
jos, stebėdami dešimtmečius trukusį Lietuvos ryžtą 
išsivaduoti iš Sovietų įtakos sferos. Mes visada 
prisiminsime prez. Landsbergio vadovavimą Baltijos
krizės metu (...) Ilgus metus Jungtinės Amerikos Valstybės atsisakė pripažinti Billas Clintonas, 42-asis JAV prezidentas
Baltijos respublikų inkorporavimą į Sovietų Sąjungą. Kai atėjo laikas tuos 
principus įgyvendinti, George Bush užleido pirmenybę 37-nioms kitoms vals
tybėms pripažinti Baltijos kraštų nepriklausomybę. Ne taip vadovaujama 
pasauliui. Man rūpi buvusios Sovietų Sąjungos karinių pajėgų tebesitęsiantis 
buvimas Baltijos kraštuose. Neseniai įvykęs susitarimas tarp Lietuvos ir 
Rusijos krašto apsaugos ministrų atitraukti kariuomenę per vienerius metus 
yra teigiamas žingsnis į priekį. Tačiau mes turime ir toliau dirbti, kad šios 
karinės pajėgos būtų greitai ištrauktos ir Lietuva, Latvija bei Estija galėtų 
pagaliau tapti visai suvereniomis valstybėmis.

Nuoširdžiai, Billas Clintonas

čiau mokantis atkakliai siekti tikslo ir 
mokantis patraukti kitus, talentingas 
46 metų Arkansaso valstijos guber
natorius primena savo kumyrą J. 
Kennedy.

Ką reiškia demokratų išrinkimas 
pasauliui, JAV, Lietuvai?

Tradicinės liberalios demokratijos 
(nors liberalo vardas Amerikoje yra 
vengtinas ir reiškia ne kapitalizmo ir 
asmens laisvės siekimą, o raudonumą

National Campaign Headgquarters
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ar ružavumą) šalis, kokia yra Ameri
ka, paprastai nekeičia pagrindinių 
užsienio politikos krypčių pasikeitus

Carteris ėmėsi aktyvaus Sovietų 
boikoto po jų invazijos į Afganistaną, 
JAV nedalyvavo Maskvos olimpi
nėse žaidynėse.

Pačiai Amerikai demokratų valdy
mas populistiškai kalbant reiškia dau
giau socializmo, t. y. didesnį vals
tybės kišimąsi į ekonomiką. Galima 
prisiminti, kad J. Kennedy laikais 
JAV buvo didžiausi mokesčiai, tur- 
tingiausiems viršiję net pusę pajamų.

’’EUROPOS LIETUVIO" KOMENTARAS
prezidentui ar valdančiai partijai. 
Reikia manyti, kad JAV ir toliau vi
same pasaulyje rems demokratinius

Lietuvoje liberalai šitokį valstybės ki
šimąsi į ekonomiką labai kritikavo ir 
nebuvo palaikyti Seimo rinkimuose.

Ar to dabar reikia JAV, sunku 
pasakyti, tačiau 43 proc. amerikiečių 
savo balsus atidavė Billui Clintonui,

Kodėl po 12 metų pertraukos nu
galėjo demokratų kandidatas?

Jungtinių Amerikos Valstijų eko
nomika pastaruoju metu išgyvena 
krizės laikotarpį. Amerikiečiai jau 
pamiršo ekonomikos klestėjimo bu
mą, susijusį su respublikono R. Rea- 
gano prezidentavimu. G. Bushas bu
vo daugiau populiarus užsienyje ne
gu savo šalyje, todėl B. Clintonui pa
vyko nutraukti 12 metų respublikonų 
valdymą. Skirtingai negu jo ne

sėkmingi pirmtakai Jimmy’s Car
teris, Walteris Mondale’as ir Mike’ą 
Dukakis, kurie labai broliavosi su 
juodaodžių organizacijomis ir todėl 
išgąsdino daugelį baltųjų, Billas 
Clintonas su radikalais nedraugavo, 
nuo juodaodžių laikėsi atokiai ir tuo 
iškovojo baltųjų rinkėjų pasitikėjimą. 
Tuo pačiu juodųjų organizacijos kiek 
pasimuisčiusios taip pat nusprendė 
remti demokratų kandidatą.

Išaugęs neturtingoje šeimoje, ta-

procesus.
Lietuvoje mažai kas žino, tačiau 

to jokiu būdu negalima nutylėti, kad 
būtent Jimmy’s Carteris, demokratų 
prezidentas, valdęs 1976-1980 me
tais, iškėlė žmogaus teisių pirmenybę 
visame pasaulyje. Lietuvos laisvės 
bylai tai buvo be galo svarbu, nes 
ankstesnė respublikonų administraci
ja ne tik ją buvo bepamirštanti, bet ir 
norėjo “tyliai pamiršti” Lietuvos at
stovybę Vašingtone. Demokratas J.

kuris aplenkė dabartinį prezidentą G. 
Bushą (38 proc.) ir multimilijonierių 
R. Perot (17 proc.)

Savo 54 minučių maratoninėje 
kalboje Demokratų Tautinėje Kon
vencijoje, Billas Clintonas pasisakė, 
kad jam labiau priimtina yra naujos 
valdžios sąvoka, kurią jis pavadino a 
“New Covenant” - “Naująja San
dara” (arba “Testamentu”). Tuo jis

Nukelta į 7 psl.

VISŲ ŠVENTŲ DIENA IR VĖLINĖS 
LIETUVOJE

Vėlinių žvakės. Jono Staselio nuotr.
Lapkričio 1-ąją Lietuva prisiminė savo mirusiuosius. Šįkart žmonėms buvo 

sunkiau aplankyti tėvų ir senelių kapus tėviškės kapinėse - brangus benzinas, 
brangūs autobusų bilietai.

Vis dėlto kapinėse mirgėjo Vėlinių žvakių liepsna. Kiekviena šeima, 
giminė stengėsi, kad neliktų neaplankytų kapų.

Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis ir premjeras 
Aleksandras Abišala aplankė Vilniaus Antakalnio kapines ir padėjo gėlių ant 
žuvusių prie Televizijos bokšto ir Medininkų muitinėje lietuvių kapų.

ELR

ŠIOS SAVAITĖS KAINOS 
BALTIJOS RESPUBLIKŲ 
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Talinas 0.250 2.750 0.056 0.437 - 0.013 0.038

Ryga 0.209 1.935 0.060 0.483 0.209 0.028 0.032

Vilnius 0.097 1.363 0.568 0.586 0.113 0.030 0.034

Visos lentelėje nurodytos kainos 
yra vokiečių markėmis (DM). Kaip 
matome iš šios lentelės, per pora 
pastarųjų savaičių pragyvenimas 
Vilniuje smarkiai pabrango (žiū
rėkite analogišką lentelę, kurią 
“Europos lietuvis” įdėjo spalio 29 
d. (Nr. 42). Šiandien benzinas Vil
niuje jau yra gerokai brangesnis ne
gu Rygoje ir Taline ir net Jung
tinėse Amerikos Valstijose. Taip 
pat ir elektros energija Lietuvoje 
tapo brangiausia Baltijos šalyse:

dukart brangesnė negu Estijoje ir 
net kainuoja pora pfenigių daugiau 
negu elektros stočių stokojančioje 
Latvijoje.

Miesto transporto kaina pralenkė 
latvių ir priartėjo prie estų. Galima 
spėti, kad metų pabaigoje pra
gyvenimas Vilniuje bus gerokai 
brangesnis negu Taline ir Rygoje, o 
tai rodytų, kad mūsų ekonomika 
sunkiausiai iš Baltijos valstybių 
prisitaiko prie naujų sąlygų.

ELR

ĮVYKIAI 
LIETUVOJE

ELTA - specialiai "Europos lietuviui" 
PASKELBTI OFICIALŪS SEIMO

RINKIMŲ REZULTATAI
Tiktai septintą dieną po Seimo rin

kimų paskelbti ofiacialūs jų rezultatai. 
Vyriausioji linkimų komisija dirbo net 
naktimis: reikėjo patikrinti 2028 rinki
mų apylinkių komisijų protokolus. 
Ginčytinais atvejais teko skaičiuoti 
biuletenius. Jie visi suvežti į Vilnių ir 
sveria apie 6 tonas.

Kiek pasikeitė anksčiau skelbtos 
mandatų proporcijos. Paaiškėjo, kad 36 
vietas Seime gavo DDP, 17 - Sąjūdžio 
koalicija, 10 - Krikščionių demokratų 
partijos, Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos bei Demokratų partijos blokas, 
5 - socialdemokratai ir 2 - Lietuvos 
lenkų sąjunga.

Antrajame rate deputatai bus ren
kami 61-oje apygardoje. Kiekvienoje 
balotiruojasi po du kandidatus. Dau
giausia jų turi Demokratinė darbo parti
ja - 52. Per pusę mažiau yra Lietuvos 
Sąjūdžio atstovų (plačiau apie pirmojo 
turo rezultatus -5,6 ir 7puslapiuose).

LIETUVA NUSTEBUSI IR, 
ATRODO, NUSIVYLUSI

Seimo rinkimų pirmojo rato rezulta
tus aktyviai svarsto Lietuvos visuome
nė, komentuoja spauda. Kairiųjų jėgų 
pergalę daugelis aiškina tuo, kad jos sa
vo propagandoje sumaniai panaudojo 
ekonominius sunkumus. Per kelis pas
kutinius mėnesius smarkiai brango 
prekės ir maisto produktai, infliacija ar
tėja prie 3000% ribos. Rinkėjai tokiu 
būdu, pabrėžia apžvalgininkai, parodė 
nusivylimą vyriausybės, kurią sudarė 
ankstesnioji parlamento dauguma, 
ekonomine ir socialine politika.

Nemažai kritikos susilaukė Sąjū
džio vadovybė. Jai priekaištaujama, 
kad rinkiminėje kampanijoje daugiau
sia buvo puolami oponentai, o visiškai 
nereklamuota Sąjūdžio bei koalicinių 
partijų politinės ir ypač ekonominės 
programos.

Labiausiai netikėtas centrinių jėgų, 
tarp kurių buvo daug žinomų Atgi
mimo lyderių, pralaimėjimas.

Daugeliui kelia nerimą kairiųjų 
atėjimas į valdžią. Net ir- LDDP lyderiai 
suka galvas, kaip sudaryti vyriausybę. 
Jie pripažįsta, kad be koalicijos su de
šiniaisiais vyriausybė bus silpna. Bet 
pastarieji, atrodo, į koaliciją nelinkę. 
Pranašaujama, jog Seimas neišgyvens 
jam skirtų ketvertų metų.

DEPUTATAMS IR
MINISTRAMS ALGŲ 

NEPAKĖLĖ
Neigiamą rezonansą visuomenėje 

sukėlęs projektas smarkiai padidinti al
gas Parlamento ir Vyriausybės na
riams, atrodo, įšaldytas labai ilgam.

Projektas oficialiai nebuvo skelbtas, 
tačiau jį paskelbė Lietuvos televizija. 
Dd šiol neaiškus jo autorius. Aukščiau
siosios Tarybos teisinės sistemos ko
misija, paprastai aprobuojanti tokius 
dokumentus, autorystės atsižadėjo. 
Kalbama, kad jį paruošusi deputatų 
grupė.

Projekte buvo numatyta algas parla
mento nariams pakelti iki 45 tūkst. talo
nų per mėnesį, o ministrams - iki 50 
tūkst. Tuo tarpu vidutinis mėnesio atly
ginimas Lietuvoje tėra tik 6100 talonų. 
Spėjama, kad žemiau oficialios skurdo 
ribos (apie 1800 talonų per mėnesį vie
nam žmogui) gyvena penktadalis Lie
tuvos piliečių.

AT net nesvarstė anoniminio pro
jekto. Žinoma tik, kad socialinės garan
tijos Parlamento ir Vyriausybės na
riams bus minimalios, o atlyginimai, 
atrodo, keliami nebus.
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ŠVEDAI MOKO TAUPYTI ENERGIJĄ

Sekmadienį, lapkričio 1 dieną, iš Švedijos keltu pro Taliną į Lietuvą išvyko 
specialiai įrengtas “skubios energetinės konsultacijos” autobusas, kurio 
kelionės tikslas - apleistos ir šaltos Lietuvos gyvenvietės.

Lapkričio 4 dieną Vilniuje Švedijos Statybos tyrimų tarybos vykdantysis 
direktorius Bertilas Petterssonas perdavė šį autobusą Lietuvos Statybos ir 
Urbanistikos ministrui Algimantui Nasvyčiui. Kaitų bus surengtas dviejų 
dienų seminaras energijos išsaugojimo pastatuose klausimais. Seminarą rengia 
Švedijos Statybos tyrimų taryba ir Švedijos Prekybos taryba. Be kitų dalyvių, 
jame lankysis ir Švedijos energetikos firmų atstovai.

Šis Švedijos rengiamas energetikos seminaras reikšmingai papildys 
Europos Rekonstrukcijos ir Plėtros Banko suteiktą vieno milijardo Švedijos 
kronų dydžio paskolą, skirtą Lietuvos gyvenamųjų namų bei įstaigų 
pašiltinimui, siekiant išvengti ateinančios žiemos sunkumų dėl kuro stygiaus.

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

LIETUVIŠKAS MIŠKAS GRIUVO NUO SNIEGO

Vilniaus miškų urėdijos Sudervės girininkijos girininko Skirmanto 
Arkušausko valdose penki tūkstančiai dvidešimt aštuoni hektarai miško. 
Praūžusi stichinė nelaimė Lietuvoje palietė ir šiuos miškus. Preliminariais 
paskaičiavimais nuversta ir sugadinta apie 1500 kubinių metrų medienos.

Šiuo metu valomas miškas, traukiama iš po sniego mediena. Padeda aplin
kinių vietovių žmonės.

Sudervės girininkijos miško darbininkai Janas Neverovičius ir Algis 
A n Ulevičius tvarko išvartytą mišką Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

Zirinovskiui patinka 
atominės raketos

“Ar teks susidurti su Žirinovskio 
Rusija?” - šitokiu pavadinimnu spaus
dinamas J. Naro straipsnis “Atgi
mime” (11 02). Turint galvoje Žiri
novskio užmojus galima šį pavadin
imą perfrazuoti klausimu - su kokia 
politika gali tekti susidurti naujai 
išrinktam JAV prezidentui B. 
Clintonui?

Žirinovskis įsitikinęs pastatysiąs 
Rusiją ant kojų per 72 valandas - nu
rodoma straipsnyje. Tam didelės iš
minties nereikia - užtenka atominių 
raketų. Pusantro milijono rusų armi
jos į Vokietiją, japonams priminti jų 
Hirosimą bei Nagasakį ir 1.1. Pabaltijį 
naujasis pretendentas į pasaulio val
dovus laiko senomis Rusios že
mėmis, taip pat ir Suomiją, ir 
Aliaską... Straipsnio autorius nurodo, 
kad brutalios jėgos, kylančios Ru
sijoje, “net galėtų rizikuoti abipusio 
susinaikinimo perspektyva”. O tos 
jėgos iš tiesų visai rimtai kelia galvas. 
Nors Žirinovskis ir neturi kol kas 
labai didelio pritarimo liaudyje, tači
au faktiškai yra antras po Jelcino, - 
pabrėžiama straipsnyje. Beje, ponas 
Žirinovskis svajoja apie gerus san
tykiu su Amerika, net apie tam tikrą 
sąjungą prieš likusįjį pasaulį - t.y. 
92% spalvotųjų. Šie “antrarūšiai” 
žmonės, jausdami daugumą anksčiau 
ar vėliau “pareikalaus savo teisių”. 
Štai tuomet Žirinovskio sukurta im
perija ir turės įvykdyti savo misiją.

