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Danijos užsienio reikalų
ministro vizitas

Danijos Karalystės užsienio reikalų ministras Niels llelleg Petersen.
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Spalio 13-14 dienomis Lietuvoje
su oficialiu vizitu lankėsi Danijos
Karalystės užsienio reikalų ministras
N. H. Petersenas.
Vilniuje ponas N. H. Petersenas
susitiko su Lietuvos Prezidentu A.
Brazausku. Seimo pirmininku Č. Jur
šėnu, užsienio reikalų ministru P. Gy
liu, padėjo vainikus Antakalnio kapi
nėse ant Sausio 13-osios ir Medininkų
aukų kapų, skaitė paskaitą Vilniaus
universitete tema ’’Nuo dramos prie
normalizacijos“, kurioje išsakytas
požiūris ir į nepriklausomos Lietuvos
raidą.
Kaip pranešė ELTA, Prezidentas ir
Danijos užsienio reikalų ministras
gerai įvertino Lietuvos ir Danijos ben
dradarbiavimą visose srityse.
Pasikeista nuomonėmis dėl Kali
ningrado srities demilitarizavimo. Tai
neabejotinai padidintų regiono saugu
mą. Tačiau ši problema, pažymėjo N.
H. Petersenas, - tai pirmiausia pačios
Rusijos vidaus reikalas.
Pokalbyje buvo paliesta ir dar vie
na svarbi - NATO išplėtimo perspek
tyvų - tema. Svečias nurodė, kad po
įvykių Rusijoje NATO, svarstydama
galimybę, kas galės būti šios organi
zacijos nariai, bus itin atsargi. Nagrinėdama šį klausimą sausio mėnesį
NATO, suprantama, galvoje turės ir
galimą Rusijos reakciją.
Kalbėdamas Vilniaus universitete
bei atsakydamas į žurnalistų klausi
mus. Danijos užsienio reikalų minist
ras pasakė, kad dabar nėra tinkamas

laikas priimti į NATO Rytų ir Vidurio
Europos valstybes, nors NATO atei
ties perspektyvos ir bus svarstomos
sausio mėnesį vyksiančiame organi
zacijos valstybių vadovų susitikime.
Ministras pareiškė, kad Vakarų
Europoje suprantama, jog dabar iškilo
būtinybė iš naujo apsvarstyti Europos
saugumo architektūrą. Todėl, pasak
jo, yra svarstomos dvi iniciatyvos.
Pirmoji - Europos Tarybos siekis pa
dėti plėtotis demokratijai, nes tik ji yra
saugumo pagrindas. Antrąją inicia
tyvą iškėlė Prancūzija. Ši šalis siūlo
Rytų, Vidurio ir Vakarų Europos vals
tybėms pasirašyti saugumo ir stabilu
mo Europoje paktą.
Danijos ir Lietuvos užsienio rei
kalų ministrai pasirašė sutartį "Dėl
pajamų ir kapitalo dvigubo apmokes
tinimo“. Kaip po to žurnalistams sakė
P. Gylys, tai pirmas žingsnis šalims
siekiant bendro tikslo - užtikrinti sąly
gas laisvam prekių, informacijos ir
žmonių judėjimui.
N. H. Peterseno nuomone, regioni
nis bendradarbiavimas yra Europos
integracijos proceso dalis, todėl yra
didelės šalių ekonominių ir politinių
ryšių plėtojimo galimybės. Kol kas
yra įsigaliojusios tik 6 Danijos ir
Lietuvos sutartys. Sutartimis regla
mentuotas šalių bendradarbiavimas
ekonomikos, pramonės ir technikos
srityse, investicijų skatinimas ir ap
sauga, bevizinis sienos kirtimas, bend
radarbiavimas branduolinio saugumo
ir radiacinės saugos srityse.

Ambasadorius A. Venskus:
jstoti | NATO dabar visiškai nerealu
Prezidentas Algirdas Brazauskas
spalio 12 dieną priėmė Lietuvos Res
publikos nepaprastąjį ir įgaliotąjį am
basadorių Europos Bendrijoje ir
NATO Adolfą Venskų.
Europa nuolat juda, joje vyksta
daug įvykių, tad atsiranda nemažai
dalykų, kuriuos reikia spręsti atvykus į
Lietuvą, susitikęs su Prezidentu, Vy
riausybės nariais, užsienio reikalų
ministru, pasakė Eltai ambasadorius
A. Venskus. Su Prezidentu Algirdu
Brazausku aptarėme Lietuvos inte
gracijos į politines ir ekonomines
Europos struktūras galimybes, taip pat
būsimo Prezidento vizito į NATO ir
Europos Bendriją detales. Manoma,
kad ta pačia proga Prezidentas A. Bra
zauskas apsilankys Belgijoje ir Olan
dijoje. Būdamas ambasadoriumi prie
Europos Bendrijos ir NATO, steng

siuosi. kad tie susitikimai vyktų kuo
sklandžiau, kad juose būtų sprendžia
ma kuo daugiau Lietuvai svarbių
problemų.
Į klausimą, kokia ambasadoriaus
nuomonė dėl Lietuvos stojimo į
Europos Bendriją galimybių, Adolfas
Venskus pasakė, kad tai ilgas ir
sudėtingas kelias. Asocijuota nare
Lietuva gali tapti gal "ne daug ką
ilgiau kaip po metų“ - ir Lietuvai tai
būtų naudingas dalykas. Bet po to
reikės dar daug laiko ir darbo, kad pri
artėtume prie Europos Bendrijos stan
dartų ir reikalavimų, pažymėjo jis.
Kalbėdamas apie Lietuvos stojimą
į NATO, dėl ko Lietuvoje šiuo metu
plačiai diskutuojama, ambasadorius
Adolfas Venskus pasakė, kad. jo nuo
mone. dabar tai yra visiškai nerealus
dalykas.
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Kaliningradas - mirties spąstai Lietuvai
Gerb. Redakcija.
Antrasis pasaulinis karas, pareikalavęs daug aukų ir kančių, nebuvo
reikiamai baigtas, jo konvulsijos dar vis tebesitęsia pusšimty metų jam pa
sibaigus.
Karo Sąjungininkų laikinai pavesta. Sovietų Sąjunga jsibrove j Mažo
sios Lietuvos (Kaliningrado) erdvę, sukurdama mirties spąstus lietuvių
tautos gyvenimo ateičiai. Čia pasilikdama, apsupa Lietuvą iš visų pusių,
sukurdama vieškelj per jos tentoriją naujam "Drang nach Westen“ be per
spektyvinės galimybės jos pilnai nepriklausomybei. Rusijos kariuomenei
išsikrausčius iš krašto. Mažosios Lietuvos problema iškyla prieš visos
tautos sąžinę. Tūkstančius metų gyvenę lietuviai ir jų gentys Nemuno,
Šešupės ir Priegliaus upyne nacistinės Vokietijos ir komunistinės Tarybų
Sąjungos buvo išrauti iš savo tėviškių be galimybės grįžti. Tai žiauriau
sias genocido pavyzdys civilizuoto pasaulio istorijoje. Šios baisios trage
dijos skaudžiausia dalis yra neįtikėtinas faktas, kad tas kraštas yra už
mirštas gyvosios tautos, prisikeliančios iš to paties komunistinės santvar
kos genocido.
Rašome Jums, pagerbdami Stasį Kuzminską, ištikimą Mažosios Lie
tuvos tragedijos šauklį. Rašydamas "Europos lietuviui“ tarptautinės politi
kos apžvalgas per keletą metų jis savo mintis baigdavo atsisveikinimu
"pasimatysime čia arba Karaliaučiuje“. Karaliaučius laukia mūsų visų vie
ningo dėmesio. Mažosios Lietuvos Rezistencinis sąjūdis oficialiu raštu
kreipiasi ir j Lietuvos Respublikos prezidentą. Kreipimosi turinį skelbiame
ir "Europos lietuvio“ skaitytojams.

Su pagarba

Algis A. Regis
Mažos Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio pirmininkas
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Dėmesy: Mažosios Lietuvos likimas
J. E. Algirdui Brazauskui
Lietuvos Respublikos Prezidentui
Vilnius, Lietuva
Didžiai Gerbiamas
Pone Prezidente
Rytų Europos stabilizavimo pas
tangose Lietuvos kaimynai jau iš
anksto ruošiasi Antrojo pasaulinio ka
ro Taikos deryboms, kuriose bus spren
džiamas Mažosios Lietuvos likimas.
Tarptautinės teisės požiūriu tas kraštas
karą laimėjusių Sąjungininkų buvo
pavestas laikinam Sovietų Sąjungos
administravimui. Mažosios Lietuvos
išblokštiems autochtonams rūpi, kad
Lietuvos Respublikos pirmumo teisė
tų žemių likimo sprendime nebūtų su
silpninta arba net visai prarasta.
Karaliaučiaus (Kaliningrado) kraš
tas yra Lietuvos Respublikos natūrali
teografinė tąsa. Jas jungia Nemunoešupės-Priegliaus upynas. To krašto
lietuvių gentys tūkstančius metų jame
gyveno. Nacistinė Vokietija ir komu
nistinė Sovietų Sąjunga žiauriausio

mis priemonėmis juos išrovė iŠ savo
tėviškių. Dar Antrajam pasauliniam
karui baigiantis, keliaujant nuo buv.
Lietuvos-Vokietijos sienos iki Elbingo
ir toliau į vakarus, buvo galima lietu
viškai susikalbėti su senaisiais vieti
niais ūkininkais. Net vokiškai kalban
tieji gyventojai jautė dvasinį ryšį su
savo kilmės kalba ir kultūra.
Per 600 metų užsibuvę vokiečiai
ten buvo tik atėjūnai, kraštą koloniza
vę ir eksploatavę Vokietijos labui.
Lietuvių darbštumo dėka tas kraštas
tapo Vokietijos aruodu. Kai Didžiojo
je Lietuvoje Rusijos carų potvarkiais
buvo slopinama apšvieta ir net įstaty
mais uždrausta spauda, tai Mažojoje
Lietuvoje tuo pat metu vystėsi lietuvių
kalbinė rašyba, plito literatūra, kūrėsi
mokyklos. Iš ten nušvito ir visos Lie
tuvos atgimimo “Aušra". Etniniai ir
kultūriniai tas kraštas buvo neatskiria
ma lietuvių tautos dalis.
Lietuvių tautos egzistencinė būtis
reikalauja, kad Mažoji Lietuva pereitų
Lietuvos Respublikos kompetencijai,
kaip nedaloma jos dalis. Neginčytina,
kad tai yra labai sunki ir komplikuota

Viena kviečia tramdyti
nacionalinį egoizmą
Austrijos sostinėje dviem dienom buvo susirinkę 32-jų Europos Tary
bos narių - valstybių ir vyriausybių vadovai. Prezidentai, premjerai. Žiūnnt,
kad toje valstybėje atsako už užsienio politiką. Estijos delegacijai, pavyz
džiui, vadovavo premjeras D. Laaras. į konferenciją taip pat buvo pa
kviesti dar 7 valstybių, kurios yra kandidatės į ET nares, vadovai.
Lietuva j Vieną pasiuntė delegaciją, vadovaujamą Respublikos Prezi
dento Algirdo Brazausko. į ją dar įėjo užsienio reikalų ministras Povilas
Gylys ir Prezidento patarėjas užsienio politikos klausimams Justas Vin
cas Paleckis. Pastarajam šiomis dienomis Prezidento dekretu suteiktas
Nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus rangas.
"EL“ bendradarbis Petras Keidošius paprašė Justą Vincą Paleckį
pasidalinti mintimis ir įspūdžiais iš šito renginio.

- Tai pirmas toks renginys per
visą 44 metų ET istorijų. Kokie seno
jo žemyno reikalai paskatino sušauk
ti Pasitarimą?
• Man rodos, kad geriausiai jo tiks
lus ir uždavinius Vienoje išsakė rengi
nio iniciatorius ir organizatorius, karš
tas Europos susivienijimo šalininkas
Prancūzijos prezidentas F. Mitterand’as. Jo kalba Vienoje buvo labai
ryški ir reikšminga. Jis apgailestavo,
kad viltys, sietos su šaltojo karo pa
baiga ir Europos susivienijimu, deja,
išblėso. Priešingai, Europa kai kur by

ra į gabalus, ją plėšo pnešpneša, ve
danti į kruvinus konfliktus. To pavyz
dys - Jugoslavija ir Sovietų Sąjunga.
Vadinasi, reikia posūkio i gerąją pusę,
kūno iniciatoriai ir vykdytojai galėtų
būti vyriausybių vadovai. Europos
Taryba ateity galėtų tapti Europos de
mokratinių valstybių konferencija. Jei
to neįvyks, mūsų žemynas suskils į
turtingą Vakarų ir skurdžią Vidurio ir
Rytų Europą. Pastaroji. Prancūzijos
prezidento nuomonė, tuo atveju patek-
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problema. Tačiau lietus ių tautos skau
daus likimo patirtyje tai nėra per daug
atgrasus reiškinys. Klaipėdos krašto ir
Vilniaus ne mažiau beviltiškos proble
mos musų tėvų ir senelių kanos buvo
atkakliai įveiktos ir teigiamai išspręs
tos. Kai valstybingumo (sakinė jun
giasi su atsakingumo ryžtu tautos atei
čiai, atsiranda budai ir priemones jų
įgyvendinimui. Šiemet sukanka 75
metai nuo Tilžės Akto deklaracijos,
kunuo Mažoji Lietuva "prisiglaudžia"
pne Didžiosios Lietuvos bendroje vals
tybėje. šiandieninių įvykių eiga fak
tais nurodo, kad Rusijai pasilikus nie
kuomet jai nepaklausiusioje Mažojoje
Lietuvoje su nesibaigiančiomis konce
sijomis per visą Lietuvą, krašto nepri
klausomybė ir tautos egzistencija lai
ko perspektyvoje butų pasmerkta pra
žūčiai.
Mažosios Lietuvos Rezistencinis
Sąjūdis, per penkiasdešimt metų jun
giantis visame pasaulyje išblaškytų
lietuvininkų aspiracijas, prašo Jūsų
Ekscelenciją ir Jūsų pareigingus vals
tybinius bendradarbius atkreipti veiks
mingą dėmesį į šiandieninę tragišką
Mažosios Lietuvos būklę iš tautos
valstybinės atsakomybės imperatyvų.*
Su pagarba
Mažosios Lietuvos Rezistencinio
sąjūdžio valdyba
Algis A. Regis, pirm.
Ramūnas Huntinas
Ieva Jankutė
Vilius A. Trumpjonas
Martynas Buntinas
A. P. Bagdonas, sekr.
CC: J. E. Ministcriui Pirmininkui
Adolfui Šleževičiui

