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DIENOS AKTUALIJA

Kada įvyks pirmasis
Seimo posėdis?
Sekmadienio vakare praktiškai
jau buvo žinomi visi Lietuvos Sei
mo deputatai, nes antrajame ture
nebebūtina buvo surinkti daugiau
kaip pusę rinkėjų balsų. Tad kada
baigsis Aukščiausiosios Tarybos
deputatų įgaliojimai ir visa valdžia
Lietuvoje pereis naujajam Seimui?
Vienas įtakingas LDDP veikėjas
privačiame pokalbyje minėjo, kad
neleisią V. Landsbergiui ilgiau pa
būti valdžioje, todėl iškart po antrojo
turo būsiąs sušauktas pirmasis Sei
mo posėdis.
Vis dėlto praėjusį trečiadienį po
Vyriausiosios rinkimų komisijos
posėdžio susidarė situacija, kuri gre
sia Seimo deputatams dar- negieitai
užkopti į valdžios olimpą. Ten buvo
priimtas nutarimas dėl Seimo depu
tato mandato įteikimo tvarkos. Vy
riausioji rinkimų komisija galės
įteikti deputato pažymėjimus tik
tada, kai gaus iš Laikinosios AT
komisijos SSSR KGB veiklai Lietu
voje tirti žinias, ai' asmenys, kuriems
turi būti įteikti Seimo nario pažy
mėjimai, nėra nuslėpę bendradar
biavimo su KGB ir kitomis užsienio
specialiomis tarnybomis faktų. Ko
misija paprašė B. Gajausko komisi
jai pateikti žinias, ar- išrinktieji Sei
mo nariai nėra sąmoningai ben
dradarbiavę su užsienio šalių spe
cialiomis tarnybomis.
Komisija tuo jau pažeidė vieną
įstatymą, pagal kurį per 3 dienas
naujai išrinktas deputatas turi gauti
Seimo nario pažymėjimą. Jo negavo
visi 44 išrinktieji iš pirmo karto.
Aukščiausiosios Tarybos juridinio
skyriaus vedėjo A. Žilio nuomone,

komisija, priėmusi nutarimą dėl de
putatų limitacijos, viršijo savo įga
liojimus. Šis komisijos sprendimas
gali būti apskųstas Aukščiausiam
Teismui.
Tačiau visos teisinės Lietuvos
institucijos po Kovo 11-osios elg
davosi kaip strutis dykumoje, kai
pamato pavojų. Iki penktadienio dar
nieko nenuspręsta, ką daryti ju Ma
rijampolėje kandidatuojančiu buvu
siu VLIK’o pirmininku Kaziu Bo
beliu.
Regis, kad būtų teisingiau, jog tą
darbą, kurį VRK savavališkai ir
viršydama savo įgaliojimus užkarda
B. Gajausko vadovaujamai komisi
jai, turėtų atlikti panaši Seimo ko
misija. Privačioje aplinkoje kai kurie
buvę Aukščiausiosios Tarybos de
putatai šaipėsi, kad. šitaip V. Lands
bergis (VRK yra daugiau jo negu A.
Brazausko šalininkų) nori kaip gali
ma ilgiau uždelsti komunistų grį
žimą į valdžią.
Lietuvoje gali susidaryti prece
dento neturinti situacija, kai vienu
metu po Parlamentą vaikščios senie
ji ir naujieji deputatai, nes mandatų
patikrinimas gali užtrukti ilgiau.
Ypač pavojinga situacija LDDP,
kurios du dabartinius deputatus - Č.
Juršėną ir J. Kubilių B. Gajausko
komisijos narys P. Varanauskas jau
anksčiau viešai buvo apkaltinęs
sąmoningu bendradarbiavimu su
KGB.
Tačiau vis dėlto galima tikėtis,
kad Seimas susirinks greitai, nes to
reikalauja neatidėliotini ūkio darbai
ir- valstybiniai Lietuvos interesai.
Rimas Užpelkis

XLVI

Į LIETUVĄ PO 54 METŲ
ĮVYKIAI
ATVYKO AMBASADORIUS LIETUVOJE
JUNGTINĖJE
ELTA - “Europos lietuviui”
KARALYSTĖJE
BALTUOS VALSTYBIŲ
TARYBOS POSĖDIS
VINCAS BALICKAS

Ambasadonus V incas Balrckas ir “Europos hetuvro" vyr. redaktorius
Vladas Dargis Vilniaus aerouoste. Vladimiro Gulevičius (ELTA) nuotr.
Lapkričio 7 dieną iš Londono į
Vilnių atvyko Lietuvos Respub
likos nepaprastasis ir įgaliotasis
ambasadorius Jungtinėje Didžio
sios Britanijos ir Šiaurės Airijos
karalystėje Vincas Balickas.
Vincas Balickas gimė Virbalyje
1904 metais. Baigęs Vienos aukš
tąją komercijos mokyklą, 19291931 metais dirbo Lietuvos banke,
nuo 1931 metų - užsienio reikalų
ministerijoje. Nuo 1938 metų buvo
Lietuvos pasiuntinybės Londone
patarėjas. Po ministro Broniaus
Balučio mirties 1967 metais per
ėmė Lietuvos pasiuntinybę ir 1968
metais gavo Didžiosios Britanijos

vyriausybės pripažinimą kaip Lie
tuvos atstovas charge d’affaires ti
tulu.
Vincas Balickas nuo 1938 metų
gyveno ir dirbo Londone. Į Lietuvą
jis atvyko pirmą kartą po 54 metų.
Ambasadorius V. Balickas pa
sveikino naujuosius “Europos lietu
vio” skaitytojus Lietuvoje ir pa
sakė:
“Aš džiaugiuosi, kad pavyko
“Europos lietuvį” perkelti į Vilnių.
Linkiu jam ir redaktoriui sėkmės ir
noriu, kad suartintumėte Vilnių su
kitais Europos miestais, kuriuose
yra lietuvių.”
ELR

MIRĖ
ALEKSANDRAS DUBČEKAS

LIETUVOS AVIALINIJOMS GRĘSIA
32.000 SVARŲ STERLINGŲ BAUDA

Lapkričio 7
d. Bratislavoje
mirė Slovakijos
socialdemokratų
partijos pirmi
ninkas, buvęs Če
koslovakijos na
cionalinio susi
rinkimo pirmi
ninkas, labiau
šiai išgarsėjęs
kaip 1968 m.
Prahos pavasa
rio konstrukto
rius, 1969 m
nuverstas So
vietų Sąjungos
Čekoslovakijos
kompartijos pir
masis sekretorius
Aleksandras Dub
čekas.
A. Dubčekas
buvo vienas ryš
kiausių komu
nistų,
mėgi
nusių
įveikti
Maskvos diktatą
ir kurti socia
lizmą su žmogišku veidu, pratęsęs demokratines vengrų komunisto
Imrės Nadžio tradicijas.
Daugelis, ypač LDDP narių mėgina A. Dubčeką lyginti su A. Bra
zausku. Tačiau teisingumo dėlei reiktų pasakyti, kad A. Dubčekas,
sovietų išmestas iš par tijos, 1989 m. į ją negrįžo ir nebesiruošė refor
muoti, o nuėjo kartu su V. Havelu. Be to, A. Dubčekas prieš komu
nizmą sukilo pačioje L. Brežnevo galybėje 1968 m., o ne 1988 m.
pabaigoje, kai jo žlugimas jau buvo plika akimi matomas.
ELR
K. Jankausko (ELTA) nuotr.

LAL’ą amžiams gali parklupdyti 16 libaniečių
Jos Didenybės imigracijos tarnyba iš
Londono (Heathrow) aerodromo lap
kričio 8 d. į Vilnių pasiuntė griežtą laiš
ką dėl nepaimtų keleivių.
“1991 m. lapkričio 7 d. Lietuvos
Avialinijos skrydžiu TE 452 iš Vilniaus į
Jungtinę Karalystę atgabeno nepriimtinų
keleivių -16 libaniečių . Tie keleiviai
Vilniuje išbuvo ilgiau kaip savaitę ir
jiems pradžioje nebuvo leista skristi į
Jungtinę Karalystę. Atskridę čia, visi
tuoj pat ieškojo nuolatinio apsigyveni
mo”, - rašoma laiške.
‘Tie keleiviai neatitinka prieglobsčio
ieškančiųjų profilį. Jie neturėjo teisės
būti Lietuvoje ir skristi maršrutu Bei
rutas - Vilnius - Londonas - Malta. Jie
taip pat mums pasakė, jog jau kelis kar
tus bandė atvykti į Londoną ir, atsižvel
giant į tai, jog jie yra taip aiškiai netikri
keleiviai, mes negalime suprasti, kodėl
jiems buvo leidžiama čia atvykti,” sakoma laiške.
Lietuvos Avialinijos dabar turės už
tuos keleivius sumokėti 32 000 svarų
sterlingų pabaudą. Šio laiško tikslas yra
mėginimas įspėti Jūsų tarnautojus, kurie
tikrina keleivius, nes panašių mėginimų
tikriausiai bus ir ateityje. Atkreipiame
jūsų dėmesį į tai, jog Jungtinės Kara
lystės imigracijos tarnyba lietuvius gali
pamokyti ir patarti, kaip su tuo kovoti.
Jūs į mus galite kreiptis telefonu ištisas
24 valandas."
MR. R. D. Uoyd, J. D. inspektorius
Kaip tai galėjo atsitikti?
Tą pačią dieną, kai “Europos lietuvis”

gavo šį nieko gero LAL ir Lietuvos
prestižui nežadantį laišką, iš kurio aiš
kėja, jog LAL turės sumokėti už savo 16
keleivių libaniečių išlaikymą viešbutyje,
“Respublika” išspausdino žurnalistų
tyrimą “Silpni sparnai.”
“Lietuvos avialinijos slepia daug pa
slapčių”, - rašoma V. Čeplevičiūtės
straipsnyje. “Pasirodo Libaniečiai skrenda
į Lietuvą su keistais neegzistuojančios
čarterinės Lietuvos aviakompanijos ke
lialapiais.Tačiau “Lietuvos avialinijų”
žmogų galima staiga išvysti uoliai tem
piantį svečio iš Beiruto bagažą.”
Kaip “Europos lietuvį” informavo
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų
ministerijos Konsulinio departamento di
rektoriaus pavaduotojas R. Šidlauskas,
apie šį incidentą jau pranešta krašto ap
saugos ir susisiekimo ministrams tikintis,
jog bus imtasi griežtų priemonių, kad to
kie dalykai nebepasikartotų. Tokio po
būdžio problemos prasidėjo nuo tada, kai
Lietuvos lėktuvai ėmė skraidyti į užsienį.
Tuo tarpu Valstybinės sienos apsau
gos tarnybos darbuotojai vis aiškinasi
kaltininką. Jų žodžiais tariant, pastaruoju
metu pastebimas didžiulis antplūdis keli
autojų iš Trečiojo pasaulio šalių. Nau
dodamiesi spragomis kontrolės sistemo
je, jie ieško kebų išvykti užsienin.
Atrodo, kad tai ne pirmoji ir gal ne
paskutinė afera, susijusi su LAL vardu.
Šios aferos vargšams Lietuvos mokesčių
mokėtojams gali perdaug brangiai kain
uoti, nes LAL - valstybinė kompanija.
Marija Antanynaitė.

Lapkričio 5 dieną Vilniuje įvy
kęs Baltijos valstybių Tarybos posė
dis buvo savotiška Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos aukščiausiųjų parei
gūnų reakcija į Rusijos Prezidento
Boriso Jelcino pasirašytą potvarkį,
kuriuo ketinama sustabdyti kariuo
menės išvedimą iš Baltijos Respub
likų. Borisas Jelcinas sakė, kad Ru
sijoje nespėta paruošti vietų perke
liamai kariuomenei ir ypač kari
ninkų šeimoms. Jis taip pat prie
kaištavo Baltijos valstybėms, kad
jose pažeidžiamos rusakalbių gy
ventojų teisės,
Lietuvos ir Latvijos Aukščiau
siųjų Tarybų pirmininkai Vytautas
Landsbergis ir Anatolijus Gorbu
novas taip pat Estijos Prezidentas
Lennartas Meris pasirašė kreipi
mąsi, adresuotą valstybių - Sau
gumo ir bendradarbiavimo Europoje
pasitarimo dalyvių vadovams,
NATO Generaliniam sekretoriui,
Europos Tarybos Generaliniam sek
retoriui, Europos parlamento pir
mininkui ir Šiaurės Atlanto asamb
lėjos prezidentui. Jame pabrėžiama,
jog visiškai ir nedelsiant išvesti iš
Rusijos kariuomenę yra besąly
giškas tarptautinis Rusijos, kaip
SSRS teisių perėmėjos, įsipareigoji
mas. Tai neturi būti siejama su
jokiomis vienos iš šalių politinėmis
arba socialinėmis aplinkybėmis.
Dar nepasibaigus posėdžiui Bo
risas Jelcinas pasiūlė kariuomenės
išvedimo klausimu visų keturių ša
lių vadovams susitikti prie derybų
stalo. Vytautas Landsbergis, Ąnatolijus Gorbunovas ir Lennartas Meris
pasiūlymą pavadino priimtinu.
Tačiau Baltijos valstybių vadovai
konfidencialiame laiške JTO Gene
raliniam sekretoriui Boutrousui B.
Ghaliui pranešė, kad jeigu Rusija
nesilaikys Helsinkio susitarimų,
Lietuva, Latvija ir Estija prašys ka
riuomenės išvedimo klausimą svars
tyti Jungtinėse Tautose.

EŠELONAI VAŽIUOJA
Į RYTUS
Plungė ir Pabradė, ko gero, pa
teks į Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo metraštį kaip miestai, pir
mieji atsikratę buvusios sovietų ka
riuomenės. Tiesa, ir okupuoti 1940siais jie buvo vieni pirmųjų.
Plungę šiomis dienomis paliko
didelio galingumo artilerijos briga
da, o iš Pabradės saugojimo bazės
išgabenta visa ginkluotė ir šaud
menys.
Lapkričio mėnuo žada būti inten
syvaus svetimos kariuomenės judė
jimo rytų kryptimi metas. Rusijos
kariškiai šiam metui užsisakė apie
130 keleivinių, 600 dengtų krovini
nių vagonų, daugiau kaip 1250
geležinkelio platformų. Dalis karo
technikos išvažiuos savais ratais.
Krašto apsaugos ministerijos
pareigūnai sako, kad laikantis sutar
to grafiko išvedama 107-oji motošaulių divizija, dislokuota Vilniuje ir
Ukmergėje. Kaip ir šis junginys iki
Nujųjų metų Lietuvą turėtų palikti
Marijampolėje esanti 7-oji oro de
santo divizija, keli pulkai ir batalion
ai, dislokuoti Kaune, Tauragėje,
Radviliškyje bei Lentvaryje.
ELTA '
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Pasirašyta Lietuvos Konstitucija

Lapkričio 6 dieną Aukščiausiosios
Tarybos rūmuose, dalyvaujant Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumo na
riams ir nuolatinių komisijų pirmi
ninkams, vyriausybės nariams, Lie
tuvos bažnyčių hierarchams, Lietu
voje akredituotų diplomatinių misijų
vadovams, Vytautas Landsbergis pa
sirašė Lietuvos Respublikos Konsti
tuciją.
Nuo šiol netenka galios Lietuvos
Respublikos Laikinasis pagrindinis
įstatymas, kuris faktiškai buvo pa

taisytas 1978 metų Lietuvos SSR
Konstitucija. Įstatymai ir kiti teisiniai
aktai ar jų dalys dabar galioja tiek,
kiek jie neprieštarauja šiai Konstitu
cijai ir galios tol, kol nebus pripažinti
netekusiais galios ar suderinti su
Konstitucijos nuostatomis.
Pasirašytasis Konstitucijos eg
zempliorius bus nuolat saugomas
Seimo minuose.
Vytautas Landsbergis pasirašo
Konstituciją.
Jono Staselio nuotr.