SEPTYNIO
Pavojus Rusijos demokratijai

Apie kylantį pavojų dabartinei civ
ilizacijai rašo Lietuvos katalikų 
laikraštis “XXIamžius” (10 30).

“Demokratai (Rusijoje) yra 
susiskaldę, - rašoma laikraštyje, - ir 
jiems niekaip nepavyksta suburti savo 
šalininkų, kai tuo tarpu komunistinių 
ir atvirai fašistuojančių grupuočių 
manifeste kviečiama grįžti net ne į 
Chruščiovo ar Brežnevo laikus, o 
atgaivinti Stalino režimą”. Komu
nistinės jėgos planuoja nuversti da
bartinę Rusijos Vyriausybę gruodžio 1 
d. Rusijos liaudies deputatų suvažiavi
me. “Rusijos demokratinėms jėgoms 
iškilo rimtas pavojus” - nurodoma 
laikraštyje.

Blogai Lietuvai, 
blogai ir komunistams

“Tremtinys” 10 28 E. Simanaitis 
straipsnyje “Ne pralaimėjimas, bet 
įspėjimas!” rašo, kad “komunistų 
veržimasis į valdžią yra lemtingai 
pavojingas jiems patiems ir visai tau
tai. Ideologinis komunistų bagažas 
nevertas sulūžusio grašio.

Ar mums bus lengviau, jei bandys 
tempti įklimpusį ekonomikos vežimą 
iš pelkės tie patys, kurie jį ten įstūmė? 
Komunistų pergalė pavirstų jų pačių 
pralaimėjimu”. Straipsnyje nurodoma,

“LES ARTS FLORISANTS” LIETUVOJE
Menininkų rūmų Baltijoje salėje 

spalio pabaigoje skambėjo XVII a. 
Prancūzijos rūmų muzika. Šią do
vaną Lietuvos muzikos gerbėjams 
pateikė pranzūzų senovinės muzikos 
ansamblis “Les arts florissants”(“Žy
dintys menai”). J j 1979 m. įkūrė ir 
vadovauja iki šiol Williamas Christie, 
dėstantis senosios muzikos kursą 
Paryžiaus koncervatorijoje.

Koncerto išvakarėse W. Christie 
vedė seminarą Lietuvos muzikos 
akademijos studentams baroko mu
zikos interpretacijos klausimais.

Vilniuje koncerto programą suda
rė kompozitorių M. Lamberto, M. A. 
Charpentiero, J. B. Lully, F. Cau-

MIRĖ VLADAS MIKĖNAS
Šių metų lapkričio 3 dieną staiga 

mirė Lietuvos šachmatų veteranas, 
Tarptautinės šachmatų federacijos 
(FIDE) garbės didmeistris ir arbitras 
Vladas MIKĖNAS.

Vladas Mikėnas gimė 1910 metų 
balandžio 17 dieną Taline. Čia gy
veno iki 1931 metų, čia jis žengė pir
muosius žingsnius į šachmatų Olim
pą. Būdamas 15 metų tapo Talino, o 
19 metų - Estijos šachmatų čempio
nu.

1931 metais V. Mikėnas atvyko į 
Lietuvą ir aktyviai įsitraukė į šach
matų gyvenimą. Jis net aštuonis kar
tus buvo Lietuvos, du kartus -

UŽSIENIO SPAUDOS KOMENTARAI

LANDSBERGIO KRITIMAS
Tokią antraštę įsidėjo įtakingas 

Londono dienraštis “The Daily Tele
graph”. Pateikiame šio vedamojo ver
timą.

Lietuva buvo pirmoji Sovietų res
publika, kuri pasipriešino Kremliaus 
galybei,. Dabar ji padarė kitą prece-j_ 
dentą, balsuodama už jos buvusį ko
munistų vadą, o ne už asmenį, kuris 
atvedė kraštą į nepriklausomybę. Šią 
savaitę per pirmus Lietuvos postsovie
tinius rinkimus, balsuotojai simpatiza
vo Algirdo Brazausko, buvusio pirmo 
komunistų partijos sekretoriaus, parti
jai, o ne Vytautui Landsbergiui. Jie 
taip pat priėmė konstituciją, pagal 
kurią prezidento teisės yra parlamento 
kontroliuojamos.

Iš tikrųjų, p. V. Landsbergio pralai
mėjimas yra mažiau apgailėtinas negu 
atrodytų iš paviršiaus. Visų pirma pf 
A. Brazauskas nėra paprastas “apa- 

kad, pavyzdžiui, Visagine, kur di
džiuma gyventojų rusai, LDDP pa
laikė net 73 proc. rinkėjų. O jie, kaip 
žinoma, nenorėtų Rusijos armijos 
išvykimo iš Lietuvos. Laikraštis klau
sia, - “kas nutiktų mūsų valstybei, jei 
tokias nuostatas imtų aktyviai remti 
komunistai?”.

Mafijos saugumo grupė

Lietuvos vidaus reikalų ministeri
jos savaitraštis “Liaudies sargyboje” 
Nr. 43 toliau tęsia straipsnių seriją 
“Mafija Lietuvoje?”. Pažymima, kad 
Lietuvos nusikaltėlių pasaulis daug 
kur kopijuoja. JAV nusikaltėlių 
pasaulio struktūrą. Ją galima pavaiz
duoti, kaip piramidę, kurios viršūnėje 
- "elitas", savo šešėliniais lyderiais 
organizuojantis pavaldinius.

Straipsnyje supažindinama su vi
somis tarpinėmis šios piramidės 
grandimis. Įdomi trečioji - vadinamoji 
saugumo grupė. “Joje - visokio plauko 
naudingi ir reikalingi nusikaltėliams 
žmonės: papirkti valdžios atstovai, gy
dytojai, ekonomistai, žurnalistai, lite
ratūros ir meno veikėjai. Jie privalo 
sukurti visuomenėje elito prestižą, 
neutralizuoti arba kompromituoti 
VRM darbuotojus, teisėjus, proku
rorus, kurie bando kovoti su mafija”. 
Pažymima, kad jie “trukdo priimti 
naujas Baudžiamojo kodekso normas, 
įgalinančias efektyviau kovoti su 
nusikalstamumu”. 

perino darnos, muzikinės pastoralės, 
dramų muzikinės intermedijos, ope
ros. Ansamblį sudaro penki instru
mentalistai (klavesinas, 2 smuikai, 
viola, litinė) ir šeši dainininkai.

Klausytojai turėjo progą pajusti 
prancūziškojo baroko savitumą, jo 
autentišką dvasią. “Ši muzika - tai 
prancūzų menas miniatiūriniu pavi
dalu”, - taikliai pastebėjo įvadiniame 
žodyje Prancūzijos ambasadorius 
Lietuvoje p. Ph. de Suremaine’as 
aktyviai prisidėjęs prie ansamblio 
“Les arts florissants” koncertų su
rengimo Lietuvoje.

Marija Klo vaite

Pabaltijo šachmatų čempionas ir 
penkis karius (1931-1939 metais) at
stovo Lietuvai pasaulio šachmatų 
olimpiadose.

V. Mikėnas - daugelio tarptautinių 
šachmatų turnyrų laimėtojas ir- prizi
ninkas. Jis ne kartą yra nugalėjęs 
daugelį žinomiausių pasaulio šach
matų didmeistrių.

Būdamas aukštos kultūros ir in
teligencijos, didelio takto žmogus, 
kaip tarptautinis arbitras buvo kvie
čiamas teisėjauti pačioms atsakin
giausioms varžyboms, tarp jų A. 
Karpovo ir G. Kasparovo mačui dėl 
pasaulio šachmatų karūnos.

račikas”. Jis rėmė sąjūdį kovoje už ne
priklausomybę, pasiekė, kad vietinė 
komunistų partija atsiskirtų nuo sovie
tinių tėvų ir dirbo ministro pirmininko 
pavaduotoju, atgavus nepriklauso
mybę. Prie jo laimėjimo prisidėjo ka
tastrofiška Lietuvos ekonominė.būklė,, 
kai trūksta kuro, kenčiama nuo saus
ros, per didelės infliacijos ir chaotiš
kos transporto sistemos. Vienu žodžiu, 
nacionalistinė ir kartais nerimta p. V. 
Landsbergio vadovybė prarado savo 
patrauklumą. Sveikas ekonomikos 
tvarkymas ir išmintingų santykių su 
Rusija ieškojimas yra šiandienos už
daviniai. Lietuvos balsuotojai įspėjo 
visas tris Baltijos valstybes, kad vien 
tik nacionalistinio būgno mušimas 
negali duoti sveiko pagrindo nepri
klausomybei.

“The Daily Telegraph”

Jėzuitui Lietuvos bažnyčios 
pasirodė daržinėmis

Lietuvos darbininkų sąjungos 
savaitraštis “Lietuvos darbininkas” 
Nr. 40 informuoja apie praėjusią sa
vaitę Klaipėdoje atidalytą retą pasau
linio lygio bažnytinio meno parodą.

Svečias iš Čikagos, lietuvių jėzuitų 
vyresnysis kunigas Antanas Saulaitis 
skaitė paskaitas, susitiko su dvasiš
kiais, architektais, inžinieriais, atsaki
nėjo į klausimus. Paklaustas, kokį 
įspūdį jam padarė mūsų bažnyčios, 
svečias atsakęs - “daržinės”. Toks ne 
visai kuklus atsakymas straipsnyje aiš
kinamas dideliu kontrastu su užsienio 
bažnyčiomis - “šildomos, turi papildo
mą buitinę įrangą, patogius baldus, iš- 
taigingesnį vidaus išplanavimą ir 
įrangą, apšvietimą”.

Blogi rinkėjai, bloga ir bažnyčia

Sąjūdžio laikraštis “Kauno aidas” 
(Nr. 41) skelbia, kad “Už duonos 
kąsnį ir grašius mes pardavėme Tė
vynę. . .”, t. y. užsiboginome sau ant 
sprando penkiasdešimt metų jodinėk 
jusius velniukus, - kaip išsireiškiamą 
straipsnyje.

Guodžiamasi Vytauto Didžiojo 
Universiteto’ studentais, kurie sukruto 
įvairias būdais protestuoti prieš 
buvusių komunistų grįžimą valdžion. 
Tame pat laikraštyje kaltinama ir 
Bažnyčią, jos paralyžius - abejingu
mas ir tylėjimas.

V. Dimas

ĮVYKIAI 
LIETUVOJE
AMBASADORIŲ 
VIZITAI

1992 m. lapkričio 3-ąją Lie
tuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos Pirmininkas Vytau
tas Landsbergis priėmė Australi
jos ambasadorių Lietuvoje Janą 
B urges’ą.

Lietuvoje lankėsi Bangladešo 
ambasadorius Rusijoje Mustafi- 
zuras Rahmanas, kuris Viniuje 
pasirašė protokolą dėl Lietuvos- 
Bangladešo diplomatinių santy
kių užmezgimo.

Gedimino Svitojaus (ELTA) 
nuotraukos.

LITAS JAU ANT SLENKSČIO

Premjeras Aleksandras Abišala ti
kisi, kad dar šiemet bus įvestas litas. 
Kalbėdamas televizijos laidoje jis nu
rodė būtinas sąlygas, kurias įvykdžius 
Lietuva pereis prie savos valiutos.

Litas, pasak premjero, bus įveda
mas: 1) galutinai sutvarkius tarpvals
tybinius atsiskaitymus su buvusiomis 
SSRS respublikomis. 2) pažabojus 
kainų augimą, stabilizavus infliacijos 
tempus ir išlaikant juos Lietuvos Res
publikos ekonominės politikos memo
randume numatytose ribose (memo
randumas rugpjūčio mėnesį įteiktas 
Tarptautiniam valiutos fondui ir po to 
gautas 82 milijonų dolerių kreditas), 
3) sureguliavus tarptautinės prekybos 
mokėjimų balansą.

Lietuvos ekonominės politikos me
morandumas numato, kad šios sąlygos 
bus pasiektos 1992 metų pabaigoje.

Aleksandras Abišala sakė, kad vi
sos teisėtu būdu įgytos laikinųjų pi- 
nigų-talonų (jie prieš du mėnesius pa
keitė iki tol apyvartoje buvusius sovie
tinius rublius) sumos bus keičįamos į 
litus vienodu santykiu. Gyventojų in
dėliai, turėti iki 1991 metų vasario 26 
d. bus papildomai kompensuojami.

ELTA
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Tėviškės padangėje

VILNIAUS 
SENAMIESTIS:

ŽEMUTINĖJ PILY NĖRA ŠVENTĖS
Neteko girdėti, kad kuris nors sostinės mokytojas istorijos pamokai 

būtų pasirinkęs, sakysim, Arkikatedros aikštę, kur po paslaptingais plas
tiko angarais iki pat didžiųjų šalčių nuo ankstyvo pavasario ne pirmi metai 
darbuojasi Žemutinės pilies tyrinėtojai. Nesakau, kad tokios pamokos 
nebūta iš viso, nes paprastai tokie nestandartiniai mokytojai nesigiria savo 
kasdieniais darbais. Bet tuo abejoju vien todėl, kad archeologijos 
tyrinėtojai nepaprastai pasigenda jaunu ir kantrių talkininku- Tiesa, buvo 
metas, kai kasdien čia darbuodavosi iki pusšimčio savanorių - vyrėlesnio 
amžiaus ir visai jaunų.

Dabar net smalsių ekskursantų 
čia retai kada užklysta, nors pa
vaikščioti po Žemutinės pilies ato
dangas gana įdomu. Archeologai 
jums perskaitys gilios istorijos pus
lapius. Štai čia buvo rūmų rytinis 
korpusas, ten - gynybos griovys. 
Šitos durys vedė į pietinį korpusą. 
Praėjo amžių amžiai, bet čia siau- 
tėjusio gaisro pėdsakai likę iki šios 
dienos. Galima įsivaizduoti, kokio 
tai būta karščio, jei tirpo plytos, 
aižėjo akmenys, skilo atramos. Ko
kius kultūros ir istorijos lobius 
sunaikino gaisrų liepsnos, kurios, 
kaip aptikta rašytiniuose šaltiniuose, 
čia siautė ypač XVI amžiuje - 1513, 
1520, 1530 metais. Dabar galima tik 
spėlioti: gal čia būta ir Vytauto 
Didžiojo rezidencijos, gal kaip tik 
čia gyveno karalienė Bona su sūnu
mi Žygimantu Augustu?