Seimo opozicijos
lyderis apie
Karaliaučiaus
problemą
Opozicijos lyderis V. Landsber
gis spaudos konferencijoje Seime at
kreipė dėmesį į Karaliaučiaus prob
lemą. Ten yra daug Rusijos kariuo
menės. "Tai yra strateginė, Lietuvą
apkabinanti ranka, glėbys, kuris eg
zistuoja. ir mes esame tame glėby
je“. - sakė V. Landsbergis. Pasak jo.
reikia formuoti nacionalinę Lietuvos
politiką Karaliaučiaus krašto ir jame
esančios didžiulės Rusijos kariuo
menės atžvilgiu. Anot V. Landsber
gio, natūrali Karaliaučiaus krašto
evoliucija turėtų būti klasikinis de
kolonizacijos procesas, kartu demili
tarizuojant šią sritį. Lietuvai būtų
naudinga, jei Karaliaučiaus kraštas
įgytų daugiau ekonominės, teisinės
ir politinės nepriklausomybės. V.
Landsbergis sakė, kad ten gyvenan
tys žmonės (net dalis kariškių) no
rėtų Karaliaučių matyti atskira Balti
jos valstybe. Opozicijos lyderio nuo
mone, Lietuvoje reikėtų sukurti spe
cialią valstybinę instituciją, kuri rū
pintųsi ir tirtų šį svarbų Lietuvos
ateities klausimą.
Paprašytas “Lietuvos aido“ pako
mentuoti Prezidento A. Brazausko
išsakytą nuomonę, kad Suomija
skeptiškai žiūri į Lietuvos ketinimą
stoti į NATO. V. l^andsbergis sakė,
kad “finliandizacija Sąjūdžio pra
džioje atrodė šviesi perspektyva.
Šiandien tai būtų žingsnis atgal. Po
litikų. kūne dabar šį kelią skelbia,
laikrodžiai sustojo prieš penketą
metų“. Pasak jo. Lietuva galėtų imti
pavyzdį iš Lenkijos, kur ir laimėjus
postkomunistinėms jėgoms neat
sisakoma pasiryžimo stoti į NATO.
EU
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Mafija kėsinasi į laisvąją spaudą

Spalio 12-osios ryte, apie pusę devynių.Vilniuje kieme prie namų nu
žudytas į darbą vykęs Vitas Lingys,'
"Respublikos“ dienraščio vyriausiojo
redaktoriaus pavaduotojas, vienas iš
laikraščio steigėjų ir leidėjų. Jį nušo
vė iš labai arti trim šūviais iš pistole
to mafijos samdyti žudikai.
Šį rugpjūtį Vitui sukako 33-eji. Jis
dirbo "Respublikoje“ nuo pirmojo
numerio. Pasak vyriausiojo redakto
riaus pavaduotojo R. Staselio, tie, ku
rie šovė, puikiai žinojo, kad šauna į
"Respublikos“ nusikaltimų temos
smegenų centrą ir dvasią. Jo nuomo
ne, tai buvo susidorojimas ir pagrasi
nimas kitiems žurnalistams.
"Respublikos“ dienraštis yra pas
kelbęs nemažai publikacijų apie ma
fiją, V. Lingys vadovavo keturių re
porterių grupei, kuri rašė apie tai. V.
Lingiui ne kartą grasinta susidoro
jimu; kaip perspėjimas - sudegintas
jo vasarnamis Ukmergės rajone.
Apie tai spaudos konferencijoje pasa

kojo "Respublikos“ vyriausiasis re
daktorius V. Tomkus, kiti jo kolegos.
Pasak jų, gąsdinimams nepavykus,
būta mėginimų papirkti laikraščio žur
nalistus. Kai tai neišėjo, griebtasi te
roro... Kaip sakė R. Staselis, žurnalisto
mirtis ne kovos lauke ir ne nuo at
sitiktinės kulkos, o nuo mafijos ran
kos, nukreipia šalį į naują kokybę, ko
kia yra Pietų Amerikoje ar Pietų Af
rikoje, todėl "nevaidinkime Europos".
Seimo pirmininko pavaduotojas
E. Bičkauskas ši įvykį pavadino vie
nu rimčiausių smūgių demokratijai ir
pareiškė, kad jis privalo susilaukti
kuo rimčiausio atsakomojo smūgio.
Žmogžudystė sukrėtė visą Lie
tuvą. Ji taip pat dar kartą atkreipė
dėmesį į nebaudžiamą nusikaltėlių
siautėjimą. Keliomis dienomis anks
čiau, spalio 6-ąją, Kaune, "Vilijos“
kavinės patalpose, buvo nušauti pen
ki asmenys. Kaip sakė policijos atsto
vai, Lietuvoje dar nėra buvę, kad
vienu metu nužudytų penkis žmones.
Tą pačią dieną Kaune dar vienas
žmogus nušautas degalinėje. Žudikai
nerasti. "Lietuvos rytas“ paskelbė ne
mažą samdomų žmogžudžių (taip
bent manoma kriminalinėje policijo
je) šiemet padarytų nusikaltimų są
rašą, praktiškai visi jie neišaiškinti.
Kaip rašo "Lietuvos rytas“, val
džiai ir teisėsaugos institucijoms iki
šiol nepavyko suvaldyti organizuoto
nusikalstamumo proceso ne tik todėl,
kad pareigūnai gauna nedideles algas
ar policija blogai techniškai aprūpin
ta. Kur kas blogiau yra tai, kad aukš
čiausieji dabartiniai ir buvę valdžios
vyrai įvairiausiais saitais susiję su at
skirais mafijos žmonėmis, įvairiose
bendrovėse ir bizniuose, todėl įstaty
mo galią dažnai nukenksmina ta ran

SJEPWNIW ©HIENOS
Padėkime tautiečiams
Karaliaučiaus krašte
"Apžvalgoje“ (Nr. 40) išspausdintas
interviu su Lietuvos kraštotyros drau
gijos pirmininke Irena Seliukaite apie
ekspedicijos Karaliaučiaus (Kalinin
grado) srities jsruties (Černiachovs
kio) rajone rezultatus.
Kaip sako I. Seliukaite, Įsruties
miesto bibliotekoje dabar kuriamas
lietuviškų knygų skyrius. "Lietuvos
kraštotyros draugijoje kaupiame reli
ginę ir pasaulietinę literatūrą. Esame
sutarę rudenį čia surengti pirmą di
desnį lietuvių susibūrimą. Pasikvietę
kurį etnografinį ansamblį drauge šok
sime ir dainuosime, rodysime ekspe
dicijos metu darytas nuotraukas, mė
gėjišką filmą. Tikimės, jog padėsime
labiau suartėti vietos lietuviams, pa
skatinsime geriau pažinti vieni kitus.
Nors apskritai misionieriška politika
šiame krašte aš netikiu. Tik konkreti
pagalba gali pakelti ten gyvenančių
lietuvių dvasią. Kol mes vykstame su
švietėjiška misija, gabename knygas
ir žurnalus, vokiečiai veža markes ir
kitokias vertingas dovanas - formuo
jama nuomonė, jog tik Vokietija gali
išgelbėti Karaliaučiaus kraštą.
Ir dar. Įsrutyje veikia katalikų
bažnyčia. Joje kartą per mėnesį iš
Karaliaučiaus atvažiavęs kunigas lai
ko pamaldas. Bet ir čia ima viršų len
kai kunigai: lietuviui kunigui išvykus
rinkti aukų bažnyčiai restauruoti, at
vyko du lenkai pranciškonai. Visi ap
klausti lietuviai, net jauni, prisipažino
esą tikintys ir mielai lankytų bažny
čią. Deja, gyvenantys kaime nežino,
kada vyksta pamaldos“.
I. Seliukaite kreipiasi į visus, pra
šydama rinkti knygas steigiamai jsruties lietuvių bibliotekai.

Konsultuoja JAV
ekspertai
Lietuvoje lankėsi 6 JAV ekspertai, ku
rie išsakė savo nuomonę dėl Lietuvos
Nacionalinio saugumo koncepcijos.
Apie tai ’Tiesoje“ 10 09 rašo Seimo

Nacionalinio saugumo komiteto
patarėjas R. Stankevičius.
"Pulkininkų leitenantų Dž. Viljanso ir D. Miros nuomone, Lietuvai ne
reikėtų plėsti ginkluotųjų pajėgų. Sve
čiai akcentavo, jog efektyviau reikėtų
panaudoti turimas galimybes ir ne
švaistyti lėšų brangiai karinei techni
kai įsigyti. Gynybos organizavimo po
žiūriu Lietuvai labiausiai tiktų Norve
gijos patirtis. Ši šalis maksimaliai
įtraukia piliečius į valstybės gynybos
sistemą pavojaus atveju...
Delegacijos vadovas, Vadovų ren
gimo koledžo direktorius pulkininkas
A. N. Pretas, apibendrindamas pokal
bį, pažymėjo, jog negalima sutelkti
dėmesio vien į karinius pavojus. Pirkti
lėktuvus, tankus nedidelei valstybei
yra per didelė prabanga. Jis iliustravo
konkrečiais pavyzdžiais, kai valstybės
žlugo net ir turėdamos stiprias gink
luotąsias pajėgas, nes ignoravo kitas
grėsmes. Svečias akcentavo, kad rei
kia stiprinti ekonomiką bei kovoti su
nusikalstamumu.“

"Riteriu ordinas padeda
vargšams“
- taip vadinasi interviu su Maltos ordino
ambasadoriumi Lietuvoje Peteriu ton
Fiurstenbergu naujame savaitraštyje
’Vilniaus tribūna“ (Nr. 3). Jame pasa
kojama apie Maltos ordino veiklą Lie
tuvoje.
Socialinės valgyklos vargšams žie
mą organizuojamos daugelyje pasau
lio šalių, netgi sudaryti specialių tirštų,
kaloringų sriubų receptai. Kai tokia
pagalba tapo būtina Lietuvoje, Vokie
tijoje buvo paskelbta aukų rinkimo
kampanija: surinkta per 100 000 mar
kių. Už šiuos pinigus imta maitinti
vargšus Vilniuje "Žeimenos“ valgyk
loje, Vilkaviškyje, dalis pinigų skirta
Vilniaus arkivyskupijai priklausančiai
"Betanijoš“ valgyklai. Vien tik "Žei
menos“ valgykla už Maltos ordino pi
nigus 1992 m. lapkričio-1993 m. ge
gužės mėnesiais išdavė apie 50 000
porcijų sriubos labiausiai vargstan
tiems gyventojams. Šį rudenį labda

ka, kuri turėtų ją atpalaiduoti veiki
mui.
"Respublikos“ vyriausiojo redak
toriaus pavaduotojas R. Taraila spau
dos konferencijoje teigė, kad teisė
tvarkos struktūrose yra nemažai žmo
nių susijusių su nusikaltėlių pasauliu.
Mafija, nužudydama Vitą Lingį,
pakėlė ginklą prieš laisvąją Lietuvos
spaudą. Pasak Arvydo Juozaičio. į
"Respubliką" buvo taikytasi seniai.
Šis laikraštis - pirmasis laisvės dien
raštis Lietuvoje. "Respublikos" laik
raštis tapo ne vien kolektyvinės, bet
ir individualios laisvės simboliu.
"Štai tada į jį buvo nusitaikyta...
Samdyti šūviai į nepašaunamą Lais
vę", - rašo A. Juozaitis gedulingame
"Respublikos“ numeryje, pranešusiame apie V. Lingio mirtį.
Atsisveikinti su juo į "Respubli
kos“ redakciją, kur buvo pašarvotas
velionis, per dvi dienas atėjo šimtai
žmonių iš visos Lietuvos. Lietuvių,
rusų, lenkų. Valstybės vadovai. Sei
mo nariai ir paprasti žmonės. Tai bu
vo ne tik pagarba velioniui. Tai soli
darumas su jo laikraščiu - "Respub
lika“ ir jos kova prieš mafiją. Tai
solidarumas su visa laisvąja spauda ketvirtąją valdžia, kurią ne tik krimi
naliniai nusikaltėliai norėtų padaryti
savo tarnaite.
Vitas Lingys palaidotas Vilniuje,
Antakalnio kapinėse.
Atminimo knygoje "Respublikos“
redakcijoje vienas žmogus parašė:
"Vitai, mes tikime tavo TIESA!“
Gal tai didžiausias atpildas Žurnalis
tui - tikėjimas jo Tiesa. Ji lieka mūsų
širdyse, kaip ir drąsaus, nuoširdaus,
geranoriško kolegos Vito Lingio
šviesus atminimas.
ELR

ringų virtuvių atsiras ir kituose Lie
tuvos miestuose. Vokiečių prašymu
jos bus steigiamos prie jau veikian
čių virtuvių klebonijose arba parapi
jos namuose, taip pat ligoninėse,
senelių namuose.
- Lietuvai negalime dirbti vieni, pasakoja baronas Peteris fon Fiurstenbergas. - Pagaliau to ir nenorėjo
me. Mūsų tikslas buvo glaudžiai
bendradarbiauti su Lietuvos Bažny
čia ir rasti žmonių, kurie galėtų suda
ryti savanorišką katalikišką medici
nos ir socialinės pagalbos organi
zaciją, pajėgią savarankiškai vykdyti
socialinius projektus.
Tokia organizacija Lietuvoje
įkurta 1991 m. spalio mėnesį ir pava
dinta Maltos ordino pagalbos tarny
ba. Jos įstatai panašūs į kitų Europos
šalių ordino asociacijų įstatus. Pa
grindinis tikslas - telkti savanorius
socialiniam ir karitatyviniam darbui,
neatlyginamas rūpinimasis vargšais,
invalidais ir našlaičiais.

”Telc-3“ tikslas - duoti
žmonėms pasirinkimų
’Vakarinės naujienos“ 10 12 išspaus
dino interviu su profesore Liucija Baš
kauskaite, kuriame ji pasakoja, kodėl
ėmėsi organizuoti naują televizijos
programą ’Tele-3“.
"Tele-3“ atsirado su demokrati
jos siekimu. Visais priespaudos
metais Lietuvos žmonės neturėjo
pasirinkimo, buvo vienas Lietuvos
kanalas ir du Maskvos. Lietuvai
labai reikėjo nepriklausomos tele
vizijos. Pagrindinis "Tele-3“ tikslas
duoti žmonėms pasirinkimą, - jie
neturi žiūrėti Lietuvos televiziją
vien todėl, kad daugiau nėra ką
žiūrėti. Žmonės turi gauti daug
informacijos - sužinoti, kaip gyvena
kitų kraštų žmonės, be to. ir mo
kytis kitų kalbų. Aš įsijungiau į tą
projektą 1991 m., nes gerai suvo
kiau, kaip Lietuvai reikalingas nors
vienas nepriklausomas televizijos
kanalas - ne programa, bet visas ka
nalas. Beveik 1,5 metų truko, kol
gavome visų reikalingų komitetų ir
valdybų sutikimus. Po to buvo
viešas konkursas televizijos kanalui
gauti, kurį "Tele-3“ laimėjo...“
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Seminaras žurnalistams
Tris dienas Seimo rūmuose vyko
seminaras, kurio tema • "Parlamento
ir vyriausybės administracijos politi
nių naujienų nušvietimas". Renginį
žurnalistams, rašantiems apie valsty
binių institucijų darbą, organizavo
Lietuvos Respublikos Seimas, Lietu
vos žurnalistų sąjunga. Skandina
vijos žurnalistikos centras ir Šiaurės
šalių informacijos centras. Paskaitas
skaitė lektoriai, ne kartą jau lankęsi
Lietuvoje: Pelle Edin, Švedijos tele
vizijos Pirmojo kanalo politinis re
porteris. bei Risto Johnson, Suomijos

televizijos politinis komentatorius.
Lektoriai kartu su žurnalistais daly
vavo Parlamente vykstančiose spau
dos konferencijose, lygindavo Lietu
vos ir Vakarti žurnalistų darbo meto
dus. Švedų žurnalistas pripažino, jog
lietuviai per spaudos konferencijas
elgiasi žymiai mandagiau nei vaka
riečiai, galbūt todėl jos dažnai virsta
politikų monologais.
Žurnalistai Pelle Edift ir Risto
Johnson skaitė paskaitas ir valstybi
nių institucijų darbuotojams, atsakin
giems už informaciją.