Vilniuje yra 66 vidurinės mokyklos

Lietuvos ambasada Londone populiarina
mūsų šalies užsienio politiką
Lietuvos Ambasados Londone
patarėjas Antanas Nesavas spalio
26 d, viešėjo Nottinghamo univer
sitete. Jį pakvietė politikos fakulte
to profesorius Davidas Reaganas.
Šio fakulteto studentams ir lekto
riams dr. A. Nesavas paaiškino apie
Lietuvos užsienio politiką, o uni
versiteto Gynybos studijų klubui apie Rusijos kariuomenę Lietuvoje.
Šiam klubui priklauso universi
teto lektoriai ir svarbūs Nottingha
mo visuomenės atstovai, kurie do
misi gynybos reikalais.
Pirmame pranešime dr. A. Nesa
vas paaiškino Lietuvos norą turėti
gerus santykius su Rusija, bet jis
pabrėžė, kad tokie santykiai yra
įmanomi tik su demokratine Rusija.
Jis pabrėžė faktus, kurie grasina ge
riems santykiams, kaip antai Rusi
jos Užsienio reikalų ministro pava
duotojo pašalinimą vien dėl to, kad
jis buvo “per atlaidus” Baltijos
kraštams; padidėjusią propagandą
tų rusų, kurie nori atgauti “prarastas
teritorijas”. Dr. A. Nesavas taip pat
pabrėžė Lietuvos norą turėti gerus
santykius su Lenkija ir pažymėjo,
jog, jo nuomone, tam prisidėjo
neseniai vykęs premjerų A. Abi
šalos ir D.Suchockos susitikimas.
Jis paaiškino ir Kaliningrado srities
destabilizacijos potencialą, dalinai
dėl savo pretenduojančio politinio
statuso ir dalinai dėl savo didelės
karinės bazės. Baltarusija irgi yra

didelės karinės jėgos vieta. Lietuva
randasi karinio rato viduryje. Baig
damas dr. A. Nesavas išdėstė Lie
tuvos pastangas atsiskirti nuo bu
vusių Sovietų Sąjungos respublikų,
kad taptų nepriklausoma, demo
kratinė respublika. Lietuva numato
ateityje įsijungti į Europos Bendriją
ir NATO.
Antrame pranešime dr. A. Ne
savas papasakojo apie ilgos Sovietų
Sąjungos okupacijos istoriją ir ka
riuomenės panaudojimą tai oku
pacijai įgyvendinti. Jis taip pat
priminė apie mažai žinomą Lie
tuvos partizanų kovų su Raudonąja
Armija istoriją. Dr. A. Nesavas pa
aiškino Rusijos kariuomenės che
minių ir branduolinių ginklų-išdės
tymą Lietuvos teritorijoje anksčiau
ir dabar. Jis nurodė Lietuvos teri
torijoje esančios okupacinės ka
riuomenės dydį. Kovo 11 d., pa
skelbusi suverenitetą, Lietuva pa
prašė, kad Rusijos kariuomenė būtų
iš jos teritorijos išvesta. Šiuo metu
jos dalis jau išvesta, bet ji išvedama
žymiai lėčiau, negu Lietuva pagei
davo. Dr. A. Nesavas taip pat kal
bėjo apie galimus pavojus, jeigu
kariuomenės buvimas bus tęsiamas
toliau ir, kad galų gale, jeigu
Rusijos demokratinis bandymas
pavyks, įvykių eiga bus opti
mistinė.
Nottinghamo universiteto
politikos fakultetas

Popiežiaus kelionės 1993 metais

Šiais metais naujajame sostinės Pilaitės mikrorajone statybininkai pri
davė dviaukštį žiedinės formos architektūros statinį, kuriame mokosi įvai
rių tautybių moksleiviai
Nuotraukoje: Sandra Balsienė, matematikos mokytoja su ketvirtokais.
Algimantas Žižiūnas

Du milijonai žemesnės
prabos tautos
"Dar taip neseniai pasaulis ža
vėjosi nedidele tauta, drįsusia mesti
iššūkį imperijai, į kurią dešimtme
čiais didžiosios valstybės žiūrėjo jei
ne pagarbiai, tai išsigandusios ir
susigūžusios” - rašoma Lietuvos ka
talikų laikraštyje "XXI amžius” 11
06.
Straipsnio autorius pateikia pasau
lio laikraščių antraštes - “Lietuva at
sigręžia į praeitį”, “Vilnius vėl pakėlė
raudoną vėliavą”, “Kas atsitiko XX
a. Dovydui?” ir klausia - “Iš tikųjų kas gi asitiko?”, Baltijos kely stovėjo
gal ir visas milijonas, bet kur buvo
kiti du milijonai? Jiems Baltijos kebo
nereikėjo, nereikėjo jo ir tuometi
niams LKP vadovams. . . Tai faktas.
Ir šie du milijonai pragmatikų dabar
nugalėjo. “Žinoma, negalima teigti,
kad tie, kurie nebuvo Baltijos kely ar
negynė Parlamento, padarė kažką
blogo” - teigiama laikraštyje, bet pa
brėžiama, kad “kritiškuoju momentu
jie greičiau pasuks lengvesniu kebu”.
Be šalčių, be aukštų benzino kainų.
Tai ir atsitiko spaho 25-ąją...

Nepriklausomybininkai turi
duomenų apie būsimus
būsimų deputatų nusikaltimus?
Rinkimai, regis, pakeis aukščiau
sius valstybės kadrus, o kaip su že
mesniaisiais? - tokia mintis keliama
Nepriklausomybės partijos laik
raštyje "Kovo U”Nr. 37, straipsnyje
"Balsuojame už vagis”.
Aukštus vadovaujančius postus
užėmusių senų struktūrų atstovų

1993 metais numatytos keturios
didesnės šv. Tėvo kelionės į užsie
nį. Vasario mėnesį šv. Tėvas pagal
susitarimus turėtų aplankyti Ugan
dą. Po dviejų trijų mėnesių Jonas
Paulius 11 mano keliausiąs į Ispa
niją, kur Sevilijos mieste planuoja
ma dalyvauti Eucharistiniame kon
grese. Kaip jau pernai Lenkijoje
būdamas, o ir šiaip ne kartą yra mi
nėjęs, rugpjūčio viduryje jis nori
važiuoti į Denverį susitikti su pa
saulio jaunimu.Kartu bus minimos
Amerikos žemyno atradimo 500osios metinės ir šių kraštų evange
lizacijos pradžia.
Apie rugsėjo pirmąjį dešimtadie-f

SEPTYNIOS DIENOS
rankos vėl atsiriš. Jų grobuoniški,
savanaudiški tikslai pakankamai
aiškūs, plika akinu matomi. Neteisinė
valstybė jų kompanijai yra paranki ir
naudinga - teigiama straipsnyje. Dėl
“lankstesnių” derybų su Rytais per
spektyvų, tai jos labai miglotos, nes
Rusija jau nebe ta, kuri buvo iki
pučo. Tikėtis ko nors pigiau, krau
nantis “senomis pažintimis”, - tušu
pažadai. Tai visuomet ir liks tik
pažadas, kaip jau pusę amžiaus buvo.

V. Zirinovskis Lietuvoje darosi
populiarus
UAB laikraščio "Amžius” kore
spondentams pavyko pasišnekėti su
pačiu Vladimiru Žirinovskiu.
Apie tai šio laikraščio Nr. 76. Pu
moje rinkimų rato į Seimą rezultatus
jis vertina - “normaliai... Sąjūdis
atėjo į valdžią demokratiniu keliu,
tokiu pat ir išeis”. V. Zirinovskis ma
no, kad “Lietuva visiems mums paro
dė demokratijos pavyzdį”. Iš Rusijos
deputatų būsimo suvažiavimo jis
nieko nesitiki - “patriukšmaus, parė
kaus, ir vėl viskas bus po senovei”.
V. Zirinovskis kels savo kandidatūrą
busimuosiuose rinkimuose ir žada
imtis “labai griežtų priemonių”. Beje,
žada iššaudyti ir iškarti visus krimi
nalinių gaujų vadeivas, kyšininkus ir
panašius. Tikisi armijos ir KGB
paramos.
Kaip čia neprisiminsi senos patar
lės - pragaras gerais norais grįstas.
Tik priemonės, atrodo, pasako ir apie
Ūksią.

S u šautuvu drąsiau
"Kam gali būti reikalingas šauna
masis ginklas?.. Anksčiau ginklus
pirkdavo tik medžiotojai, o dabar vi
si, kurie turi pinigų” - teigia valstybės
laikraštis "Pirmadienis”Nr. 104.
Rašoma, kad Vilniuje kas mėnesį
įvyksta 150 nusikaltimų gatvėse ir
butuose, taip jų devyniais užpuobmų
atvejais nusikaltėliai panaudoja gin
klus, pirktus... savigynai. Vilniaus
nuėsto vyriausiojo policijos komisa
riato viešosios policijos komisaro
manymu, kas dešimtas vilnietis turi
ginklą. Beje, Lietuvoje leidžiama
prekiauti dujiniais pistoletais, kai
Europoje jų prekyba pradedama
drausti (per daug jau jie panašūs į ko
vinius). Tačiau dujinių balionėlių
parduotuvėse neieškome - juos iš
pirkų... vaikai išdykavhnui.

Socialdemokratams labdara
nereikalinga
“Lietuvos žinios” Nr. 91 klausia
“l Europą - su elgetos krepšiu. Lab
dara, labdara... Ar toji pagalba Lietu
vai būtinai reikalinga?.. Arji patenka
tikrai tiems, kam yra reikalinga.
Per dešimtmečius įpratom - “ge
riausius produktus haudis suvartoja
per geriausius savo atstovus... “ - ra
šoma laikraštyje. Iš siuntinių defici
tinės prekės pirmiausia kebauja pagal
rango svar bą... ir tik trupiniai patenka
tiems, kam labiausiai parama būtų
reikabnga. Skaudu, kai dvasinis oru
mas paminamas dėl vakarietiškų
niekniekių. Be abejo, vaistai ligo

nį, šv. Tėvas ketina aplankyti Bal
tijos kraštus, iš kurių pirmiausiai ir
ilgiausiai rengiasi apsistoti Lietu
voje. Šios kelionės tikslus laikas,
lankytinos vietos, pasirengimo ir
atvykimo detalės yra aptariamos ir
derinamos su Lietuvoje esančiu
nuncijum, Lietuvos Bažnyčios ir
Valstybės vadovais. Atitinkamai
apie jų konkrečius žygius kiekviena
su šia kelione susijusi žinyba ar va
dovybė per savo informacijos šal
tinius, spaudą, ar- televiziją su radi
ju - supažindina krašto, į kurį va
žiuos Popiežius, gyventojus.

VAT. R.
niams, kultūros vertybės, knygos humanitarams, tačiau neretai visa tai
tebūna priedanga tam, kad būtų gahma prisigraibyti kavos, nudėvėto
drabužio, apelsinų ar šokolado. “Ne
jaugi mūsų šaknų atėjusios vertybės,
nejau į Europą mes eisime su elgetos
krepšiu? Žinokime, ne vienai kartai
po to reikės plauti nuo veido gėdos
žymę” rašoma laikraštyje.

Narkotikų kelias
VRM savaitraštis "Liaudies sar
gyboje” Nr. 44 informuoja, kad auga
nusikalstamumas susijęs su narkoti
kais. Žymia dalimi tai dėl kitų šalių
piliečių. Šiemet buvo sulaikyta per
100 žmonių, atvykusių vien iš Kali
ningrado srities ieškoti kolektyvin
iuose soduose, ūkininkų daržuose
aguonų ar kanapių. Atklysta "svečių”
ir iš Ukrainos, Gruzijos. Šiemet sulai
kyta ir Pakistano, Indijos, Šri Lankos
piliečių.
Šie atvykę jspėjama, tarptautinių
narkotikų sindikatų pavedimu - tiria
naujus narkotikų gabenimo kebus per
Lietuvą. Kova su narkobizniu - tarp
tautinė problema. Todėl kitų šabų tei
sėsaugos darbuotojai suinteresuoti
bendradarbiauti, paderi vieni kitiems.
Įvairios tokio pobūdžio par amos Lie
tuva gauna ir ateity šie ryšiai tik stip
rės. Tačiau pačiai Lietuvai dar teks
gerokai tobulinti įstatymus, priimti
naujus dėl narkotikų gamybos ir var
tojimo. Pavyzdžiui, mūsų vaistinėse
laisvai galima nusipirkti įvairių me
džiagų, tinkamų įvairiems narko
tikams gaminti. Nusikaltėbų pasaubo
techninė pažanga čia eina pirma
mūsų.
V. Dimas

ĮVYKIAI
LIETUVOJE
ELTA - “Europos betuviui”

PASIRAŠYTI
SUSITARIMAI
SU RUSUA DĖL DUJŲ IR
NAFTOS
Kitais metais Rusija parduos Lie
tuvai 4 mibjardus kubinių metrų dujų
ir 1,5 mibjono tonų naftos. Už tūks
tantį kubinių metrų dujų Lietuva mo
kės 85 dolerius, o už toną naftos 110.
Tokį susitarimą praėjusią savaitę
Maskvoje pasirašė Lietuvos ir Rusi
jos vicepremjerai Bronislovas Lubys
ir Aleksandras Šochinas.
Lietuva iki šiol iš. Rusijos gauda
vo apie 6 milijardus kubinių metr ų
gamtinių dujų. Didžiausią jų dalį su
vartodavo Jonavos azoto trąšų ga
mykla. Dabar’ ten gamyba labai su
mažėjusi ir tikriausiai dar mažės.
•Naftos Lietuva gab perdirbti iki
12 mibjoųų tonų. Beveik pusę per
dirbto jos kiekio pasilikdavo vidaus
rinkoje. Pastar aisiais metais ir čia ga
myba sumažėjo per pusę. Benzino
kabios išaugo iki 70-90 tl už titrą. Tai
prilygsta maždaug pusės dienos kvabfikuoto darbininko atlyginimui.

VYTAUTAS
LANDSBERGIS
SUSIRŪPINĘS LIETUVOS
ATEITIMI
Praėjusį sekmadienį Vytautas
Landsbergis tradicinėje kalboje per
televiziją bene kartą per pustrečių
metų buvhną Aukščiausiosios Tary
bos Pirmininko poste pareiškė didelį
nerimą dėl Lietuvos ateities. Jis
klausė:
“Kas mūsų laukia dabar-, kas kei
sis Lietuvoje, jeigu iš esmės keisis
valdžia rijos nuostatos?
Pavyzdžiui, kokia bus tobau Lie
tuvos pobtika krašto apsaugos ir gy
nybos srityje?
Ar bus naikinama, tariamai tau
pant, jau sukurtoji krašto apsaugos
sistema? Sienų apsauga ir jūros turtų
apsauga?
Ar tikrai nebus peržiūrima Eko
nomikos stabihzavimo sistema, susi
tarimas su Tarptautiniu vabutos fon
du, atvėręs kelią didetiems kredi
tams? Ar bus uždarinėjamos, neva
taupant, iš tikrųjų negausios mūsų
ambasados?
O Rytų kryptimi - ar keisis derybų
su Rusija turinys?"

LIETUVOS PRIĖMIMAS Į
EUROPOS TARYBĄ
ATIDĖTAS
Lietuva vasario mėnesį dar nebus
priimta į Europos Tarybą, kaip žadė
ta iki šiol. 44-oje Tarybos sesijoje
naujų narių priėmimo klausimas ap
skritai nebus svarstomas.
Anksčiau buvo planuojama Eurotarybos narėmis šioje sesijoje pri
imti Estiją, Lietuvą ir Slovėniją. Tai
ne kartą patvirtino Lietuvoje lankęsi
aukšti Europos Tarybos pareigūnai
bei ekspertai. Dabar- pranešta, kad
“Europos Taryboje įsivyravo nuo
monė nešvelninti reikalavimų naujai
priimamoms šalims”. Spėjama, kad
tokiam sprendimui įtakos turėjo nuo
latiniai Rusijos skundai dėl tariamo
rusakalbių gyventojų teisių pažeidi
mo Baltijos šalyse.