Spėlionės spėlionėmis, tuo tarpu 
pažiūrėkime, ką jau atskleidė arche
ologai. Jau žinoma, kaip Žemutinės 
pilies gyventojai gynėsi nuo po
žeminio vandens, kaip rinkdavo 
lietaus vandenį, kokią turėjo įsirengę 
kanalizaciją, kokio storio mūrijo 
sienas, kokias klojo grindis, kokie 
apvadai puošė duris, langus, kokių 
koklių krosnys šildė būstą, kokios 
būta architektūros. Čia aptikta ir go
tikos, ir renesanso pėdsakų. Ypač 
reikšminga XVI amžiaus pradžios 
koklių kolekcija. Gausu ir kitokių 
radinių: vinių, vyrių, durų ir langų 
apkaustų, įvairių architektūros deta
lių, kurios labai praverstų atstatant 
Žemutinę pilį. Tai ir plytos, ir čer
pės, ir grindų plytelės, akmeniniai ir 
marmuriniai durų ir langų apvadai. 
Tikriausiai tai ne viskas, ką nuo mū
sų slepia istorijos griuvėsiai, kurie, 

kaip mano tyrinėtojai, čia slūgso 
bene nuo pačios XIX amžiaus pra
džios. Kokį Lietuvos istorijos pali
kimą aptiksime čia po metų, po ki
tų? Ai- užteks užsienio lietuvių aukų 
ir mūsų entuziazmo pėda po pėdos 
kantriai ir nuosekliai skverbtis į tuos 
praeities klodus, jei čia pat, už kebų 
šimtų metrų nuo Arkikatedros aikš
tės ne vienas ir ne du istorijos ir ar
cheologijos paminklai, o visas uni
kaliausias Senamiestis. Koks jis bū
tų nuostabus, jei nebūtų taip klai
kiai apleistas, taip barbariškai sunio
kotas. Specialistas gali kalbėti apie 
Senamiesčiui svetimą, tiesiog pražū
tingą mūsų civilizacijos necivili
zuotą brovimąsi į kiemus ir kieme
lius, gatveles ir skverelius. Paprastas 
vilnietis ar sostinės svečias mato tik 
tai, kas yra prieinama. Tai nesibai
giančios tvorų tvoros, kelių aukštų 
metų metais kėpsintys pastoliai, na
mai užkaltais langais ir durimis, na
mai kaip kokie vaiduokliai, kiauro
mis angomis persišviečiantys, pa
versti sąvartynais ir, baisu net pagal
voti, infekcinių ligų židiniais. Ar 
gali būti šiurpesnis vaizdas, kai, šiek 
tiek į šoną žengęs iš vos gyvybe pul
suojančios gatvelės, atsiduri tikros 
mirties zonoje. Kai žvelgi į namą, iš 
pažiūros dar tebestovintį ant pamatų 
(specialistai sukūrė tokį terminą - 
avarinis), kurio durys ir langai be 
pėdsako išgaravę su visais rėmais, 
kur vietoj buvusios statinės krosnies 
likusi vien aprūkusi siena, kur nelikę 
nei grindų, nei lubų, nejučiomis 
pakeli akis į Dangų: Viešpatie, 
kokie gi čia barbarai siautėjo!

Suprantama, pavojinga palikti 
žmogų gyventi name, kurio lubos 
gali bet kada užgriūti. Tačiau ne
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suprantama, kaip tos lubos per vieną 
dieną supūva, kad nieko kito nebe
lieka, kaip žmogų kraustyti kitur. 
Nesuprantama, ir kodėl tam namui 
leidžiama tyliai sunykti, vos tik šei
mos dvasia ji palieka. Nenoromis 
smelkiasi paradoksali mintis: ar tik 
nelaukia viso Vilniaus senamiesčio 
Žemutinės pilies likimas, kai vieni 
iki pamatų sugriaus, o kiti po ilgų 
šimtmečių, kasdami griovį kokioms 
nors komunikacijoms linijoms, atsi
rems į buvusių namų pamatus, ir vėl 
turės darbo archeologai.

Kita vertus, guodžia mintis: gal 
vieną kartą Vilniaus senamiesčiu 
bus susirūpinta ne stengiantis lai
mėti rinkėjų balsų, taikant į Lietuvos 
Respublikos Seimą, tuo labiau kad 
vienadieniu mitingu ar žygiu į kokią 
statybą nedaug ką ir pakeisi. Pri
simenate, pernai Senamiestyje tele
vizijos fotokorespondentams šyp
sojosi garbus japonas, kurį, gerų in
tencijų skatinama, surado taip pat 
garbi mūsų tautietė. Būta gražių 
kalbų, pažadų ir dar gražesnių vil
čių. Bet, matyt, ir UNESCO padeda 
tik tiems, kurie patys sau padėti nori. 
Prasidėjus privatizacijai, keli didieji 
dienraščiai buvo sukėlę šurmulį, 
girdi, danai neteisėtai nusipirko N 
kvartalą. O kai kyla šurmulys, kyla 
ir skersvėjis, kuris užpučia kaip 
kokią žvakę plevenančią viltį. Apie 
danus jau nieko nebegirdėti, užtat tai 
vienur, tai kitur išdygsta metaliniai 
vartai, kurie nuo žmonių slepia 
senamiesčio kiemelius. Gal tai pri-> 
vati valda? Gal kieno nors papras
čiausias įgeidis?

Koks atkaklus kartais gali būti 
žmogus, pamaniau, perskaičiusi Vil
niaus senamiesčio gelbėjimo fondo 
Kreipimąsi, kurio esmę apibūdina 
šie žodžiai: “Nacionalinio istorinio 
parko statusas - vienintelis teisinis 
būdas išsaugoti Vilniaus senamies
tį”. Pridursiu, jog kultūros paveldo 
puoselėtojai susibūrė praėjusiais 
metais, jau sukūrė dvi vaizdajuostes, 
kurios atveria Senamiesčio skau
džiausias žaizdas. Fondo entuziastai 
numatę rodyti tas juostas didesnei ir 
mažesnei auditorijai tiek Lietuvoje,

KR E±P±M AS I S
Vilniaus senamiestis yra neįkai

nojama Lietuvos istorijos vertybė, 
unikalus žmogaus ir gamtos kūrinys, 
mūsų nacionalinis turtas. Jam iš
saugoti reikia ne tiek daug pinigų, 
kiek meilės ir protingo tvarkymo, 
pagrįsto bendromis, nuosekliai vyk
domomis apsaugos bei naudojimo 
programomis.

Dabartinis senamiesčio teisinis 
statusas, Urbanistikos paminklo sta
tusas, yra per menkas apsaugos bū
das. Tai įrodo vis spartėjantis nioko
jimas: masiškai ardomi senieji inter
jerai, perdirbami kiemai,, stogai, 
išnyksta medinės architektūros ir 
statybos elementai. Chaotiškai pri
vatizuojant kultūros paminklus ir 
senamiesčio žemę, prasidės senosios 
miesto planinės struktūros bei gam
tinės aplinkos keitimas.

Vienintelis teisinis būdas, kuriuo 
pasinaudodami išsaugotume sena

tiek užsienyje. Taip tikimasi sulaukti 
visokeriopos paramos, sukaupti lėšų 
tiek Senamiesčio tyrinėjirųams, tiek 
konservavimui, tiek jo atstatymui. 
Kilniai idėjai pritarė Lietuvos 
Kultūros Fondas, Lietuvos Katalikų 
mokslo akademija, pavieniai as
menys tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. 
Spausdindami Vilniaus Senamiesčio 
gelbėjimo fondo Kreipimąsi, tiki
mės, kad į jį atsilieps ir “Europos 
lietuvio” skaitytojai.

Salomėja Čičiškina

miestį ir šį tikslą padarytume valsty
binės politikos prioritetu - suteikti 
Vilniaus senamiesčiui Nacionalinio 
istorinio parko statusą.

Kviečiame visus Lietuvos žmo
nes ir užsienio tautiečius pasirašyti 
mūsų Kreipimąsi. Apsisprendę siųs
kite savo pritarimą raštu šiuo adresu:

Vilniaus senamiesčio 
gelbėjimo fondas 

Maironio 6,
2600 Vilnius, 

Lietuva

Vilniaus senamiesčio 
gelbėjimo fondo valdyba:

K. Paulius Žygas, 
Eglė Žilionytė-Dudėnienė,

Vytautas Brėdikis, 
Gražina Juknevičienė, 
Jūratė Markevičienė, 
Teresė Žuromskienė

PABERŽĖS IR DOTNUVOS ŠVIESULYS - TĖVAS STANISLOVAS

Tėvas Stanislovas su svečiais Paberžėje, kurioje okupacijos metais kūrė bažnytinių reikmenų muziejų, čia visą 
laiką viešai kabėjo Lietuvos trispalvė. Prieš pora metų tėvas Stanislovas buvo pasiųstas atstatyti Dotnuvos vie
nuolyno. Otono Petrausko nuotr.

Keturi tūkstančiai buvo kalinių, iš 
jų - apie aštuonis šimtus lietuvių. 
Apie dešimt kunigų. Ypač mums vi
siems brangus ir artimas buvo kuni
gas Dobrovolskis. Mes kiek laiko ne 
tik vienam barake gyvenom, bet ir 
vienoj šachtoj dirbom. Tokių kaip jis 
žmonių retai teko sutikt. Jis ir nepa
prastai būdavo darbštus, ir gailestin
gas, savo turimais ištekliais pasi
dalindavo su visais, mokėjo su visais 
sugyvent. Jį suprato visi: ne tiktai 
katalikai, ne tik lietuviai, bet ir sve
timtaučiai, ir vagys, net žmogžu
džiai. Su didžiausia pagarba apie jį 
atsiliepdavo ir su juo. norėdavo ben
draut. Man dabar labai keista, kad 
žmogžudžiai suprato jo sielos grožį, 
o šiandien Lietuvoj yra žmonių, kurie 
jo didelio taurumo ir dvasios turtin
gumo visiškai nevertina. Jis yra gilus 
teologas, daug kalbų moka ir sugeba 
parašyti. Jis, žinoma, reto sielos 
turtingumo.

Nepaprastai mane žavėjo jo hu
manizmas. Vieną kartą aš jam 
skundžiaus, kad man skaudu girdint, 
kaip žmonės keikiasi. Iš tiesų niekur 
taip baisiai nesikeikia kaip šachtose. 
Vieną žodį pasako gerą, o bjauriausių 
šalia - dešimt. Aš jam kartą ir sakau: 
tėveli, kaip čia daryt, ar mes galim 
kaip nors apaštalaut, kad jie nors 
tokių baisių keiksmų. . . Net Mariją 
keikdavo baisiausiais žodžiais. . . Ar 

mes galim kaip nors padėt, kad jie 
nuo šito įpročio atprastų? Jis man 
sako: tik tu jau nebandyk jų morali- 
zuot. Jeigu nori padėt jiems, reikia 
taip: kai eini į šachtą, matai, kur bjau
riausia vieta, kur dulkės ar labai 
šlapia, ar pavojinga - eik ir ten dirbk. 
O kitiems žmonėms bus truputį leng
viau. Pasidalink su jais, ką turi val
gyt. Gal žmogui bus ne taip pikta, 
galbūt jis tada vietoj tūkstančio 
keiksmų nusikeiks tik devynis šimtus 
devyniasdešimt devynis kartus. Ir tai 
bus jau laimėjimas.

Iš tiesų, kai jis būdavo, jis žmo
nėms niekad nei grasindavo, nei jų 
mokindavo, bet jo tokia tauri laikyse
na, kad: ponas Dobrovolskis yra, 
šiandien keiktis negalima. Jis tokį 
poveikį darydavo. Tačiau kartais ir 
jis susirgdavo. Eidami į darbą, žmo
nės sakydavo: šiandien bus sunku 
dirbt, pono Dobrovolskio šiandien 
nebus. Žinodavo, kad jis pirmas į 
darbą ateina, paskutinis išeina ir kad 
jis bus visuomet toj vietoj, kur nieks 
nenori dirbt. Tokio reto taurumo 
žmogaus, kaip kunigas Dobrovolskis, 
kito tokio turbūt ir neteko sutikt 
lageriuos.

Iš Vilniaus Arkikatedros bazilikos 
klebono monsinjoro

Kazimiero VASILIAUSKO 
interviu “Literatūrai ir menui” 

(1992 spalio 31 d.)
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VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOJE KYLA NAUJOS BAŽNYČIOS
Per Vatikano Radiją buvo perduotas kunigo Kazimiero J. 

Ambraso, pokalbis su Vilkaviškio vyskupu Juozu 
ŽEMAIČIU.

- Gerbiamas Ekscelencija, ar gali
ma tikėtis, kad šventasis Tėvas kitais 
metais gali aplankyti Marijampolę ir 
Luginę?

- Dar ne visai aišku, kokiais mar š
rutais Šventasis Tėvas keliaus po Lie
tuvą, bet aš galvoju, kad jeigu lankys 
daugiau negu Vilnių ir Kauną, tai, 
man regis, trečioji vieta teks Mari
jampolei, nes čia yra palaimintojo 
Jurgio Matulaičio palaikai. Kaip tik 
šitas Popiežius jį yra iškėlęs į altorių 
garbę, ir aš morališkai tikras, kad Jis 
ir pats norės aplankyti bažnyčią, ku- 
riojei ilsisi palaimintasis Jurgis Ma
tulaitis.

Jau iš anksto pradedama spręsti 
klausimą, kur reikėtų suruošti pagrin
dinį susitikimą su Šventuoju Tėvu ti
kinčiųjų miniai. Jau ir miesto valdžia 
pradeda ieškoti tokios tinkamos vie
tos. Dar laiko turime, aš manau, kad 
surasime. Dėl apsilankymo Luginėje 
- nesu tikras, ar Jis sutiks, ir ar Jo 
laikas leis padaryti tą kelionę, bet ka
dangi netoli, tik septyni kilometrai, ir 
kelias ten taisomas - gal net ir į Lu
ginę sutiks nuvykti ir aplankyti nau
jąją koplyčią, kurią mes pernai pasta
tėme palaimintojo Jurgio Matulaičio 
tėviškėje, kaip tik toje vietoje, kur 
buvo jo gimtieji namai. Dabar ten 
stovi graži,, modemiška koplytėlė.

- O ką galėtumėte pasakyti apie 
palaimintojo Jurgio kanonizaciją?

- Kiek žinau, mūsų kardinolas Jo 
Eminencija Vincentas Sladkevičius 
lankydamasis pas Šventąjį Tėvą yra 
šitą problemą iškėlęs - ar nebūtų gali
ma Popiežiaus apsilankymo proga 
palaimintąjį Jurgį Matulaitį ir kanon
izuoti, paskelbti šventuoju. Bet Po
piežius šį kartą atsakė, kad laiky
kimės įprastinės'tvarkos ir gal kreip
kimės į Kongregaciją, kuri specialiai 
rūpinasi šverftiįjįĮ kaliOiiižacijos ir

EINU PER ŽEMAITIJĄ 
Kraštotyrinė apybraiža

Žemaitija - palaptinga žemė, savitas uždaras pasaulis, tvarkingo land
šafto kraštas, Lygumėlė ir kalva, slėnis ir pragumą, akmenynas ir laukymė 
matosi iš tolių, padvelkia grynais kvapsniais. Ir dulkiantis vieškelis kaip 
kalaviju perkerta pūdymą, ganyklą, giraitę, krūmienoįus. Ilgesio šviesa 
kyla iš vandens malūnų užtvankų, iš apleistų dvarų parkų, iš stropiai ker
tamų miškelių. Plungiškių jaujų kaitra, nusvidinto dalgio ašmenų skaidra, 
virvyčiuojančių upokšnių kilpogaliai, pavargusio arklio prakaito tvoskesys 
ir pašilalės kūlgrindų gausmas, prisimena, regisi, tirpsta.

Žemaičiai apkrikštyti 1413 me
tais, o Medininkų vyskupystė atsira
do po ketvertų metų. Vytautas ir Jo
gaila vyskupijai dovanojo daug že
mių ir kitų turtų. Varniuose buvo su
daryta Šešių kanauninkų kapitula, o 
vyskupai daugiausia rezidavo Alsė
džiuose. Garsiojo sukilimo metais - 
1863-1864 - vyskupystės centras iš 
Varnių buvo perkeltas į Kauną. Tad 
per penkis šimtus metų Žemaitija 
turėjo 39 vyskupus.

Žemaičių vardas paminimas XIII 
amžiuje Ipatijaus metraštyje, Velni
nės kronikoje. Šešioliktame amžiuje 
dalis valstiečių buvo perkeldinti į 
gatvinius kaimus, o kiti pasiliko vien
sėdijose. Ūkis turėjo daug pastatų: 
trobą, klėtį, tvartą, klojimą, žardinę, 
rūsį, pirtį. Soda buvo aptverta tvora.