Sovietiniam generolui pateiktas
kaltinimas
Rugsėjo viduryje Vilniuje buvo
sulaikytas ir uždarytas Lukiškių tardy
mo izoliatoriuje sovietinis generolas
Ginutis Taurinskas. Jis kaltinamas dėl
sporto ir technikos susivienijimo "Vy
tis“ prie Krašto apsaugos departamen
to technikos mokyklos Vilniuje už
ėmimo 1991 m. balandžio 8 d. ir Lie
tuvos krašto apsaugos departamento
administracinio pastato užgrobimo
1991 m. sausio 13 d. Tuo tikslu G.
Taurinskas veikė pagal iš anksto pa
ruoštą planą kartu su konsultantais iš
Maskvos, vietiniais kolaborantais M.
Burokevičiumi, A. Naudžiūnu, V.
Švedu, J. Jarmalavičiumi ir kitais. Sa
vo užmačioms jis panaudojo sovietų
kariškius, jų fizinę jėgą, techninę
galią, taikė fizinę bei psichinę prievar
tą. Šitaip siekė susilpninti Lietuvos
valstybės organų ir Krašto apsaugos

departamento veiklą.
Kaip pranešė "Respublika", Lietu
vos generalinis prokuroras A. Pau
lauskas artimiausiu metu ruošiasi susi
tikti su naujuoju Rusijos generaliniu
prokuroru A. Kazaniku. Maskvoje nu
matoma aptarti 1991 -ųjų sausio ir rug
pjūčio įvykių Lietuvoje kaltininkų iš
davimo mūsų valstybei aplinkybes.
Buvęs Rusijos generalinis prokuroras
aiškiai ignoravo Lietuvos prašymus.
"Respublikos“ žiniomis, daugelis Lie
tuvos komunistų, organizavusių ir da
lyvavusių sausio įvykiuose, šiuo metu
gyvena Baltarusijoje. Baltarusijos ge
neralinės prokuratūros atstovai, at
sakydami į Lietuvos prašymus juos iš
duoti, teigė, kad jų šalyje ieškomieji
nepriregistruoti ir nežinomos jų buvi
mo vietos.
ELI

Maskvoje žuvo lietuvis
Per pučą Maskvoje žuvo panevė
žietis Bronius Jurgelionis. Jis krovi
nine mašina vežė Maskvos firmai
"Greenfield“ komercinį krovinį. Jo
sunkvežimis stovėjo Krasnaja Presnios krantinėje, kitoje upės pusėje,
tiesiai prieš Baltuosius rūmus, kur
klostėsi dramatiški įvykiai. Jis laukė
eilės ten esančioje muitinėje.

Praėjus pavojui, sunkvežimis
buvo rastas krantinėje suvarpytas
kulkų. Spalio 8 d. Lietuvos am
basada Maskvoje gavo pranešimą
iš Sklifosofskio greitosios pagalbos
medicinos instituto, kad.šio institu
to morge yra B. Jurgelionio la
vonas. Jis mirė nuo šautinių žaiz
dų.

Ignalinos AE direktorius neigia užsienio
radijo pranešimus
Britų BBS. apžvelgusi Švedijos
radijo laidas, rado pranešimų dėl
nepatikimų Ignalinos AE konstruk
cijų, kurių trūkumai buvo nustatyti
padedant švedų specialistams iš
TRC firmos. Tai pranešusi BBS iš
reiškė dideles abejones atominės
jėgainės darbo saugumu.
Ignalinos AE direktorius V. Ševaldinas pranešė spaudos atsto
vams, kad suvirinimo siūlės kontro
liuojamos nuo 1991 m. - iš pradžių
to darbo ėmėsi patys AE darbuoto
jai, o nuo 1992 m. suvirinimo siūlių
kokybę kontroliuoja Švedijos firma

TRC. Tas darbas atliekamas, kai
reaktoriai sustabdomi planiniam re
montui.
1991 metais reikėjo remontuoti
446 suvirinimo siūles, o šiais metais tik 64. Pasak V. Ševaldino visos
šiemetinės siūlės turėjo pakankamą
stiprumo atsargą. Jis teigė, kad siūlių
suremontuota daug, kiekvienas toks
atvejis tik padidina AE saugumą.
Pasak IAE direktoriaus, dėl šve
dų radijo pranešimo jam skambino
Švedijos atominės energetikos spe
cialistai ir pareiškė apgailestavimą
dėl netikslios informacijos.

DOVANA IR PARAMA
ARTIMIESIEMS LIETUVOJE
VAISTAI - pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje gamina
mus vaistus. (Jei žinomas vaistų pavadinimas - receptai nereika
lingi).
MAISTAS - Siuntinys Nr. 11. Praktiškas ir įvairus: 2 I valgomo
sios alyvos, 2 sv. ryžių, 2 sv. makaronų, 1 indelis tirpstančios
kavos, 4 sv. cukraus, 1 sv. sūrio, 1 dėž. saldainių, 1 dėž. biskvitų,
2 sv. pupelių kavos, 2 sv. geriausios dešros arba salami, 4
dėžutės konservuotos mėsos. Siuntinio kaina - £70.
RŪBAI - puikus vyriškas arba moteriškas nertinis, palaidinukė
arba vyriški išeiginiai marškiniai, speciali medžiaga suknelei,
vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas. Kaina - £160.
Parduodame OPTIMA (elektronines) rašomąsias mašinėles
su lietuvišku šriftu. (Su pristatymu - £160.)
Rašomoji juostelė cartridge - £4.00.
Klaidų atitaisymo juostelės (5) - £8.75.
Sudarome testamentus, išrūpiname pensijas, pervedame
palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pageidaujama valiuta bei
atliekame finansines ir bankines operacijas.

Z. Juras
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England
Tel.: 081-460 2592 Fax: 081-318 7643
Užs. 785
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’’Vilnius Jazz 93“
Spalio K) d. Vilniuje baigėsi tarp
tautinis džiazo festivalis. Tris dienas ir
dvi naktis trukusiame festivalyje daly
vavo muzikantai iš Lietuvos, JAV. Ja
ponijos. Izraelio. Prancūzijos. Vokieti
jos, Didžiosios Britanijos. Švedijos.
Ukrainos, Rusijos, Estijos.
Dar neprasidėjus festivaliui, bene
svarbiausia jo figūra, anot džiazo kri
tiko ir muzikanto Olego Molokojedovo. pamatas, jau buvo Vilniuje. Iš 1/
raelio atvyko visiems gerai pažįstamas
Viačeslavas Ganelinas. Jo pasirody
mas ir nostalgiškos. Įvairiasluoksnės
džiazo simfonijos "Monografija" atli
kimas iš tiesų buvo įvykis. V. Ganeli
nas solo programos metu grojo forte
pijonu, kompiuteriu ir mušamaisiais.
"Rankų, žinoma trūksta. - pasakė
maestro. - Žinau, ką galėčiau padaryti,
bet, deja, žmogus turi tik dvi rankas“.
Vilniaus publika ovacijomis sutiko
ir keturis juodaodžius muzikantus iš
Amerikos - "Roscoe Mitchell Quar
tet". nors saksofonisto R. Mitchello at
liekama modernioji muzika susilaukia
įvairių įvertinimų.
Lietuvos publikai po V. Labučio.
D. Naujokaičio ir J. Milašiaus trio pa
sirodė egzotiškas Japonijos kolektyvas
Otomo Yoshihide&Altered, visokiau
siais būdais kūręs garsą.
"Moterys yra labai vienišos džiazo
festivaliuose", pasakė Joelle Leandre,
vienintelė moteris, dalyvavusi festiva
lyje ir grojanti tokiu nemoterišku inst
rumentu kaip kontrabosas. 42 metų
kontrabosistė pradėjo groti šiuo instru
mentu būdama devynerių. Improvi
zuodama kontrabosu Joelle Leandre
naudoja ir savo balsą, anot jos - pir
mąjį žmogaus instrumentą.
Viačeslavo Ganelino, Arkadijaus
Gotesmano ir Petro Vyšniausko trio
parodė programą "Conversations Pasikalbėjimai“. Kartu šie muzikantai
negrojo jau kokius penkerius metus,
bet. kaip "Lietuvos rytui“ pasakė V.
Ganelinas: “Vienas kitą jaučiam, gana
gerai suprantame muzikinius niuansus“.
Gana retas instrumentas džiaze ir
sudėtingas - trombonas. Maestro Ga
nelino nuomone, šiemetiniame festi
valyje yra du atradimai - trombonistai
V. Pilibavičius ir S. Sasnauskas.
Kaip visada stulbino V. Čekasinas,
atvažiavęs iš Maskvos. Nors ir sirgda
mas, jis vis dėlto išėjo į sceną.
Vilniaus festivalyje, kuris vyksta
jau šeštą kartą, kaip jau įprasta, daly
vavo džiazo kritikas iš Vokietijos
Bemtas Jahnke. Jo nuomone, "Vilnius
jazz“ - geriausias ir prestižiškiausias
Rytų Europos džiazo festivalis".
Norinčių patekti į festivalį buvo
daug, o į koncertą, kuriame dalyvavo
V. Ganelinas, V. Pilibavičiaus, A.
Šiaušto ir O. Molokojedovo trio bei R.
Mitchellas, buvo parduota ir papil
domų bilietų.

Trečiasis
popmuzikos
festivalis
Vilniuje vyko trečiasis tarptautinis
popmuzikos festivalis "Vilnius-93“.
Per dvi dienas pasirodė 16 atlikėjų iš
Europos, Azijos ir Pietų Amerikos. Jie
varžėsi dėl septynių piniginių premijų
ir specialių apdovanojimų. Žiuri,
vadovaujama Lietuvos kompozitorių
sąjungos pirmininko Laimio Vilkončiaus, Grand Prix (2000 JAV dolerių)
skyrė dainininkei iš Rumunijos Ecaterini Rosoga (Mona). Tarptautinės
popmuzikos festivalių organizacijos
"F1DOF“ simpatijas ir pirmąją vietą
pelnė jauniausia festivalio dalyvė
gruzinė Teona Kontridzė. Lietuvai at
stovavusi Rosita Čivilytė pelnė vieną
iš trijų trečiųjų vietų.
"Vilnius-93“ svečiai - grupė "Bananarama“ (Anglija), Johny 'I’hompsonm
Singers (JAV), Arina (Lietuva), Gloria
Gaynor (JAV), Aleksandras Buinovas
(Rusija), Amis Mednis su grupe (Latvi
ja), Ozsaran (Turkija) etc.
Pasak vienos vertinimo komisijos
narės, šių metų festivalis geresnis už
du pirmuosius, bet dar yra ko siekti.
"Vilnius-93“ nelabai sudomino ir pub
liką.
ELI

Lietuviai knygų mugėje
Frankfurte
"Dalyvauti kasmetinėje Frankfurto
knygų mugėje leidėjui būtina", - to
kios nuomonės yra Arvydas Andri
jauskas, Vilniaus leidyklos "Alna lite
ra" generalinio direktoriaus pavaduo
tojas.
Kasmetinė tarptautinė Frankfurto
knygų mugė, vykusi šiais metais spa
lio pradžioje, yra ta vieta, kur spren
džiamas leidžiamų knygų likimas ki
tam sezonui: leidėjai sužino, kokiu ti
ražu jie turi spausdinti savo siūlomas
knygas pagal šioje mugėje dalyvau
jančių knygų prekybininkų užsaky
mus. Joje pardavinėjamos licenzijos
vertimams į kitas kalbas.
Sovietmečiui griūnant, prieš pen
kerius metus, du narsūs "Mokslo“ lei
dyklos darbuotojai, susikrovę keliuose
lagaminuose keliasdešimt knygų, at
vyko į Frankfurtą. Nepaisant sovietų
protestų, jie galėjo atskirai išstatyti sa
vo knygas mokslinės literatūros salėje.
Visas dienas jie turėjo daug lankytojų,
kurių tarpe buvo ir žmonių, priekaišta
vusių lietuviams, kad jie nemyli Gor
bačiovo... Tuo pačiu metu "Vyturio“
leidyklos darbuotoja, geradarių dėka

nusipirkusi nuolatinį mugės lankytojo
bilietą, kasdien susikrovusi į savo di
delį krepšį lietuvių knygų vaikams,
ėjo per leidėjus, siūlydama jas išleisti
kokia nors kita kalba. Nei Rūtos
Kumžienės, nei tų dviejų "Mokslo“
leidyklos darbuotojų nereiktų pamirš
ti, kai dabar tenka aplankyti lietuviškų
knygų prezentaciją mugėje.
Patenkinti Lietuvos leidėjai šia
muge. Jų knygos, žemėlapiai yra dau
giau pritaikyti vakarietiškam skoniui
negu kaimynų latvių ir estų, kurie tik
prieš dvejus metus žengė šį žingsnį. Iš
eksponatų matosi, kad privačios lei
dyklos gali daugiau ką padaryti už
valdiškas...
Šiais metais mugėje gana didelį su
sidomėjimą turėjo literatūra, ypač
mokslinė, enciklopedinė, kuri yra
skaitoma kompiuterio pagalba. Ši
technika, atrodo, turi ateitį, nes, kaip
sakoma, leidėjai parduoda žinias, o ne
popierių. Tikimasi, kad kitais metais
bus galima nusipirkti ir pirmąją lietu
višką "knygą“ kompiuterio disketėje!
Romas Šileris
Frankfurtas prie Maino