KITĄ SAVAITĘ
TIKRIAUSIAI SUSIRINKS
LIETUVOS SEIMAS
Lapkričio 15 dieną pakartotiniu
balsavimu renkamas 61 Seimo na
rys. Kiekvienoje apygardoje balotiruojasi po du kandidatus, kurie pir
majame rinkimų rate nesurinko absobučios balsų daugumos.
Prieš tris savaites vykusiuose rin
kimuose 70 mandatų pasidabjo pobtinės partijos ir dar 10 gavo jų kandi
datai vienmandatėse apygardose. Net
44 atiteko Demokratinės darbo parti
jos atstovams ir tik 18 - Sąjūdžio
koabcija
ELTA
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ELENA DAUGUVIETYTĖ VĖL VAIDINA
LIETUVOJE
Lapkričio 5-6 d. Vilniaus Akademiniame Teatre gastroliavo Šiaulių Dramos Teatras. Lietuvos Kultūros ir
Švietimo ministerijos globojamas ŠDT suruošė Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės “Pinigėlių” premjerą. Marcelės
Normantienės vaidmenį atliko aktorė iš Kanados Elena Dauguvietytė-Kudabienė.
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profesionalią trupę. Ten vaidinau
Barborą K. Inčiūros pjesėje “Vincas
Kudirka”, Toni L. Fuldos “Mokyklos
drauguose” ir daugelį kitų. Visi tie
vaidmenys, kaip ir jaunatviškos sva
jonės, nugrimzdo praeitin. Tomis die
nomis atrodė, kad tietuvybei pavojus
negresia, kad turime siekti tik profesbtio meistriškumo.
Nuskriejo karo siaubas, emigraci
jos stovyklų eilutės, atėjo skausmin
gas atsisveikinimas. Lietuva tolo,
mes buvom išskirti su Tėvyne, nu
blokšti į svetimą kraštą, kaip į salą.
Štai tada lietuviškumo išsaugojimas
pasidarė be galo svarbus.
Organizuodama mėgėjų teatrą
“Aukuras”, supratau, kad dabar jo
paskirtis visai kita, - Teatras pavirto
ne vien meno forma, bet ir veiksmin
ga priemone lietuvybei išsaugoti.
Niekuomet nebuvau patenkinta savo
režisūrine veikla, nes visuomet no
rėjau būti tik aktore. Kadangi neatsi
rado kas mane pakeistų, teko man
vadovauti ir režisuoti net 42 metus.
Veikalus rinkomės įvairius, nuo vai
kiškų pasakų iki istorinių dramų ar'
pjesių, atspindinčių kaimo buitį.
Dažnai pati vaidindavau, kas apsun
kindavo režisūrinį darbą. Prieš 12
metų įsijungiau į Kanados teatrų, te
levizijos ir reklaminę veiklą. Esu lai
minga, kad dar pajėgiu dirbti savo
srityje. Tikiu, kad tai reikabnga.
Bet dar laimingesnė jaučiuosi, kad
Kultūros ministerijai ir Šiaulių dra
mos teatrui padedant, turėjau gali
mybę atvažiuoti į Lietuvą, grįžti į taip
mytimą tietuvišką sceną. Draugystės
ir meilės skatinama, kiek senatvėje
leis jėgos, ir totiau dribsiu lietuvių
išeivijos labui.
Su Elena iš Kanados atvyko
aktorė Marija Kalvaitienė, kuri vaidi
no Jutijoną Raudonauskienę. Be šių
“žvaigždžių iš užsienio” dalyvavo ir
vietinių talentingų aktorių plejada.
Šio jubitiejaus proga sveikiname
Siaubų Dramos Teatro kūrėjus ir dar
buotojus.
...... .......
ELR

“Pinigėlius” pirmą kartą suvaidino
jolė Oželytė, Antanas Suma, Vytau
spektakliai, aktorių vaidmenis).
Vilniaus teatro studija Kaune. Pirma
tas Tomkus... Literatūrinės dabes ve
Todėl neginčytina tėra ta provmcijos
me pjesės leidime S. Čiurlionienėdėjais dirbo Tomas Venclova, Gra
samprata, kuri žymi tik teritoriniai, t.
Kymantaitė išspausdino šiam įvykiui
žina Mareckaitė... Teatro direktoriumi
y. nieko bendro su menu neturintį
skirtą dedikaciją: “Vilniaus” teatro
buvo poetas Faustas Kirša... Jų sėkmė
paskirstymą. Provincialumo baimę iš
studijai, p. Kastantino Glinskio
namuose ar svetur, - taip pat prisi
Šiaulių teatralų širdžių tegul vis
vedamai, aukoju “Pinigėlių” komedi
kėbmas.
dažniau išstumia pakilimo ir prisi
ją su gilia padėka už nuoširdų studi
Pagal R. Vaitiekūno pateiktus
kėlimo viltis, artima kiekvienam kin
jos pasidarbavimą šį dalyką pirmą
1931-1990 m. K. Tumkevičiaus ar
tančiam, atsinaujinančiam organiz
kart į sceną įvedant 1919 m. lapkričio
chyvo duomenis, Šiaulių dramos
mui. Juk tik toks, visada naujas, ir temėnesy Kaune. S. Čiurlionienė”.
teatre per šį laiką buvo režisuoti 328
gab būti Teatras.
S. Čiurlionienė-Kymantaitė dar
spektakbai. Sukurti 91 betuviškosios,
“Gimiau 1922 m. lapkričio 5 d.
ilgai tobulino šią pjesę. Galutinį
97 Vakarų Europos, 88 rusų ir 52 ki
Biržų apskrity, Dauguviečių kaime.
“Pinigėlių” variantą ji pateikė Siaubų
tų šalių autorių dramaturgijos vei
1930 m. gyvenome Kaune. Kaunas dramos teatrui jau po spektaklio prem
kalai. Dirbo 63 režisieriai: 9 vyriau
mano jaunystės ir mano svajonių
jeros, įvykusios 1953 m. kovo 15 d.
miestas! Čia pirmą kartą įžengiau į
sieji, 15 etatinių k 26 kviestiniai. Įvy
(režisierius J. Šernas, daibninkas J.
ko 13 savarankiškų režisūros de-biusceną. Prie Jaurrimo teatro veikė stu
Percovas). Naująjį komedijos varian
tų. Kūrė 252 aktoriai. Įvairaus rango
dija, kuriai vadovavo J. Jurašūnas, S.
tą pradėta vaidinti nuo 1954 m. lap
apdovanojimus pelnė 47. Teatro ju
Čaikauskas, St. Pilka, B. Kelbauskas
kričio 14 d. (režisierius J. Šeinas, dai
biliejinių metų sulaukė 12 jo vetera
ri kt. 1941 m. sukūriau pirmąjį savo
lininkė J. Taujanskienė). Pagrindinius
nų. Mkė 11 žmonių. Į teatrą įsiliejo 3
vaidmenį - gatvės vaiką Paolo H. de
vaidmenis abiejuose spektakliuose
aktorinių kursų absolventai.
Regnier pjesėje “Liuli muzikantas”
sukūrė aktoriai P. Pinką u skaitė
Scenografiją kūrė 61 daibninkas.
(rež. B. Dauguvietis), - pasakoja
(Normantienė) ir S. Paska (Sūrinskis).
Muziką spektakbams rašė 28 kompo
Elena Dauguvietytė-Kudabienė.
Šiaulių dramos teatre per 60 jo
zitoriai. Teatrui vadovavo 12 direkto
“Artėjo mano pirmoji premjera:
gyvavimo metų net keturis kartus
rių, dirbo 6 literatūrinės dabes vedėjai.
apsivilkau pasiūtą rūbą, prisiderinau
buvo įkūnyta lietuvių dramaturgo
Teatras tebetęsia legendariniame
grimą ir pažvelgiau į save veidr odyje.
Petro Vaičiūno komedija “Prisikė
vagone Nr. 61 pradėtą švietėjišką mi
Išvydau... jauną bernioką juodais
limas”. 1936 m (premjera spalio 17
siją po šiaurės k vakarų Lietuvą.
plaukais, įdegusiu veidu ir džiugiai
d.) šį veikalą pastatė teatro įkūrėjas Buvęs teako vyriausiasis režisie
spindinčiomis akimis. Ar tai aš? Tą
ištvermingas direktorius, režisierius ir
rius Vladas Limantas poetiškai su
vakarą buvau laiminga: vaidindama
aktorius Juozas Stanulis. 1943 m.
gretino Siaubų miesto vietą Lietuvoje
jutau audrinančią šilumą ir džiaugs
(premjera balandžio 1 d.) “Prisikė
su žmogaus škdimi. Kalbant proziš
mą, kad esu maža veikalo ir ma
limo” estafetę perėmę teatro vyriau
kai, tai vietovė, gerokai nutolusi nuo
giškojo teatrinio veiksmo dabs. Nuo
siasis režisierius Kazys Juršys. 1956
sostinės, kitaip tariant - provincija.
to laiko esu ištikima Teatr ui ir nieka
m. (premjera lapkričio 24 d.) šios
Skaitant teatrą patikusių ir jame te
da jo neišsižadėjau. Po to sekė įvairūs
pjesės ėmėsi garbusis mūsų teatro
besidarbuojančių žmonių prisimin
vaidmenys: Protenė “Eglė žalčių ka
veteranas - taip pat buvęs direktorius,
imus, aišku, kad provincijalizmo
ralienė” (rež. K. Jurašūnas), Pliuš
režisierius ir iki šiol - aktorius Kazys
dažnai būdavo ir išvengiama (A.
kienė K. Binkio “Atžalyne” (rež. B.
Tumkevičius. 1977 m (premjera ge
Ragauskaitės penkmetis, kai kurie N.
Dauguvietis) ir kiti. Vėliau D. P.
gužės 13 d.) “Prisikėbmas” suvibojo
Ogaj, G. Padegimo, R. Steponavi
stovykloje Ausburge (Vokietija), kur
tuometinę teatro vadovę Aureliją
čiūtės, S. Varno ir kitų režisierių
susirinko daug aktorių, subūrėme
Ragauskaitę. Jos spektaklis, kaip ir
bendradarbiavimo su ja prisimini
mas, tebėra iškilęs teatre. Sutikęs
100-ąsias dramaturgo gimimo meti
nes, spektaklis sulaukė ir teatro jubibejaus.
PRISIKĖLIMO sąvoka tinka
Siaubų teatrui. Jis įstengia prisikelti ir
naujais spektakliais, ir aktorių bei
režisūros darbais, kartais kovodamas
už savo išlikimą tiesiogine to žodžio
prasme. Juk 1934 m. teatrą buvo nu
tarta panaikinti. Tuomet ir už teatro
išsaugojimą kovojusi visuomenė, ir
teatro žmonės įsitikino, kad jie vieni
kitiems reikabngi. 1935 m. Siaubų
teatras, perkeltas į Klaipėdą, irgi pa
kilo iš pelenų - šį garsų kūrybiniais
laimėjimais periodą brangina ir laiko
savu ne tik šiauliečiai, bet ir klai
pėdiečiai. O 1939 m., kai teatras, ne
tekęs viso inventoriaus, grįžo iš oku
puotos Klaipėdos į Siaubus, prasidėjo
dar vieno prisikėbmo etapas...
Gal ir teisi kritikė G. Mareckaitė,
pavadinusi Šiaulius nebloga starto
aikštele. Pirmuosius savo spektakbus
čia režisavo Jonas Jurašas ir Jonas
V. Gulevičiaus (ELTA) nuotraukoje buvę Kauno jaunimo teatro aktoriai - "Europos lietuvio" vyr. redaktorius
Vaitkus, aktoriaus duonos paragavo
Vladas Dargis ir Elena Dauguvietyte-Kudabienė.
Juozas Miltinis, Vaiva Mainelytė, Ni

JEILO IR VILNIAUS UNIVERSITETAI TILTAI PRADĖTI TIESTI
Lietuvoje kelias savaites viešėjo
Jeilo (Yale) universiteto prezidento
pavaduotojas daktaras Jonas Zdanys.
Prieš išvykdamas jis sutiko trumpai
apžvelgti savo vizitą.
- Jeilo universitete mes įkūrėme
specialų Rytų komitetą, remiantį bu
vusios sociatistinės imperijos valsty
bes. Apsistojome ties parama Baltijos
valstybėms.
Norėtume užmegzti ryšius tarp
Vilniaus ir Jeilo universitetų. Iš pra
džių žadame bendradarbiauti aplin
kosaugos bei medicmos srityse. Dar
pavasarį buvome atsiuntę grupę uni
versiteto medikų, kurie lankėsi jūsų
tigoninėse, domėjosi epidemiologine
situacija. Savo ruožtu aš buvau susi

tikęs su Aukščiausiosios Tarybos
pirmininku V. Landsbergiu, Universi
teto rektoriumi R. Paviboniu, Medici
nos fakulteto dekanu G. Česniu, kul
tūros ri švietimo ministro pavaduotoju
K. Platebu. Manau, kad bendradarbia
vimas turėtų pasisekti.
Grąžęs Amerikon, vyksiu į Vašing
toną aptarti konkrečias pagalbos de
tales. Mes galėtume priimti studijoms
jūsų studentus. R. Paviboniui jau pati
kau speciabas anketas bakalauro laips
niui gauti. Studentų skaičių lems mūsų
finansinės gabmybės. Pavasarį plan
uojame atsiųsti savo universiteto dele
gaciją, kuri pasirašys sutarčių doku
mentus. Dabar jau šiokia tokia pradžia
yra padaryta aplinkosaugos srityje: jū

sų departamentas susitarė su mūsų
Miškininkystės ri gamtosaugos fakul
tetu dėl speciabstų ruošimo.
- Turbūt čia yra ir jūsų asmeninis
nuopelnas, kad Jeilo universitetas nus
prendė bendradarbiauti būtent su
Baltijos šalimis?
- Aš esu universiteto prezidento pa
vaduotojas, tad mano nuomonės, pa
tarimų dažnai paklausoma. Be to,
mane palaikė ir kiti betuviai, dirbantys
Jeilo universitete: Tomas Venclova,
Elona ri Rimas Vaišniai.
Ne kartą girdėjau nuostabą, kad
muzikui suteiktas teisės daktaro vardas.
Tokie titulai skiriami potitikanrs, kovo
tojams už laisvę ii' valstybių nepriklau
somybę. Tai garbės vardas. Tiesa, jis
negalėjo atvykti šį pavasarį į įteikimo
iškilmes, bet tikimės, kad apsilankys
per kitąmet įvyksiančią garbės vardų
suteikimo ceremoniją. Pasaubui bus

proga dar kartą išgirsti Lietuvos vardą.
- Ką dar, be oficialaus tikslo,
nuveikėte lankydamasis Lietuvoje?
- Priklausau P. E. N. klubui, todėl
susitikau su jo nariais Lietuvoje. Tarp
pat buvau Lietuvos rašytojų sąjungoje.
Netrukus turėtų išeiti mano poezijos
knyga “Aušros daina”. “Vagos” lei
dykla turi išleisti mano vertimų anto
logiją, kur bus S. Gedos, V. Bložės, K
Platebo ir' N. Miliauskaitės eilėraščiai.
Su P. E. N. klubu žadame paruošti
spaudai almanachą, supažindinsiantį
pasaulį su betuvių kultūra. Šios knygos
bus 14-oji ir 15-oji mano kūrybos krai
tyje.
Manau, kad vizitas buvo sėkmin
gas. Ką norėjau pasiekti, tą ri pasie
kiau. Tiltas pradėtas tiesti. O atsakymų
ratai lėtai sukasi ir pas mus, ir pas jus.
Giedrė Bradauskienė
“Lietuvos rytas”, 1992 11 11
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Algimanto Žižiūno nuotr.

VARPININKO IŠ LIONO
VIEŠNAGĖ KAUNE
Kaune svečiavosi Prancūzijos karilionierių gildijos viceprezidentas,
Liono varpininkas Jeanas Bernardas
Lemoine’as. Tai jau antroji šio muzi
ko viešnagė Lietuvoje - pirmąkart jis
buvo atvykęs šį rugpjūtį kviesti Lie
tuvos varpininkų į Pasaulinį karifioniėrių kongresą, kuris vyks 1994 m.
Lione. Antrojo vizito tikslas - aptarti
bendrą Lietuvos ri Prancūzijos varpi
ninkų projektą, kuris bus įgyvendina
mas šį pavasarį: į Lietuvą atkefiaus
unikalus mobilus karilionas, paga
mintas specialiai Barselonos olim
piadai. Dvi savaites mūsų Respubtikos miestuose juo muzikuos Lietuvos
ir Prancūzijos varpininkai. Projektą
ketina finansuoti Prancūzijos firmos.
ELR

“JUOKIS, FRANSUA”
Vilniaus universiteto kiemo teatre
premjera - spektaklis “Juokis, Fransua” pagal prancūzų poeto F. Villono
balades. Kompozicijos autorė ir re
žisierė - teatro meno vadovė M. Mi
siūnaitė, dailininkas R. Olšauskas.
Su šiuo spektakbu teatras išvyko į
“Baltų sezoną” Prancūzijon. Vaidinti
teko Senojoje Sorbonoje, III Naujosios
Sorbonos didžiojoje auditorijoje, Espace Reggiani Gapajon privačiame teatre.
Kadangi “Juokis, Fransua” - tragiška
bufonada, skirta rodyti gatvės aplinko
je, erdviuose kiemuose, tad mannuru ar
parketu žvilgančiose salėse spektaklis
atrodė gan keistai.Tačįau prancūzai
pasirodymą vertino labai palankiai, ne
gailėjo pagyrimų nei studentams, nei
pagrindinio vaidmens atlikėjui aktoriui
A. Bialobžeskiui. Nesuprasdami lietu
vių kalbos, jie mėgavosi melancho
liškai emocianatia kompozitoriaus A.
Klovos muzika ir žaismingu reginiu.
Rivija Mataitytė

ĮSTEIGTAS
ANTANO MASIONIO
STIPENDIJŲ FONDAS
Antanas ir Augusta Masioniai Kanadon atvyko 1948 m Įsikūrė Ontario
provincijoje, Vasagos vasarvietėje. Pa
gal valstybinę Kanados darbo sutartį A.
Masionis atliko įvauius įsipareigojimo
darbus, vėbau buvo pakviestas dribti
inžinieriumi statybos darbuose. Reiš
kėsi statant didesnius tiltus bei kitus
projektus.
Studijų metais A. Masionis artimai
bendradarbiavo su studentų Varpinin
kų sąjunga, buvo jos narys ri rėmėjas.
Gyvendamas Kanadoje tebesilaiko varpininkų-baudininkų principų. Siekia,
kad ir šių dienų jaunimas sektų dr.
Vinco Kudirkos nurodymais.
Antanas ir Augusta Masioniai, pa
tardami studijuojančiam betuvių jaunimui, bet kuriame pasaubo krašte gy
venančiam, eiti Tautos himne nurody
tais kebais, JAV, Čikagoje įsteigė sti
pendijų fondą pavadintą “Inž. Antano
Masionio stipendijų fondas”. Jis pra
dėtas su gražia 100.000 dolerių suma.