Spalvinga ir įvairakalbė Žemaiti
ja. Vis kitaip ištariami dvibalsiai “uo” 
ir “ie”. Pagal jų tartį atsirado tel
šiškių, kretingiškių, varniškių, rasei
niškių tarmės. Tai bene vienintelis 
Lietuvos kraštas, kuris išlaikė tarmes, 
mažai pakitusias. Klausais gryna- 
kalbio žemaičio, o prieš akis stojasi 
gyvas paveikslas. Taip, kaip tėvų kal
bėta, kaip gimtojoje trobelėje būta. O 
jau laužtinės priegaidės, grožis. Ji 
tokia Lietuvoje vienintelė: lūžteli bal
sis, staiga balsas stabteli, o paskui su 
atodūsiu trūkteli į pabaigą.

Žemaičių plotas - trečdalis Lietu
vos, apie 21.000 km. Baudžiava čia 
buvo lengvesnė negu aukštaičiuose. 
Gal todėl devynioliktojo amžiaus 
pradžia pažymėta ryškiu žemaitišku 

beatifikacijos procesais.
- Kokie Jūsų vyskupijoje dabar 

vyksta didžiausi darbai*^
- Jeigu kalbėtume apie materiali

nius darbus - tai vienas dėmesys su
telktas į Vilkaviškio katedros atsta
tymą ir katedros atstatymo darbai tik
rai vyksta sėkmingai. Pernai pamatus 
sutvarkėme ir požeminę dalį, šįmet 
jau statomos sienos ir jų pastatyta jau 
daug, kai kur- netgi ligi viršaus - pas
tatyta kai kuriose vietose sienos, ir 
kartu kyla kolonos. Turime viltį šiais 
metais užbaigti sienų mūrijimą ir 
jeigu jau labai gerai seksis, gal net ir 
stogą uždaryti. Bet čia dar tiktai mū
sų slapta viltis, o būtume patenkinti, 
jeigu pajėgtume sienas pastatyti. Tuo 
džiaugiuosi, kad prieš didįjį pabran
gimą Vilkaviškio dekanas, kunigas 
Vytautas Gustaitis, spėjo surasti ir su
pirkti labai daug statybinės medžia
gos. Todėl didelių problemų netu
rėsime su Vilkaviškio katedros staty
ba. Jeigu vyktų tiktai Vilkaviškio ka
tedros statymas, žinoma, būtume lai
mingi, bet mūsų vyskupijoje per karą 
buvo sugriauta dar apie dvidešimt 
bažnyčių - iš jų tiktai kelios pokario 
laikais teatstatytos.

Sintautų bažnyčia buvo apgriauta, 
apdaužyti bokštai ir presbiterijos 
dalis. Pernai Sintautų klebonas, dabar 
jau prelatas, kunigas Antanas Mas
keliūnas labai sėkmingai organizavo 
Sintautų bažnyčios atstatymą. Turim 
viltį, kad gal net šįmet bus užbaigti 
statybos ir įrengimo darbai, ir kada 
nors, vėlai rudenį, gal pavyks ją 
pašventinti.

Dar statome naują bažnyčią Ak
menynuose, Marijampolės rajone, už 
Kalvarijos - ir ji per karą sudeginta. 
Patys tikintieji ėmėsi iniciatyvos savo 
bažnytėlę atstatyti, bet ji yra medinė, 
ten ypatingų lėšų nereikia. Šiek tiek 

kultūros ženklu. Vaikai galėjo moky
tis Kražiuose, Varniuose, net Vilniu
je. Šviesos troškulys buvo įgimtas, ir 
piniginė šiek dek pastorėjo.

Turbūt jau daugelis primiršo, kad 
jėzuitai Pašiaušėje buvo įsteigę ko
legiją (Kelmės raj.). 1614 metai - 
svarbi žemaičių kultūros data. Įsteig
ta kolegija Kražiuose.Ji netrukus jau 
turi kelių tūkstančių tomų biblioteką. 
Čia dirbo garsusis istorikas Albertas 
Kojelavičius, parašęs lotynų kalba 
autentišką Lietuvos istoriją.

Kaip neprisiminti raštijos darbi
ninkų brolių Juzumų, universalųjį 
Jurgį Pabrėžą, metskaitlininką Laury
ną Ivinski ;u unikalųjį talentų ieš
kotoją Povilą Višinskį. Praeis de
šimtmečiai, ta pati žemaičių žemė 
išaugins brolius Biržiškas, tris profe
sorius iš Viekšnių. Matau, kad šian
dien po kaimus vaikšto R. Granausko 
Kairienė ir M. Martinaičio Kukutis, 
tokie tipingi šio krašto žmonės, gyvi 
personažai, guvūs valstiečiai.

Neina iš galvos vienintelis feno
menas, kurį derėtų garsinti pasauliui 
kaip moterų talento stebuklą, kaip 
grožinės literatūros švyturį. Bukantė, 
Medingėnai, Paragiai - trys nedideli 
kaimeliai, trys medijose pasislėpę 
sodžiai, trys didelių moterų gimtinės. 
Nubrėžkime trikampį tarp šių kaimų 
ir išvysime talentų versmę, žemai
tiško žodžio šaknis, gerumo ir talen
tingumo užuovėją. Žemaitė, Šatrijos 
Ragana h- Lazdynų Pelėda. Šalia mo
terų ii" vyrai, mokslo protai: garlėkio 
konstruktorius Aleksandras Griškevi

ir kurija padeda, patys organizuojasi. 
Ten labai puikūs senieji bažnyčios 
tarnai: vargonininkas, zakristijonas, 
kurie daug širdies ir daug savo pas
tangų yra pridėję prie tos bažnyčios 
atstatymo. Ji irgi tikriausiai šiais me
tais bus užbaigta ir pašventinta.

Statoma nauja bažnyčia Kučiū
nuose, Lazdijų rajone. Ji prieš karą 
buvo pradėta statyti - buvo maždaug 
ligi langų pastatyta, paskui karas ir 
pokario laikai sutrukdė statybos dar
bus. Tiktai dabar, Lietuvai atsigavus - 
į laisvės'kelią sugrįžus ir- atgijus Vil
kaviškio vyskupijai - pradėta statyti 
Kučiūnų bažnyčia. Jau pastatytos - 
sienos, bokštai ir kryžius ant bokšto. 
Gana didingai ir gražiai atrodo, bet 
dar reikia tinkuoti, dar laukia visi 
vidaus įrengimai, taip, kad kitais 
metais kažin ar- pavyks užbaigti.

Reikia statyti ir jau statome Aly
tuje didelę, modernišką bažnyčią. 
Alytus prieškariniais laikais buvo ne
labai didelis miestas - apie penki 
tūkstančiai parapijiečių, o dabar' Aly
tus išaugo, ten gyventojų yra apie aš
tuoniasdešimt tūkstančių ir pasiten
kinti senąja, medine bažnytėle ir da
bar dar tik neseniai atiduota įgulos - 
kareivių mūrine bažnytėle, kuria jau 
irgi tikintieji naudojasi, - mums ne
užtenka. Naujame miesto rajone rei
kia statyti bažnyčią, ir ji statoma. Ją 
statyti aš pavedžiau saleziečių vie
nuolijai ir paskyriau saleziečių ku
nigą klebonu, Alytaus dekaną - ku
nigą Petrą Dumbliauską. Jis telkia jė
gas, kaupia medžiagas, statosi. Tiki
mės rudenį pašventinti jos pamatus. 
Taip pat aš kreipiausi į saleziečių vy
riausią vadovą Romoje, kad leistų su
grįžti į mūsų vyskupiją dirbti užsie
nyje esantiems lietuviams salezie
čiams. Jis mielai sutiko. Vienas jau 
yra sugrąžęs ir apsigyvenęs Alytuje. 
Tai kunigas iš Brazilijos Pranciškus 
Gavėnas, nuostabus žmogus, labai 
puikiai moka dirbti ir spaudos dar bą, 
įpratęs darbuotis su jaunimu, su vai

čius ir raketų gamintojas Kazimieras 
Semenavičius. Lyg iš senų senovės 
ateina su savo meno paslaptimis ir iš
mintimi drožėjas S. Riauba, akmen
tašys V. Orvidas, parkininkas I. Ne- 
vidanskas. Šiluva, Žemaičių Kalva
rija ir Tytuvėnai - maldininkų šven
tovių šventovės, spalvingi, jaukūs 
'miesteliukai, šiandien pavargę nuo 
buities rūpesčių, bet gyvi savo die
viškąja dvasia, žmogiškumo aura ir 
maldos galybe. Niekas neišnaikino iš 
širdies tai, kas amžiuose pasėta; nei 
partokratai, nei ateistai, nei mokytojai 
prisitaikėliai.

Pažiūrėkime į moterų drabužius: 
išilgai dryžuoti sijonai, trumpos lie
menės, kelios skarelės, skaros ant pe
čių, - jos skersadryžės arba languo
tos. Vyrų kelnės ir liemenės ryškiai 
dryžuotos bei languotos, rudinės pil
kos ar samaninės spalvos, - nuo juos
mens klostuotos.

Niekas nežino, kas yra kastinis, - 
žemaičiai žino. Pirmoji pasaka apie 
Eglę, žalčių karalienę, užrašyta Die
vytyje (Šilalės r.). Aukščiausias Lie
tuvos tiltas Lyduvėnuose, vienintelė 
šešiolikakamienė liepa, gamtos pa
minklas, - Papilėje, didžiausias svieto 
lygintojas, luokiškis Tadas Blinda te
begyvena iki šiolei., Medvėgalis, 
Šatrija ir Girgždutė - gražiausi kal
vyno taškai, nuo kurių veizint, matosi 
po dešimt-dvylika bažnyčių. At
buvote užkopę?..

Žemaitijos kultūros darbuotojai 
puoselėja slaptą mintį. Jie norėtų vie
ną skaisčią, pilnaties naktį vasarą už
kurti ant visų piliakalnių laužus ir 
“kalbėtis” su visais saviškiais. Tokius 
ženklus perdavinėjo pilių gynėjai 
Kęstučio laikais. Darykite tokį ren
ginį. Šiandien nebereikia derinti klau
simo su ideologais, pirmininkais ir 
kitais kultūros “bičiuliais”, kurie 
lengva ranka nukasė Ringuvėnų ka
pinyną, ištaršė Šimkaičių piliakalnį, 
sumaitojo Gintališkės kapelius. Už
dekite pirmąjį laužą Apuolėje, kuri 
jau 853 metais paminėta Bremeno 
arkivyskupo Rimberto: jis rašo apie 

kais. Nebejaunas, bet dar- jaunatviš
kos dvasios. Iš jo irgi daug tikimės.

Dar- statome naują bažnyčią Alek
sote, šalia senosios bažnytėlės, laiki- 
nos-lentinės, dabar pradėjo statyti 
naują, modemišką, gražaus stiliaus 
bažnyčią. Ten monsinjoras, Jonas 
Kavaliauskas, niekieno neskatina
mas, savo iniciatyva, tik su aktyviais 
parapijiečiais pasitaręs ir pasiryžo tą 
bažnyčią pastatyti. Anksti pavasarį 
buvo pašventinti jos pamatai, ir dabar 
sėkmingai vyksta sienų statyba.

Statome didelę koplyčią Kryžiuo
se, prie Dusios ežero, Metelių parapi
joje. Ji buvo garsi jau prieš porą 
metų. Koplytėlė buvo medinė ir 
sutraukdavo minias Dzūkijos tikin- 
čiųjų.į Sekminių atlaidus ii' į šv. Peūo 
ir Povilo atlaidus. Dabar, pokario 
laikais, toji koplyčia buvo nugriauta, 
visiškai sunaikinta. Pernai paskyriau 
jauną, energingą kleboną Meteliams - 
kunigą Vytautą Prjarą, kuris taip pat 
supirko jau nemažai statybinių me
džiagų. Jau užbaigė pamatų mūrus 
neseniai kertinis akmuo ir pamatai 
buvo pašventinti. Ten buvo suteiktas 
ir Sutvirtinimo Sakramentas. Šventų 
Petro ir- Povilo atlaidų proga suplaukė 
neįtikėtinai didelės minios žmonių ir 
visi su dideliu džiaugsmu stebėjo gra
žiai pradėtą statybą. Koplyčia bus mū
rinė, didumo beveik kaip bažnyčia.

Šiuo metu atstatoma šv. Vincento 
bažnyčia, kuri nebuvo sugriauta, bet 
buvo paversta archyvu. Dabar tenka 
bažnyčią iš pagrindų kapitališkai 
remontuoti. Ten darbuojasi mano 
kancleris kunigas Juozas Pečikonis, 
labai sunki yra jo tarnyba - kartu ir 
kancleriu dirbti, ir atstatinėti tą 
bažnyčią, bet, ačiū Dievui, viskas 
sekasi gerai.

Dar atstatoma bus Pažėrų bažny
čia, kuri buvo beveik pastatyta prieš 
karą, truputį dar' neužbaigta, o poka
rio laikais ją atėmė ir pavertė grūdų 
sandėliu.

VA T.R.

švedų kovas prieš kuršius, o užge
sinkite paskutinį laužą, aišku, Med
vėgalyje, aukščiausiame žemaičių 
kalne. Paskui padarykite talką V. Into 
akmenynuose Mosėdyje, nuvažiuo
kite prie atkastų kūlgrindų, avėkite 
telšiškio A. Paulausko medpadžiais, 
palikite nedidelį kryželį Kražių kalne 
(Šiaulių raj.), stabtelėkite žemaičių 
krašto dvasios reiškėjų, žodžių meist
rų brolių Dirgėlų ir brolių rašytojų 
Kašauskų tėviškėse, padėkite gėlių 
ant Mačernio kapo Šarnelėje, su
tvarkykite Šatrijos Raganos sodybą, 
nes ji labai, labai apleista. Pakelyje 
klausykitės, kaip skamba melodinga, 
daugiažodė žemaičių tarmė, išmokite 
keletą dainų, sušokite ratelį, būtinai 
aplankykite žymiuosius kraštoty
rininkus V. Statkevičių, V. Rimkų ir 
I. Jablonskį. Dar pasigrožėkite Ber
žoro spalvomis (čia lankydavosi ta
pytojas A. Gudaitis), Platelių salomis 
(čia buriavo Vienuolis), pasimelskite 
gražiausioje Lietuvos koplyčioje Ši
luvoje, pasidomėkite Papilės atodan
ga, kuriai tiktai 150 milijonų metų, 
neaplenkite Telšių, kuriuose gimė 
pirmoji moteris literatė Lietuvoje 
Karolina Praniauskaitė. Tai Jūsų kas
dieniai darbai, mieli kultūrininkai.

Kaip nepakalbėti apie dievdir- 
bystę, patį savaimingiausią žemaičių 
liaudies meno žanrą. Kas kaimas, tai 
koplytstulpis, kas kryžkelė, tai kry
žius, kas sodyba - koplytėlė. Profe
soriaus Igno Končiaus duomenimis, 
1938 metais vienam pakelės kilo
metrui teko 1,3 koplytėlės ir kiti me
morialinės architektūros objektai. Ir 
dabar Vamių-Žarėnų kelias nusėtas 
tautodailės kūriniais. Žemaičių kop
lytėlės daugiausia kvadratinės, lyg 
klėtelės rudais, žaliais, mėlynais alie
jiniais dažais dažytos. Suskaičiuota, 
kad vien dabartinėje Šilalės rajono te
ritorijoje kūrė virš 40 dievdirbių. Pa
tys garsiausi buvo A. Potockis nuo 
Telšių, K. Piaulokas, dirbęs apie Vei
viržėnus, ir J. Paulauskas iš Grūš- 
laukės.