Intelektuali parama
Iš po politinio drebėjimo griuvėsių
besikeliančiai Lietuvos kultūrai šian
dien reikia visapusiškos paramos. Ir
ne tik finansinės. Tai, atrodo, gerai su
prato JAV Nacionalinės medicinos
bibliotekos skyriaus vedėja Dale Lu
kas. Jos iniciatyvą palaikė Lietuvos
technikos bibliotekos direktorius Ka
zys Mackevičius. Rezultatas toks: rug
sėjo 27-29 dienomis Vilniuje įvyko
Centrinės Europos mokslinių bib
liotekų ir informatikos konferencija
bei paroda.
Ant konferencijos stalo plevėsavo
15-os valstybių vėliavos. Kalbėjo
Ryšių ir informatikos ministras prof,
hab. dr. G. Žintelis, UNESCO Bend
rosios informacijos programos vado
vas Abdelazizas Abidas, JAV Techni
nės pagalbos savanorių (VITA) vardu
- dr. Lee Burchinal. Neatsiliko tautie
čiai: iš JAV dr. Jūratė M. Landwehr,
Ramunė Kubilius, Leonardas J. Si

mutis, Jonas Barčiauskas, iš Australi
jos Renata Migus.
Keli šimtai konferencijos dalyvių
susipažino su Technikos bibliotekoje
veikusia turtinga kompiuterių ir duo
menų bazių paroda. Be mums jau šiek
tiek žinomų INTERNET, DIALOG.
ADONIS sistemų labai domino milži
niškos CD-ROM galimybės ir per
spektyvos. Ypač imponavo jos ekono
minės charakteristikos. Gal netoli tas
laikas, kai ir Lietuva galės jų įsigyti.
Labai gerai organizuotoje konfe
rencijoje neapsieita be šaukšto deguto.
Pagrindinėje salėje tik vienas praneši
mas buvo perskaitytas lietuviškai. Jei
prieš 30 metų pradėjusi mokslinius
parengimus ruošti karta būtų taip pa
mėgusi rusų kalbą, kaip dabartinė
anglų, šiandien gal tik vienintelis už
rašas lietuvių kalba "Seimas“ bebūtų
Vilniuje.
Romualdas Tupčiauskas
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Atminimas įamžintas knygos
ženkluose
Šių metų spalio 28-ąją dieną su
kanka 200 metų, kai gimė įžymus
Lietuvos istorikas ir rašytojas Simo
nas Daukantas.
Surengtas tarptautinis konkursas
"Ex libris. S. Daukantui - 200 metų.
Šiauliai". Kaip pasakojo vienas iš jo
rengėjų. Lietuvos kultūros fondo
Šiaulių krašto tarybos pirmininkas
Hubertas Smilgys, konkurso siekis ■
įprasminti ekslibrisais S. Daukanto
kaip žmogaus ir istoriko asmenybę,
jo darbus ir veikalus, o taip pat tuo
siekta, kad tautos šviesuolio vardas
būtų žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir
kituose kraštuose.
Lūkesčiai išsipildė su kaupu. Net
šešiasdešimt aštuoni dailininkai iš
dvidešimt dviejų pasaulio šalių kon
kursui sukūrė ir atsiuntė daugiau kaip
šimtą knygos ženklų, kurie įprasmina
S. Daukanto asmenybę, jo pasiauko
jančią veiklą bei to meto aplinką. Eks
librisai atkeliavo iš Argentinos, Aust
ralijos, Brazilijos, Belgijos, Bulga
rijos, Čekijos, Estijos, Italijos, Japoni
jos, Kanados, Latvijos, Rumunijos,
Meksikos, Turkijos, Ukrainos, Vokie
tijos ir kitų šalių. Žinoma, daugiausia
kūrinių sulaukėme iš Lietuvos. Visi
autoriai mažame lapelyje išreiškė savo
pagarbą ne tik Daukantui, bet ir Lietu
vai, jos kultūrai. Dabar šie įvairiausio
stiliaus, formos ir technikos mažosios
grafikos darbai eksponuojami Šiaulių

Mauricio Schvarzinan. Ar
gentina. Buenos Aires.
(Iš ekslibrisų konkursui pateik
tų darbų).

Paminklas Simonui Daukantui
Papilėje.
Antano Dilio (ELTA) nuotr.
dailės galerijoje. Konkurso laureatams
bus įteiktos premijos, prizai rengiamas
išleisti katalogas.
Danutė Šiaudinytė
******
Lenkimuose, Skuodo rajone, pa
statytas Simonui Daukantui pamink
las, sukurtas jubiliejaus medalis, iš
leistas pašto ženklas, bus atidengta
memorialinė lenta Vilniuje. Spalio
16-17 d. Lietuvos istorikai dalyvaus
Sank Peterburge Daukantui skirtuose
renginiuose. Pagrindinė mokslinė
konferencija įvyks spalio 21 d. Vil
niaus universiteto V. Krėvės auditori
joje. Spalio 23 d. - konferencija Že
maičių Kalvarijoje; tą pačią dieną
Vilniuje, Kalviuose, Lenkimuose,
Papilėje, Varniuose - žygeivių sąšau
ka "Daukanto takas“. Spalio 25 d.
Nacionalinėje M. Mažvydo bibliote
koje bus atidaryta S. Daukantui skirta
paroda. Spalio 27 d. Lenkimuose
įvyks Daukanto skaitymai, 28 d. - iš
kilmingi jubiliejiniai renginiai, spalio
29 d. - skaitovų konkursas Naujojoje
Akmenėje ir renginiai Papilėje. S.
Daukanto 200-ųjų metinių minėjimas
baigsis iškilmingu vakaru spalio 30
d. Vilniaus universiteto Šv. Jonų baž
nyčioje. Daukantas bus paminėtas
Rašytojų sąjungoje, Mokslininkų
rūmuose ir daug kur kitur.

Kultūros darbuotojo užrašai
Vaikystės spalvų mozaika
Gyvenimo džiaugsmais užpildy
tas tiktai vaikų pasaulis. Jis pilnas
giedros ir palaimingo buvimo, nepa
sotinamo žinių godulio ir gilios sa
vistabos. Visi kultūros ženklai, kurie
lydi šeimos gyvenimą, natūraliai per
siduoda vaikams. Ženklai priimami
kaip savaiminga kultūringo pasaulio
dalis, kurioje sužydi tulpė, suskeldi
ledo žiedai ant lango stiklų, pražysta
puriena vasarovidžio paupyje, ataidi
dainų pynės, suskamba žirgų kamanų
skambučiai, atsiskleidžia saulės ap
skritimo paslaptys.
Margažiedė kultuve trinksi ir aidi,
tėkšdama vandens purslus į mirguo
jantį vandenį, o čia ir vaivorykštės
atšešėliai išsidraiko saulutės šilumos
pragumoje. Motinos audimo staklės
su drobės rietimu - tai pirmaženklis
žingsnis į kraičio skrynios paslaptis.
O daili metalo rankena duryse su be sijuokančiais kipšiukais ir žalčiukų
įvijomis. Atbėga, atspurda pasakų
kraštai, viliojantys slibinais ir ragano
mis, nykštukais ir aukso tiltais.
Žodis, kaip šventumo ženklas, at
minties saugotojas, pasigirsta vilio
jančiais garsais ir keista prasmių gra
matika. Apšerkšniję mūsų žiemos,
yra šalis, kur upės teka, pavasario
saulė pražydo meiliai - rikiuojasi
eilutės, šlama knygos puslapiai kaip
paslapčių salos su barzdotais vyrais ir
švelniaakėmis moterimis. Tie knygų
paveikslėliai - tai tikri runų raštai ir
išminties lobynai, įslaptinantys dar
mažų žingsnelių ritmą.
Tęsinys. Pradžia Nr. 30.

Nuo pirmo spalvoto puslapio iki
didelės gyvenimo knygos - vienas il
gas žingsnis per grožio karalijas, pa
saulio platumas ir dangaus atvašynus.
Per pasakos eilutę - į džiaugsmo die
nas, per eilių posmą - į planetos aps
kritimo balsą. Tokia pažinimo lemtis
ir didelio ėjimo prasmė. Visuomet su
knyga rankose ir prisiminimų dulkelė
mis ant papilkusio vaikystės švarko
rankovių, kurios nuo drėgmės saugo ir
naudingos brūkštelti per pašlapusią
nosį.
Dainų šventės melodija

Prekinis traukinys bildėjo per Lie
tuvą. Ne, ne į sibirus jis mus gabeno.
Tas traukinys mus vežė į 1955 metų
Dainų šventę. Ešelonas pakelėje vis
ilgėjo ir ilgėjo. Garo ir akmens anglies
dūmų sąmaiša gildė akis, mes dairė
mės pro pusiau praviras duris, prie
kurių budėjo labai atsargūs mokytojai.
Štai Kaišiadorys, Vievis. Štai jau ir
Vilnius. Didelis ir labai gražus mies
tas. Apsigyvenome Olandų gatvėje.
Gulėjome jau ant šiųmečio šieno pla
kų. Pakvipo tėviškės laukais ir žoly
nais. Jautėmės beveik kaip namuose.
Dienos buvo šiltokos, bet repeticijos
neišvargino. Pirmąkart pamatėme J.
Karosą, .B. Dvarioną, J. Švedą, K.
Kavecką... "Spartako“ stadionas toks
didžiulis, ir choristų minių minios su
plūdo į generalinę repeticiją. Savo
mostu dirigentams sunku aprėpti
neaprėpiamą dainininkų būrįBuvome moksleiviai, ką tiktai pa
baigę dešimtą klasę, vadinasi, buvo
me jau vienuoliktokai - abiturientai,
bet dainavome kaip suaugusieji. Ir dar

geriau. Žvaliai skambėjo mūsų skar
džiabalsiai tenorai, triūbomis aidėjo
bosai, lygiai liejosi sopranų melodija,
duslokai pritarė altai. Tai kas, kad
Žvėryne neradome žvėrių (čia gi ne
buvo zooparko), tai kas, kad kažkuris
sublogavo įsaulyje, tai kas, kad meno
šokėja Olandų gatvės vakarotuvėje
nepasisakė savo vardo, bet aš sužino
jau, kad ta šviesiaplaukė yra iš Vievio,
tai kas, kad kažkuriam pritrūko rublio
didesnei ledų porcijai - mes buvome
Dainų šventėje, - kartu su visa Lietuva.
Jau priblėso tos šventės melodijos,
bet jokiu būdu nepriblėso svaiginan
čiai geras įspūdis - prisiminimas, kai
norisi ne tiktai dainuoti, bet ir pašū
kauti, pašokinėti, kai dabar žiūrint at
galios ta vargina kelionė atrodė pačiu
romantiškiausiu važiavimu per Vidu
rio Lietuvą, kuria teka Nevėžis, ramus
ir santūrus žaltelis. O taip neramu bu
vo tame vagone, kai grįždami daina
vome jau kitas savo dainas su paūkčiojimais. Bus dar daug Dainų šven
čių, bet toji trečioji-šeštoji, o gal tiks
liau šeštoji-trečioji, dar ne istorija, bet
jau prisiminimas.
Himnas lietuvių kalbai
Kalba - pati brangiausia žmonijos
dovana, unikaliausias žmogaus geni
jaus produktas. Tai nepaprastų suge
bėjimų išdava, o kartu tai kasdienybės
kūrinys. Žmogus neieškojo įkvėpimo
kalbai kurti, o buvo verčiamas kurti
žodį, nes labai norėjo bendrauti su ki
tais žmonėmis. Apskritai, kiekvienas
šiandienos žmogus yra kalbos tobulintojas (apie kalbos darkytojus - kita
kalba). ’Tėveli, aš noriu būti jotojas“,

"Tėveli, tau labai nesiseka, o man
šiandien labai siseka“. Netgi
mažylis, mokėdamas šimtą žodžių,
kitą šimtą pats pasidaro, jau žino
damas elementarius žodžių darybos
atvejus.
Jeigu būtų užrašinėjama visa vai
kų (iki 5-7 metų amžiaus) kalba ir
sudarytas jų naujadarų žodynas, pa
matytume, kiek rastųsi naujų lietu
viškų ir labai gerų žodžių. Ir antra.
Kiekvieno kalbėtojo žodis ištariamas
savitai. Čionai visuomet sava intona
cija, potekstė, sava pauzė, kirtis, žo
džio pabrežtis. Ypač kalboje vertinti
na ironija, kai tiktai žodžiui intonaciškai suteikiama kita prasmė. Kiek
vienas žodis ir net skiemuo yra dau
giaprasmis (aišku, ne sinonimiškai)
tiek, kiek kartų jį ištaria žmogus. Tai
jau semiotikos sritis. Mes dar nemo
kame įsiklausyti į mūsų žmonių
kalbą.
Galbūt tiktai gabus režisierius sa
vo aktorių kalboje įžvelgia žodžio ir
frazės niuansuotę, gesto prasmę,
nutylėjimo galią, dialogo iškalbą.
Visas žmogus atsisipindi tiktai kal
boje, kaip šaltinio atoversmyje atsi
spindi visas dangus. Kalba visų pir
ma ir tikrai pirmiausia parodo žmo
gaus intelektą ir dorumą.
Kalba - tai mūsų unikaliausia sa
vastis, kurios prasmę suvokiame tik
tada, kai norima kažką pasakyti, bet
nesugebame tai padaryti. Pritrūksta
žodžių. Tegul mums dažniau padeda
vaikai.

Aleksandras Šidlauskas
Bus daugiau

EUROPOS
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Atminimo lenta rezistencijos dalyviui

Vorutos mįslė dar neįminta

Šią vasarą archeologas Gintau
tas Zabiela tęsė mokslinius tyrinė
jimus Šeimyniškėlių landšaftiniame
draustinyje, esančiame Anykščių ra
jone. Vorutos piliakalnis jau kelinti
metai traukia mokslininko dėmesį.
Kalbamės su archeologu Gin
tautu Zabiela.
- Kada pasirinkote Vorutą tyri
nėjimų objektu?
- 1990 metais aš turėjau važiuoti į
Ignalinos rajoną tyrinėti Mažulonių
piliakalnio, tačiau prasidėjo ekono
minė blokada ir teko keisti planus.
Pasirinkau Anykščius, nes čia susi
kūrė ir pradėjo labai gerai dirbti
kultūros paveldo tarnyba, kuri rūpi
nosi ir miesto bei jo apylinkių istori
niais reikalais. Darbus pradėjome
nuo žvalgomųjų ekspedicijų ir galų
gale priartėjome prie Šeimyniškėlių
piliakalnio. 1990 m. čia buvo iškasta
pimoji perkasa, čia radome, tiesa, ne
daug, bet vis dėlto svarbių archeolo
ginių radinių, kurie liudijo, kad čia
XIII a. būta pilies.
- Irjau treti metai darbuojatės čia,
- Taip, iškart kilo natūralus noras
ir poreikis išsiaiškinti, koks ryšys
sieja Šeimyniškėlius ir Vorutos pilį,
nes visi anykštėnai (ir ne tik jie) šią
vietą vadina Voruta. Taip atsirado
mokslinė tema.
Vorutos pilies lokalizacijos bandy
mai tęsiasi. Čia dirbu jau ketvirtą se
zoną, o darbų pabaigos dar nematyti.
- Ką jau spėjote padaryti?
- Patikrinome tas vietas, kurios li
ko už ankstesnių tyrinėjimų ribos,
aiškinomės, kur baigiasi pilies siena
pietvakarinėje aikštelės pusėje, tikri
nome kai kuriuos gynybinius įrengi
mus, kasėme perkasą gynybinio
griovio dugne. Esu numatęs patikrin
ti dar keletą vietų.
- Mus domina radiniai.
- Kol kas jie kuklūs, nes tiriamos
aikštelės pakraštys yra labai suardy
tas. Į apačią nustumtas nemažas že
mės sluoksnis. Didžioji šių metų ty
rinėjimų dalis pakliuvo į suardytas
vietas. Vertingiausia perkasa buvo
iškasta arčiau pylimo. Pasirodė, kad
pylimas dar nėra tyrinėtas, jis yra
plūktas iš molio su akmenų kons
trukcijomis ir per vieną kartą pas
tatytas, kaip ir visa pilis.
Kasdami Volupio upelio dešinia
jame krante radome sudegusių rąstų,
kurie, matyt, per pilies puolimą bus
nukritę nuo apdegusių pilies sienų.
Tačiau tų rąstų nėra daug, o šlaitas
nepaliestas. Tai rodo, kad pilis nebu
vo sudeginta, apdegusios tik kai ku
rios jos dalys. Viršuje išlikę kuklūs
gynybinės sienos likučiai - atskiri