J. Norvaiša-Girinis
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MALDOS ŽYGIS
UŽ PILNUTINĘ
LIETUVOS LAISVĘ
IR RELIGINĮ JOS
ATGIMIMĄ

REVOLIUCIJOS
METINIŲ

“MINĖJIMAS”
Vilniuje, Gedimino propspekte,
šiais metais Didžiojo Spalio revo
liucijos 75-osios metinės vėl buvo
minimos. Tik šį kartą parodijuo
jančiai. Susirinkusiųjų minia ska
niai pasijuokė prie Muzikos akade
mijos, kurios balkone studentija su
sovietinių vadų kaukėmis teat
rališkai vaidino didžiuosius poli
tikus. Čia tiap pat pasirodė ir popu
liarus Šėpos lėlių teatras. Po to de
monstracija patraukė link Lietuvos
darbo demokratinės partijos būs
tinės, kur vėl vyko linksmos im
provizacijos.
Algimantas Žižirmas
Autoriaus nuotr.

TRYS FILOSOFAI KALBINA BAŽNYČIĄ
Trys atsakingi Lietuvos komunistai filosofai “Lietuvos ryte” (1992 10 14, Nr. 201) paskelbė
straipsni “Politika ir Bažnyčia”, kurį būtų buvę tiksliau pavadinti “LDDP ir Bažnyčia”, nes
kalba tik apie šios partijos politikų.
Straipsnyje nemaža komplimentų
katalikybei Lietuvoje, kuri yra “ne tik
šešių šimtmečių tradicija, bet ir jos
(Lietuvos - V. A.) būties permanen
tinė atrama”. Gaila, kad tokie vertini
mai nebuvo pareikšti prieš 10-20 me
tų, kai būdavo ilgiems metams įkali
nami “Lietuvos katalikų bažnyčios
kronikos” platintojai, kadangi tas lei
dinys atskleisdavo visiškai kitokias
LKP “simpatijas” katalikybei ir ki
toms konfesijoms.
Gerbiamieji filosofai toliau tvirti
na, jog Lietuvos kompartija jau yra
atlikusi “drąsią, viešą ir nuoširdžią
atgailą” tuo būdu, kad “dar buvusi
valdžioje LKP pasmerkė visus nusi
kaltimus prieš tautą, žmones ir vals
tybę ir pradėjo atitaisyti skriaudas
nukentėjusiems”. Jie net aukština
Lietuvos komunistus už tai, kad jie
“pirmieji pralaužė spragą imperijos
bastione”. Kaitų pripažįsta (pasinau
dodami Lietuvos vyskupų laiško žo
džiais), jog “būtent elementari išmin
tis ir politinis įžvalgumas paskatino
buvusią savarankišką LKP atsiskirti
nuo SSKP”. Taip, gerai atsimename,
kad Lietuvos komparija 1989 m. pa
baigoje atsidalijo nuo KPSS, gelbė
dama save nuo visiško kracho 1990
m. vasario 24 d. rinkimuose, bet ne
siekdama Lietuvos Nepriklausomy 
bės, nes ii- vienam mėnesiui iki 1990
m. kovo 11-osios belikus kompartijos
lyderis Algirdas Brazauskas tebe
kalbėjo apie “suverenią Respubliką
Sąjungoje”. Taigi “nuopelnas iš būti
numo”, kuriuo nereikėtų labai girtis.
Gerbiamas filosofų trejetas, va
dindamas Lietuvos kompartiją sava
rankiška, turbūt pats nejaučia, kokį
skaudų kaltinimą jai meta. Buvome
linkę iš dalies teisinti Lietuvos komu
nistų vadus, laikydami, jog siaubingą
fizinį ir dvasinį tautos genocidą jie
vykdė pagal komandą iš Maskvos,
kuriai negalėjo pasipriešinti norėdami
išlikti patys nesumalti, o štai “savarankiška”, vadinasi, už viską at
sakinga. Tikinčioji visuomenė tikrai
nenorėtų taip baisiai kaltinti buvusių

savo prispaudėjų. Vis dėlto neįma
noma užmiršti, jog dabartinės LDDP
“pirmtakų” (kaip trys filosofai vadi
na) rankos kruvinos ii' jų neįmanoma
nuplauti puse lūpų ištarta viena kita
atgailos fraze. Tikra atgaila būtų bu
vusi, jeigu mūsų broliai komunistai
būtų patys paskelbę savo partiją nu
sikalstama organizacija, patys ją pa
naikinę, atsiprašę visus nuskriaustuo
sius fr visą partijos susigvieštą turtą
savo noru atidavę Nepriklausomos
Lietuvos valstybei. Po šitokio apsiva
lymo atskiri jos nariai, Lietuvai
asmeniškai nenusikaltę, būtų galėję
kurti visiškai kitokią organizaciją,
pradėdami nuo nulio, lygiai su vi
somis kitomis nuo nulio pradėju
siomis atsikurti ai- steigtis partijomis
fr organizacijomis. Kai okupantui ne
tarnavę žmonės fr grupės turi pradėti
nuo nieko, o privilegijomis už stropų
tarnavimą apipilta partija, visų perga
lių (prieš teisę, laisvę fr žmoniškumą)
įkvėpėja fr organizatore, pasilieka sau
milžiniškas sumas, kadrus, spaudos
organus ii' kita, - atleiskite, kokia čia
atgaila ir kur čia elementarus teisė
tumas ii' teisingumas?!
Filosofų trejetukas toliau vardija
LKP nuopelnus Bažnyčiai paskuti
niais sovietiniais metais: “Dar sovie
tinė Lietuvos vadovybė pradėjo ati
taisyti praeities klaidas ir skriaudas.
Būtent jai buvo dėkingi Lietuvos
vyskupai už Arkikatedos ir šv. Kazi
miero bažnyčių grąžinimą”. Taip, at
simename, džiaugėmės, bet kartu
matėme, jog tai daroma tik visuo
menės valią įkūnijančio Sąjūdžio
steigiamojo suvažiavimo spaudimu.
Atsimenu, kai tą vakarą paklausiau jo
Eminenciją kardinolą Vincentą Slad
kevičių, kokia forma ketina padėkoti
Respublikos vadovams už šį spren
dimą, jis atsakė, jog dėkoti už atimto
daikto sugrąžinimą nedera, bet pozi
tyvius valdžios sprendimus savo pa
moksle rytojaus rytą prie Arkika
tedros durų įvertinsiąs.
Straipsnio autoriai “iš didelio
rašto visiškai išeina iš krašto”, tvirtin

dami, jog dabar- LDDP “laisvė ir vei
kimo galimybės daug labiau su
varžytos negu Bažnyčios paskutini
aisiais sovietiniais metais”. Turbūt
per maža būtų kalbėti vien apie 1989uosius, kai sovietinė Lietuvos valdžia
- kompartijos valdžia - daug ką darė
nebe pagal savo programą, o Sąjū
džio prispirta. Pažvelkime vos porą
metų anksčiau, į 1987-uosius. Lietu
vos KGB tebešantažavo kandidatus į
kunigų seminariją fr klierikus, per sa
vo filialą - Religijų reikalų tarybos
įgaliotinio įstaigą tebekontroliavo
dvasininkų paskirstymus, tebecenzūravo katalikų kalendorių-žinyną,
kalendorėlį ir net Lietuvos krikšto
600 metų atminimo paveikslėlio už
rašą, griežtai reglamentavo to jubilie
jaus minėjimus, o “Kronikos” talki
ninkai tebevargo įkalinti. Šiandien
LDDP žmonės valdo tiek fr tiek laik
raščių, tiek fr tiek biržų, bendrovių fr
firmų, organizuoja kokius tik nori ren
ginius, fr- jos ideologai nesivaržo ly
ginti savo veikimo galimybių su Baž
nyčios galimybėmis kad ir prieš pen
ketą metų! Trūksta žodžių įvertinti...
Viename savo minčių pasaže
gerb. autoriai ragina neaitrinti senų
žaizdų. Galėtume atsakyti: neliaup
sinkite abejotinos vertės savo partijos
nuopelnų, nedarykite dienos iš nak
ties - nesužadinsite kitokių prisimini
mų. Apie žaizdų aitrinimą autoriai
kalba ginkluotosios rezistencijos
tragedijos kontekste. Kaip tai supras
ti? Gal - tegu sau guli iki Paskuti
niojo teismo dienos partizanų palai
kai MGB išviečių duobėse? Gal tegu
jaunoji karta taip ir nesužino apie
genocidą, kurį vykdė “pirmtakai”?
Bažnyčia - vyskupai, kunigai,
sąmoningi tikintieji - nereikalauja
keršto. Nusikaltusius žmonėms, Tė
vynei ir Dievui ji ragina ir kviečia į
tikrą atgailą ir naują gyvenimą. Kartu
Bažnyčia negali siūlyti pamiršti tei
singumą. Meilė aukštesnė už teisin
gumą, bet teisingumas pirmesnis.
Filosofų trejetas niekinamai kalba
apie buvusius kolaborantus, dabar

8KNYGA AEIE PASAULIU GYEVTUJUS
LIETUVIUS
Anglijos, Prancūzijos, Švedijos, Šveicari
jos ir Vokietijos lietuviai gydytojai bei jų
tautinė ir profesinė veikla bus aprašyti
Chicagoje ruošiamoje Pasaulio Lietuvių
Gydytojų Sąjungos istorijoje.
Knyga leidžiama minint Sąjungos
trisdešimtmetį (1963-1993).
Veikalą sutiko redaguoti dr. Milda Bud
rienė, kelių medicinos istorijos knygų ir
daugelio straipsnių autorė. Knygos leidėjai
bus Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjunga ir
Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centras
Chicagoje.

Dr. Budrienė prašo visų lietuvių gydytojų
minėtuose kraštuose atsiųsti savo trumpas
autobiografijas bei nuotr aukas.
Be biografinės dalies, knygoje bus ir
įvairių valstybių lietuvių gydytojų draugijų
veiklos aprašymai. Jei kas turėtų tokios
medžiagos, ji būtų mielai laukiama.
Visą medžiagą šiai knygai prašoma siųsti
Arimui Zailskui į Lithuanian Research and
Studies Center, 5620 South Claremont
Avenue, Chicago, IL 60636, USA.

tinius “persi verteliu s”. Atleiskite, o
kiek tokių LDDP eilėse? Man fr daug
kam tipingiausias pavyzdys - buvę
sovietiniai propagandistai, ne vieną
dešimtmetį pūtę dūmus į akis Lietu
vos žmonėms, aukštindami “taikin
giausią ir humaniškiausią pasaulyje
Tarybų Sąjungos politiką”, o dabar
demonstruojantys ištikimybę Lie
tuvai ir sėdintys LDDP viršūnėse...
Viename straipsnio pasaže gud
raujama: “Istorinėje laiko tėkmėje vi
si dabartiniai yra buvusieji”. Deja, tu
rime buv. kagėbistų bei jų padėjėjų,
ir buv. kalinių bei tremtinių. Turime
buv. (ar tik buv.?) karjeristų ir buv.
tylių ramių darbininkų, buv. per
sekiotojų ir buv. persekiojamųjų už
religinę veiklą... Būtų gražu žmoniš
kai vieniems su kitais pasišnekėti, gal
ir susišnekėti, bet ar galima visiems
lipdyti tą pačią atsakomybę? Gražu
atleisti, nereikalauti bausmės, tačiau
blogai patarnautume klydusiems bro
liams, jeigu jiems sakytume: “Tu ge
rutis, gerutis, gyvuok sau fr šakokis ir
nesir ūpink atlyginti skriaudas” .. .
Gerbiamieji Justinas Karosas, Al
binas Lozuraitis fr Jokūbas Minke
vičius neblogai susipažinę su pasta
raisiais popiežių raštais, susigaudo ir
Naujajame Testamente, numano ne
vieną aktualią Lietuvos tikintiesiems
ir hierarchijai problemą, - atrodytų,
siūlo dialogą. Ką gi, Bažnyčios žmo
nės nebijo kalbėtis su bet kuo, jei tik
įmanoma rasti bendros kalbos pa
grindą. Šiuo atveju pirmiausia būtų
socialinio teisingumo klausimai, bet
ne didžiai nusikaltusios organizacijos
reabilitavimas. Minėti autoriai savo
straipsnyje nešykšti ir patarimų bei
pamokymų Bažnyčiai. Cituodami Šv.
Raštą ir bažnytinius dokumentus, jie
tikintiesiems aiškina, koks turi būti
tikras krikščionis ir atsinaujinusi
katalikybė. Ko gero, laukia, kad mes
jiems išaiškintume, koks turi būti
geras komunistas pagal senuosius ir
naujuosius marksizmo-leninizmo au
toritetus. Nežinau, ar mūsų teologai
turės laiko pakankamai juos išstu
dijuoti ir ar tai dar aktualu.
Filosofų siūlomam netolimos pra
eities objektyviam įvertinimui tik
riausiai reikės daugelio žmonių ilgo
darbo.
Kun. Vaclovas Aliulis MIC
Lietuvos aidas 1992 10 31

VATIKANO RADIJO PRANEŠIMAS
Nuo rugsėjo 27 pasikeitė lietuviškų Vatikano radi
jo laidų laikas, trukmė ir bangos. Vakarinės šio skyri
aus programos dabar prasideda 20.30 vai. Lietuvos
laiku ir kartojamos rytais 6.40 vai. Antradieniais,
ketvirtadieniais ir šeštadieniais šios laidos trunka pus
valandį. Pirma-dieniais, trečiadieniais, penktadieniais
ir sekmadieniais - 15 minučių. Tiek vakare, tiek ir
ryte laidos girdimos 49 ir 41 metro bangomis arba
6185 ir 7365 kHz dažniu.
Lietuviškų Mišių galite klausytis sekmadieniais 10.45 vai. Lietuvos laiku 31 ir 19 metrų bangomis
arba 9.755 ir 15.120 dažniu.
Vatikano Radijo lietuviškųjų laidų redakcija

Arūnas Zailskas

Lietuva, kentėjusi okupacinį sve
timųjų jungą fr su juo kovojusi ištisus
dešimtmečius, 1990 m. kovo 11-osios
aktu paskelbė savo nepriklausomybę.
Deja, okupacinė Rusijos kariuomenė
tebėra Lietuvoje. Jos grėsmė nėra pa
šalinta, o jos išvedimas iš Lietuvos že
mių ne tik delsiamas, bet fr kliudomas
jėgą tebeturinčių imperinio nusiteiki
mo sluoksnių.
Religinis Lietuvos atgimimas žen
gia pradinius žingsnius. Jo veikėjų jė
gos labai ribotos, o misijinė užduotis
milžiniška. Ryškėja ateistinio režimo
padaryta didelė dvasinė bei moralinė
žala, ypač jaunimui.
Tokios didelės užduoties akivaiz
doje jaučiame, kad vien savo žmogiš
komis jėgomis viso to pasiekti nega
lėsime. Reikalinga antgamtinė pagal
ba, kurios dėka fr silpnos jėgos tampa
stipriomis.
Dėl to kviečiame visus tautiečius į
bendrą maldos žygį, pasinaudojant vi
siems prieinama Rožinio malda,
kreiptis į Visagalį Viešpatį per Išga
nytojo Motiną Mariją. Kviečiame kas
dien sukalbėti bent vieną Rožinio pa
slaptį, pradedant 1992 m. spalio mė
nesį. Jei atsiras bent 10% tokių maldos
žmonių, susidarys stipri maldos armi
ja, neregimu būdu kovojanti už pilnu
tinę Lietuvos laisvę fr dorinį bei reli
ginį jos atgimimą.
Kai Antrojo pasaulinio karo pa
baigoje Austrijai rūpėjo priversti pa
sitraukti sovietinę armiją iš jos žemių,
neturėjo tam karinės jėgos (7 milijonai
austrų prieš 220 milijonų sovietų).
Krašto tikintieji susitelkė į maldos
žygį: 10% austrų įsipareigojo kasdien
kalbėti visą Rožinį. Atsirado 700.000
tokių maldininkų armija, kurios gink
las - malda laimėjo: sovietinė armija
pasitraukė 1955 m gegužės 13 d. Dar
ir dabar tuo stebisi kariniai strategai
bei istorikai.
1990 m. vasarą, kai jokie pasaulio
kraštai Lietuvos nepriklausomybės
paskelbimo pripažinti nedrįso, JAV
Lietuvos vyčiai suorganizavo Rožinio
pynę: ištisą dieną fr naktį kuris nors iš
jų kalbėjo Rožinį iki Lietuvos neprik
lausomybė buvo pripažinta viso
pasaulio šalių. 1991 m. vasarą Lie
tuvos vyčiai savo seime priėmė rezoli
uciją ir toliau tęsti šią maldą iki iš
Lietuvos bus išvestas paskutinis Ru
sijos kareivis.
Šie austrų ir Lietuvos vyčių pa
vyzdžiai skatina pradėti maldos žygį
plačiausiu mastu. Juk minėtasis gink
las - malda yra visų mūsų rankose. Pa
naudokime jį savo tautos gyvybei
stiprinti fr jos dvasinei bei valstybinei
gerovei kelti. Telkime Rožinio maldos
būrelius. Kiekvienoje parapijoje teatsfranda iniciatorių grupė fr nedelsiant
tepradeda maldos žygį. Tęskime tą
žygį iki pilnutinės Lietuvos laisvės bei
nepriklausomybės įtvirtinimo fr religi
nio atgimimo suklestėjimo!
Paulius A. Baltakis, OEM,
vyskupas lietuviams katalikams
už Lietuvos ribų
"Tėviškės žiburiai’’, NR. 42
1992 m. spalio 13 d. nr.