Aleksandras Sidlauskas

VERTINGA 
DOVANA

Jono Dlugošo
„PROSŲ VĖLIAVOS“ 
ŽALGIRIO MŪŠIO

• Šaltinis

Vieno žymiausių Sveno Ekdahlo 
Žalgirio mūšio tyrinėtojų darbų anali
zuojama lenkų kronikininko Jono 
Dlugošo darbas “Prūsų vėliavos”, šio 
šaltinio informacija apie Žalgirio 
mūšį. Švedų istorikas atskleidė šio 
šaltinio tendencingumą, siekiant iš
kelti lenkų vaidmenį Žalgirio mūšyje, 
ir sumažinti lietuvių. Darbas pirmą 
kartą išleistas 1976 m. Getingene 
(Vokietijoje) ir susilaukė daugiau 
kaip 50 teigiamų recenzijų. Lietuvių 
kalba publikuojamas pirmą kartą. 
284 psl. Spalvotos iliustracijos.

Kaina - £8.
Užsisakyti:
Knygų lentyna, / Ladbroke 

Gardens, London WIIIPT.

LIETUVIŲ 
ŽIDINIUI

ARGENTINOJE
- 50 METŲ

1992 m. rugpjūčio 16. d,. Aušros 
Vartų lietuvių parapijai Avellanedos 
mieste sukako lygiai. 50 metų nuo jos 
iškilmingo pašventinimo 1942 0816. 
Ją įsteigė tėvai marijonai ir jai iki 
šiol vadovauja. Šią sukaktį visa para
pija paminėjo gražiai suorganizuota 
švente, kuri praėjo pakilioje nuo
taikoje.

Iškilmės prasidėjo procesija, ne
šant gražiai papuoštą Aušros Vartų 
Marijos paveikslą. Procesijoje dalyva
vo Avellanedos vyskupas Rubenas Di 
Monte, Argentinos marijonų provinci
jos įgaliotinis kunigas Juozas Margis, 
Rosario klebonas su septyniais klie
rikais, kunigas Augustinas Steigvilas, 
dabartinis parapijos klebonas, Aušros 
Vartų pradžios mokyklos mokytojos ir 
mokiniai, parapijos skautės, lietuvių 
jaunimo grupė, pasipuošusi tautiniais 
drabužiais, nešanti lietuvišką vėliavą, 
svečias iš Lietuvos prof. Alvydas 
Čepulis ir didžiulė tikinčiųjų minia.

Po procesijos visi susirinko į gra
žiai papuoštą švetovę, kurioje vos su
tilpo gausūs dalyviai. Šv. Mišias at
našavo vyskupas Di Monte, konce- 
lebravo kunigas J. Margis ir kunigas 
A. Steigvilas. Giedojo parapijos jauni
mo choras. Per pamokslą vyskupas Di 
Monte išaukštino lietuvių įnašą į 
krašto gyvenimą, į šią katalikų šven
tovę, “kuri tapo tikra tvirtove, išlai
kiusia tikėjimą ir savitą tautinę kul
tūrą”. Baigdamas Mišias, vyskupas 
perskaitė Šv. Tėvo Jono Pauliaus II 
apaštalinį palaiminimą visiems šven
tės dalyviams. Pašventino ir pamink
linę bronzinę lentą, paaukotą parapi
jiečių. Kita lentelė buvo paaukota 
Lurdo koplyčios tikinčiųjų.

Parapijos salėje buvo atidaryta 
Vladės Survilienės ir Liudo Lem- 
berio paruošta paroda: nuotraukos, 
drožiniai, paveikslai iš Lietuvos. Tai 
sudarė jaukų lietuviškos liaudies 
dailės vaizdą.

Po to įvyko suneštiniai pietūs. 
Sveikinimo žodžius tarė Lietuvos gar
bės konsulas Algimantas Rastauskas, 
ALOST pirmininkas Julius Mičiūdas 
ir Susivienijimo lietuvių Argentinoje 
pirmininkas Arnoldas Vezbickas

Aleksandras-Artūras Mičiūdas
“Tėviškės žiburiai”
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Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų 
komisijos nutarimas

Dėl 1992 m. spalio 25 d. Seimo rinkimų rezultatų daugiamandatėje 
rinkimų apygardoje

Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 
Seimo rinkimų įstatymo 76 straipsniu, nutaria:

1. Patvirtinti daugiamandatės rinkimų apygardos mandatų politinėms 
partijoms ir visuomeniniams politiniams judėjimams (koalicijoms) 
pasiskirstymo protokolą.

Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas
Vyriausiosios rinkimų komisijos sekretorius 

Vilnius, 1992 m. spalio 31 d.
Daugiamandatės rinkimų apygardos mandatų politinėms 

partijoms ir visuomeniniams politiniams judėjimams 
(koalicijoms) pasiskirstymo protokolas

1992 m. spalio mėn. 31d.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo Rinkimų įstatymo 76 

straipsniu, nustatyta:
1. Rinkimų apygardoje rinkėjų skaičius 2549952
2. Rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičius 1919073
3. Rinkimuose dalyvavusių rinkėjų procentas 75,25
4. Rinkimai įvyko
5. Rinkimuose dalyvavusių rinkėjų 4 proc. sudaro 76,763
6. Politinės organizacijos, galinčios dalyvauti mandatų paskirstyme (su 

Tautinėmis mažumomis):

SEIMO RINKIMŲ REZULTATAI
VIENMANDATINĖSE

APYGARDOSE

7. Vieno deputato mandato balsų kvota 22820 (be Lietuvos sandraugos)
8. Politinėms organizacijoms nustatomas mandatų skaičius pagal 

kvotas:

S ąrašo Politinių organizacijų pavadinimas 
Nr.

Gauta 
balsų

Atžyma dėl 
galimo 
dalyvavimo 
mandatų 
paskirstyme

Balsų 
skaičius, 
dalyvaujantis 
mandatų 
paskirstyme

1. Sąjūdžio koalicija 393500 taip 393500
2. Lietuvos sandrauga 4159 taip 4159
3. Lietuvos laisvės lyga 22034 - -
4. Lietuvos socialdemokratų partija
5. Visuomeninis politinis judėjimas

112410 taip 112410

“Lietuvos laisvės sąjunga” 7760 - -
6. Lietuvos centro judėjimas 46908 - -
7. Lietuvos lenkų sąjunga
8. Krikščionių demokratų ir
Lietuvių tautinio jaunimo
“Jaunoji Lietuva”sąjungų susivienijimas

39772 taip 39772

“Už vieningą Lietuvą” 66027 - -
9. Lietuvos judėjimas “Černobylis” 4827 - -
10. Lietuvos liberalų sąjunga 28091 - -
11. Lietuvos patriotų sąjunga
12. Lietuvos Respublikos Tautos

1904 - -

pažangos judėjimas
13. Lietuvių tautininkų sąjungos 
(Lietuvių tautininkų sąjunga,

19835 - -

Nepriklausomybės partija) sąrašas 
14. Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos, Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos ir Lietuvos

36916

demokratų partijos jungtinis sąrašas 2343368 taip 234368
15. Lietuvos demokratinė darbo partija
16. Visuotinis politinis judėjimas

817331 taip 817331

už socialinį teisingumą 9730 -
17. Lietuvos nuosaikiųjų judėjimas 13002 - -
Iš viso: 1858574 - 1601540

Sąrašo Politinių organizacijų pavadinimas Gautų Mandatų Dalinimo
Nr. balsų 

skaičius
skaičius liekana

1. Sąjūdžio koalicija 393500 17 5560
2. Lietuvos sandrauga - - -
3. Lietuvos laisvės lyga - - -
4. Lietuvos socialdemokratų partija 112410 4 21130
5. Visuomenininis politinis judėjimas
Lietuvos laisvės sąjunga - - -
6. Lietuvos centro judėjimas - - -
7. Lietuvos lenkų sąjunga 39772 1 16952
8. Krikščionių demokratų ir
Lietuvių tautinio jaunimo “Jaunoji Lietuva”
sąjungų susivienijimas “Už vieningą Lietuvą” - - -
9. Lietuvos judėjimas “Černobylis” - - -
10. Lietuvos liberalų sąjunga - - -
11. Lietuvos patriotų sąjunga - - -
12.Lietuvos Respublikos Tautos
pažangos judėjimas - - •
13. Lietuvių tautininkų sąjungos
(Lietuvių tautininkų sąjunga.
Nepriklausomybės partija) sąrašas - - -
14. Lietuvos krikščionių demokratų
partijos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
sąjungos ir Lietuvos demokratų
partijos jungtinis sąrašas 234368 10 6168
15. Lietuvos demokratinė darbo partija 817331 35 18631
16. Visuomeninis politinis judėjimas
už socialinį teisingumą - - -
17. Lietuvos nuosaikiųjų judėjimas - - -
Iš viso: X 67 X

9. Liko nepaskirstyti 3 mandatai.
10. Gauta mandatų, atsižvelgus į dalinimo liekanas

Vyriausioji rinkimų komisija

Eil. Nr. pa- Politinės organizacijos 
gal dalini- pavadinimas 
mo lieka
nos dydį

Dalinimo 
liekanos 
dydis

Pagal 
liekaną

Mandatų skaičius

Pagal 
kvotą

Iš viso

1. Lietuvos socialdemokratų p. 21130 1 4 5
2. Lietuvos demokratinė darbo p. 18631 1 35 36
3. Lietuvos lenkų sąjunga
4. Lietuvos KOP Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos ir

16952 1 1 2

Lietuvos DP jungtinis sąrašas 6168 - 10 10
5.Sąjūdžio koalicija 
Iš viso:

5560 - 17 17, 
70

Naujamiesčio apygada Nr. 1 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Čobotas Medardas (LKDP) - 31,37% 8611
Genzelis Bronislovas (LDDP) - 30,08% 8257

Senamiesčio apygarda Nr. 2 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Paviržis Gediminas Adolfas (LDDP) - 25,70% 6263
Oželytė-Vaitiekūnienė Nijolė (LRPCH) - 22,86% 

5571
Antakalnio apygarda Nr. 3 

(įvyks pakartotinis balsavimas)
Astrauskas Vytautas (LDDP) - 24,75% 6327

Aleknaitė-Ambramikienė Vilija (LRPCH) - 23,56% 
6022

Žirmūnų apygarda Nr. 4
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Andriukaitis Vytenis Povilas (LSDP) - 37,30% 
10664

Zingeris Emanuelis (LRPCH) - 31,69% 9060
Fabijoniškių apygarda Nr. 5

(įvyks pakartotinis balsavimas)
Kunčinas Algirdas (LDDP) - 33,72% 7984
Gajauskaitė Rūta (LŽP) - 28,03% 6637

Šeškinės apygarda Nr. 6
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Burbienė Sigita (LDDP) - 31,21% 9295
Sabutis Liudvikas (LS) - 28,90% 8607

Justiniškių apygarda Nr. 7 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Bernatonis Juozas (LDDP) - 30,34% 7893
Bičkauskas Egidijus (LCJ) - 28,15% 7322

Karoliniškių apygarda Nr. 8
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Kirkilas Gediminas (LDDP) - 34,37% 9273
lupikas Pranciškus (LS) - 25,79% 6957

Lazdynų apygarda Nr. 9
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Markauskas Rimantas (LDDP) - 34,20% 9515
Ambrazaitytė Nijolė (LRPCH) - 32,00% 8904

Naujosios Vilnios apygarda Nr. 10
j (įvyks pakartotinis balsavimas)

Šumakaris Vytautas (LDDP) - 41,60% 9771
Žaunerovas Grigorijus (LS) -17, 37% 4080

šilainių apygarda Nr. 11
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Vaišnoras Alfonsas (LS) - 36,88% 10595
Paulauskas Rolandas (LRTPJ) - 18,75% 5388

Aleksoto-Vilijampolės apygarda Nr. 12 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Varanauskas Povilas (LTS) - 37,28% 6999
Raškinis Arimantas Juvencijus (LKDP) - 19,36% 

3635
Centro apygarda Nr. 13

(įvyks pakartotinis balsavimas)
“IKatkus Juozapas Algirdas (LS) - 43,16% 11991

Arbačiauskas Vytautas (LDDP) - 21,71% 6031
Žaliakalnio apygarda Nr. 14 

(įvyks pakartotinis balsavimas)
Patackas Algirdas (LS) - 46,14% 11492
Bulovas Virgilijus Vladislovas (LDDP) - 19,73% 

4915
Kalniečių apygarda Nr. 15

(įvyks pakartotinis balsavimas)
Katilius Povilas (LKDP) - 44,10% 10526
Taurantas Aurimas (LRTPJ) - 19, 51% 4656

Dainavos apygarda Nr. 16
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Jarmolenko Vladimir (LS) - 40,26% 12080
Tauras Algimantas Povilas (LDDP) - 20,35% 6106

Pramonės apygarda Nr. 17
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Paukštys Kęstutis Povilas (LS) - 28,93% 7375
Buinevičius Vytautas Algimantas (LDDP) - 20,50% 

5226
Panemunės apygarda Nr. 18 

(įvyks pakartotinis balsavimas)
Kuzminskas Kazimieras (LKDP) - 39,09% 10901
Medvedevas Nikolajus (LSDP) - 27,79% 7751

Danės apygarda Nr. 19
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Dirgėla Kęstutis (LS) - 34,78% 9537
Bloškys Romualdas Ignas (LDDP) - 29,55% 8101

Baltijos apygarda Nr. 20
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Šiaulienė Irena (LDDP) - 36,31% 10262
Hofertienė Romualda (LS) - 32,90% 9297

Marių apygarda Nr. 21
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Petružis Giedrius (LDDP) - 31, 33% 8931 •
Giniotas Petras (LS ir P) - 30,51% 8698

Pajūrio aprgarda Nr. 22
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Žurinskas Ričardas (LDDP) - 34,64% 8526
Malkevičius Stasys (LS) - 33,26% 8188

Aušros apygarda Nr. 23
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Germanas Neris (LDDP) - 39,84% 9213
Ladietienė Virginija - 31,54% 7293

Saulės apygarda Nr. 24 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Juškus Vytautas (LDDP) - 35,72% 8549
Ozolas Romualdas (LCJ) - 22,71% 5435

Dainų apygarda Nr. 25
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Ivaškevičius Arvydas (LDDP) - 40,93% 10367
Sėjūnas Algimantas (LS) - 31, 44% 7964

Nevėžio apygarda Nr. 26
Jarašiūnas Egidijus (LS) - 55,75% 17949

Vakarinė apygarda Nr. 27 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Baskas Antanas (LDDP) - 21,88% 6630
Skrebys Kęstutis (NP) - 16,69% 5056

Aukštaitijos apygarda Nr. 28 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Beinortas Julius (LKDP) - 40,04% 12976
Zablockis Petras (LDDP) - 29,06% 9418

Marijampolės apygarda Nr. 29 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Bobelis Kazys (LKDS) - 43,27% 11277
Paleckis Justas Vincas (LSDP) - 29,34% 7647

Alytaus apygarda Nr. 30
Veselka Julius (LDDP) - 55,29% 15561

Gargždų apygarda Nr. 31
Antanavičius Kazimieras (LSDP) - 49,30% 12255
Kareckas Česlovas Leonas (LKDP) - 34,04% 8461

Šilutės apygarda Nr. 32 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Būtėnas Vladas (LDDP) - 39,91% 10527
Šmitas Justinas (LS) - 23,87% 6296

šilalės-šilutės apygarda Nr. 33 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Kunevičienė Elvyra Janina (LPKTS) - 47,68% 
10524