akmenys plūktame molyje. Šie ir kiti
radiniai - iš XIII a. Toje vietoje, kur
stovi paminklas Mindaugui, buvo
rastos sudeginto pastato liekanos, bet
matosi, kad jis dar buvo atstatytas,
rekonstruotas. Visa tai sutampa su
Ipatijaus metraštyje minimais įvy
kiais, kur sakoma, kad Vorutos pilis
nebuvo paimta.
- Ar tikitės radinių, kurie padėtų
pagrįsti mintį, jog čia buvusi Min
daugo Voruta?
- Archeologijoje sunku tikėtis to
kių labai aiškių radinių, kuriuos būtų
galima susieti su kunigaikščiu ar su
Ipatijaus metraštyje minima Voruta,
nes istorinė informacija yra labai
skurdi ir kol kas sunku pasakyti,
kaip reikėtų tuos radinius istoriškai
interpretuoti. Ieškosime daugiau me
džiagos, kuri patikslintų mūsų turi
mas žinias apie Vorutą, jos apylin
kių seniausios istorijos momentus.
Juk kiekvieni metai atneša naujų,
netikėtų atradimų ir, atrodo, gerai
pažįstamose archeologinėse vietovė
se, o ką kalbėti apie Vorutą, kuri dar
tiek nedaug tyrinėta,
- Kokie darbai dar laukia?
- Dar 2-3 metai intensyvaus dar
bo. Reikia ištirti jei ne pusę, tai bent
ketvirtį piliakalnio aikštelės, kurios
plotas 2400 m2. Tik tada turėsime
pakankamai patikimos medžiagos.
O dabar, kai ištirta tik dešimtadalis
ar aštuntadalis šios aikštelės, daryti
išvadas anksti. Kitose vietose, kurių
dar nepalietė žmonių rankos, turėtų
būti daugiau radinių. Reikia padaryti
pylime pjūvį, nes pylimuose geriau
siai atsispindi, kiek kartų pilis buvo
pulta, kiek kartų ji stiprinta, tvarkyta.
Todėl kitais metais planuoju tęsti
ekspediciją Vorutoje.
- Kaip bus apibendrinta ekspedi
cijos medžiaga?
- Lietuvos istorijos institutas bei
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus ren
gia mokslinę diskusiją ’’Kur stovėjo
Vorutos pilis“. Liepos 6-ąją paskel
bus Valstybės diena, ši tema tapo net
politiškai aktuali, nes iškart atsirado
daug vietų, norinčių vadintis vienin
tele Lietuvos vieta, menančia gar
siąją Mindaugo pilį, mums žinomą
iš Ipatijaus metraščio.
Manau, kad mokslinė diskusija,
kurioje dalyvautų skirtingas nuomo
nes Vorutos pilies lokalizacijos klau
simu turintys istorikai bei archeolo
gai, padėtų mums įminti Vorutos
mįslę.
- Dėkojame už pokalbį ir linki
me sėkmės.
Kalbėjosi Irena Andrukaitienė
♦♦♦♦♦♦
Lapkričio 5 d. Anykščiuose
įvyks mokslinė diskusija "Kur sto
vėjo Vorutos pilis“. Diskusijoje žada
dalyvauti habilituotas daktaras A.
Tyla, humanitarinių mokslų dakta
rai R. Batūra ir V. Urbanavičius, is
torikai A. Dubenis, G. Zabiela, ’’Vo
rutos“ laikraščio vyr. redaktorius J.
Vercinkevičius ir atstovai iš Min
daugo kolegijos.
Diskusijos dalyviams ir klausyto
jams bus surengta ekskursija į
Vorutos vietą - Šeimyniškėlių pilia
kalnį, G. Zabiela supažindins visus
su archeologijos paminklų komp
leksu. Veiks paroda iš Šeimyniškė
lių piliakalnio kasinėjimo medžia
gos, bus rodomas anykštėnų su
kurtas videofilmas apie Vorutą.

Šeimyninis burlaivis
Klaipėdoje į vandenį iškilmingai
nuleistas naujas kūreno tipo burlaivis
”Oma". Tokiais laivais kadaise plau
kiojo kuršių žvejai, todėl jis pagal seno
vines tradicijas pavadintas omos (kur
šių kalba - močiutės) vardu, papuoštas
spalvingomis jūrinėmis vėliavomis.
Originalų laivą per pusketvirto mė
nesio iš ąžuolo ir pušies medienos sa
vo lėšomis ir jėgomis pasistatė klaipė
diečių Gailių ir Drevinskų šeimos. Jo
techninį projektą parengė tautodaili
ninkas, turintis aukštąjį šturmano išsi- lavinimą, Egidijus Gailius, bendrau
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damas su savo partneriu laivybos isto
riku Valentinu Drevinskų. Techniškai
pagelbėjo šiems entuziastams Klaipė
dos Vakarų laivų remonto įmonė.
Šiuo metu naujasis laivas stovi prie
krantinės, netoli istorinės uostamies
čio pilies, o jo savininkai laukia naujo
navigacijos sezono. Tada jie iškels
plokščiadugnio kūreno bures ir iš
plauks į Kuršių marias, Baltijos jūrą.
Penkiolikaviečiu burlaiviu savinin
kai numato vežioti svečius, turistus,
žvejoti.

ELTA

Eržvilko gimnazija buvo tikras po
grindžio lopšys kovoje prieš raudo
nuosius okupantus. Mokiniai gimnazi
joje dainuodavo viešai partizanines
dainas. Mokytojai mokiniams skiepijo
Tėvynės meilę, ragino būti savo kraš
to patriotais. Už tai pokaryje Eržvilko
gimnazijos vyresnes klases tai išvai
kydavo, o mokiniai pasklisdavo po
Jurbarko, Skaudvilės, Tauragės gim
nazijas, tai už metų vėl atidarydavo.
Taip buvo daroma net porą kartų, no
rint išsklaidyti patriotiškai nusiteikusį
jaunimą. Gimnazijos mokytojai Anta
nas Jankauskas, Kleopas Greičius,
gimnazijos direktoriaus žmona, kilusi
iš bežemių kaimo gyventojų, Bronis
lava Jarmalienė gimnazijos palėpėje
spausdino nelegalų laikraštį ’’Atžaly
nas“ (vėliau ’’Varpas“), juo aprūpinda
vo Kęstučio apygardos partizanus,
platino tarp gyventojų. Jiems vadova
vo gimnazijos direktorius Stasys Jarmala (Eržvilke dirbu suklastotais do
kumentais Vinco Ulevičiaus vardu.
Šia pavarde Eržvilke buvo ir jo žmona
bei keturios dukros). Gimnazijos mo
kytojas Henrikas Danilevičius (slapyvarde ’’Vidmantas“) kovojo partizanų
gretose, buvo ’’Butakių“ partizanų bū
rio vadas, vėliau ’’Lydžio“ rinktinės
štabo viršininkas ir vadas, o nuo 1948
m. liepos 1 d. paskirtas ’’Kęstučio“
apygardos vadu. Žuvo 1949 m. Buvęs
iki 1946 m. gimnazijos direktorius
Giedraitis bolševikų suimtas ir žuvo
kankinio mirtimi sovietiniuose lage
riuose. Gimnazijos mokytojas Vytau
tas Steponaitis irgi buvo suimtas so
vietinio saugumo. Vėliau taip pat su
imtas Kleopas Greičius. 1949 m. lie
pos 2 d. į čekistų rankas pateko gim
nazijos direktorius Stasys Jarmala

(Vincas Ulevičius) kartu su bendra
žygiu mokytoju Antanu Jankausku.
Pastarasis varomas stvėrė stribą, su
daužė jo akinius, atėmė šautuvą ir pa
bėgo. (Vėliau buvo suimtas.) S. Jarmalą nuvežė ir uždarė Jurbarko sau
gumo rūsyje. Čia S. Jarmala nenulei
do rankų ir išsikasė šaukštu iš rūsio ir
pabėgo. Jo žmona Bronislava Jarma
lienė atnešė vyrui maisto į saugumą,
saugumiečiai jos nebepaleido. S. Jarmalai kito kelio neliko kaip įsijungti į
aktyvią kovą prieš okupantus. Jis pa
skiriamas į štabą tvarkyti spaudos rei
kalų, gavo ’’Audrūno“ slapyvardį. Ta
čiau netrukus jis buvo išduotas enka
vedistams. Nakvojo netoli Pavidaujo
Eimantų kaime pas ūkininką Švedą.
Pasiliko ir dienai. Saugumiečiai ėjo
tiesiog į Švedo sodybą, kur S. Jarma
la, nenorėdamas padaryti šeiminin
kams nemalonumų, laikėsi kluone.
1949 m. spalio 2 dieną apie 16 valan
dą Stasys Jarmala (Vincas Ulevičius)
toje sodyboje buvo nužudytas. Yra iš
likęs jaudinantis, pilnas meilės Tėvy
nei, patriotiškas S. Jarmalos kreipima
sis į Eržvilko gimnazijos moksleivius,
kurį jis parašė, pabėgęs iš Jurbarko
saugumo rūsio.
Netoli S. Jarmalos žuvimo vietos
1990 m. spalio mėn. pastatytas pa
minklas (laukų akmenų su geležiniu
kryžiumi). Jame įrašyta: ’’Čia Eimantų
kaime buvusioje ūkininko sodyboje
didvyriškai žuvo Eržvilko gimnazijos
direktorius - partizanas Stasys Jarmala
(Vincas Ulevičius) 1908-1949 spalis“.
Prieš kelias savaites prie šio pa
minklo buvo susirinkę rezistencijos
dalyviai, Eržvilko gimnazijos buvę ir
dabartiniai Eržvilko vidurinės mokyk
los mokiniai, S. Jarmalos visos ke

turios dukros ir kt. Buvęs šios gimna
zijos mokinys, dabar geodezijos inži
nierius, Kauno aukštesniosios žemės
ūkio mokyklos dėstytojas, platinęs re
zistencinę spaudą, Petras Balašaitis
prie paminklo papasakojo apie S. Jar
malos tautišką darbą Kuršėnuose, o
taip pat Eržvilke, apie jo partizaninę
kovą ir žūtį.
Eržvilko bažnyčioje buvo laiko
mos šv. Mišios už S. Jarmalos vėlę. Iš
bažnyčios žmonės pasuko prie Eržvil
ko vidurinės mokyklos, kur Lietuvos
politinių kalinių ir tremtinių sąjungos
Jurbarko skyriaus pirmininkas Anta
nas Kasiulis kalbėjo apie S. Jarmalos
indėlį į Lietuvos laisvės kovą. Eržvil
ko bažnyčios klebonas Jordanas Ur
bonas pašventino prie gimnazijos pri
tvirtintą memorialinę lentą: ’’Čia
1946-1949 m. dirbo Stasys Jarmala
(Vincas Ulevičius) ’’Audrūnas“ 1908-.
1949. Kovos už tėvynės laisvę organi
zatorius“. Memorialinę lentą atidengė
S. Jarmalos kovų bendražygis, Eržvil
ko gimnazijos mokytojas, buvęs poli
tinis kalinys Antanas Jankauskas. Me
morialinės lentos atidengimo iškil
mėse kalbėjo buvęs ’’Kęstučio“ apy
gardos partizanas Leonas Laurinskas,
prisimindamas rezistencinę kovą, kai
veikė kartu su S. Jarmala, Eržvilko vi
durinės mokyklos mokytojai ir kt.
Eilėraščius deklamavo minėtos mo
kyklos mokiniai. Partizanų ir patrioti
nes dainas dainavo Jurbarko tremtinių
choras ’’Versmė“. Susirinkusieji ap
žiūrėjo vidurinės mokyklos kraštoty
ros muziejų, kurio dalis skirta buvu
siam direktoriui-partizanui S. Jarmalai.
Kęstutis Balčiūnas
Kvėdarna

Dar vienas bandymas įvertinti Armijos krajovos
veiksmus Rytų Lietuvoje
Spalio aštuntąją Vilniaus Mokyto
jų namų Didžioji salė buvo pilnutėlė.
Čia vyko mums neįprastas renginys Armijos krajovos, tiksliau - jos būrių,
veikusių 1943-1944 m. Rytų Lietuvo
je, visuomeninis teismas. Pastarasis
patikslinimas svarbus tuo, jog Lenki
joje Armija krajova didvyriškai kovo
jo su nacių okupantais, o vadinamaja
me Vilniaus krašte jos būrių ir brigadų
tikslai ir vaidmuo buvo kitokie. Tai
įžanginiame žodyje pabrėžė Vilniaus
pedagoginio universiteto Lietuvos is
torijos katedros vedėjas doc. R. Batūra.
Paskui teismo vedėjas A. Merkys
auditorijai vieną po kito pristatinėjo
Armijos krajovos vykdyto prieš lietu
vius teroro liudininkus. Jie prisiminė
savo kaimynų ir namiškių, tėvų, bro
lių, seserų, giminaičių kankinimus ir
mirtis. Pasakojimo metu atmintyje at
giję kraupūs vaizdai pravirkdė liudi
ninkes pusseseres Remeikytes (jos ne
teko artimųjų šeimos narių) iš Molėtų
rajono, Alkūnų kaimo. Virpėjo praeitį
prisiminus ir Varėnos rajono gyvento
jo Vito Černiaus (Černiausko) balsas jis pats patyrė Armijos krajovos karių
kankinimus, jo keturi kaimynai vyrai
1944 m. buvo sadistiškai nukankinti.
Sunkiai pasakojo patirtus išgyvenimus
ir iš dabartinėje Baltarusijoje esančio
lietuviško Dainavos (prie Armoniškių) kaimo kilęs Albinas Griška - jis
kelis kartus buvo per plauką nuo mir
ties dėl Armijos krajovos Benekainyse. Jo brolio lavoną baltieji lenkų par
tizanai (taip dar buvo vadinami Armi
jos krajovos kovotojai) įmetė į Žižmos
upę. Apie lietuvių persekiojimą hitle
rinės okupacijos metais Pelesos-Rodūnės krašte, kai su nacių pareigūnais

Rytų Lietuvoje tampriai bendradarbia
vo Armija krajova, pasakojo Marija
Kruopienė.
Visi liudininkai atsakinėjo į vertini
mo komisijos klausimus. Vertinimo
komisiją sudarė įvairių partijų ir vi
suomeninių organizacijų atstovai.
Klausantis iš praeities prikeltų tragiš
kos Lietuvos istorijos faktų, kaimų ir
šeimų tragedijų, kurios atsispindėjo ir
renginį organizavusio Armijos krajo
vos aukų klubo pakabintoje ant sienų
dokumentinėje medžiagoje, nuotrau
kose, negalėjo likti abejonių, jog Ar
mijos krajovos svarbiausias tikslas
Rytų Lietuvoje buvo paruošti dirvą
naujam Vilniaus krašto atplėšimui nuo
Lietuvos, kovoti prieš visa, kas lietu
viška.
Vertinimo komisija, po liudytojų
parodymų dar išklausiusi visuomeni
nių ir valstybinių organizacijų atstovų
pranešimus apie Armijos krajovos
veiklą Lietuvoje, priėmė sprendimą.
Jame sakoma, kad ’’Armija krajova
neteisėtai veikė svetimos valstybės Lietuvos - teritorijoje, kur įvykdė
daug sunkių kriminalinių nusikaltimų,
pagal Visuotinę žmogaus teisių dekla
raciją traktuojamų kaip genocidas“.
Visuomeninio teismo sprendime Sei
mui siūloma uždrausti Lietuvoje Ar
mijos krajovos veiklos propagavimą ir
plėtojimą. Genocido tyrimo centrui ištirti visuomeniniam teismui pateiktą
medžiagą, Generalinei prokuratūrai ištirti Armijos krajovos nusikaltimus
ir patraukti baudžiamojon atsakomy
bėn kaltininkus. Lietuvos derybų su
Lenkija delegacijai siūloma reikalauti
kompensacijos nuo Armijos krajovos
žuvusiųjų šeimoms bei artimiesiems.