ROMOS RADIJO
PRANEŠIMAS
Lietuviškos laidos per Ro
mos radiją Lietuvoje girdimos
kasdien vietos laiku nuo 6 vai.
45 min. iki 7 vai. 05 min. 41,24
ir 50,08 m bangomis arba 7275
ir 5990 kHz dažniu. Vasarą, kai
pasikeičia laikas (vadinamasis
dekretinis), lietuviškų laidų
galima klausytis 7.45-8.05 vai.
41,24 ir 31,33 metrų bangomis
arba 7275 ir 95 kHz dažniu.

Romos radijo
lietuviškųjų laidų redakcija
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Knygų lentynoje
ŽALGIRIO MŪŠIO
TYRINĖJIMAI
Žymaus XV a. lenkų kroniki
ninko Jono Dlugošo darbas “Banderia Prutenornm” yra labai svar
bus šaltinis Žalgirio mūšio tyri
nėjimams ir nusileidžia tik jo paties
oonikoms - Annales, kur Žalgirio
mūšis aprašytas tiesiogiai. Rank
raštis vertingas ir kaip heraldikos
dokumentas. Po Žalgirio mūšio pa
imtos kryžiuočių vėliavos kaip tro
fėjai buvo saugomos Krokuvoje ir
vėliau dingo. Bet, spėjama, paties
Dlugošo nurodymu, jos buvo nu
pieštos ant pergamento. Tai atliko
vienas žymiausių Lenkijos vėly
vųjų viduramžių dailininkų - Sta
nislovas Durinkas 1448 m. Ko
mentarai po piešiniais suteikia in
formacijos apie miestų ar- komtūrijų Ordino žemėje simbolius,
duoda žinių apie kaiuomenės orga
nizaciją bei Ordino būrių rūšis.
Knygoje autorius gana kritiškai
vertina Joną Dlugošą kaip kro
nikininką, istoriką. Gerai žinomas
jo pagrindinis veikalas Annales pa
sižymi tendencingumu. J. Dlugo
šas visur ir visada atstovauja Len
kijos interesus. Apskritai senovėje
istorinis tikslumas ir bešališkumas
taip, kaip tai suprantame dabar,
nebuvo žinomas, nei privalomas.
Kronikininkai įterpdavo savų sam
protavimų, nuogirdų, išgalvojimų.
Dabarties istorikams tenka ieškoti
alternatyvių šaltinių, lyginti ir t. t.
“Banderia Prutenorum” yra vertin
gas kaip tik ir tuo, kad mums kal
bėdamas apie šio rankraščio auto
riaus poziciją atskleidžia ir daugiau
istorinės tiesos.
S. Ekdahlas atkreipia dėmesį į
tomentarą po viena vėliava, kur
smulkiau aprašomas vokiečių Or
dino Brandenburgo komtūro nužu
dymas. Tai padaręs Vytautas dėl
belaisvio riterio drąsios laikysenos
mirties akivaizdoje (iš tiesų, kaip
aiškėja iš kitų šaltinių, tuo metu bu
vo susidorota su trimis belaisviais
riteriais - jiems buvo nukirstos
galvos). Įrašas po vėliava skelbia:
“Sužinojęs apie tai Vladislovas
(Jogaila), Lenkijos karalius, minėtą
kunigaikštį Aleksandrą (krikš
čioniškas Vytauto vardas) smarkiai
užsipuolė - prikaišiojo ir tvirtino,
kad toks darbas daro nugalėtojui
gėdą, ir nieko nėra labiau girtino,
kai po tokios didelės pergalės, duo
tos Dievo, mokėti parodyti nelai
mingiesiems gailestungumą”. S.
Ekdahlas remdamasis pačių vokie
čių šaltiniais prieina išvados, kad
tai nebuvo vien Dlugošo tendenciškumas, bet ir paties Jogailos tik
slai: “Jogaila čia tiesiog atkeršijo
Ordinui už savo broko mirtį, įvyk
dytą prieš 20 metų, tačiau, siekda
mas nesutepti savo, kaip krikščio
niško karaliaus, gero vardo, paren
gė viską taip, kad nuosprendį įvyk
dytų Vytauto kariai. Kiek prie šio
įvykio asmeniškai prisidėjo Vytau
tas, sunku numatyti”.
S. Ekdahlas ypač pabrėžia ten
dencingą Dlugošo rankraščio vė
lesnį papildymą. J. Dlugošas vėliau
pripiešė ir vėliavų, paimtų ne Žal
girio mūšyje. . . Tuo jis siekė “pa
brėžti lenkų pergalės vertę ir su
menkinti lietuvių kariuomenės
reikšmę mūšyje” - rašoma knygo
je. Ši lenkų kronikininko pozicija
įdomiai komponuojasi su jo pa
saulėžiūra apskritai. Savo analuose
Žalgirio mūšį jis traktuoja kaip
mūšį tarp gėrio ir blogio. O kara
lius Jogaila - Dievo karalystėje
tvirtai įsitvirtinęs kovotojas už gė
rį. “Dlugošas laikosi šio šablono
net tada, kai jo turima šaltinių me
džiaga liudija visai ką kitą” - nuro
do autorius.

V. Dimas
Švėnas Ekdahlas. Jono Dlugošo
“Prūsų vėliavos” - Žalgirio mūšio
šaltinis. 278 psl. Spalvotos ilius
tracijos.
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KIEKUIENAS “MINOLTOS”
KLIENTAS VAA KARALIUS
“Minoltos” firmai reklamos nereikia. Ją žino kiekvienoje šalyje. Šiuo metu “Minolta” yra
pasaulinis vizualinės kokybės lyderis. Ši japoną firma yra pirmoji, gavusi JAV Vizualinės
Komunikacijos Kongreso apdovanojimą už geriausią kopijavimo aparatą.
Šių metų pradžioje “Minolta”
įsteigė savo atstovybę Lietuvoje “Minolta Trading Baltia”. Kaip prisi
mena generalinis direktorius Antanas
Levickas, darbas prasidėjo nuo ap
griuvusių patalpų ir iš namų atsineštų
kėdžių. Dabar fir ma turi ne tik jaukų
ofisą ir parduotuvę, bet ir daugybę
savo atstovų didžiuosiuose Lietuvos
miestuose bei Estijoje, Latvijoje, Ka
liningrado srityje. Šiandien “Minolta
Trading Baltia” gali pasiūlyti 14
modelių kopijavimo aparatus, kurių
kainos svyruoja nuo 1,5 iki 50 tūks
tančių dolerių. Taip pat 4 modelių
faksus, netgi patį moderniausią lazetinį, kuris kopijavimui naudoja pa
prastą popierių. Firma siūlo ir 5 mo
delių lazerinius printerius, kainuo
jančius 1.700-3.500 dolerių. Moder
niausių spausdintuvų atmintyje telpa
iki 10 MB informacijos. Kompiu
teriais “Minolta Trading Baltia” ne
prekiauja, tačiau yra sudariusi sutartis
su kompiuterinėmis firmomis dėl
kompleksinių užsakymų.
Pati didžiausia iš čia siūlomų
prekių įvairovė - fotoaparatų skyriu
je. Mėgėjai gali rinktis norimą apa
ratą iš 7 modelių, profesionalai - iš 10
modelių. Kainos taip pat atitinka
įvairaus storumo pinigines: nuo 40
iki 2000 dolerių.
Be to, “Minolta Trading Baltia”
suteikta išimtinė teisė prekiauti auto
mobiliais “Mazda”. Šiandien čia gali
ma įsigyti “Mazda 323” (1992 m.
laida, 10.900 dolerių kainuoja auto
mobilis su benzinu, 13.000 dolerių dyzelinis) ir mikroautobusą “Mazda
E 2200”. Šios mašinos, specialiai pri
taikytos Lietuvos sąlygoms, yra gana
populiarios: per mėnesį vidutiniškai
parduodama apie 20 automobilių.
Kaip sako firmos “Minolta Tra
ding Baltia” darbuotojai, jiems ne
reikalinga vienadienė šlovė. Svar
biausia - išsaugoti gerą firmos vardą.
O tam pasitarnauja ne tik produkcijos

A tsi

ų

kokybė, bet ir visapusiškas servisas.
Aukštos kvalifikacijos darbuotojai
atlieka techninio aptarnavimo darbus
per 24 valandas Vilniuje ir- per 3 pa
ras kituose Lietuvos miestuose. Tam
tikslui yra nuolat paruoštos 5 mašinos
ir- 6 tarnautojai. Savo produkcijai fir
ma duoda metų garantijos terminą.
Jei per tą laikotarpį gaminys sugenda,
firma remonto išlaidas prisiima savo
sąskaiton. Nors labai dažnai, kaip sa
ko firmos darbuotojas J. Buinauskas,
kalti būna patys aparatūros naudoto
jai (savo nuožiūra perstatinėja' tech
niką, bando iš naujo ją pajungti,
išvalyti, “patobulinti”), “Minolta”
laikosi nuostatos, kad klientas visada
teisus. Jų kredo: “Klientas - kara
lius”.
Pasibaigus garantijos terminui,
firma su savo klientais sudaro tech
ninio aptarnavimo sutartis. Kai gedi
mo neįmanoma pašalinti vietoje, su
gedęs aparatas keičiamas nauju. Tuo
ši firma ir skiriasi nuo kitų, lyg grybų
po lietaus Lietuvoje pridygusių firmų

s t a paminėt/

Gintautas Surgailis. LIETUVOS
KARIUOMENĖS VADAI. 192
psl.
Tai įvairiu laiku vadovavusių Lie
tuvos kariuomenei aštuonių Nepri
klausomos Lietuvos karininkų išsa
mūs gyvenimo aprašymai. Skaity
tojai susipažins su Lietuvos kariuo
menės vadais, generolais S. Žukaus
ku, P. Liatuku, J. Galvydžiu-Bykausku, J. Kraucevičiumi, J. Stanaičiu, S.
Raštikiu, V. Vitkausku, pulkininku
K. Žuku. Visų jų gyvenimas glau
džiai susipynęs su Lietuvos istorija,
kdžiaugsmingais ir skaudžiais jos
puslapiais. Knyga iliustruota doku
mentinės fotografijos medžiaga.
Viržių vasara. 11 knyga. 174 psl.
Šiame literatų klubo “Gimtinė”
leidinyje pateikiamas prozos kūri-

nėlių rinkinys. Jis skiriamas vi
siems norm tiems atsipalaiduoti nuo
ilgų varginančių romanų ir besi
domintiems naujai kylančiais rašy
tojais Lietuvoje. Apsakymų, trum
pučių miniatiūrų, vaizdelių autoriai
čia tik pradeda, įsibėgėja. “Kiek
viena knyga yra žingsnis, po kurio
gali kilti noras žengti ir dar vieną
žingsnį” - rašoma leidinio prakal
boje. Ši knyga - nuoširdus pra
dedančiųjų literatų pokalbis su
skaitytoju, noras išsisakyti, pažinti
tuo pačiu save ir kitus, ir gal tai
vieno talento blyksnis?
Lithuania in 1991. Edited by
Algimantas P. Taškūnas. 160 p.
Australijoje išleista knyga anglų
kalba pasakoja apie lemtinguosius
Lietuvai 1991 metus. Pirmieji pus-

KETURIOLIKA JONO PAULIAUS II
VALDYMO METU
. Spalio 16 d. sukako 14 metų nuo
Jono Pauliaus 11 Karolio Wojtylos
išrinkimo popiežium.
Buvo 1978 metų spalio šešiolik
tosios vėlyvas popietis, kai kardino
las Pericle Felicis, pasirodęs šv. Petro
bazilikos balkone aikštėje susirinku
siai dviejų šimtų tūkstančių žmonių
miniai pranešė: “Habemus papam”
(turime popiežių) ir pasakė išrinkto
naujojo Katalikų Bažnyčios vadovo
pavardę: Wojtyla. Po pusvalandžio
tame pačiame balkone pasirodė ir
naujasis šv. Tėvas. Į itališkai ištartą
Karolio Wojtylos sveikinimą “Garbė
Jėzui Kristui”, Romos tikinčiųjų mi-

nia sureagavo karštais plojimais ir
džiaugsmo proveržiu. Jonas Paulius
II, tuomet šv. Petro aikštėje naujojo
popiežiaus laukusiai miniai pasakė:
“Brangūs broliai ir seserys. Dar visi
liūdime dėl mūsų brangiojo popie
žiaus Jono Pauliaus 1 mirties, o štai
garbieji kardinolai pašaukė naująjį
Romos vyskupą. Jį pašaukė iš tolimo
krašto. Tolimo, o kartu ir artimo, dėl
to paties tikėjimo ir krikščioniškosios
tradicijos bendrumo”.
Jono Pauliaus 11 išrinkimo metinių
proga, popiežiui, jo asmenybei ir
veiklai daug vietos skyrė Vatikano
dienraštis “L’Osservatore Romano”.

firmelių, kad
pirkėjui gali ga
rantuoti ne tik
aukščiausią pre
kės kokybę, bet
ir nuolatinę jos
priežiūrą, opera
tyvų servisą.
“Minolta Tra
ding
Baltia”
dirba 27 tarnau
tojai. Visų jų
tikslas - ne kuo
greičiau “iškišti”
prekę, o deramai
atstovauti “Mi
neitos” vardui. Siūlydama Lietuvos
vartotojams pasaulinį pripažinimą
pelniusią produkciją, firma nesiekia
paprasčiausio pasipelnymo. “Minolta
Trading Baltia” tiesia pagalbos ran
ką: per patikimą aptarnavimą, grei
tesnį informacijos apdorojimą ir
aukščiausios vizualinės kokybės in
formacijos pateikimą Lietuvos eko
nomika galės greičiau integruotis į

lapiai supažindina su trumpai iš
dėstyta Lietuvos istorija nuo Min
daugo karūnavimo iki pat sovie
tinės armijos okupavimo mūsų am
žiuje. Pateikiamos lentelės - pagrin
diniai duomenys apie Lietuvą, 1991
ra. chronologine tvarka išdėstyti
įvykiai. Visa knyga sukomponuota
iš atskirų užsienio autorių bei
Lietuvos politinių ir kultūros vei
kėjų straipsnių liečiančių Lietuvą
politiniu, ekonominiu, kultūriniu
aspektais, jos situacija 1991 metais.
Lietuva, ypač užsienio skaitytojui,
čia iškyla iš istorijos užmaršties
kaip pilnavertė valstybė - su savo
išsaugotomis tradicijomis, papro
čiais, savo negalėmis ir vargais, su
nepaprastai dideliu pasiryžimu
kovoti, nugalėti ir sugrįžti į norma
lią civilizuoto pasaulio tautų šeimą.
Labai geros kokybės leidinys, gau
siai iliustruotas fotonuotraukomis.
Paruošė V. Dimas

Tarp kitų, spausdinamas Tikėjimo
Mokslo kongregacijos prefekto kar
dinolo Josefo Ratzingerio straipsnis
“Marijos Popiežius, Ištikimas Vati
kano II Susirinkimo nutarimų vykdy
tojas”. Jau nuo pat pirmosios viešos
naujojo popiežiaus kalbos buvo aiš
ku, - rašo kardinolas Ratzingeris, kad Susirinkimo dvasia ir tikslai bus
pagrindinis Jono Pauliaus II mokymo
ir veiklos dėmuo. Popiežiaus nueitas
kelias, jo, kaip mokytojo ir kaip kuni
go veikla, jo - vyskupo ir popiežiaus
tarnystė telkiasi prie vieno didžiojo
uždavinio: eiti Vatikano II Susirin
kimo nužymėtu keliu ir tuo pačiu
keliu vesti visą Bažnyčią.

VAT. R.

pasaulinę rinką, o tuo pačiu u pirkti
daugiau "Minoltos” produkcijos.
Marija Kazilionytė

Jono Staselio nuotraukose; "Mis
Lietuva-92" Rasa Kukenytė rekla
muoja "Minoltos" produkciją (vir
šuje); "Minoltos" vadovai Lietuvoje
(apačioje).