Mačiulis Valentinas (LDDP) - 34,43% 7600 
Tauragės apygarda Nr. 34 

(įvyks pakartotinis balsavimas)
Sličytė Zita (LPKTS) - 37, 01 % 9950
Jagminas Bronislovas (LDDP) - 30,06% 8081

Plungės apygarda Nr. 35 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Pronckus Mykolas (LDDP) - 36,23% 11140
Gajauskas Balys (LPKTS) - 33,24% 10220

Kretingos apygarda Nr. 36 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Uždavinys Ignacas Stasys (LKDP) - 39, 34% 9689 
Radvilavičius Zigmantas (LDDP) - 27,82% 6853

Skuodo-Mažeikių apygarda Nr. 37 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Vitkevičius Pranciškus Stanislavas (LDDP) - 
40,44% 9592

Karalius Algirdas Juozas (LDP) - 17,33% 4112
Mažeikių apygarda Nr. 38 

(įvyks pakartotinis balsavimas)
Navickas Alfonsas (LDDP) - 41,78% 9833 
Juknevičius Zenonas (LS) - 28,06% 6604

Akmenės-Joniškio apygarda Nr. 39 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Baranauskas Juozas Gediminas (LDDP) - 48,82% 
13065

Inta Klemas (LTS) - 21, 39% 5725
Telšių apygarda Nr. 40 

(įvyks pakartotinis balsavimas)
Liutikas Vytautas (LDDP) - 39,59% 12372
Puplauskas Vytautas (LKDP) - 33,04% 10326

Kelmės apygarda Nr. 41
Adomaitis Zenonas (LDDP) - 57,62% 15980

Raseinių apygarda Nr. 42 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Nekrošius Juozas (LDDP) - 37,43% 9885
Šliužas Pranciškus Alfredas (LNJ) - 19,76% 5219

Kėdainių apygarda Nr. 43
Velikonis Virmantas (LDDP) - 63,59% 17602

Radviliškio apygarda Nr. 44
Kairys Antanas (LDDP) - 56,60% 17055

Šiaulių kaimiškoji apygarda Nr. 45 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Stakvilevičius Mindaugas (LDDP) - 45,98% 13406
Girnius Vincas (LS) - 29,39% 8570

Pakruojo-Joniškio apygarda Nr. 46
Petkevičius Vytautas (LDDP) - 63,66% 19739

Pasvalio-Panevėžio apygarda Nr. 47 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Kanapeckas Vytautas (LDDP) - 49,79% 13217 
Bartulis Antanas (LS) - 32,72% 8685

Biržų-Kupiškio apygarda Nr. 48 • 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Vaižmužis Albinas (P) - 32,32% 9374
Pliekaitis Jonas (LDDP) - 28,54% 8279

Anykščių-Kupiškio apygarda Nr. 49 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Žiemelis Vidmantas (LRPCH) - 24,95% 7524 
Kolosauskas Feliksas (LDDP) - 24,20% 7297

(Nukelta į 6 psl.)
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VOKIŠKAS ALUS, DEŠROS IR SUPERMARKETAS
VILNIAUS SPORTO RŪMŲ ARENOJE

Lygiai mėnesį laiko Vilniaus sporto rūmams 
lemta būti didžiule parduotuve. Čia vyksta 
Vokietijos rudens mugė, kurios pagrindinis 
organizatorius - vokiečių firma “Primus 
Balticum”.

Mugėje dalyvauja apie 65 firmas - tikslaus 
skaičiaus nėra, kadangi į prekybą įsijungia vis 
nauji prekiautojai. Negąsdina jų ir ploto nuomos 
kaina - 25-35 DM už vieną kvadratinį metrą. 
Kuo didesnė prekių įvairovė, tuo didesnis ir pil
kėjų susidomėjimas. Nors žmonių srautas pa
kankamai didelis ir dabar. Kasdien mugę ap
lanko 4-5 tūkstančiai smalsuolių. Na, o prekių 
gausa čia tikrai patenkins įvairiausius skonius ir 
poreikius.

Traktoriai ir staklės, ofiso baldai ir raštve
dybos reikmenys, maistas ir drabužiai, gėlės ir 
avalynė, telefonai ir žaislai. V. Stemilio įmonė 
iš Panevėžio siūlo įvairių spalvų pianinus. Čia 
pat veikia nedidukė aludė su karštomis 
dešrelėmis ir Herfordo alumi (1 bokalo kaina - 
2,5 DM arba 450 talonų). Akcinė bendrovė 
“Žilvitis” pardavinėja pintus baldus, lino serve
tėles, odos gaminius. Firma “Svetur” demonst
ruoja iškilmingas vakarines suknias, o “Kauno 
audiniai” vilioja puikiomis šilko skalomis. Savo 
produkciją siūlo “Fuji Film” ir čia pat demonst
ruoja retą mūsuose paslaugą - per valandą iš
ryškinama fotojuosta ir pagaminama nuotrauka. 
Firmos “Triga” paviljone rasite avalynės, mote
riškų rankinių, vaikiškų drabužių ir. . . automo
bilio tepalo. “Agrolitas -service” kviečia paska
nauti Danijos firmų “Maricia”, “Don cake”, 
“Oxford” saldumynais. Firma “Dėta” agituoja 
įsigyti patikimą seifą, “Nolana” - kiliminę dan
gą, “Lego” - žaislus, vaikiškus konstruktorius, o 
“Šansui” - muzikos aparatūrą. Bevaikštant po 
mugę galima patriauškinti saldžius arba sūrius 
“Popcorn” kukurūzus, atsigaivinti “Carlsberg” 
alumi.

Didelį salės plotą užima savotiškas Ry
tietiškas turgus. Čia krūvomis suverstos odinės 
pirštinės, striukės, sijonai, džinsai. Azijiečiai 
prekiautojai maloniai pasiūlys pirkti margaspal
vį kilimą, staltiesę ar vazą.

Tačiau didžiausią populiarumą pelnė Vo
kietijos finnos'“Sankt Peter” paviljonas. įėjęs' 
čia, patenki tarsi į miniatiūrinį supermarketą. 
Drabužiai, kosmetika, parfumerija ir maistas, 
kuris sutraukia didžiausią žmonių srautą. Pa
siėmęs prie įėjimo vežimėlį, vaikštinėk sau į va
lias taip stilių alkoholinių gėrimų, konditerijos 
gaminių, padažų, saldainių, jogurtu, dešrelių, 
alaus, pieno produktų. Maloni tarnautoja pa
siūlys paragauti bent 12 rūšių desertinių vynų. 
Patiks - pilk, nepatiks - užteks vien mandagios 
padėkos. Toks dėmesys pirkėjui mūsuose ne-

Supermarketas krepšinio aikštelėje, kur žaidė S. Marčiulionis

PIRMIEJI LIETUVOS AUDITORIAI
Spalio mėnesį 27 Lietuvos auditoriams 

buvo įteikti pirmieji atestatai. Tai, kas pasau
lyje skaičiuojama šimtmečiais, mūsų buhal
terinėje apskaitoje tai visiškai naujas pusla
pis. Auditinę arba nepriklausomų kontrolierių 
veiklą buvo bandyta pradėti dar prieš karą.

Herfordo alus - liuks!
įprastas, todėl kiek trikdo, pavyzdžiui, ta pati 
galimybė degustuoti gėrimą. Bet ir neragavę 
žmonės mielai perka viliojančius alkoholinius 
gėrimus. Tai pati populiariausia prekė. Didelę 
paklausą turi saldumynai, padažai, jogurtai, 
riešutai. Bet, kaip prasitarė šio mažyčio super
marketo darbuotoja, užvis labiausiai finuos sa
vininką nustebino, kad lietuvaičiai taip greit iš
pirko kalėdines vaikiškas dovanėles. Pas mus 
tikrai naujiena saldainių rinkinys, styrantis 
Santa Klauso bate arba jo automobilyje. Dau
gelis vaikų bus nudžiuginti Kalėdų naktį po egle 
radę tokią dovaną, jeigu prieš tai tėveliai nebus 
pagailėję (o kai kas - išgalėję) sumokėti už tai 
2,5 DM (arba 750 talonų). Vynai, likeriai, 
degtinė, džinas, brendi čia kainuoja 6-30 DM, 
dešrelės 10-40 DM, jogurtai apie 0,5 DM, sal
dainiai - 1-2 DM, padažai apie 3 DM. Mūsų 
žmonėms dažnai tai yra labai aukštos kainos, 
tad perka pasiturintys. Todėl nenuostabu matyti, 
kad pirkėjų daugumą čia sudaro kailiniuotos 
damos ir savimi pasitikinčios išvaizdos vyrukai.

Šiaip ar taip, firma prekyba patenkinta. Per 
dieną čia parduodama prekių maždaug už 10 
tūkstančių DM. Beveik kasdien asortimentas 
papildomas naujomis siuntomis iš Vokietijos.

Tačiau svajonės tapo realybe tik šįmet.
Kvalifikacinės komisijos nariai, lektoriai, 

svečiai iš Danijos, Čikagos tarptautinės audi
torių paslaugų firmos “Arthur Andersen and 
Co” ir kiti susirinkusieji į oficialią atestatų 
įteikimo ceremoniją Mokslų Akademijoje, 

Prekiaujama už markes ir dolerius, tačiau 
greta šio paviljono įrengtas mažesnis skyrius, 
kur ga-lima mokėti ii- talonais. Tik čia prekių 
įvairovė labai menka, o ir tarnautojos šykščios 
šypse-noms, siūlydamos paragauti vieną ar 
kitą vyną.

Kur kas energingiau vilioja klientus 
“Silex” (Vokietija) firmos kulinaras. 
Reklamuodamas Lietuvoje dar didelę 
retenybę - elektrinį grilį ir friuterinę keptuvę - 
jis čia pat rodo, kokių gardumynų galima 
pasigaminti. Ištr aukęs dar čirškantį patiekalą ir 
supjaustęs mažomis rie-kelėtnis, jis apdalija 
visus bežiopsančius mu-gės lankytojus.

Ūžia, šurmuliuoja lyg bičių avilys Sporto 
rūmai. Kas slampinėja tik akį paganyti, kas sė
dėti nedidukiame bariuke, o kas, prisipirkęs 
krūvas prekių, bando sėkmingai išlaviruoti pro 
žmonių minią link išėjimo. Ką darysi, kikvie- 
nam pagal kišenę. Na, o tie lankytojai, ku
riems nesvarbu, kad kainos šioje mugėje že
mesnės nei Europoje, išeis iš Sporto rūmų pa
maloninti bent jau dosniomis tarnautojų šyp
senomis.

Marija Kazilionytė
' Jono Staselio nuotr.

linkėjo pirmiesiems Lietuvos, auditoriams 
sėkmės ir ištvermės. Jiems reikės ne tik 
profesionalumo, kompetencijos, bet ir ryžto 
atsispirti pagundoms. Tik iš tiesų doras ir 
sąžiningas žmogus gali kontroliuoti ir 
mokyti kitus. Jo teises, pareigas, atsa
komybę reglamentuoja Auditorinės veiklos 
nuostatai.

Vida Dailiūtė

(Atkelta iš 5psl.)

Rokiškio apygarda Nr. 50 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Saulis Vytautas (LDDP) - 49,33% 14216
Uoka Kazimieras (LS) - 39,37% 11347

Utenos apygarda Nr. 51 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Gylys Povilas (LDDP) - 42,54% 13004
Miškinis Albertas (LKDP) - 32,09% 9809

Zarasų apygarda Nr. 52
Papovas Petras (LDDP) - 61,25% 23152
Ignalinos-švenčionių apygarda Nr. 53

Juršėnas Česlovas (LDDP) - 53,80% 
13090

Molėtų-Svenčionių apygarda Nr. 54 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Raišuotis Everistas (LDDP) - 33,59% 
8737

Pangonis Kęstutis (LS) - 25,08% 6523
Širvintų-Vilniaus apygarda Nr. 55 

(įvyks pakartotinis balsavimas)
Rupeika Benediktas Vilmantas (LDDP) - 

32,43% 6860
Merkys Artūras (P) - 18,64% 3943

Vilniaus-Salčininkų apygarda Nr. 5f
Semenovič Zbignev (LL) 61,65% 12. . /

Vilniaus-Trakų apygarda Nr. 57 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Maceikianec Ryšard (LL) - 38,86 6795
Andriuškevičius Aleksandras (P) - 27,76% 

4855
Trakų apygarda Nr. 58 

(įvyks pakartotinis balsavimas)
Sadkauskas Algirdas (LDDP) - 35,19% 

6690
Survila Rimvydas Raimondas (LS) - 

25,60% 4867
Kaišiadorių apygarda Nr. 59

Brazauskas Algirdas Mykolas (LDDP) - 
57,05% 16976

Jonavos apygarda Nr. 60 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Pranevičius Vincentas (LDDP) - 43,90% 
10049

Bačiauskas Valdemaras (LS) - 25,15% 
5758

Ukmergės apygarda Nr. 61 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Visakavičius Marijonas (LDDP) - 45,24% 
13457

Smetona Rimantas (LTS) - 27,09% 8056
Jurbarko apygarda Nr. 62 

(įvyks pakartotinis balsavimas)
. Albertynas Albinas (LDDP) - 49,16% 

11607
Andrikienė Laima Liucija (LS) - 43,17% 

10194
Suvalkijos apygarda Nr. 63 

(įvyks pakartotinis balsavimas)
Bajoras Arvydas (LDDP) - 47,68% 11665
Bobinas Eimutis Antanas (LKDP) - 

14,45% 3534
Sakių apygarda Nr. 64

(įvyks pakartotinis balsavimas)
Endriukaitis Algirdas (LRPCH) - 46,05% 

11498
Povilaitis Zigmas (LDDP) - 44,33% 11069

Kauno-Kėdainių apygarda Nr. 65 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Nesteckis Antanas (LDDP) - 38,91% 9535
Milčius Leonas (LTS) - 36,42% 8927

Kauno kaimiškoji apygarda Nr. 66 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Treinys Mečislovas (LTS) - 49,88% 14399
Kubilienė Zina (LDDP) - 16,56% 4780

Prienų apygarda Nr. 67 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Bubnys Vytautas Jurgis (LDDP) - 35,39% 
7955

Lapė Vaclovas (LS) - 20,75% 4663
Vilkaviškio apygarda Nr. 68 

(įvyks pakartotinis balsavimas)
Greimas Algimantas Antanas (LDDP) - 

46,85% 12842
Mačys Jonas (P) - 22,54% 6177

Dzūkijos apygarda Nr. 69 
(įvyks pakartotinis balsavimas)

Pangonis Jonas (LSDP) - 44,29% 11946
Čeginskas Valensas Viktoras (LS) - 

26,00% 7013
Varėnos-Eišiškių apygarda Nr. 70 

(įvyks pakartotinis balsavimas)
Gaška Kęstutis (LDDP) - 34,38% 8937
Dringelis Juozas (LRPCH) - 23,44% 6095
Lazdijų-Druskininkų apygarda Nr. 71 

(įvyks pakartotinis balsavimas)
Jaskelevičius Leonardas Kęstutis (LDDP) 

- 44,69% 12248
Baležentis Alvydas (LTS) - 27,82% 7624
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BALTUOS VALSTYBIŲ TARYBOS POSĖDIS 
VILNIUJE

Lapkričio 5 dieną Vilniuje prasidėjo 
Baltijos valstybių Tarybos posėdis. 
Lietuvos delegacijai vadovauja Aukš
čiausiosios Tarybos Pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, Latvijos - Aukš
čiausiosios Tarybos Pirmininkas Ana
tolijus Gorbunovas, Estijos - Preziden
tas Lenartas Meris.