Visuomeninis teismas ir Armijos kra
jovos aukų klubas paprašė siųsti atsi
minimus apie Armijos krajovos veik
lą Lietuvoje ir nukentėjusiųjų anketas
į Lietuvos gyventojų represijų tyrimo
centrą (Saltoniškių 58, Vilnius) arba,
kaip jau rašė ”EL“, ’’Vilnijos“ drau
gijai (A. Jakšto 9, Vilnius).
Stanislovas Buchaveckas

Kaip pranešė ELTA, Vilniuje įvy
kęs visuomeninis Armijos krajovos
veiksmų Lietuvoje teismas sukėlė tik
rą audrą lenkų spaudoje. Apie jį pir
majame puslapyje rašė katalikų dien
raštis ”Slowo“. “Teismas“ išklausė 10
asmenų, kurie buvo “banditiškų už
puolimų“ liudytojai, parodymų. Ta
čiau, pažymi laikraštis, daugelis iš jų
nesugebėjo atsakyti, ar tai iš tikrųjų
buvo Armijos krajovos būriai, nežino
jo užpuolimo detalių.
“Kampanija prieš Armiją krajovą,
jau keletą mėnesių vykstanti laikraš
čių puslapiuose, vėl sustiprėjo prieš
prasidedant šiam kurioziniam “teis
mui“. Lietuvos PEN klubas savo pa
reiškime pasmerkė Armijos krajovos
nusikaltimus. Galbūt atėjo laikas ofi
cialiai lietuviams pasakyti ir pirmiau
sia viską priminti - su kokiais lietu
viais Vilniaus krašte kovojo Armija
krajova. Priminti, kad tai buvo prohitlerinės formacijos, įtrauktos į žudikiš
kus hitlerininkų veiksmus ir sukurtos
kovai su antihitleriniais partizanais.
Verta priminti, kiek žmonių gyvybių
ant savo sąžinės turi vadinamojo Ple
chavičiaus korpuso kariai ir “Panerių
šauliai“. Liudytojai dar gyvi“, - rašo
“Slovvo".

Žydų bendruomenės konferencija
Spalio 10 d. Lietuva paminėjo žy
dų genocido mūsų šalyje 50-ąsias
metines: atidengta daugiau kaip 10
paminklų Vilniuje, kiek anksčiau
Klaipėdoje. Alytuje, įrengti memo
rialai žuvusiems, valstybinių ir visuo
meninių institucijų rūpesčiu sutvar
kyta apie 80 proc. senųjų žydų kapi
nių, masinių žudynių vietų. Apie tai
kalbėta Vilniuje įvykusioje Lietuvos

žydų bendruomenės ataskaitinėje kon
ferencijoje, pranešė ELTA.
Pranešėjas, bendruomenės pirmi
ninkas Simonas Alperavičius, diskusi
jų dalyviai pažymėjo, kad nepriklau
somoje Lietuvoje sudarytos sąlygos
žydų tautinei savimonei stiprėti, na
cionalinės kultūros židiniams atkurti.
Numatydami bendruomenės veiklos
kryptis, konferencijos dalyviai pabrė

žė būtinybę ryžtingiau kovoti su an
tisemitizmu, siekti sovietmečiu na
cionalizuoto turto grąžinimo bend
ruomenei ir fiziniams asmenims. Pa
žymėta, kad kai kur, ypač Kaune, šis
procesas stabdomas. Grupė pasiprie
šinimo nacizmui kovos dalyvių, žy
mių mokslininkų, kultūros veikėjų,
verslininkų išrinkti Lietuvos žydų
bendruomenės garbės nariais.
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Laiškas iš Lenkijos

Žengdami į naują gyvenimą, nepamirškime praeities
Dar gyvename Dariaus ir Girėno
60-mečio minėjimo iškilmėmis prie
paminklo ’’Lituanicos“ katastrofos ir
didvyrių žūties vietoje. Po liepos rug
pjūtis daug mena, ir šis rugsėjis jau
našus - džiaugsmingu Lietuvai įvykiu,
o iš praeities primena tragiško laik
mečio pradžių. Šiais mėnesiais ir paskutiniomis savaitėmis mintys linksta į
praeitį, atnešusią didelių išbandymų.
Laisvės ir nepriklausomybės dvidešimtmetyje Dariaus ir Girėno žygis
buvo dideliu indėliu į lietuvių tautos
brandinimą atsilaikymui prieš mirti
nas grėsmes Lietuvai. Netrukus ir
užgriuvo dvi pabaisos: ’’viens raudo
nas kaip šėtonas, kitas rudas kaip šu
va“. Siaubingi karo metai, siaubingi ir
pokario dešimtmečiai. Staliniški lage
riai, hitleriniai konclageriai. Priversti
nai pasirinktas kelias į Vakarus, žiau
rios bolševikinės tremtys į Sibirą. Pu
sė amžiaus atsilaikymui.
Seinų-Punsko krašto lietuviams ir
karo maišatyje į Lenkiją patekusiems
žmonėms nepamirštama, koks buvo jų
gyvenimas pokario dešimtmečiais, ką
buvo galima padaryti savo tautiniam
savitumui išlaikyti, kas padaryta.
Buvo dešimt metų visiškos tylos apie
tautines mažumas. Bet ir atolydžio
metais Lenkijos Liaudies Respub
likoje galima buvo tik ribotai reikštis.
O vis dėlto yra kas gera prisiminti.
Lenkijos lietuvių draugijos (anks
čiau Lietuvių visuomeninės kultūros
draugijos) skyrius Slupske š. m. rug
pjūčio 19 d. minėjo paminklo lietu
viams stutthofiečiams pastatymo ir
pašventinimo iškilmių suorganizavi
mo 20-ties metų sukaktį. 1973 m. tai
buvo drąsus žygis. Lietuviai slupskiečiai viešai priminė plačiajai lenkų
visuomenei lietuvių tautos priešinimą
si hitlerinės Vokietijos okupacijai. Su
mirusiais stutthofiečiais kun. A. Lipniūnu ir inž. A. Šapalu buvo prisiminti
ir pagerbti visi Stutthofo konclagerio
lietuviai kankiniai bei kitur hitleri
niuose lageriuose ir kalėjimuose kan
kinti ir žuvę lietuviai.
Tuometinis saugumas Gdanske ir
Slupske sukilo trukdyti, organizato
riams teko išgyventi dramatišką sa
vaitę. Pravartu šiandieną prikelti tą
įvykį, kurį galima laikyti antruoju pa
gal svarbą lietuviškoje bendruomenė
je Lenkijoje po steigiamojo lietuvių
Draugijos suvažiavimo 1957 m. kovo
mėnesį.
Slupsko skyrius nuo pat įsisteigimo savo veikloje pasirinko kitur sky
riuose mažiau pastebėtą kryptį: lietu
vių kultūros paminklų, atmintinų lie
tuviams vietų globa, viso, kas su lietu
viškumu susiję, paieškojimai ir tyri
nėjimai. Stutthofo KZ ir lietuvių stutthofiečių klausimas buvo vienas pir
mųjų. Kilo sumanymas pastatyti Pucke antkapinį paminklą kun. Lipniūnui
ir inž. Šapalui vietoje suaižėjusių beto
ninių skydelių. Gerai atsitiko, kad ofi
cialiai organizatoriais skelbėsi ne
Slupsko skyrius, o jo nariai: buvęs
Stutthofo kalinys Vladas Butkus ir šių
eilučių autorius, pažinojęs kun. Lipniūną pogrindžio veikloje Vilniuje,
trečiuoju buvo Jonas Katinauskas, po
išsivadavimo iš Stutthofo KZ palikęs
Lenkijoje ir gyvenęs Gdynėje. Pasiva
dinome ’’Bičiulių komitetu“.
Lėšos buvo renkamos Slupsko
skyriuje ir siaurame kitur Lenkijoje
gyvenančių lietuvių ratelyje. Kai
’’Aušroje“ 1969 m. buvo paskelbtas
straipsnis ’’Stutthofo“ pėdsakais“ su
užuomina pastatyti paminklą, atsiliepė
stutthofietis Pilypas Narutis iš JAV,
artimas V. Butkaus draugas. Jis pa
sisiūlė prisidėti prie sumanymo įvyk
dymo. Jo ir kelių kitų stutthofiečių
Vakaruose indėlis sudarė galimybes
statyti didesnį ir labiau reiškų pa
minklą. Buvo keletas paminklo pro
jektų, tarp jų dail. Antano Glušausko
iš Vroclavo. Teko keisti didesniam
statiniui, pasirenkant pavyzdį iš Pane
vėžio.
Artėjo paminklo atidengimo diena.
Iš anksto buvo išsiuntinėti pranešimai
apie iškilmę. Savo būdais saugumas

tai sužinojo. Buvo iškviesta Slupsko
skyriaus pirm. Stasė Nosevičienė. Ji
išsigynė iš viso ką nors žinanti apie
paminklą ir jo pašventinimo iškilmes.
Pareiškė, kad jeigu kas iš skyriaus
narių daro tai, tai ji neatsako už jų
asmeniškus veiksmus. | Gdanską nu
vyko dabar rašantis šias eilutes kaipo
’’Bičiulių komiteto“ narys Ten kalti
nimais veikla prieš įstatymus, gąsdini
mais nubausti buvo stengiamasi nepri
leisti paminklo pastatymo ir pašven
tinimo iškilmių.
Beveik visą savaitę truko kova, gal
ne tiek dramatiška patiems organiza
toriams, kiek valdžioms. Komitetas
laikėsi stipriai, priešpastatydamas
savo stiprius argumentus. Daug lėmė
tai, kad iškilmių jau buvo negalima
atšaukti, žmonės suvažiuos, o jeigu
jėga bus draudžiama, tai įvykis bus
juo labiau reikšmingas. Patys gi or
ganizatoriai pareiškė pasiruošę sėsti
kaltinamųjų suole ir kalbėtis teisme.
Kietai laikėsi žemaitis V. Butkus
Slupske. Į saugumiečio įspėjimą, kad
renginį basliais išvaikys, atsakė, jog
visi Pucko gyventojai kašubai yra jo
bičiuliai, nebent saugumas iš kitur
pasirūpintų smogikų.
Susirėmimams su saugumu būtų
reikalingas platesnis aprašymas, bet
verčiau tai palikime archyviniam
palikimui. Dabar tinka daugiau minė
ti, kas buvo gera.
Saugumas buvo priverstas nusileis
ti. Reikia pasakyti, kad administracinė
valdžia laikėsi neutraliai, o Pucke
mums buvo palanki. Iškilmė prie tik
išvakarėse baigto statyti paminklo
įvyko 1973 m. rugpūčio 19 d. Da
lyvavo tautiečių, atvažiavusių iš visos
Lenkijos, daug Pucko gyventojų.
Buvo atvykęs stutthofietis kun. S. Yla
ir trys studentai.
Iškilmės prasidėjo pamaldomis.
Didelė Pucko bažnyčia buvo pilna
žmonių. Pamokslą pasakė kunigas iš
JAV - negirdėta retenybė tais laikais ir
didelis įvykis vietos gyventojams ka
šubams. Po pamaldų nusitęsė eisena iš
bažnyčios į kapines. Paminklo pa
šventinime be vietos dvasininkų daly
vavo Lenkijos lietuvių neoficialios
sielovados kun. Jonas Pranys ir kun.
S. Yla.
Daug gražių ir svarių žodžių buvo
pasakyta prakalbose - tiek lietuvių,
tiek vietos gyventojų. Dar daugiau pa
sakyta tarpusavio pasikalbėjimuose. Iš
gyvų liudininkų buvo išgirsta drau
gystės ir bendros veiklos su lietuviais
istorija.
1945 m. sausio mėnesį viena iš
evakuojamų Stutthofo konclagerio ko
lonų, varomų į Vakarus, po to atgal,
kai pasitraukimo keliai buvo užkirsti,
atsidūrė Pucke prie Gdansko di
džiosios įlankos. Esesininkų sargyba
pabėgo. Frontas buvo jau prie Gdans
ko. Vokiečiams stipriai įsitvirtinus
Helio nerijoje, Pucko miestas ir apy
linkės tapo niekieno zona. Jau laisvi,
bet labai išvarginti kaliniai atsidūrė
sunkioje būklėje. Daugumą suguldė
staiga įsigalėjusi šiltinė. Buvę kaliniai
lietuviai organizavo ligonių globą.
Vietos gyventojai padėjo maistu,
apranga, buvo rastos patalpos ligo
ninėms. Minimas V. Butkus vado
vavo vaistų ir kitų reikmenų ligoni
nėms tiekimui, nukakdamas ne tik į
pavojingas vietas niekieno zonoje, bet
ir iki pat fronto pas tarybinius dalinius.
Buvo lietuvis gydytojas, kiti lietuviai
dirbo sanitarais. Ypatingai aukojosi,
nevengdamas pavojaus, kun. Alfonsas
Lipniūnas. Abu lietuviai kunigai (kun.
Lipniūnas ir kun. Yla) tuojau pradėjo
pastorizaciją. Puckas ir visas kašubų
kraštas buvo netekęs savo dvasininkų.
Daug kunigų hitlerininkai sušaudė,
kitus nudangino į konclagerius. Už
sieloganos atgaivinimą tikintieji vietos
žmonės buvo didžiai dėkingi lietu
viams dvasininkams. Per bendrai or
ganizuotą pagalbą masiškai sirgusiems, per tikėjimo ir artimo meilės
žodį užsimezgė nuoširdi draugystė. Ji
giliai įsirėžė žmonių atmintyje.
Kun. A. Lipniūnas, užsikrėtęs šilti