DIDĖJANTI PASAULIO
ŠEIMA
Dabar pasaulyje yra 5,5 milijardo
žmonių, iki 2025 metų jų gali būti 8,5
milijardo.
1985-1990 metais Afrikoje (ten yra
12 proc. pasaulio gyventojų) kasmet
žmonių padaugėdavo po 2,99 proc.,
(Kenijoje - net 3,58 proc.).
Pietų Amerikos gyventojų - jie taip
pat sudaro 12 proc. pasaulio žmonių kasmet padaugėja 2,01 proc.
Azijoje, kuriai tenka 59 proc. pa
saulio gyventojų, prieaugis buvo 1,87
proc. per metus.
Europoje ir Amerikoje per nuro
dytą laikotarpį užregistruotas prieau
gis nežymus - atitinkamai 0,25 ir 0,81
proc.
JAV gyventojų biuro duomenimis,
dabar Europoje (išskyrus buvusią
SSSR ir Turkiją) yra 511 mln. gyven
tojų. Šiaurės Europoje (Skandinavijos
šalys, Pabaltijys, Didžioji Britanija,
Airija ir kitos) - 92,8 mln., Vakarų Eu
ropoje (Vokietija, Prancūzija, Belgija
ir kt.) - 178 mln., Rytų Europoje - 97
mln., Pietų Europoje - (Graikija, Is
panija, Italija, buvusi Jugoslavija) 144 mln. Buvusiose sovietinėse res
publikose gyvena 67 mln. žmonių,
Rusijoje - 149,3 mln.
Europoje vidutiniškai 20 proc. gy
ventojų jaunesni negu 15 metų, o 14
proc. - vyresni negu 64 metų. “Jau
niausi” gyventojai šiose šalyse: Airi
joje šis santykis 27 proc. - 11 proc. Is
landijoje 26-11, buvusioje Jugoslavi
joje: Bosnijoje ir Hercegovinoje 28-6,
Makedonijoje 29-7, Juodkalnijoje 279, Moldovoje 28-8.
Patys “seniausi” - Austrijos (17
proc. jaunų ir 15 proc. pagyvenusių),
gyventojai.
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NUOMONĖS

SPORTAS

KOKS BUS
SEIMAS?
Lietuvos rinkėjai, atidavę daugiau
sia balsų LDDP arba kaip daugelis va
dino - buvusiųjų komunistų partijai,
pamokė ir atkeršijo Sąjūdžiui už jo pa
darytas klaidas, aroganciją, nesiskai
tymą su politiniais oponentais. Jie at
keršijo ir Vytautui Landsbergiui, kurį
pastaruoju metu terėmė vos 30% Lie
tuvos gyventojų. Daug kas juo nusi
vylė arba tiesiog nesuprato Sąjūdžio
Garbės pirmininko vykdomos politi
kos. Pagaliau žmonės atsikeršijo sau
už savo pačių naivų tikėjimą, kad iš
rinkus naują valdžią, paskelbus ne
priklausomybę, be didelių sunkumų
bei radikalių permainų greit ateis va
karietiškas gyvenimas.
Žinoma, ne V. Landsbergio klai
dos - kas jų nedaro, o sunki
ekonominė padėtis, nuolat blogėjan
čios žmonių gyvenimo sąlygos
nulėmė LDDP pergalę. Būtent dėl
katastrofiškos Lietuvos ūkio padėties
A. Brazausko vadovaujamos LDDP
laukia pats sunkiausias išbandymas
per visą nepriklausomybės laikotarpį.
Deja, ne visi šios partijos gerbėjai
ir jos nariai parlamentarai gerai su
pranta susiklosčiusią politinę ir eko
nominę padėtį Lietuvoje ir- vargu bau,
kas iš tos partijos vadovų mato išeitį.
Kol kas vyrauja pasitenkinimas, kurio
negali nuslėpti ne tik šios partijos eili
niai, bet ir dalis kairiųjų pažiūrų in
teligentų, aktyviai bendradarbiaujan 
čių spaudoje. Salia pasitenkinimo gir
disi ir revanšo gaidelių iš ortodoksų
komunistų, kurių ne taip jau maža da
bartinėje LDDP. Aukščiausiosios
Tarybos kuluaruose aktyvesni LDDP
frakcijos nariai vis garsiau kalba apie
A. Skučo vadovaujamo Aukščiausios
Tarybos Apsaugos skyriaus likvi
davimą ar jo sumažinimą bei pri
jungimą prie Vidaus reikalų ministeri
jos. Matyt, nebus paliktas ramybėje
Lietuvos Saugumo departamentas,
greit bus imtasi KGB veiklai tirti
komisijos perorganizavimo ir kitų
panašių dalykų, keliančių įtampą tarp
LDDP daugumos Seime ir gana
stiprios Sąjūdžio opozicijos.
LDDP turės praeiti gerą politinės
kovos, būnant pozicijoje ir atsakant už
viską, kas vyksta Llietuvoje, mokyklą.

Ji konkrečiais darbais, stiprinant Lie
tuvos valstybę, gerinant žmonių gy
venimą, ieškant kompromisų su opo
zicinėmis jėgomis privalės įrodyti, jog
iš tikrųjų yra ne Lietuvos komunistų
partijos paveldėtoja, o naujo tipo kai
rioji politinė jėga. Tai padaryti nebus
lengva jau vien dėl to, kad naujieji
partijos nariai, kurių neriša komu
nistinė praeitis, sudalo vos apie 7% iš
15.000 ’ DDP narių. Ir ypač dėl to,
kad daugelis pažadų, sklidusių iš
LDDP kandidatų į Seimą lūpų, dėl ob
jektyviai blogėjančios ekonominės pa
dėties atsigręš kaip priekaištas jiems.
LDDP frakcijos darbą Seime ge
rokai apsunkins veteranų, perkopusių
70 metų, bagažas. Dėl šios ir dėl kitų
priežasčių LDDP, priiimant sprendi
mus, gali paprasčiausiai neturėti dau
gumos. Juk dabar-, patvirtinus Konsti
tuciją, įstatymams priimti nereikės
kvorumo. Užteks plenarinius posė
džius aktyviau lankyti Sąjūdžio koali
cijai, jau turinčiai parlamentinių
debatų patyrimą ir LDDP dauguma
bematant ištirps.
Be abejo, labai sunku bus. apsi
prasti V. Landsbergiui su opozicijos
lyderio vaidmeniu. Tačiau tokiu jis su
gebėjo būti prieš trejetą metų nuolat
spausdamas A. Brazausko vadovauja
mus komunistus į kampą, reikalauda
mas vis naujų ir didesnių žingsnių ke
lyje į nepriklausomybę nuo Maskvos.
Betgi tuomet jo komandoje buvo vos
ne visas per pastaruosius trejetą metų
susiformavęs Lietuvos politinis elitas,
įskaitant nemaža LKP reformatorių,
tapusių liberalais, centristais arba ašt
riais kritikais ir didžiausiais antilandsbergininkais.
Dabartinė Vytauto Landsbergio
komanda Seime yra aiškiai silpnesnė,
tačiau žymiai drausmingesnė ir iš
tikimesnė jam. Politinėje kovoje ne vi
sada lemia gausa ir proto intelektas.
Pastarojo tikrai netrūko Liberalų bei
Centro frakcijoms buvusioje Aukš
čiausioje Taryboje. Tačiau Lietuvos
rinkėjai šiuose rinkimuose jau rinko
ne protus ir ne asmenybes kaip 1990
m. vasarį, o dvi pačias stipriausias
politines jėgas ir jų vadovus.
Dar gana anksti teigti, jog ryškus

LAIŠKAI KE (D AKTO KIUI
Esu 51 metų amžiaus, kaunietis.
Daugiau kaip 35 metus domiuosi
filatelija, renku pašto ženklus. Tai
mano hobis, ir smulkus biznis.
Manau, jog daugelis užsienyje
gyvenančių lietuvių dabar susido
mėjo ir lietuviškais pašto ženklais,
specialiais antspaudais bei Lietuvos
pašto leidžiamais vokais. Na, 'o infor
macijos, manau, Jūs gaunat tik mini
mumą. Štai ir nutariau parašyti bei
pasiūlyti “Europos Lietuviui” savo
paslaugas. Galėčiau reguliariai siųsti
informaciją apie naują Lietuvos pašto
produkciją, siųsti pačias ženklų nau
jienas iš kurių galėtumėt daryti fo
tokopijas bei talpinti “Europos Lie
tuvyje”. Bet turbūt būtų tikslingiau
siai įvesti atskirą “Kolekcionieriaus
kampelį”, kuriame be paskutiniųjų
laidų būtų galima duoti visą Lietuvos
pašto laidų apžvalgą nuo 1990 metų.
Manau, kad tokia medžiaga gerai
padėtų populiarinti Lietuvos vardą
net ir tarp kitataučių, nes straipsnių
apie filateliją Lietuvoje yra nedaug.
Aš jau bendradarbiauju su Vo
kietijos “Sammler-Express ”, ame
rikiečių “Linn’s Stamps News” ir
“Stamp Collector”, Kanados “Canadien Stamps News”.
Gaila, jog į rankas man anksčiau
nepapuolė Jūsų adresas. Šių metų
liepos pabaigoje ir- iki rugpjūčio vidu
rio viešėjau pas savo pažįstamą anglę

Doncaster’yje, keturias dienas pralei
dau Londone.
Vytis Vabalas

"E.L.” Pirmyn, pone Vyti. “Eu
ropos lietuvis” laukia Jūsų žinių apie
Lietuvos pašto ženklus. Mielai spaus
dinsime ir kitų filatelistų straipsnius.

“Europos Lietuvis” turėtų opti
maliai išspręsti problemą, kaip
pateisinti tikslus, užkoduotus pačia
me leidinio pavadinime - atspindėti
visos Europos, o pagal išgales ir vi
so pasaulio lietuvių gyvenimą, t. y.
būtų visos tautos, nesvarbu, kur jos
atstovai gyventų, vienybės prie
monė.
Manau, jog šitai įmanoma koor
dinuojant informaciją iš visų lietu
vių bendruomenių atskirose šalyse,
gal šiek tiek daugiau, bet ne dau
giausiai, publikuojant informacijas
iš Lietuvos, nes gresia pavojus pa
virsti informacija tik Europoje ar
pasaulyje gyvenantiems lietuviams.
Tam, kad surinktumėte informa
ciją iš Lietuvių bendruomenių,
reiktų, kad redakcijoje dirbtų žmo
gus, turintis ryšį su visomis pasau
lio (pirmiausia Europos) lietuvių
bendruomenėmis ir potencialiais
korespondentais iš jų tarpo. Jis
rinktų, koordinuotų iš jų gaunamą

VILNIAUS “STATYBA” ir
KAUNO “ŽALGIRIS
išvyko į Ameriką

Buvęs Aukščiausiosios Tarybos deputatas V. Plečkaitis tarp kolegų antras iš
dešinės.
V. Dargio nuotr.
dviejų politinių jėgų pasirinkimas: iš
vienos pusės LDDP, iš kitos - Sąjūdis,
tai dvipartinės sistemos formavimosi
Lietuvoje pradžia. Tuo labiau, kad
Seime turi savo atstovus Krikščionys
demokratai ir Socialdemokratai. Abi
šios partijos tapo parlamentinėmis,
perkopusios 4% ribą ir tai, be abejo,
didelis šių, iš tikrųjų naujų politinių
jėgų, laimėjimas. Krikščionių demo
kratų ir socialdemokratų įsitvirtinimas
Seime - tai ir prieškarinės (iki 1976 m.
perversmo) daugpartinės sistemos
teigiama tąsa. Tai ir posūkis į Vakar ų
Europos demokratijas, kuriose vyrauja
Krikdemų ir Socdemų konkurencija.
Krikščionys demokratai, be abejo,
bus koalicijoje su Sąjūdžiu. Tai ku
riam laikui gali stabdyti šios partijos,
kaip atskiros politinės jėgos, vysty
mąsi. Tačiau drąsiai galima teigti, kad
ši partija, turėdama pastovią Lietuvos
Katalikų bažnyčios paramą, ilgam
pakeis Sąjūdį ir taps viena stipriausių
Lietuvos dešiniųjų partija. Būtent
tokia ji reikalinga tolimesniam Lietu
vos demokratijos plėtojimui.
Komplikuotesnė yra Socialdemo
kratų padėtis. Gavę 6% Lietuvos rin
kėjų paramą ir keletą vietų Seime, jie
tarsi įgavo tvirtesnį pamatą po ko
jomis tolimesniam vystymuisi. Tačiau
ji kol kas negalės daryti didesnės
įtakos nei Seime, nei Lietuvos gyveni
me. Socialdemokratams bus sunku
išlaikyti LDDP spaudimą ir gundy
mus, bus sunkiau konkuruoti tarp
tautinėje arenoje. LDDP visomis išga
lėmis sieks įrodyti savo social
demokratinį pobūdį, gauti Socintemo
pripažinimą. Lietuvos socialdemo
kratams, matyt, bus labai svarbu iki
kitų rinkimų sukurti tvirtesnes struk
tūros vietose - jos kol kas tėra tik
didesniuose miestuose, išlikti savaran
kiška politine jėga, teikiančia stabilu

mo Seimo darbui, siūlančia Lietuvos
visuomenei trečiąjį - centristinį vysty
mosi kelią.
Dar sunkesnis išbandymas laukia
Liberalų sąjungos, kuri nesugebėjo
tinkamai pasirengti rinkimams, nesu
prato žmonių poreikių, tapo labiau
teorinių diskusijų, o ne partinės veik
los organizacija.
Visiškai nepasiteisino Centro ju
dėjimo, bandžiusio tapti partija, prieš
rinkiminės krikštynos. Nežinota ar
pamiršta, jog ne pavienėmis asme
nybėmis, o partinėmis stuktūromis
gali gyvuoti politinė organizacija. Tas
pats pasakytina apie Tautos pažangos
judėjimą, parlamente iš esmės buvusiu
antilandsbergistiniu klubu.
Pabaigai norėtųsi pasakyti keletą
gerų žodžių apie buvusią Aukščiau
siąją Tarybą ir jos deputatus visuo
tinės pagiežos ir neigiamų vertinimų
fone. Vis dėlto jie išstovėjo, pergy
venę ne vieną kraupią naktį, kai mir
ties šešėliai buvo užgožę gyvenimo
vilties blyksnius, jie paskelbė Nepri
klausomos Lietuvos atkūrimą, jie iš
tvėrė tankų bei OMONO būrių grąsinimus, jie tapo Lietuvos piliečiais pa
silikdami žmonėmis. Aukščiausioji
Taryba lemtingame posūkyje iš ver
govės į laisvę, iš sovietinės respub
likos statuso į nepriklausomą valstybę,
perėjime iš homosovietinės bei visuo
tinės prievartos į pilietinę ir demo
kratinę visuomenę atliko pagrindinio
variklio vaidmenį ir padėjo pamatus,
ant kurių Pirmasis pokarinis neprik
lausomos Lietuvos Respublikos Sei
mas statys namus savo valstybės pilie
čiams. Tebūnie jie saugūs ir svetingi
kiekvienam, nepaisant jo kilmės, iš
silavinimo, turtinės padėties. Tebūnie
tokie, kuriuose norėtųsi gyventi.

/užsakomą/ informaciją, ir nuo jo
veiklos bei profesionalumo pri
klausytų, kaip laikraščio puslapiuo
se atsispindėtų Lietuvių gyvenimas
Europoje ir pasaulyje.
Informaciją iš Lietuvos taip Pat
reiktų kruopščiai atrinkti. Kadangi
“Europos Lietuvis” - savaitraštis,
operatyvioji informacija beveik ne
įmanoma, jį aplenks visi laikraščiai
todėl reiktų pasitenkinti tos savaitės
aktualiausių informacijų blokais,
apžvalgomis, o daugiausia dėmesio
skirti iš Lietuvos nesenstančiai
medžiagai, kuri turėtų būti parengta
daugiau užsienio lietuviams: politi
ka, ekonomika, kultūra, ypač kul
tūra, menas, istorija ir t. t., viskas,
kas praturtintų žinojimu apie tėvų
šalį užsienio lietuvius.
Manau, kad laikraščio popu
liarumui nepakenktų, jeigu dalis
tikslinės informacijos būtų skelbia
ma anglų ar vokiečių kalbomis
(tiems lietuvių kilmės žmonėms,
kurie jau nemoka tėvų kalbos).

veldą, sunaikintus dvarų meno turtus,
nugriautus koplytstulpius, sandėliais
paverstas šventoves. Lietuvis per
anuos metus turėjo su viskuo taikytis,
gūžtis, nepolemizuoti, neskaityti J.
Aisčio ir- B. Brazdžionio. Mokytojas
neturėjo teisės užeiti į bažnyčią.
Viešas bauginimas ir viešas pas
merkimas. Kiekvieną pilietį žalojo ir
naikino. Tai ryšku ir šiandien. Mane
stebina politikų nepakantumas,
etikečių klijavimas kitaminčiams. Tai
slogūs socializmo reliktai.
Gražūs laukai, didelės bandos,
plytų pastatai - tai turisto žvilgsnis
per automobilio langą. Turistas daž
nai apsigauna ir- yra apgaunamas. Vi
suomet siūlytina stabtelėti ir su kai
mo žmogumi pašnekėti. Pažvelgti į
jo ašarotas airis, palaikyti rankoje
reumato išsukinėtus pirštus, pakalbėti
apie kultūrą, pasamprotauti apie val
džią. Nuodėmės atleidimas - viena, o
nusikaltimo įvertinimas - kita. Tai
skirtingos premisos. Komunistai bu
vę ir esantys, (be abejonės, mažuma),
ne nuodėmėmis aptekę, o susaistyti
žiauriais nusikaltimų ryšiais. To pa
miršti negalima. Kaltės atleidžiamos
klydusiems, o nusikaltusieji? Tegul
laukia įstatymo kuris tars savo ištar
mės žodį. Po to - naujo pastato staty
ba ir laisvo žmogaus kūrimas. Ne
kerštas turi lydėti laisvėjančias tautas,
o humanistiškas požiūris į tiesos ka
ralystę, kurioje gyvenimas bus ne
rožėmis klotas.
Aleksandras Sidlauskas

Romualdas Neimantas

"LIETUVA IS TOLI IR ARTT’
(“Europos lietuvis”Nr. 40)
Sutikdamas su daugeliu dr. A.
Mauragio pastebėjimų, ryžtuosi kai
ką patikslinti, kai kuo paprieštarauti.
Nekalbėsiu apie tremtį ir žudynes, tai
perdėm gerai visiems žinoma. Kal
bėti noriu apie sugriautą kultūros pa

Vytautas Plečkaitis

Buvęs Š. Marčiulionio klubas lap
kričio 10 d. išskrido į JAV, kur sužais
nemažai rungtynių su koledžų’ko
mandomis. Vilniečiai į Ameriką pa
lydėti skeptiškai. Išvykus į JAV stu
dijuoti Barselonos olimpiados prizi
ninkui A. Pazdrazdžiui, komanda
pralaimėjo ne tik Kauno “Žalgiriui”,
bet ir Kauno “Drobei” ir net “Žal
girio” dubleriams, už kuriuos žaidžia
17 m. ir 213 cm ūgio Ž. Ilgauskas.
Vilniečiai turi tik 3 taškus po 7 rung
tynių ir užima tik penktą vietą.-Ko
mandos vyr. treneris R. Endrijaitis
tikisi, kad Amerikoje “Statybą” su
stiprins šilutiškis M. Timinškas ir vil
nietis G. Aidietis, bet aišku, jog šian
dien krepšinis Vihriuje merdi.
Kauno “Žalgiris”, Lietuvos čem
pionato lyderis, taip pat išvyko-į
JAV, kur sužais 11 rungtynių su pie
tinių valstijų studentų komandomis.