Svarbiausias posėdyje svarstomas 
klausimas - Rusijos jurisdikcijai prik
lausančios kariuomenės išvedimo iš 
Baltijos valstybių problemos. Numa
toma taip pat aptarti Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos bendradarbiavimo politinėje

Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentu išrinktas 
demokratas Billas Clintonas

Atkelta iš 1 p si.

tarsi norėjo išreikšti savo gilią padėką 
buvusiam Georgetowno universiteto 
profesoriui, kuris padėjo jam sufor
muoti politines pažiūras. Šis profeso
rius, miręs 1977 metais, buvo Carrol- 
las Quingley, 1966 metais išleistos 
1300 puslapių istorijos “Tragedija ir 
Viltis” autorius.

“Būdamas jaunuoliu, išgirdau apie 
Johno Kennedy kreipimąsi į pilie
čius. Vėliau, būdamas studentu, aš 
panašų šūkį išgirdau, bet su profeso
riaus Carroll Quigley paaiškinimu", - 
sakė B. Clintonas savo kalboje De
mokratų suvažiavime.

“Billas Clintonas iš esmės centris
tas, mūsų politikos spektre atstovauja 
cfentristiniam ir konservatyviajam 
sparnui. Savo pergalės kalboje jis pa
lankiai atsiliepė apie prezidentą G. 
Bushą ir Rossą Perot’ą. Kvietė visus 
dirbti kartu. Jo kalba nebuvo šališka, 
jis neakcentavo politinių nesutarimų 
ir skirtumų”, - pažymėjo interviu 
“Lietuvos aidui” JAV ambasadorius 
Lietuvoje Darellas Johnsonas.

Taigi JAV turi 42-ąjį savo prezi
dentą.

Kas jis toks?
Tikroji Billo Clintono pavardė - 

Williamas Jeffersonas Blythe’as. Gi
mė 1946 m. rugpjūčio 19 d. Arkan
zaso valstijos Houpo mieste. Tėvas 

bei ūkinėje srityse tolesnes perspekty
vas.

Tikimasi, kad po pietų Baltijos šalių 
vadovai pasirašys pareiškimą dėl Ru
sijos paskelbtos pozicijos pristabdyti 
kariuomenės išvedimą. Paruoštas taip 
pat Baltijos valstybių Tarybos kreipi
masis į šalių - Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo pasitarimo dalyvių 
vadovus projektas.

ELTA
Baltijos valstybių Tarybos posėdžio 

vadovai
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

žuvo autokatastrofoje prieš busima
jam prezidentui ateinant į šį pasaulį. 
Motina Virginija ištekėjo už girtuoklio 
R. Clintono, kurio pavardę berniukas 
ir gavo. 1968 m. Billas baigė George
towno universitetą, po to kaip Rho- 
deso stipendininkas porą metų studija
vo Oksforde (Anglija) ir Yale’o uni
versiteto Teisių fakultete. Teisės dak
taras. Būdamas 36 metų buvo išrink
tas Arkanzaso valstijos gubernatorium 
ir tuo sumušė jaunumo rekordą. ,Savo 
valstijoje jis mokėjo ne tik šypsotis ar 
politikuoti, už ką gavo “Slick Willie” 
(Slidusis Vilis) pravardę, bet ir suba
lansavo šios skurdžios valstijos biu
džetą, sumažino nusikalstamumą ir 
pakėlė gyvenimo lygį.

Billo Clintono žmona - 45 metų 
teisininkė Hillary, su ja turi 12 metų 
dukrą Chelseą. Prezidentas uždirbda
vo 46854 USD, o jo žmona 190 000 
USD per metus.

Viceprezidentu taip pat išrinktas 
“baby-boomers” kaitos atstovas, 45 
metų Albertas Gore’as. “Tai kartų 
kaita. Pirmą kartą į valdžią ateina ly
deriai, gimę po Antrojo pasaulinio 
karo”, - sakė žurnalistams A. Gore’as.

Šie rinkimai buvo ypatingi ir tuo, 
kad pirmąkart JAV istorijoje į senatą 
išrinktas indėnas B. N. Campbellas ir 
juodaodė moteris C. M. Brown.

Rimas Užpelkis

ĮTŪŽIMAS PABALTIJYJE 
DĖL B. JELCINO DEKRETO

Vakar, dėl prezidento B. Jelcino nutarimo sulaikyti kariuomenės 
švedimą, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje buvo jaučiamas visuotinis pasi

piktinimas. Vietiniai politiniai vadai šį nutarimą laiko pasikėsinimu j nese
niai atgautą valstybini suverenitetą.

Prezidento Jelcino nutarimas taip pat sukėlė rūpestį ir NATO štabe, 
kurio atstovas pareiškė, jog Vakarų sąjungininkai mano, kad kariuomenės 
švedimas turi būti tęsiamas be trukdymų.

Ketvirtadienio vakare pareikštame 
nutarime, ponas B. Jelcinas sako, jog 
jis yra “giliai susirūpinęs dėl daugelio 
rusiškai kalbančių gyventojų teisių pa
žeidimų”, esančių tame regione. Todėl 
kariuomenės išvedimas bus sustabdy
tas iki tol, kol bus pasirašytos sutartys 
tarp Rusijos ir trijų respublikų, regu
liuojančios išvedimą ir garantuo
jančios kareivių ir jų šeimų “tam tikrą 
socialinę apsaugą”.

Jis taip pat pasakė, ką galima net 
laikyti esant netiesioginiu ekonominio 
spaudimo grasinimu, jog Rusija tol 
nesilaikys sudarytų ekonominių su
tarčių, kol trijų valstybių vyriausybės 
nesutiks su jo reikalavimais. Baltijos 
kraštai jau ir taip kenčia nuo Rusijos 
ankstyvesnio nutarimo, jog jie už 
naftą ir kitus energijos produktus turi 
mokėti pasaulinėmis kainomis.

Prieš komunizmo sugriuvimą per
nai, daugiau kaip 120 tūkstančių So
vietų karių buvo Baltijos kraštuose, 
kurių bendras gyventojų skaičius siekė 
truputį daugiau kaip 8 milijonus. 
Maždaug du iš penkių tų kareivių iki 
šiol buvo išvesti.

Prezidento B. Jelcino nutarimas 
buvo griežtesnis negu Rusijos gyny
bos ministerijos, kuri spalio 20 d. 
pareiškė, jog kariuomenės išvedimas 
bus laikinai sulaikytas, iškilus sunku
mams paruošiant namus Rusijos su
grįžtančiai kariuomenei apgyvendinti. 
Nors tuo pat metu sugrįžtantieji tūks
tančiai iš Rytų Europos ir Mongolijos 
sudaro problemą, prezidento nutari
mas visiškai nukreipiamas į Pabaltijo 
kraštus ir kariuomenės išvedimas šie--' 
jamas su tuose kraštuose esančiu rusų 
traktavimu.

Atrodo, kad jis iš dalies tai padare 
siekdamas pasisavinti savo oponentų 
konservatorių idėjas, įskaitant admin
istracijoje esančių nacionalistų, kaip 
antai viceprezidento Alenksandro 
Ruckojaus, kurie teigia, jog ponas B. 
Jelcinas mažai padarė, kad apsaugotų

UŽLIPTI ANT PASAULIO STOGO NEPAVYKO
Lietuvos alpinistai po beveik du 

mėnesius trukusių bandymų taip ir 
neįkopė į aukščiausią planetoje 
Everesto viršukalnį 8845 m. virš jūros 
lygio) Nepale, Centrinėje Azijoje. Jie 
buvo įrengę stovyklą 7800 metrų 
aukštyje, kitą bandė pastatyti dar 
puskilometriu aukščiau, bet trukdė 
atšiaurūs orai ir ypač didelis vėjas.

Ant planetos stogo bandė užlipti 

25 mln. rusų, gyvenančių NVS res
publikose. Tai privertė poną Jelciną 
gintis. Kariniai vadai nori griežtesnių 
veiksmų, kad būtų apsaugoti Rusijos 
kareiviai ir civiliai Gruzijoje, Azer- 
baidžiane, Moldovoje ir Tadžikistane, 
kur vyksta įnirtingi etniniai konfliktai.

Baltijos valstybės buvo nepriklau
somos nuo 1918 iki 1940 m., tada jas 
okupavo Sovietų Sąjunga. Jos atgavo 
savo nepriklausomybę pernai po ne
pasisekusio rugsėjo pučo, bet per tuos 
50 metų šimtai tūkstančių rusų imigra
vo į tas valstybes ir atskiedė vietinius 
gyventojus.

Didžiausias emigracijos poveikis 
buvo jaučiamas Estijoje ir Latvijoje, 
kurios tuoj pat po nepriklausomybės 
atgavimo paskelbė pilietybės įstatymą, 
diskriminuojantį rusus atvykusius po 
1940 m. Estijoje rusai h- kitos mažu
mos sudaro maždaug 40 proc. gyven
tojų, bet tik keli iš jų turėjo teisę daly
vauti pastaruosiuose rinkimuose.

Rusijos gynybos ministro pa
vaduotojas Borisas Gromovas vakar 
pareiškė, kad Rusijos kariuomenės ir 
ginkluotės išvedimas iš Pabaltijo val
stybių gali užtrukti net iki 7 metų, - 
praneša ITAR-TASS naujienų agen
tūra. Pono B. Gromovo pranašystė yra 
dar- blogesnė, negu pono B. Jelcino, 
kuris pažymėjo, jog visa kariuomenė 
gali būti išvesta iš Pabaltijo iki 1994 m.

Savo pareiškime dėl Rusijos ka
riuomenės išvedimo sulaikymo 
NATO nurodo, jog pono B. Jelcino 
nutarimą jie įvertina kaip “reikalą, 
keliantį rūpestį”.

Sąjungininkų atstovas pareiškė, jog 
jie supranta kad dėl kariuomenės 
išvedimo Maskva turi praktiškų prob
lemų, bet pridėjo: “Tuo pačiu metu, 
mes manome, jog neturėtų būti jokių 
trukdymų vykdyti ir užbaigti visiško 
išvedimo procesą”.

“THE INDEPENDENT’’, 
Tony Barber iš Maskvos 
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dešimties lietuvių alpinistrų grupė, 
joje buvo dvi moterys. Jie kopė 
šiauriąja Everesto puse, kurioje 
maršrutas, ypač rudenį, yra pats 
sudėtingiausias. Nuo 1985 metų į 
Everestą jau niekam nepavyko įkopti.

Mūsiškiai alpinistai abejoja, ar dėl 
lėšų stokos galės dar kaitą šturmuoti 
Everestą.

ELTA

SPORTAS

SYDNĖJAUS LIETUVAITĖ 
- BŪSIMA KREPŠINIO

ŽVAIGŽDĖ

Andre Venclovaitė, 15 m. ir 185 
cm ūgio “Hills District” žaidėja 
įtraukta į 16 m. amžiaus Sydnėjaus 
merginų rinktinę.

PASIBAIGĖ LIETUVOS 
LYGOS FUTBOLO 

ČEMPIONATO 
RUDENS ETAPAS

Paskutinėse rudens rungtynėse 
čempionai Vilniaus “Žalgiris” 2:0 
įveikė “Lietuvos Makabi”, o jų pa
grindiniai varžovai Vilniaus “Pa- 
nerys” tokiu pat rezultatu pralaimėjo 
Panevėžio “Ekranui” ir užleido pir
mąsias abi vietas “Žalgiriui” ir “Ek
ranui”.

Rezultatyviausias pirmojo rato 
varžybose buvo Robertas Žalys iš 
Kauno “Bangos”, įmušęs 10 įvarčių 
per 13 rungtynių ir aplenkęs po 8 
įvarčius įmušusius “Panerio” snai
perius D. Bičką ir 1. Kirilovą. Pas
tarąjį futbolininką kai kurie Anglijos 
lietuviai turėtų prisiminti iš 1989 
metų Readingo futbolo turnyro, kurį 
laimėjo Vilniaus “Žalgirio” jauniai. I. 
Kirilovą jau tada norėjo isigyti kai 
kurie anglų klubai.

Po pirmojo etapo komandos tur- 
nyrininėje lentelėje išsidėstė taip:

1. “Ekranas” 10 2 1 27-3 22
2. “Žalgiris” 10 2 1 32-6 22
3. “Panerys” 10 1 2 34-14 21
4. “Sirijus” 7 4 2 20-7 18
5. “Banga” 7 3 3 24-9 17
6. ROMAR 6 2 5 13-13 14
7. “Aras” 4 5 4 16-13 13
8. “Geležinis
vilkas” ■ 3 '•6 4 12-17 12
9. “Inkaras” 4 3 6 16-20 11
10. “Lietuvos
Makabi” 3 3 7 15-20 9
11. “Snaigė” 3 2 8 8-27 8
12. “Sakalas” 2 2 9 8-23 6
13. “Elektronas”2 2 9 6-26 6
14. “Minija” 1 1 11 5-38 3

ALVYDAS 
KIRKLIAUSKAS - 

VIENAS STIPRIAUSIŲ 
PASAULIO VYRŲ

A. Kirkliauskas, stipriausias 
Lietuvos vyras, dalyvaudamas 
Japonijoje surengtose pasaulio 
galiūnų važybose, užėmė ketvirtąją 
vietą. Pirmas buvo anglas Markas 
Higinsas, buvęs rutulio stūmikas.

DOVANOS IR PARAMA 
ARTIMIESIEMS LIETUVOJE!

VAISTAI - pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje gaminamus 
vaistus. (Jei žinomas vaistų pavadinimas - receptai nereikalingi).

MAISTAS - Siuntinys Nr. 10. Praktiškas ir įvairus: konservuota 
mėsa (6 dėžutės), 1 sv. margarino, 1 stiklinė tirpstančios kavos, 2 
sv. pupelių kavos, 4 sv. cukraus, 2 sv. sūrio, 1 dėž. saldaus pieno, 2 
dėž. šprotų, 1 dėž. saldainių, 2 lit valgomos alyvos, 4 sv. geros 
rūšies dešros, 1 butelis alkoholinio gėrimo - £70.

RŪBAI - vietoje rūbų, avalinės ir medžiagų mes patariame tam 
tikslui paskirti dolerių sumą, o tai bus praktiškiau ir naudingiau, nes 
gavėjas galės dovanas pats pasirinkti. Mes pinigus pervedame 
greitai ir taupiai.

Mes parduodame OL YMPIA IR OPTIMA (portable) rašomas 
mašinėles su lietuvišku šriftu.

Mes sudarome testamentus, pervedame palikimus į Lietuvą arba 
kitus kraštus pageidaujama valiuta ir atliekame finansines ir bank
ines operacijas.

Mes taip pat patariame ir atidarome "Offshore" indėlių sąskaitas 
įvairia valiuta, tarpininkaujame vakarų bendrovių, investment trusts, 
unit trusts akcijų įsigijime ir kitų vertybių dokumentų sudaryme.

BALTIC STORES & CO. (Z. Juras & V. Juras) 
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

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

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD
siūlo kelionę iš Londono į Vilnių ir atgal:

Lietuvos Avialinija - 
£225 vienam asmeniui (išskyrus gruodžio 14 ir 24 d.),

Austrijos Avialinija per Vieną - 
£290 vienam asmeniui.
Grupinės kelionės pigiau.

Taip pat galime užsakyti vietą viešbutyje ir kelionę po kraštą.