ne ir trumpai sirgęs, mirė Didįjį Ket
virtadienį (1945 m. Velykos buvo ba
landžio pirmą dieną). Inž. A. Šapalas,
taip pat užsikrėtęs šiltine, mirė dviem
savaitėmis vėliau. Buvo palaidoti gre
ta. Jų kapą puckiečiai globojo ir lankė.
Kiek kartų atvažiuodavo tautiečiai ap
lankyti, rasdavo padėtų gėlių, neretai
prie kapo ką nors iš vietos gyventojų
sutikdavo. Lietuvių kovotojai kanki
niai, į Vakarus nuo Lietuvos sudėję
gyvybės auką, keturiasdešimt ketve
rius metus ilsėjosi svetingoje kašubų
žemėje.
1989 metai. Atmintini mirusių
kankinių sugrįžimais į tėvų žemę. Te
ko matyti Kėdainiuose didelį trans
portinį lėktuvą, atskraidinusį šimtą
dvidešimt karstų su palaikais iš Igar
kos. Jaudinantis, pilnam laisvės atga
vimui vienijantis momentas! Tikrai
nepamirštamas!
Užgriuvo įvykiai, žymintieji dviejų
epochų sąvartą. Buvo vieningo auko
jimosi Lietuvos valstybingumo atkūri
mui ir ryžto pakilimas galutinei perga
lei. Atėjo ir nelauktų kitėjimų vidaus
politinėje sanklodoje, nenumatytų
sunkumų pertvarkant krašto ūkį. Vis
dėlto šiomis dienomis, ramiau atsidu
sę, galime pasakyti, kad Lietuva yra
pilnai laisva ir suvereni. Gal bus kitas
pakilimas - atsipeikėjimui ir pasimokymams? Dideliam, darniam darbui,
gražios, pasiturinčios Lietuvos atkūri
mui. įsakmiai byloja žodžiai ”iš pra
eities tavo sūnūs te stiprybę semia“. Iš
senovės milžinkapių praeities ir iš
naujausios - šventų kapų praeities, taip
pat perkeltų ir perkeliamų į Lietuvą
kapų.
Nuo 1988 m. pradžios kun. Lipniūno sesuo ir seserėnas, susižinoję su
Slupsko skyriumi, pradėjo ieškoti ga
limybių perkelti jo palaikus į Lietuvą.
Buvo sunkumų. Dar Maskva trukdė.
1989 m. vasarą Panevėžio vyskupijos
ekspedicija, vadovaujama kun. J. An
tanavičiaus, laidotuviniu autobusu ir
lengva mašina, prisidėjus kun. Lipniūno giminėms Jankevičiams su lengva
mašina, išvyko į Lenkiją. Teko tvar
kyti visus formalumus Lenkijos pu
sėje - Gdanske ir Pucke bei Vladislavove. Pobūvis užtruko beveik visą sa
vaitę. Puckas nepaprastai šiltai priėmė

diniai. Pucko miestas ir Gožovo vai
vadija, kur Dariaus ir Girėno pa
minklas Pščelnike prie Myšlibožo
(buv. Soldino). Gal galima būtų pažy
mėti vienur kitur tą lenkų-lietuvių
nuoširdžios bičiulystės sambūrį. Retai
taip būna paribio plote, kur istorija
supainiojo tautinius santykius. Bet
tiedu tyros draugystės židiniai turi ir
turės įtakos lenkų-lietuvių tarpvalsty
binių santykių gerėjimui.
Kaip tik dabar pastebimas reikalas
dažniau prisiminti įvykius ir žmones,
kurie praeitimi dar betarpiškai siejasi
su gyvenančia karta ir padeda.žengti į
naują gyvenimą.

Antanas Suraučius
Ruf’pjūtis-ruf’sėjis

Prie paminklo Stuttliof'o kaliniams.

ekspediciją, kurioje buvo žurnalistė,
filmuotojas, Prienų Sąjūdžio atstovas,
Jankevičiai - kartu su vairuotojais ir
Slupsko skyriaus atstovu septyni as
menys. Aprūpino nakvynėmis ir mity
ba, atsigynė imti užmokestį. Ir susiti
kimai, susitikimai su Pucko žmonė
mis. Žurnalistė ir kun. Antanavičius
rašė, užsirašinėjo vis daugiau nesi
baigiančių pasakojimų. Prie sudėtų į
cinkuotus karstus palaikų, prie pa
liekamo paminklo įvyko atsisveikini
mo iškilmės su kun. Alfonso Lipniūno
ir inž. Antano Šapalo palaikais. Kito
kiu laikmečiu negu 1945 ar 1973 me
tais. Laisvoje Lenkijoje, ir Lietuvai
pergalingai laisvėjant. Buvo reiškiama
pasidžiaugimų ir geriausių linkėjimų.
Užsimezgusi draugystė dar labiau
sutvirtėjo.
Ekspedicija su kun. A. Lipniūno ir
inž. A. Šapalo palaikais 1989-ųjų pas
kutinę rugpjūčio dieną pajudėjo į Lie
tuvą. Slupsko skyriaus atstovas ją ly
dėjo iki pat Lenkijos-Lietuvos sienos.
Kun. A. Lipniūną priglaudė Panevė
žio katedra, A. Šapalas perlaidotas
Prienuose prie motinos kapo. Taip
grįžo į Lietuvą du kankiniai - tremti
niai iš Vakarų pusės.
Yra du Lenkijos gyventojų ir lietu
vių tikros, jau senokai užsimezgusios
ir nenutrūkstančios draugystės ži

ELR: Viena Panevėžio mokykla
šiemet pasivadino kunigo Alfonso
Lipniūno vardu. Spalio 1-ąją mokyk
loje surengta šiam garbingam žmogui
skirta diena. Ji prasidėjo šv. Mišiomis
Kristaus Karaliaus katedroje, jose
dalyvavo mokyklos mokiniai ir jų tė
vai, mokytojai, A. Lipniūno giminės.
Šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė
mokyklos kapelionas G. Jonikas. Po
to moksleiviai susirinko šventoriuje,
kur palaidotas A. Lipniūnas ir jam šį
pavasarį pastatytas skulptoriaus A. Pa
juodžio paminklas. Čia buvo pagerb
tas kunigo atminimas. Panevėžio kle
bonas monsinjoras J. Antanavičius pa
sidalino prisiminimais, kaip buvo per
vežti kunigo A. Lipniūno palaikai iš
Pucko. Iškilmingai atidengta mokyk
los pavadinimo lenta, padaryta tau
todailininko V. Kryževičiaus, ją pa
šventino monsinjoras J. Antanavičius.
Kaip ”EL“ pasakojo mokyklos di
rektorius J. Knizevičius, tądien aktų
salėje įvyko ir labai jaudinanti atmin
ties valanda. Monsinjoras J. Antanavi
čius papasakojo apie A. Lipniūno gy
venimą. parodė unikalius jo daiktus.
Tai A. Lipniūno hitleriniame lageryje
išsaugota Lietuvos trispalvės gairelė,
taip pat Latvijos vėliavos gairelė, su
daužyti akiniai, pamokslo santraukos
ir kita. Po kunigo A. Lipniūno mirties
viena Pucko gyventoja priglaudė tas
relikvijas, po daugelio metų atidavė
jas J. Antanavičiui, kai 1989 m. jis su
kitais atvyko parvežti palaikų.

CREDIT FACILITIES
INTERNATIONAL LTD
• Siūlome iki 35% metinių palūkanų už indėlius
metams ar ilgiau.
• Susitarus galime mokėti palūkanas pagal nurodymą
asmeniui, esančiam užsienyje ar Lietuvoje.
• Stambių indėlių ilgesniam laikui palūkanas
mokame pagal susitarimą.

Jūsų indėlių saugumą garantuoja Lietuvos įstatymai
ir šalies bankų patikimumas.
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• Tarpininkaujame perkant ir parduodant
nekilnojamąjį turtą Lietuvoje ir užsienyje.
• Vykdome testamentų nurodymus bei tvarkome palikimus.

Kreiptis:

Credit Facilities International Ltd,
A. Strazdelio 1, 2600 Vilnius.
Tel. 6118 79. Fax 61 49 84.

EUROPOS LIETUVIS
6
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Pirmasis projekto
’’Švietimas Lietuvos ateičiai“
žingsnis - vadovėlių konkursas

199S m. spalio 16

Kaip atnaujinti Lietuvių namus
Londone?
Dabartiniai Lietuvių namai Londone, kurie yra priglaudę ne vieną
iš Lietuvos atvykusį tautietį ir teikia buveinę D. Britanijoje gyvenan
čių lietuvių įtakingai visuomenės grupei, žinovų ir pastabių asmenų
vertinimu verkiančiai reikalingi kapitalinio remonto. Šis rūpestis kan
kina ir 7-ių Lietuvių Namų Akcinės Bendrovės vadovų-direktorių val
dybą, kurios pirmininku yra dinamiškas Vincentas O'Brien. Mat jam
lietuvių bendruomenė yra patikėjusi šių namų gerovę ir priežiūrą.
1993 m. pradžioje valdyba pakvietė specialistus bei gudriausius
bendruomenės narius į planavimo grupę, kad ši apsvarstytų Lietu
vių namų ir bendrai bendruomenės ateities veiklos kryptį, kuriuo ke
liu geriau eiti. Kaip valdyboje, taip ir planavimo grupėje buvo klau
siama, ar nereikėtų tuo pačiu spręsti ir Lietuvos Respublikos amba
sados Londone reikalą.
Vincentas O'Brien šios vasaros pabaigoje su šeima lankėsi
Lietuvoje, o atvykęs į ”EL“ redakciją sutiko papasakoti, kaip yra ruo
šiamasi Lietuvių namų atnaujinimui Londone ir ar galėtų juose įsi
kurti Lietuvos atstovybė.

Kalba Dainius Trinkūnas po susitarimo su Atviros Lietuvos fondu,
kairėje - Irena Veisaitė.
Algimanto Žižiūno nuotr.

Rugsėjo viduryje Atviros Lietuvos
fondas paskelbė ilgalaikį projektą
’’Švietimas Lietuvos ateičiai“, kurį ža
da įgyvendinti kartu su Lietuvos kul
tūros ir švietimo ministerija, pradė
jusia ir vykdančia krašto švietimo re
formą. Tokį susitarimą savo parašais
patvirtino Atviros Lietuvos fondo val
dybos pirmininkė Irena Veisaitė ir
Kultūros ir švietimo ministras Dainius
Trinkūnas. Projektui vadovauja Koor
dinacinė taryba, kurios pirmininkas
Atviros Lietuvos fondo valdybos na
rys Darius Kuolys.
Sutarties pasirašymo proga sureng
toje spaudos konferencijoje buvo kal
bama apie Lietuvoje jau padėtus teisi
nius demokratinio švietimo pagrindus,
kuriamas naujo tipo mokymo įstaigas,
rūpinimąsi mokytojų kvalifikacijos
tobulinimu, jų rengimo atnaujinimu.
Tačiau, deja, daugelis demokratinio
švietimo naujovių susiduria su pačių
pedagogų inercija, visuomenės, o
ypač inteligentijos, abejingumu.
Projektą sudaro kelios programos ugdymo turinio kaitos (naujų vadovė
lių ir kitų mokymo priemonių rengi
mas), pedagogų rengimo tobulinimas,
švietimo inovacijų, profesinio rengi
mo ir mokslinių tyrimų.
Pirmasis projekto ’’Švietimas
Lietuvos ateičiai“ žingsnis - atviras
vadovėlių, mokymo programų ir
mokymo priemonių konkursas. Jo
tikslas - praturtinti bendrojo lavini
mo bei pedagogus rengiančias mo
kyklas įvairiais, netgi alternatyviais,
vadovėliais ir taip liberalizuoti ug
dymo turinį. Kultūros ir švietimo
sričių specialistams, gyvenantiems
tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, suda
romos sąlygos asmeniškai dalyvauti
atnaujinant Lietuvos mokyklą. At
viros Lietuvos fondas iš šio projekto
biudžeto jau paskyrė šimtą tūkstan
čių JAV dolerių užsienio kalbų ir ki

tiems vadovėliams, skirtiems Lietu’ os mokykloms, spausdinti.
Vadovėlių konkursas atviras. Jame
kviečiami dalyvauti Lietuvos ir užsie
nio autoriai - mokslininkai, mokytojai,
menininkai, tarptautiniai autorių ko
lektyvai. Konkursui priimami vadovė
lių, mokymo programų bei priemonių
visų tipų pradinėms, pagrindinėms ir
vidurinėms mokykloms, taip pat iki
mokyklinėms įstaigoms bei pedago
gus rengiančioms aukštesniosioms ir
aukštosioms mokykloms rankraščiai.
Gali būti pateikiami ir bendrojo lavini
mo dalykų vadovėlių, programų, mo
kymo priemonių profesinėms ir aukš
tesniosioms mokykloms, taip pat pa
galbinių knygų mokytojams rankraš
čiai. Prioritetinės konkurso kryptys pilietiškumo ugdymas, dorovės ugdy
mas, gimtoji kalba, istorija, geografija,
ekonomika, lietuvių kalba tautinių
mažumų mokykloms, kultūros, litera
tūros ir meno istorija, psichologija,
moderniai pateikiami bei humanitarizuoti gamtos mokslai ir matematika,
taip pat įvairios pedagogikos sritys
(didaktika, ugdymo filosofija, peda
goginė psichologija, pedagoginė so
ciologija ir kt.). Konkursas paremtas
grantų sistema - jo dalyviai gali siųsti
ne paruoštus rankraščius, bet paraiš
kas, kurioms įgyvendinti skiriamas
finansavimas.
Paraiškos dalyvauti konkurse pri
imamos iki šių metų lapkričio 10 die
nos (sprendžiama pagal pašto ant
spaudų). Jos, o taip pat medžiaga kon
kursui, siunčiama adresu:
’’ALF vadovėlių konkursui“
J. Basanavičiaus 5
2683 Vilnius
Platesnė informacija apie konkursą
bei konsultacijos būsimiems auto
riams teikiamos Vilniuje tek: 622 410.

Danutė Šiaudinytė

GUNNEL TRAVEL SERVICE
LTD
Siūlo šias paslaugas:
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais,
užsako viešbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių
ir atgal:
pirmadieniais - iš Gatwick,
trečiadieniais ir šeštadieniais - iš Heathrow.
Bilieto kaina - £285.