LIETUVOS KREPŠINIO
AUKŠČIAUSIOJE LYGOJE
Sužaidus po 6-7 rungtynes situaci
ja turnyrinėje lentelėje yra tokia:
1. Kauno “Žalgiris-1”
2. Kauno “Atletas”
3. Kauno “Drobė”
4. Kauno “Žalgiris-2”
5. Vilniaus “Statyba”
6. Šilutės “Šilutė”
7. Panevėžio
“Lietkabelis”
8. Viečiūnų “Drobė”

6
7
7
7
7
6

6
5
4
4
3
2

7
7

2
1

L. RONCHETT1 TURNYRE
Vilniaus “Lietuvos telekomo”
krepšininkės turnyro aštunfinalyje
žais su Poznanės “GKS Olimpia”
(Lenkija), Parmos “Basket Parma
Primiric” (Italija) ir Atėnų (Graikija)
klubais.

KURIAMA
“BALTIC BASKET’ LYGA
Lietuvos komandų nepatenkina
“Profbasket” krepšinio lyga, kur
žaidžia buvusių sovietinių respublikų
komandos. Todėl kartu su latviais ir
estais nutaria įkurti 9 komandų “Bal
tre basket” lygą. Joje planuoja žaisti
“Žalgiris”, “Atletas”, “Statyba”, Ry
gos “Broceni”, “Bronus” ir “Adaži”,
Talino “Asto”, Tartu “Universitet” ir
Talino “Kalev”. Varžybos turėtų
prasidėti rudenį.
******
Vilniaus “Litamicus” moterų ran
kinio komandos žaidėja Žana Grigorovič išskrido labandyti laimę Turki
jos čempionate. Ją pakvietė Izmyro
rankinio komanda, antra pagal stip
rumą savo šalyje. Sąlygos - ne ka
rališkos (išlaikymas ir 200 dolerių
mėnesinė alga), bet vis šis tas, tuo la
biau kad Žana nepriklauso prie ge
riausių Lietuvos rankininkių.
******
- Mes neturime lėšų finansuoti
sportininkų pasirengimo olimpinėms
žaidynėms, - kalbėjo praėjusios sa
vaitės spaudos konferencijoje LTOK
prezidentas Artūras Poviliūnas. Galime tik patvirtinti olimpines rink
tines, aprūpinti jas olimpine apranga
ir nuvežti į olimpines žaidynes.
******
Laisvidas Jankevičius rezultaty
viausių Vokietijos aukščiausios lygos
čempionato žaidėjų sąraše pakilo į 11
vietą. Per septynerias rungtynes jis
pelnė 35 (2 iš 7 m) įvarčius. Lais
vidas atstovauja Magdeburgo SC ko
mandai, kuri po septynerių rungtynių
buvo devintoje vietoje (iš viso daly
vauja 18 komandų). Praėjusią savaitę
L. Jankevičius pateko į čempionato
“savaitės komandą”, kurion išren
kami septyni labiausiai pasižymėję
rankininkai.
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VALSTYBĖ IR KATA LIKYBĖS CENTRAS
Bet kuriam pasaulio katalikui Vatikanas šiandien reiškia
Bažnyčios sostinę. Vatikane stovi svarbiausia katalikybės
šventovė - šventojo Petro bazilika, Vatikane reziduoja
Popiežius, Vatikane vyksta visa organizacinė Apaštalų Sosto
veikla. Italijoje Vatikanas turi atskiros valstybės statusą.
Nedidelis, 44 hektarą dydžio plotas yra nuo Italijos ir Romos
miesto savivaldybės atskirtas, turi savo sieną, kurią kontro
liuoja šveicarų gvardija, savo paštą, telefono tarnybą.
Atvykę į Romą turistai gali
nevaržomai susipažinti su kai ku
riom Vatikane esančiom įžymy
bėm, aplankyti šventojo Petro bazi
liką, apžiūrėti turtingus Vatikano
muziejų rinkinius. Bet norintiems
patekti į Popiežių rūmus, į Vati
kano biblioteką, į Vatikano admi
nistracinius padalinius, būtina iš
sirūpinti specialų leidimą. Forma
lumai yra, bet jie mažesni negu
patenkant į bet kurią kitą valstybę.
Šiuo metu Vatikano-valstybės bu
vimas ir katalikybės centras Vati
kane atrodo lyg ir savaime supran
tami. Bet kaip atsitiko, kad di
džiulio katalikiško pasaulio centras
atsidūrė būtent Vatikane?
Svarbiausias Vatikano pastatas Šventojo Petro bazilika, pastatyta
ant apaštalo kapo. Iš istorijos ži
nome, kad Petras buvo nukryžiuo
tas Romoje, Nerono valdymo lai
kais, tuoj po garsiojo Romos gais
ro. Petras buvo nukankintas ant
Vatikano kalvos buvusiame Nerono
cirke ir palaidotas šalia buvusiose
kapinėse. Tuoj po Nerono mirties
cirkas buvo apleistas, bet jame sto
vėjęs obeliskas išliko per šimt
mečius ir 1586 metais popiežius
Sikstas penktasis perkėlė jį į Šven
tojo Petro aikštę. Gi senosios Ro
mos laikais Nerono cirką palaips
niui užėmė kapai. Imperatorius
Konstantinas apie 320 metus ant
apaštalo Petro kapo pastatė bazi
likų. Romėniškų kapų ir pirmosios
bazilikos liekanas šiandien galima
pamatyti, nusileidus į dabartinės
švento Petro bazilikos požemį.
Archeologiniai kasinėjimai taip pat
parodė, kad ant apaštalo Petro kapo
dar iki bazilikos pastatymo jau
buvo kuklus, pirmųjų krikščionių
pastatytas mauzoliejus. Impera
toriaus Konstantino pastatyta bazi
lika stovėjo šimtmečius, tiesa, pare
montuojama ir kiek perstatoma.
Šešioliktajame amžiuje popiežius
Julijus II nusprendė iš pagrindų
atnaujinti senąją baziliką ir pradėjo
dabartinės šventovės statybą. At
naujinimo darbai užtruko beveik
šimtą metų ir buvo pastatyta ne tik
nauja bazilika, bet ir didžiulė, de
šimtis tūkstančių žmonių talpinanti

aikštė, apsupta didingos kolonados.
Šiame perstatyme dalyvavo di
džiausi to meto dailininkai ir ar
chitektai. Baziliką projektavo Mikelangelas ir Maderna, aikštę Beminis.
Popiežių rezidencija toli gražu
ne visą laiką buvo Vatikane - vidur
amžiais popiežiai dažnai gyvenda
vo kuriame nors Italijos mieste savo nuosavybėje. Mat viduram
žiais popiežiai buvo ne tik dvasi
niai, bet ir pasaulietiniai valdovai.
Romos vyskupas, kaip ir kiti feo
dalai, turėjo savo valdų, kurios tai
plėsdavosi, tai mažėdavo. Popie
žiaus valstybė viduriniaisias am
žiais užėmė didelį plotą. Jai tvar
kyti buvo sukurtas administracinis
aparatas, kuriam vadovavo kardino
lai. Tai buvo tolimi dabartinių
Vatikano kongregacijų ir komisijų
prototipai. Bažnyčios reikalus pa
saulyje tvarkė ir prižiūrėjo po
piežiaus kurija. Santykius su pa
sauliniais valdovais vykdė diplo
matinė tarnyba. Popiežius reziduo
davo tai Laterane, tai kurioj kitoj
Romos vietoj arba keliaudavo po
Italiją. Garsi, vadinamoji Avinjono
nelaisvė - kai popiežiai jėga buvo
priversti persikelti į Prancūziją.
Avinjono nelaisvei pasibaigus - nuo
Grigaliaus XI laikų - tai yra nuo
XIV a. pabaigos, popiežiai ima re
guliariau gyventi Vatikane. Anuo
metu Vatikanas buvo įtvirtintas,
apjuostas sienų ir bokštų. Nuo XII
amžiaus ant Vatikano kalvos buvo
sodai, stovėjo popiežiaus rūmai,
kurie XVI amžiaus pradžioje buvo
perstatyti į didingą rezidenciją.
Puošdami Vatikano rūmus darba
vosi garsūs tapytojai - Angelico,
Pinturichio, Rafaelis, Mikelangelas.
Renesanso laikų popiežiai surinko
turtingą dailės kolekciją. Popiežius
Mykalojus V įkūrė Vatikano bib
lioteką, kurioje sukaupta retų rank
raščių ir leidinių.
Italijos valstybės vienijimasis
XIX amžiuje panaikino popiežiaus
valstybę, o antiklerikališkai ir antibažnytiškai nusiteikę naujosios
Italijos vadovai pavertė tuometinį
popiežių Pijų IX faktišku Vatikano
kaliniu. Galutiniai santykiai tarp

Italijos valstybės ii- Popiežiaus bu
vo įforminti 1929 metais, Laterano
sutartimi. Buvo nustatytos Vati
kano valstybės sienos, kurias gali
ma apeiti per tris ketvirčius valan
dos. Laterano sutarties pasirašymu
liovėsi egzistavusi pasaulietinė
popiežiaus valstybė, bet vis ryškiau
pradėjo matytis, kad Bažnyčia yra
dvasinis darinys, jungiantis viso
pasaulio katalikus, ir jos sienos ne
gali būti apibrėžtos geografiškai.
Vatikanas užima tiek vietos, kiek
jos pakanka administracinėms insti
tucijoms, beje, labai supapras
tėjusioms nuo popiežiaus Pauliaus
VI laikų. Šis nedidelis žemės lo
pinėlis yra gal viena labiausiai
lankomų pasaulio vietų - kasdien į
jį atvyksta įvairios delegacijos,
plūsta tūkstančiai maldininkų ir
šiaip turistų. Vatikanas liudija
Bažnyčios istoriją, Vatikanas liudi
ja ir dvasinį Bažnyčios autoritetą.
1960 metais Vatikanas buvo
įtrauktas i tarptautinį kultūrinių
vertybių, kurios turi būti ypatingai
saugomos karo atveju, sąrašą. Tai
unikalus atvejis - į sąrašą įtraukti ne
atskiri paminklai, o visa Vatikano
valstybės teritorija. Kokie Vatikano
institutai yra ypač pažymėtini savo
kultūrine verte?
Visų pirma - Vatikano bibliote
ka, kurioje saugomi unikalūs
rankraščiai ir spaudiniai. Biblioteka
yra savotiškas raštijos muziejus.
Čia saugoma apie 60 tūkstančių
tomų rankraščių, apie 100.000
atskirų rankraščių, apie 700.000
knygų ir apie 100.000 žemėlapių.
Biblioteka turi numizmatikos kabi
netą, kuriame yra išsamiausias pa
saulyje popiežių monetų ir medalių
rinkinys bei didžiulė Senovės
Romos monetų kolekcija. Yra prie
bibliotekos raižinių bei piešinių
kabinetas. Biblioteka yra atvira
mokslininkams ir jos salėse galima
sutikti istorikų, teologų, filologų iš
viso pasaulio. Vatikano biblioteka
įkurta popiežiaus .Mikalojaus V
dekretu 1475 metais.
Kita istorinė ir kultūrinė Va
tikano vertybė - Slaptasis Vatikano
archyvas. Jame surinkti Apaštalų
sosto veiklą liudijantys dokumentai
nuo XIII amžiaus, nors yra ir iš
VIII amžiaus. Popiežius Paulius V
1611-1614 metais parėdė surinkti į
vieną vietą Apaštalų sosto archy
vus. Šiuo metu jie saugomi Va
tikane, šalia Vatikano bibliotekos.
Iki praėjusio amžiaus archyvas
buvo prieinamas tik Popiežiaus
kurijos pareigūnams, bet 1881
metais popiežius Leonas XIII

LONDONAS -VILNIUS

KALĖDINIAI SIUNTINIAI!

Nuo 1992 m. rugsėjo 3 d. prasidėjo tiesioginis

savaitinis

Dėl didelio visuomenės pageidavimo siunčiame dar

susisiekimas lėktuvu
Londonas -Vilnius ir atgal.

extra TRANSPORTO MAŠINĄ
SPECIALIAI NUVEŽTI ŠVENTINIUS SIUNTINIUS
Į LIETUVĄ.

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

Siuntiniai bus pristatyti tiesiogiai adresatams.
Mokestis £1.80 už kg, įskaitant ir pristatymą į namus.

Dėl bilietų kreiptis:

Priimame nenormuoto svorio siuntinius.

Gunnel Travel Service Ltd.,
Tel.: 0206 322352

Šventiniai siuntiniai priimami iki gruodžio 10 d.
Pinigines dovanas išmokame doleriais arba svarais.

BALTIC STORES & CO.,
Z. Juras & V. Juras.
11 LONDON LANE,
Bromley, Kent, BRI 4HB, England.
Tel. 081 460 2592, Fax. 081 318 7643

Slaptąjį Vatikano archyvą atvėrė
mokslininkams. Praėjusiame šimt
metyje Vatikano archyvuose sau
gomiems dokumentams tyrinėti
daugelis pasaulio šalių Romoje
įsteigė istorinius institutus, kurie
ėmėsi publikuoti archyve sutelktą
gausią medžiagą. Prie Vatikano
archyvo veikia archyvistikos mo
kykla.
1936 metais popiežius Pijus XI
įsteigė Popiežiaus mokslų akademi
ją. Ją sudaro 70 akademikų, kuriuos
Popiežius parenka iš labiausiai
pasižymėjusių kraštų mokslininkų.
Daugiausia Popiežiaus Akademi
joje matematikų bei gamtos mokslų
atstovų. Aklademijos prezidiumas
įsikūręs Vatikano soduose.
Vatikanas turi ir savo ast
ronominę observatoriją. Jos pradžia
siekia 1578 metus, kada popiežius
Grigalius XII, reformuodamas ka
lendorių, sukvietė žymius to laiko
astronomus ir pastatė specialų
bokštą dangui stebėti. Šiuo metu
Popiežiaus astronomija, oficialiai
vadinama Popiežiaus Vatikano
observatorija, yra įsikūrusi už
Romos, Castelgandolfo. Obser
vatorija turi modernią aparatūrą ir
astrofizikos laboratoriją, bendradar
biauja su kitomis pasaulio observa
torijomis. Čia pastoviai vyksta
mokslinės konferencijos.
Vatikanas yra stambus knygų
leidybos centras. Vatikano spaus
tuvė spausdina knygas beveik vi
som pasaulio kalbom.
Minint Vatikano leidybą, būtina
prisiminti ir Vatikano dienraštį “L’Ossevatore Romano”, leidžiamą
nuo 1861 metų. Oficialioje dien
raščio dalyje publikuojamos Po
piežiaus kalbos ir Apaštalų sosto
dokumentai. Kiti dienraščio pus
lapiai skiriami visuotinės Baž
nyčios gyvenimui, šiuolaikinei re
liginei praktikai, kultūrai ir poli
tikai. Dienraštis verčiamas į daugelį
Europos kalbų - jis eina pran
cūziškai, vokiškai, angliškai, is
paniškai, lenkiškai. Nuo 1931 metų
Vatikanas turi ir savo radiją, tran
sliuojantį žinias daugiau negu
trisdešimčia pasaulio kalbų. Apie
Vatikano gyvenimą ir popiežiaus
veiklą žurnalistus informuoja Va
tikano Spaudos salė. Prie jos yra
akredituoti žurnalistai iš viso pa
saulio.
Tęsiant pasakojimą apie kul
tūrines Vatikano įžymybes daug
plačiau reikėtų apsistoti prie vieno
didžiausių pasaulyje - Vatikano
muziejaus.
VAT. R.
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KELIONĖS JŪRA Į KLAIPĖDĄ
Iš Kiel (Vokietijoje) kiekvieną antradienį išplaukia “Mercuri-I”
laivas į Klaipėdą. Priima automobilius h- autobusus. Iš Klaipėdos grįžta
į Kiel kiekvieną ketvirtadienį. Kainos: vienam asmeniui į abu galus
nuo £407 iki £593 (priklausant nuo kabinos), keliems asmenims vieno
je 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.