Informacija:
Hayling Cottage, Stratford St. Mary, 

Colchester Essex, CO7 6JW, England. 
Tel. & Fax 0206-322352

KELIONĖS JURA Į KLAIPĖDĄ
Iš Kiel (Vokietijoje) kiekvieną antradienį išplaukia “Mercuri-I” 

aivas į Klaipėdą. Priima automobilius ir autobusus. Iš Klaipėdos grįžta į 
Kiel kiekvieną ketvirtadienį. Kainos: vienam asmeniui į abu galus nuo 
£407 iki £593 (priklausant nuo kabinos), keliems asmenims vienoje 
kabinoje - pigiau. Automobilis - £111.

Daugiau informacijų galima gauti: Gunnel Travel Service Ltd., 
Hayling Cottage, Stratford St. Mary, Cochester, Essex, CO7 6JW, Gt 
Britain. Tel.; 0206 322352.

LIETUVOS
“TELEKOMAS” -

TARP 16 STIPRIAUSIŲ

Įveikusios “Hapoel Kishon” iš 
Izraelio išvykoje - 87:61 ir 
Vilniuje, “Lietuvos telekomo” 
komanda pateko į L. Ronketi taurės 
aštunfmalį. Tai vienintelė Lietuvos 
komanda, šiemet pasiekusi tokios 
aukštumos. Daugiausia keblumų 
priimant žydų krepšininkes buvo, 
kaip sudaryti joms sąlygas bent 
pora kartų nusiprausti šiltu vande
niu. Tai pavyko.

OLIMPINĖS RINKTINĖS 
VYR. TRENERIS - 

STASYS DANISEVIČIUS

Lietuvos futbolo olimpinės rink
tinės vyriausiuoju treneriu paskirtas 
35 metų FC “Panerys” prezidentas 
Stasys Damisevičius, 1976-1986 m. 
žaidęs Vilniaus “Žalgiryje”. Jo 
ruošiama 1973 m. gimimo ir 
jaunesnio amžiaus futbolininkų 
komanda mėgins patekti į 1996 m. 
olimpines žaidynes.
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iJeiuviii Kronika
KADA-KAS-KUR?

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

"EUROPOS LIETUVIS" 
SPAUSDINAMAS VILNIUJE

Šis "EL" Nr. 43 išsiųstas iš 
Vilniaus lapkričio 2 d.

"EL" redakcijos ir adminis
tracijos adresas pasilieka tas pats. 
Siųsdami "EL" prenumeratą pažy
mėkite:

"Europos lietuvio" administraci
jai, 2 Ladbroke Gardens, London, 
Wil 2PT.

Tel.: 071-727 2470
Faksas: 071-792 8456

C
rk i|c H* Me Me M*

"EL" adresas Vilniuje:
Strazdelio 1, Vilnius 2600, 

Lietuva-Lithuania.
Tel.: 010 70122 622 466
Faksas: 010 70122 614 984
SL 1436

PAIEŠKOJIMAS
Gegeckienė-Žiugždaitė Albina 

ieško brolio ŽIUG/’DA-STEVENS 
riCardo-prano, s. Mato, gimusio 
1926 m. rugsėjo 20 d. Gluškabūdės k., 
Marijampolės vals. Vedęs, žmona Ele
na, sūnūs Ričardas (g, 1951 m.), 
Raimondas (g. 1952 m.), Jonas (g.1954 
m.). 1964 m. gyveno 10 Glendinning 
Crescent Edinburgh, 9 Scotland, Great 
Britain.

Ką nors žinančius apie brolį ar jo 
šeimą prašau atsiliepti adresu: Gegec- 
kienė-Ziugždaitė Albina, Servitutų 
111-1, Kaunas, Lietuva. Tel: 739145.

REIKALINGI 
SPAUDOS 

PLATINTOJAI!
Darbas -

I sekmadieniais po pietų.
Kreiptis: 

2015 Vilnius, 
P.O. Box 2715.

PAMALDOS
Gloucesteryje - lapkričio 14 d., 

12 vai., Šv. Petre.
Stroude - lapkričio 14 d., 15.30 

vai., Beeches Green.
Stoke-on-Trent - lapkričio 15 d.,

16.30 vai., Šv. Vulstane.
Nottinghame - lapkričio 15 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Derbyje - lapkričio 15 d., 14 

vai,. Bridge Gate.
Nottinghame - lapkričio 22 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Wolverhamptone - lapkričio 22 

d., 16.30 vai., Šv. Petre-Pauliuje.
Nottinghame - lapkričio 29 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Leicesteryje - lapkričio 29 d., 14 

vai., Švč. Širdyje, Mere Rd.
Manchesteryje - lapkričio 29 d.,

12.30 vai.
Bradforde - gruodžio 6 d., 12.30 

vai.
Eccles - gruodžio 13 d., 12.15 

vai.

LONDONAS
LONDONO LIETUVIŲ 

PARAFUOS CENTRO SVEČIAI

Lapkričio mėn 1 d. (sekmadienį) 
Londono parapijos centre lankėsi 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos pirmininkas vašingtonietis Pau
lius Mickus.

Torontietė Ina Balsytė, keliau
janti kartu su Paulium Mickum, 
nori patirti, kaip ruošiamasi PLJS 
Kongresui, kuris prasidės 1994 me
tais Lietuvoje, o kongreso užbaigi
mas D. Britanijoje. Jie numato kurį 
laiką padirbėti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės būstinėje Vilniuje, 
Aukščiausiosios Tarybos rūmuose.

MIRUSIŲJŲ LANKYMAS

Lapkričio mėn. 1 d. Londono 
lietuviai lankė savo mirusiųjų gimi
nių ir artimųjų kapus Švento Patri
ko kapinėse, kur daugiausia yra 
palaidotų lietuvių, pradedant 1890- 
aisiais.

BRITŲ-LIETUVIŲ
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE

Fondo vadovybė gavo šias 
aukas:

100 svarų - Justice Peace Grove, 
Holy Redemer Catholic Church 
Billericay, Essex

50 svarų - Don. A. Saldonis, 
Billericay

30 svarų - A.S. P. Dunn, 
Dokercovet-Harwich

Fondo vadovybė nuoširdžiai 
dėkinga už aukas. Jas galima siųsti 
šiuo adresu:

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

SKELB KITES

LONDONE IR VILNIUJE 

LEIDŽIAMAME

"EUROPOS LIETUVYJE"

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ’
PRALEISKITE ŠV. KALĖDAS IR NAUJUS METUS 

SU GIMINĖM LIETUVOJE

Gruodžio 14 d. 16.15 vai, išskrendame iš Heathrow
Lietuvos Oro Linijos (LAL) lėktuvu. Vilniuje būsime 21.05 vai. 

(Lietuvos laiku). Lietuvoje galėsite pabūti vieną mėnesį. 
Grįžimas pirmadienį arba šeštadienį.
KAINA £250.00. Plius draudimas.

Užsiregistruojant užmokėti £50.00 deposito.

Taip pat galime priimti registravimus 
gruodžio 19 ir 21 d. reisams į Vilnių.

KAINA ŠIOMS DIENOMS £286.00. Plius draudimas, 
šiems reisams reikalaujame pilno mokesčio su registravimu.
Kadangi skrydžiai bus pilni, prašome anksčiau registruotis.

Atskridę šiais reisais, Lietuvoje galėsite pabūti tris mėnesius.
Prašome kreiptis: P. V. Bulaitis, 40, Connaught Ave., 
North Chingford, London E4 7AA. Tel. 081 529 1393.

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

BRADFORDAS

Vyties klubo vadovybė 
lapkričio 22 d., 

sekmadienį, 
rengia

KARIUOMENĖS 
MINĖJIMĄ.

Pradžia 15.30 vai.
Programoje - p. A. Bučio 

paskaita ir p. P. Pucevičiaus 
Lietuviškos juostelės.

Po programos arbatėlė.

Prašome visus dalyvauti.

KLUBO VALDYBA

0 E
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TARPTAUTINIS PABALTIEČIŲ 
KALĖDINIS TURGUS ’

Lapkričio 28 d., šeštadienį, 11 vai. Latvių Namuose 
(72 Queensborough Terrace, London W2, (netoli 
Londono "Central Line" Queensway stoties) įvyks tarp
tautinis pabaltiečių kalėdinis turgus.

Turguje dalyvauja estų, latvių labdaros organizacijos ir 
lietuviųJ'Britų-Lietuvių Pagalbos Fondas vaikams Lietuvoje".

Kad turgus pasisektų, reikia visų lietuvių paramos, aukojant 
daiktus ir gausiai jame atsilankant.

Daiktus turgui galima įteikti Vakarinio Londono aukotojų fondo 
atstovei A. Piščikienei (4 CAIRN AVE, LONDON W5). Visi kiti - 
parapijos menėje sekmadieniais po pamaldų.

Fondo vadovybė tikisi gausios paramos šiame turguje 
ir lieka dėkinga jo rėmėjams.
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Už dolerius ar angliškus 
svarus pirksiu Vilniuje, 

gražioje vietoje 
ar senamiestyje 

trijų-keturių kambarių 
butą.

Turi būti su visais 
patogumais.

Pageidaujama keturių-šešių 
butų name.

Kreiptis laišku: 
P.O. Box 2715, 
2015 Vilnius, 
LITHUANIA

1 1 •• X- 1I markiravimo mašina. , 
i l
I Mokėsime valiuta.

Siūlyti "Europos lietuvio" |
redakcijai,

I tel. 62-24-66. I

SKAUTIŠKUOJU 
KELIU

LSS Europos Rajono Vadijos po
sėdis įvyks š. m. lapkričio mėn. 14 
d., 1 vai. p.p. ukrainiečių salėje, 31 
BENDNCK RD. NOTTINGHAM.

Kviečiu vadovus, skautininkus, 
skautininkes dalyvauti posėdyje, 
pranešant apie tai Rajono vadui.

V. S. Jaras Alkis
Rajono vadovas

LIETUVOS AMBASADA 
LONDONE

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8 7BP

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

L. K. V. S-gos "Ramovė" 
Mančesterio Skyrius 

lapkričio 21 d. 6 v. v.

Mančesterio Lietuvių klube, 
121 Middleton Rd., Manchester

rengia

LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 

Šventės 
minėjimą.

Programoje H. Vaineikio 
paskaita ir meninė dalis.

Tikimasi, 
kad minėjime dalyvaus 

Lietuvos Ambasados Londone 
patarėjas Dr. A. Nesavas ir 
DBLS pirmininkas J. Alkis.

Visi tautiečiai yra kviečiami 
minėjime gausiai dalyvauti.

Ramovėnų valdyba

LONDONAS - 
VILNIUS

Nuo 1992 m. rugsėjo 3 d. 
prasidėjo tiesioginis 

SAVAITINIS 
susisiekimas lėktuvu 
Londonas -Vilnius 

ir atgal.

Pirmadieniais skrydis TE 452 
iš Londono į Vilnių - 

13.55 vai.
Šeštadieniais skrydis TE453 

iš Londono į Vilnių -
16.15 vai.

Abu skrydžiai iš Heathrow, 
Terminal 3

Dėl bilietų kreiptis: 
Gunnel Travel Service Ltd., 

Tel.: 0206 322352

PASAULYJE
Kodėl B. Jelcinas pakeitė 

nuomonę?
Pernai Rusijos prezidentas B. Jel

cinas karštai rėmė Baltijos valstybių 
nepriklausomybę, o dar visai neseniai 
žadėjo išvesti savo kariuomenę iš šių 
valstybių vėliausia iki kitų metų pabai
gos. Dabar staiga jis pakeitė nuomonę, 
savavališkai pareikšdamas, kad kariuo
menė gali būti reikalinga Baltijos vals
tybėse iki kito šimtmečio. Tai sukrėtė 
ne vien tris Baltijos valstybes, bet taip 
pat Europos Bendriją, NATO. Oficia
liai šį savo žingsnį B. Jelcinas aiškina 
tuo, kad rusai šiose valstybėse esą 
skriaudžiami, o rusų kariai, esą, ten rei
kalingi savo tautiečių apsaugai. Tokia 
būklė yra ir kitose respublikose su di
delėmis rusų mažumomis. Šios vals
tybės prieštarauja, teigdamos, kad rusų 
ten iš viso neturėtų būti, bet kur jie 
dėsis. Ypač tai aktualu Baltijos vals
tybėse, kur rusai gyvena geriau negu jie 
gyventų Rusijoje, ir nenori iš ten 
kraustytis.

Tačiau spėjama, kad B. Jelcinas pa
keitė nuomonę daugiau dėl šalies vi
daus sunkumų, norėdamas įtikti savo 
oponentams, kurių atsiranda vis dau
giau ir daugiau, ir kurie kaltina prezi
dentą nesirūpinan savo tautiečiais. 
Opozicija B. Jelcinui didėja ir dėl blo
gos ekonominės padėties. Parlamentas 
grasina suvaržyti jo kaip prezidento 
teises.

Reikia tik stebėtis, kaip serbai pa
jėgė ilgą laiką mulkinti Europos ir JT 
pareigūnus pažadais, kurių nė nemanė 
vykdyti. Tos visos paliaubos, iškilmin
gai sudarytos ir kitokie lengvai duoti 
pažadai, buvo tik Serbijos tikrų siekimų 
maskavimas. Dabar jau aišku, kad ser
bai norėjo ir pagaliau sukūrė “Didžiąją 
Serbiją”, pasiimdama iš Bosnijos ir 
Chorvatuos serbų apgyventas sritis, iš 
kurių išvaro arba išžudo ten gyve
nančius musulmonus.

Europoje per greitas ir kartais nela
bai išmintingas skubėjimas į rinkos 
prekybą pablogino žmonių materialinį 
gyvenimą. Ne vierras ėmė manyti, kad 
prie komunistų buvę geriau. Tą įrodė 
rinkimai Rumunijoje, Lietuvoje ir kitur. 
Regis, kad tuo užsikrėtė ir Afrika. 
Sprendžiant iš rinkimų Angoloje, ku
riuos pralaimėjo Amerikos ir Pietų Af
rikos remiami UNITA partizanai, 16 
metų kovoję su Sovietų remiama 
MPLA vyriausybe. UNITĄ vadas Jo
nas Savimbis pasmerkė rinkimus kaip 
suklastuotus, nepaisant to, kad JT ste
bėtojai pripažino juos teisingais. 
UNITĄ pagrasino tęsti pilietinį karą.

Iranas tebegrasina mirties 
bausme rašytojui S. Rushdie
Atrodo, neįmanoma, kad šiame am

žiuje viena valstybė grasintų nužudyti 
kitame krašte šios valstybės pilietį. 
Taip yra su Salmanu Rushdie, Britani
jos piliečiu, kurį miręs visagalis ajatola 
Khomeinis pasmerkė mirties bausme 
už jo knygą “Šėtono eilės”. Už mirties 
bausmės įvykdymą religinė Irano orga
nizacija iki šiol siūlė virš vieno mili
jono svarų sterlingų užmokestį. Ji dar 
žadėjo šį atlyginimą padidinti, bau
džiant autorių už jo slaptą kelionę į 
Vokietiją, kur jis ragino šios šakes vy
riausybę panaudoti ekonominį ir poli
tinį spaudimą Irano vyriausybei, kad ši 
jam panaikintų mirties bausmę. D. 
Britanijos vyriausybė įspėjo Iraną, kad 
nebus galima turėti normalių santykių, 
kol ši mirties bausmė nebus panaikinta. 
Nors bausmė buvo paskirta religinių 
organų, bet Irano vyriausybė, regis, ne
drįsta tam priešintis. Net ir D. Britani
joje musulmonai parodė savo jėgą, 
kada Kristaus karikatūra buvo parodyta 
per televiziją. Krikščionys tik pareiškė 
nepasitenkinimą, bet tos karikatūros 
tolimesnis rodymas buvo sustabdytas 
po to, kai musulmonai užprotestavo už 
jų “pranašo Kristaus” karikatūros 
rodymą.
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