“Miss International” grožio ka
ralaitės rinkimuose Australijoje ka
ralaitės titulą laimėjo Sydnėjaus
universiteto studentė, 19 metų
Kersten Marise Davison.
K. M. Davison seneliai yra Li
dija ir Vytautas Juodaičiai. Kersten
Marise motina Lidija gimusi Lietu
voje.
Davisonų šeima gyvena Syd
nėjaus priemiestyje St. Yves. Kon
kurso laimėtoja įveikė kitas 48 finalistes. Jai įteikta premija - 23,000
Australijos dolerių. Kersten yra
daugiakalbė politikos mokslų stu
dentė. Laimėtojos ūgis - 178 cm.
ELR.

ITALŲ
ŽURNALISTŲ
POŽIŪRIS Į RINKIMUS
LIETUVOJE
Štai, kituose Italijos dienraščiuose
šiandien spausdinamų straipsnių apie
Lietuvą anUaštės: Krikščionių Demo
kratų partijos dienraštis “II Popolo”:
“Lietuva: pirmauja buvusieji komu
nistai”; Socialistų partijos dienraštis
“Avanti”: “Lietuva, laimi buvusi ko
munistų partija”; Italijos Demo
kratinės Kairiųjų partijos (buvusių
Italijos komunistų) organas “L’Uni
tą”: “Lietuva vėl save patiki Brazaus
kui”; katalikų dienraštis “Avvenire”:
“Lietuva nusidažo raudonai”; Romos
dienraštis “II Messaggero”: “Lietuva,
netikėtai pralaimi prezidento Lands
bergio partija”; kitas Romos dienraštis
“La Respublica”: “Buvusių komu
nistų triumfas Lietuvoje”; Milano
dienraštis “II Corriere della Sera”:
“Lietuva: pralaimėjusiųjų revanšas”;
Milano “II Giorno”: “Lietuviškojo
Gorbačiovo pergalė”; Turino dienraš
tis “La Stampa”: “Vilnius vėl pakėlė
raudonąją vėliavą”; Neapolio “II
Maitino”: “Lietuva atsigręžia į praei
tį”; Florencijos dienraštis “La Nazione”: “Laimi komunistai - Rusijos ša
lininkai” ir galop Bolonijos “II Ręsto
del Carlino” skelbia antraštę: ”Į
Lietuvą grįžta komunistai”.
VAT.R.
••••••••••••

ŽMOGAUS TEISĖS
BOSNUOJE IR KOSOVE
“Amnesty International” Londone
paskelbė komunikatą apie Bosniją ir
žmogaus teisių nepaisymą Kosovo
regione. Kaip sakoma spaudos komu
nikate, "Amnesty International" dele
gatai surinko daugybę medžiagos,
Rūdijančios apie žmogaus teisių pa
žeidimus, iš tiesioginių liudytojų - pa
bėgėlių ir buvusių sąžinės kalinių.
Atpasakojami vaikų, kurių akyse buvo
sušaudyti jų tėvai, liudijimai.
“Dėl tebesitęsiančių karo veiksmų,
- rašoma komunikate, - buvo ypač
sunku surinkti visą medžiagą apie
žmogaus teisių pažeidimus. Tikrąją
dydį vargu ar kada pavyks suvokti.
Viena aišku, kad kalbama apie siau
bingus dalykus, kuriuos reikia nedel
siant sustabdyti”.
Komunikate taip pat pažymima,
kad dabar, kai tarptautinės bendrijos
dėmesys daugiausiai sukoncentruotas
į Bosniją-Hercegoviną, iš kito buvu
sios Jugoslavijos kampo - Kosovo re
giono kasdien nesiliauja plaukę žinios
apie žmogaus teisių pažeidinėjimus:
apie areštus ir kitus Serbijos saugumo
pajėgų neleistinus veiksmus albanų
tautybės gyventojų atžvilgiu. “Am
nesty International” atkreipia tarp
tautinės bendrijos dėmesį, kad šiuo
metu vis auganti etninė įtampa tarp
serbų ir albanų, paskelbusių Kosovo
Respubliką ir atsisakiusių paklusti
serbų valdžiai, gali turėti katas
trofiškus padarinius. Neatmetama ga
limybė, kad ši įtampa gali peraugti į
kruviną konfliktą - panašų į tą, kurį
išgyvena Bosnija-Hercegovina.

VAT. R.
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Nauji prezidentai

BRADFORDAS

LI ETŲ VIS

Pagal konstituciją Billas Clintonas
perims pareigas tik sausio 20 dieną,
bet jis jau sudarinėja savo kabinetą,
duoda gaires savo politikai namie ir
užsienyje. Pasikeitus prezidentams net
ir ambasadoriai užsienyje yra pakei
čiami, taigi Billas Clintonas turės labai
daug darbo, ieškodamas naujų žmonių
pakeisti George’o Busho administra
cijos pareigūnus. Tačiau manoma, kad
gal James’as Baker’is, kuris būdamas
G. Busho užsienio reikalų ministru
(valstybės sekretoriumi) vėl bus pa
prašytas atstovauti B. Clintono admi
nistraciją Artimuosiuose Rytuose, kur
jis dideliu savo užsispyrimu ir kantru
mu pajėgė suvesti žydus į derybas. Iz
raelis yra labai susirūpinęs dėl naujo
prezidento politikos toje pasaulio da
lyje.

Vyties klubo vadovybė
lapkričio 22 d.,
sekmadienį,
rengia

EUROPE'S LITHUANIAN -- Lithuanian weekly
REGISTERED AS A NEWSPAPER AT THE POST OFFICE
Printed and published by Lithuanian Association in Gt. Britain and Lithuanian
House Ltd., 2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT, England
Tel.: 071-727 2470 Fax:071-792 8456
Prenumeratos kaina metams: Didžiojoje Britanijoje - 23 svarai;
Vokietijoje - 85 DM. Visur kitur - 30 sv.
Vienoje skilty įdėto skelbimo kaina 10 sv. už 25 mm. Didesni skelbimai
atitinkamai brangiau. Už laikraštyje kieno nors spausdinamų skelbimų turinį nei
leidėjai, nei redakcija nesiima atsakomybės.
Redaguoja redakcinis kolektyvas. Vyr. redaktorius Vladas Dargis
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra. Nepanaudoti rankraščiai,
jei iš anksto nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakcijos ir leidėjo nuomonę.

KARIUOMENĖS
MINĖJIMĄ.
Pradžia 15.30 vai.
Programoje - p. A. Bučio
paskaita ir p. P. Pucevičiaus
Lietuviškos juostelės.
Po programos arbatėlė.

Prašome visus dalyvauti.

Lietuvių Kronika
KADA-KAS-KUR?
Romuvoje.

Sis "EL" Nr. 45 išsiųstas iš
Vilniaus lapkričio 16 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
******
"EL" adresas Vilniuje:
Strazdelio 1, Vilnius 2600,
Lietuva-Lithuania.
Tel.: 010 70122 622 466
Faksas: 010 70122 614 984
SL 1436

AUKOS SPAUDAI
F. Ramonis £2.00
L. Mathews £5.50
L. Kriščiūnas £7.00

PADĖKA

"Vilties" bendrijos vaidu
Vilniaus m. pirmininkė
Dana Migaliova

Šiltus dėkingumo žodžius Jums
taip pat taria Agentūros SOS Lietu
vos vaikai, Vilniaus I vaikų namų,
Respublikinės Naujosios Vilnios psi
chiatrinės ligoninės 11 vaikų skyriaus,
Vilniaus universitetinės vaikų ligonL
nės reanimacijos ir intensyvios tera
pijos skyriaus, Vilniaus specializuotų
kūdikių namų vaikams su cns orga
niniais pakenkimais ir psichikos
sutrikimais vaikučiai ir darbuotojai.

PAMALDOS
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.

KALĖDINIS TURGUS !

Šių metų rugpjūčio 30 d. a.a.
Juozo Vilčinsko pelenai pagal jo
pageidavimą buvo palaidoti šalia
jo tėvo kapo senose kaimo kapi
nėse. Į paskutinę kelionę velionį
palydėjo gausus būrys giminių,
bičiulių ir idėjos draugų. Šeima
buvo sujaudinta žmonių nuošir
dumu ir didele pagarba mirusiam.
Šeima nuoširdžiai dėkoja gimi
nėms Lietuvoje už jų didelį darbą,
ruošiant laidotuves Raižiuose ir
šermenis Alytuje, dvasiškiui už
atliktas religines apeigas, LR AT
deputatams, organizacijų atsto
vams ir šeimos draugams už gra
žius žodžius prie kapo, ir visiems už begalybę gražiausių lietuviškų
gėlių.
Šeima taip pat dar kartą dėkoja
JE Ambasadoriui V. Balickui ir
poniai, giminėms Anglijoje, bičiu
liams Britanijoje ir užsienyje už
užuojautas bei aukas labdaros fon
dams.
Nuliūdę
žmona Elena,
sūnus Aleksas,
marti Mara

"EUROPOS LIETUVIS"
SPAUSDINAMAS VILNIUJE

Dėkojame Jums mūsų vaikų var
du už didelę pagalbą. Neįkainuojama
vertybė Vilniaus ugdymo centrui
"Viltis" yra mikroautobusas, taip pat
labai didelė parama šeimoms yra dra
bužiai, maistas, žaislai. Mus labai
jaudina ir šildo Jūsų dėmesys mums toli nuo jūsų šalies gyvenantiems
žmonėms.
Mes linkime Jums stiprios svei
katos, sėkmės ir daug laimės.
Su nuoširdžiausiais linkėjimais -

B
0
i TARPTAUTINIS PABALTIEČIŲ

JUOZAS VILČINSKAS
PALYDĖTAS AMŽINAM
POILSIUI

Lapkričio 20-22 dd.- Vokietijos
LB darbuotojų suvažiavimas

Brangūs geros valios žmonės
iš Anglijos,

KLUBO VALDYBA

l

REIKALINGI
SPAUDOS
PLATINTOJAU

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.

1I
i Turguje dalyvauja estų, latvių labdaros organizacijos ir
i lietuvių J'Britų-Lietuvių Pagalbos Fondas vaikams Lietuvoje".
Ii Kad turgus pasisektų, reikia visų lietuvių paramos, aukojant
ir gausiai jame atsilankant.
b daiktus
Daiktus turgui galima įteikti Vakarinio Londono aukotojų fondo
i atstovei
A. Piščikienei (4 CAIRN AVE, LONDON W5). Visi kiti parapijos menėje sekmadieniais po pamaldų.
i
tikisi gausios paramos šiame turguje
ii Fondo vadovybė
ir lieka dėkinga jo rėmėjams.
B
B
Už dolerius ar angliškus
svarus pirksiu Vilniuje,
gražioje vietoje
ar senamiestyje
trijų-keturių kambarių
butą.

LONDONE IR VILNIUJE

LEIDŽIAMAME
"EUROPOS LIETUVYJE"

Lietuvos Kariuomenės
minėjimą.

Pageidaujama keturių-šešių
butų name.

l

Meninėje programoje
Lietuvos karių pagerbimas ir
"Lietuvos" tautiniai šokėjai.
Veiks bufetas, bus disko
muzika.

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

Maloniai prašome visus
skyriaus narius ir svečius apsi
lankyti!

I
1

SKELBKITĖS

Sodybos skyrius
lapkričio 28 d., šeštadienį,
2.30 p.m.,
rengia metinį

Turi būti su visais
patogumais.

Darbas I sekmadieniais po pietų. |
Kreiptis:
2015 Vilnius,
P.O. Box 2715.

HEADLEY PARK

1 •
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Sodybos skyriaus valdyba,

PASAULYJE
Prekybinio karo
grėsmė
Amerika įspėjo Europą, kad jeigu
nebus susitarimo, ji gruodžio mėnesį
pakels tarifus 200% vynui ir žemės
ūkio produktams, nuo ko daugiausia
nukentėtų Prancūzija. Prancūzija tuoj
pat paragino Europos Bendriją atsily
ginimui įvesti suvaržymus Amerikos
produktams, o tai jau grėsė prekybi
niu karu, kuris būtų žalingas visam
pasauliui, ypač šiuo ūkinės krizės
metu. Regis, tai įbaugino ir didžiau
sius skeptikus, kad negalima taip toli
eiti, nesvarbu, kad Prancūziją rėmė
Ispanija, Portugalija, Graikija ir Bel
gija. Jos įveikė kitos septynios valsty
bės, veikiamos Didžiosios Britanijos,
kuri šį kartą buvo karštai remiama
Vokietijos. Europos Komisijos prezi
dentas Jacgues Deloras užtarė Pran
cūziją, ir- buvo apkaltintas šališkumu.
Dėl to atsistatydino derybų su Ame
rika komisaras MacSharry. Jau nebe
pirmą kartą iškyla trintis tarp Ame
rikos ir Europos, ką kažkada akcenta
vo generolas de Gaule, neįsileisda
mas Didžiosios Britanijos į Europos
Bendriją, nes ši jam atrodė perdaug
susijusi su Amerika, o Prancūzija ir
dabar nepriklauso Atlanto Paktui.

Nesibaigia Mastrichto
spektaklis
Ne vienas, turbūt, pagalvoja, ku
riems galams yra ta sutartis reikalinga,
jeigu ji padaro tiek daug bėdos Euro
poje. Sakoma, kad kraštų vyriausybės
yra kitokios nuomonės negu kraštų
gyventojai, nes kur tik buvo atsiklau
siama žmonių, sulaukta pasiprie
šinimo Maastrichtui. Danija per refe
rendumą sutartį atmetė, o Prancūzija
priėmė, bet labai maža balsų persvara.
Viena Airija ją priėmė entuziastingai,
nes jai ir kitoms biednesnėms vals
tybėms yra pažadėtos, pašalpos iš
Bendrijos Fondo. Didžioji Britanija
beveik susilaukė vyriausybės krizės,
kada buvo parlamente balsavimas, ir
pačios konservatorių partijos nariai
pasidalijo už ir prieš. Tik prižadėjus
nutęsti sutarties priėmimą iki gegužės,
t.y. antro Danijos referendumo, vy
riausybė balsavimą laimėjo trimis bal
sais, (o iš viso turi parlamente 21 bal
so persvarą). Dabar- dėl to uždelsimo
priešinasi europiečiai, ypač Prancūzi
ja, kurios prezidentas apkaltino Di
džiosios Britanijos premjerą pažadų
nesilaikymu. Jau yra balsų, kad Mas
trichto sutartis gali vėl atsidurti ant
derybų stalo.

i markiravimo mašina. i
i
i
I Mokėsime valiuta.
Siūlyti "Europos lietuvio" j
I
redakcijai,
I
tel. 62-24-66.
I

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.

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.

KAINA ŠIOMS DIENOMS £286.00. Plius draudimas.
Šiems reisams reikalaujame pilno mokesčio su registravimu.

Programoje H. Vaineikio
paskaita ir meninė dalis.
Tikimasi,
kad minėjime dalyvaus
Lietuvos Ambasados Londone
patarėjas Dr. A. Nesavas ir
DBLS pirmininkas J. Alkis.

Kadangi skrydžiai bus pilni, prašome anksčiau registruotis.
Atskridę šiais reisais, Lietuvoje galėsite pabūti tris mėnesius.

Visi tautiečiai yra kviečiami
minėjime gausiai dalyvauti.

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

Prašome kreiptis: P. V. Bulaitis, 40, Connaught Ave.,
North Čhingford, London E4 7AA. Tel. 081 529 1393.

Ramovėnų valdyba

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

Abejingas B. Jelcino
priėmimas Londone
Retai būna tokių prieštaringų
nuomonių dėl svečių iš užsienio
priėmimo, kaip buvo su Rusijos Fe
deracijos prezidento Boriso Jelcino
vizitu Londone, kai jis buvo iškilmin
gai sutiktas, turėjo ilgą pasitarimą su
premjeru Johnu Majoru, pasirašė
pirmą po 200 metų draugystės sutartį,
pietavo su Karaliene Buckinghamo
Rūmuose ir pasakė kalbą bendrame
Lordų ir Bendruomenės rūmų posė
dyje. Žinoma, B. Jelcinui daugiausia
rūpėjo gauti kuo didesnę materialinę
paramą. D. Britanija daugiausia dė
mesio kreipia padėti Rusijai išmokti,
kaip tvarkytis, einant į kapitalistinį ir
demokratinį gyvenimą, bet tam rei
kalui yra paskirta tik 30 milijonų trijų
metų laikotarpiui, kas yra tik lašas
vandenyje, lyginant su tokių valstybių
kaip Vokietijos parama. Premjeras
Johnas Majoras pažadėjo tą sumą pad-'
vigubinti, taip pat duoti 280 milijonų
svarų garantiją Britanijos firmoms
eksportuoti ir steigti reikalingas
įmones Rusijoje.
Kai kurie Londono laikraščiai šį
vizitą įvertino skeptiškai, sakydami,
kad pačio B. Jelcino likimas dar- nėra
aiškus, nes jo priešai labai aktyvūs.