Nuo lapkričio 1 d. Skandinavijos Avia Sistema (SAS)
kasdien (išskyrus sekmadienius) organizuoja skrydžius
iš Mančesterio (per Kopenhagą) į Vilnių ir atgal.
Bilieto kaina - £320.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis;
Gunnel Travel Service LTD
Hayling Cottage Stratford St. Mary
Colchester Essex CO7 6JW
Tel (+44-206) 322033
Fax (+44-206) 322352
Užs. 784
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- Pirmiausia, mes turime suprasti,
jog Lietuvių namų išorės atnaujini
mui reikalinga didelė suma pinigų.
Prieš 18 mėnesių gautame pranešime
buvo minima, jog išorės remontas
gali kainuoti daugiau nei 50.000 sva
rų. Mes žinome, kad tokie apskaičia
vimai turi tendenciją didėti, todėl
mes turėjome savęs klausti: ar išleis
dami tokią sumą elgsimės teisingai?
Ar Lietuvių namai Londone reikalin
gi lietuviškai visuomenei dabar, kai
Lietuva yra nepriklausoma? Ir kokią
rolę tai visuomenei Lietuvių namai
turi dabar atlikti? Nes tik šiuos klau
simus išsprendę galėsime nutarti, ar
Lietuvių namuose pasiliksime, ar, jei
gu reikės, juos pardavę kelsimės į
mažesnius. Norėdami į šiuos klausi
mus atsakyti mes sudarėme planavi
mo grupę, kad ji, šiuos klausimus iš
tyrus, savo rekomendacijas praneštų
LN direktorių valdybai. Jie tai padarė
1993 m. pavasarį Sąjungos ir LN
Bendrovės metiniame suvažiavime.
Pagrindiniai jų siūlymai buvo šie:
Lietuvių namai Londone ir toliau turi
likti lietuvių bendruomenės centru,
juos pritaikant šių dienų reikalavi
mams, kad jais ir toliau galėtų naudo
tis čia gyvenantieji ir iš Lietuvos atvykstantieji svečiai. Juose reikėtų
įkurti biznio centrą ir padaryti kitus
pertvarkymus gyvenamajame plote,
kad jame galima būtų patogiai ir eko
nomiškai pravažiuojantiems susitikti
ir apsistojusiems gyventi. Tačiau juo
se kainos neturėtų gąsdinti nei vienų,
nei kitų. Kas dėl vidaus pertvarkymų,
yra siūloma pertvarkyti ir esamo baro
plotą, nukelti vienu aukštu žemiau, o
pirmo vietoje įrengti restoraną, gal
vyninę bendrai su tautiečiais iš Lie
tuvos arba su lietuvišku jaunimu, kad

ir jie galėtų įsijungti į bendrą šio
krašto lietuvių veiklą. Šie pasiū
lymai, kaip jau minėjau, buvo prista
tyti Sąjungos ir akcininkų metiniame
suvažiavime. Nepasakyčiau, jog visi
jam pritarė, bet daugelis džiaugėsi,
kad imtasi žygių ir kad kažkas visgi
yra daroma. Šiuos pasiūlymus dabar
svarsto direktorių valdyba.
Kitokie rūpesčiai iškyla, kai šiuos
pasiūlymus paverti pinigų sumomis,
kurias reikės išleisti šiems pakeiti
mams įgyvendinti. O tos sumos gali
būti tarp 50.000 ir 500.000 svarų. Ta
da prasideda galvosūkis, kaip tai visa
finansuoti ir kas šiuos pakeitimus
profesionaliai įgyvendins, kas prižiū
rės, ar surasime tokius asmenis iš savo
tarpo, ar reikės jų ieškoti Lietuvoje?
Tačiau iš esmės Valdyba turi apsi
spręsti, ar pasilikti Lietuvių namuose
Londone, jeigu keltis kitur, tai kur?
Mano paties mąstymu, mes turėtume
pasilikti Lietuvių namuose, nes čia
buvo mūsų namai ir lietuviškos veik
los centras beveik 50 metų. Visi lie
tuviai žino, kur Namai yra, ir mielai
būdami Londone juos lanko.
Dėl Lietuvos ambasados Londone
ir Lietuvių namų buvimo viename
pastate neoficialiai esame kalbėję ir
net pasiūlymus darę ne vieną kartą.
Tačiau, bent man atrodo, jog niekas
iš Lietuvos pusės šiuo reikalu rimtai
nesidomi. Mano supratimu, jie noriai
įsikurtų kitose, geresnėse Londono
gyvenvietėse. Todėl, bent šiuo metu,
jokie pastatų ’’suvienijimo “ reikalai
direktorių valdyboje nėra svarstomi.
Grįžtant prie Lietuvių namų Lon
done noriu pridėti, jog man grįžus vėl
svarstysime planavimo grupės pasiū
lymus. Juos detaliai įvertinę turime
galutinai apsispręsti. Čia gal vertėtų

paminėti šio projekto dydi: Lietuvių
namų metinė apyvarta siekia
300.000. o pačių namų vertė gali būti
net 1.5 milijono svarų. Tolimesnis
Lietuvių namų atnaujinimo plano pa
ruošimas pareikalaus 20.000 svarų.
Todėl reikia atsakyti į klausimą, ar
verta išleisti tokią sumą, kad sužino
tum. ar siūloma idėja yra gera. Ma
nau tai padaryti yra būtina. Toks de
talus veiklos planas, žinoma, būtų
įkainuotas, kiek tai visa kainuos. O
tada vėl reikės nutarti, kur tuos pini
gus pasiskolinti ir kuriam laikui. O
svarbiausia, kaip pasiskolintus pini
gus grąžinsime. Taip pat reikia suras
ti tokios paskolos optimalų dydį.
Svarbu nutarti, kaip darbų planas bus
vykdomas: ar uždaryti Lietuvių na
mus, ar darbus vykdyti palaipsniui,
nesutrukdant normalaus gyvenimo?
Nors antruoju būdu dirbant ir ilgiau
užtruktų, visiems yra aišku, kad visus
pakeitimus darant greitai būtų nuos
tolinga. Taip projektuojami Lietuvių
namų vidaus atnaujinimo darbai. Na
mo išorės remonto darbai, deja, turi
būti vykdomi ištisai. Lietuvių namų
išorė yra blogoje būklėje, vietose net
griūva. Prieš kelis metus namų išorės
darbams buvo siūlomi specialistai iš
Lietuvos. Jeigu tai bus galima pada
ryti Britų įstatymų ribose, tai tuo no
riai pasinaudosime, nes toks bendra
darbiavimas būtų naudingas įvairiais
požiūriais. Žiūrint bendrai į tai, kas
dabar vyksta D. Britanijoje, man no
risi padėtį palyginti su 1947 metais,
kada sumažėjusiai lietuviškai bend
ruomenei grėsė nutautėjimas ar net
visiškas išnykimas. Po karo atvykę
išeiviai atnaujino merdinčią visuo
menę ir paruošė sekantiems 50-čiai
metų. Dabartinė D. Britanijos lietu
viška bendruomenė artėja į panašią
pražūtingą padėtį. Todėl Lietuvių na
mų atnaujinimas gali būti lemtingas,
kad ir simboliškai, vėl 50-čiai metų. Į
Lietuvių namus mums reikia žiūrėti
kaip į lietuvišką centrą Londone, ku
riame mielai lankytųsi lietuviai kultū
rininkai, biznieriai ir bendradarbiautų
su vietiniais gyventojais, gal tai būtų
D. Britanijos lietuvių "atgimimas“.
Taip aš matau ir įsivaizduoju Lietu
vių namus ir jų paskirtį ateityje.

Tokias mintis ”EL" redakcijoje
Vilniuje išsakė Lietuvių Namų Akci
nės Bendrovės direktorių valdybos
pirmininkas Vincent O'Brien.
ELI

Ar jau laidosime ’’Europos lietuvį“?
Tebūnie leista man pasakyti dėl
’’Europos lietuvio“ tolimesnio gyveni
mo. Artėjant 1994 metams ir "Euro
pos lietuvio“ leidimo kontrakto atnau
jinimui, girdime kalbančių.-kad tas sa
vaitraštis mums yra labai nuostolingas
(o kada ”EL“ nebuvo nuostolingas?),
kad toliau jo jau negalima dotuoti remti iš Lietuvių Namų Bendrovės
fondų. Kalbų daug ir jos įvairios, nes
pati bendruomenė įvairi.
Taip, uždarę "Europos lietuvį“ į
karstą amžinam .miegui, tuojau, mie
lieji ponai, sutaupome didelę sumą pi
nigų. Tas skamba labai šauniai ir gra
žiai. Bet čia reikia sustoti ir gerai gerai
susikaupus atsigręžti į DBL S-gos
gyvenimo kelio istoriją, taip pat pa
mąstyti apie DBL S-gos ir visos lietu
viškos veiklos ateitį!
Aš Jums, mielieji, galiu tiesiai ir
aiškiai pasakyti:

- Numarindami "Europos lietuvį“,
greitai numarinsim ir DBL S-gą.
"Europos lietuvis“ yra kraujas, kuris
cirkuliuoja visame DBL S-gos kūne.
Tai labai, labai reikalinga komunika
cija tarp D. Britanijos lietuvių. Be tos
komunikacijos D. Britanijos lietuviai
taps dykumos gyventojais.
Tik įsivaizduokite, jeigu nebūtų
buvę "Britanijos lietuvio“, vėliau
"Europos lietuvio“, argi šiandien mes
galėtum džiaugtis D. Britanijos lietu
viško gyvenimo karūna su joje esan
čiais deimantais: Lietuvių Namais
Londone, Lietuvių Sodyba? Tie du
laikraščiai sukėlė D. Britanijos lietu
vių akcijas, finansinius vajus mūsų
vienetams įsigyti, kuriais šiandien pa
tys džiaugiamės ir kitiems rodome.
Juk ir Lietuvių Namų Akcinė
Bendrovė buvo sukurta tam, kad išjos
pelno būtų galima finansuoti D. Brita-

Lietuvos piliečiai - ne Lietuvos piliečiai
"Tūkstantis, o gal ir keli tūkstan
čiai Vilniaus gyventojų, gavę Lietu
vos pilietybę, iš esmės nėra... Lie
tuvos piliečiai“, - pasakė Eltos kore
spondentui valstybinės kalbos ins
pekcijos viršininkas Donatas Smalinskas. Inspekcija, patikrinusi by
las, atsiųstas iš miestų bei rajonų
Seimo Pilietybės komisijai, nustatė
labai daug įstatymo pažeidimų.

Lietuvos pilietybės įstatymas,
priimtas 1991 metų gruodžio 10 die
ną, be kitų dalykų, iš busimojo pi
liečio reikalauja išlaikyti Lietuvos
Respublikos Konstitucijos pagrindų
ir lietuvių kalbos egzaminą (būtina
mokėti kalbėti ir skaityti lietu
viškai).
Visose bylose, kurios yra patei
kiamos Seimo Pilietybės komisijai

nijos lietuvišką veiklą ir "Europos lie
tuvį“.
"Europos lietuvis“, būdamas vie
nas iš tos lietuviškos veiklos stulpų,
privalo gauti iš LN Bendrovės para
mos tiek, kiek reikia.
Tolimesnis mano siūlymas būtų,
kad būtinai reikia pakelti prenumera
tos mokestį. Sakysim, 40-45 svarai
metams (tai tik nepilnas svaras sa
vaitei). Latviai ir estai seniai už savo
laikraščius moka mano siūlomą kainą.
Dar vienas mano siūlymas LN
Bendrovės direktoriams pirmiausia
finansuoti tik D. Britanijos Lietuvių
Sąjungos lietuvišką veiklą, o ne užsi
minėti kai kuriais šalutiniais ir kartais
nuostolingais projektais, skirti stipen
dijas, kas mūsų D. Britanijos lietu
viškai bendruomenei nieko neduoda.
S. Kasparas
Londonas
Niekieno neįgaliotas
(nesvarbu, kada rašytas pareiški
mas), privalo būti nustatytos for
mos pažymėjimas apie išlaikytą
lietuvių kalbos egzaminą. Dabar,
kaip rodo patyrimas, tarp asmenų,
pretenduojančių būti Lietuvos pilie
čiais, yra netgi nežinančių, kokios
yra Lietuvos valstybinės vėliavos
spalvos, negalinčių pasakyti nė vie
no sakinio lietuviškai.
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EUROPOS LIETUVIS

Viena kviečia tramdyti nacionalinį
egoizmą
Atkelta iš 1 psl.
tų į pirmosios kolonijinę priklau
somybę. O Europa yra pergyvenusi
tokių daugybę konfliktų ir nelaimių,
kad jiems negalima leisti pasikartoti,
Europai nereikia naujo pasaulinio
gaisro.
Dar labiau savo kolegos mintį pa
gilino Čekijos prezidentas V. Havelas.
Pilietinės visuomenės idėja, pabrėžė
jis, yra visų reikšmingiausia ir įgyven
dinti ją svarbiau negu kurti naciona
linę valstybę. Tai labai drąsi mintis ir
nežinau, ar daug politikų Vidurio ir
Rytų Europoje jai pritartų. Galvoju ir
apie kai kuriuos Lietuvos politikus. V.
Havelas pabrėžė, kad svarbiausia
Europos integracijos sąlyga - nugalėti
nacionalinės valstybės idėją. Už pana
šų politikų siauraprotiškumą Europa
jau dukart sumokėjo krauju. Ar ne dėl
to ir dabar liejasi kraujas? Elgdamiesi
kaip stručiai, matydami tik save, isto
rijos neapgausime. Reikia, pabrėžė
Čekijos prezidentas, kad didžiosios
valstybės atsisakytų pagundos domi
nuoti, o mažosios suvaldytų laisvės
dvasias, sutramdytų nacionalinį egoiz
mą. Man regis, kad panašūs reiškiniai
kamuoja ir Lietuvą. Mums derėtų įsi
klausyti į turinčio didelį moralinį
autoritetą Europoje V. Havelo išmintį.
Jis, gerai pažinęs pseudosocialistinės
sistemos nežmoniškumą, ketverius
metus praleidęs kalėjime, vėjais žo
džių nelaido.
Mažumų teisės buvo viena svar
biausių konferencijos temų.
- Regis, šias mintis fiksuoja ir
Vienos deklaracija?
- Taip. Jos pirmasis punktas kalba
apie Europos tradicijas ir skirtingu
mus, pabrėžia, kad tik tolerancijos
principas padės sukurti Europoje at
virą visuomenę ir kultūrų įvairovę. Ar
ne šito principo trūksta ir mūsų susi
priešinusiai Lietuvai?
Toliau. Europai gresia rasizmo,
ksenofobijos, antisemitizmo pavojai.
Pernelyg keldami virš kitų savo tautą,
tariamieji patriotai darosi nepakantūs
kitų tautų žmonėms. Didėja prievartos
apraiškos, smurtas, neapykanta atvy
kėliams. Vis labiau veši agresyvus na
cionalizmas ir etnoegoizmas. Tie reiš
kiniai gali sugriauti naująją Europos
architektūrą. Deklaracija smerkia tai
visų griežčiausiomis formomis. ’’Vie
nos deklaracija“ ir ’’Veiksmų planas“
primena, kad ET prisijungia prie
UNESCO paskelbtų 1995-jų 'Tole
rancijos metų“ veiksmų.
Prie Deklaracijos - visas paketas
specialių priedų. Dėl tautinių mažumų
teisių, dėl Rusijos. Pastarasis, palai
kantis B. Jelciną ir demokratines per
tvarkąs toje šalyje, itin svarbus. Euro
pai nepaprastai rūpi įvykiai Rusijoje,
nes jeigu ten neįsigalės demokratija kalbos apie Europos stabilumą, nau
jąją jos architektūrą liks tik tuščiais
žodžiais.
- Šeštadienį, spalio 9 d., kalbą
konferencijoje pasakė Lietuvos Res
publikos Prezidentas Algirdas Bra
zauskas. Po kalbos iš JTO tribūnos
tai antroji jo tokio lygio kalba. Koks
jos atgarsis po "Austria Center“
skliautais?
- Mūsų Prezidento kalba susilaukė
rimto dėmesio. Reikia pripažinti, kad
jo, kaip politiko, žodis tampa vis drą

sesnis, imlesnis, tvirtesnis. Beje. Vie
noje kalba buvo paskaityta angliškai.
Ji, be abejo, buvo ruošta iš anksto ir
atsivežta iš Vilniaus, bet visiškai ati
tiko konferencijos tikslus ir dvasią.
Prezidentas smerkė bet kokias nacio
nalinio etnocentrizmo, nacionalinio
egoizmo apraiškas. Jis iškėlė mintį dėl
būtinybės sušaukti Europos postko
munistinių valstybių vadovų susitiki
mą, kur būtų pasidalinta patirtimi,
kaip geriau įveikti tuos neigiamus
reiškinius, kaip sparčiau integruotis į
tas Europos struktūras, kurios kurtos
ištisus dešimtmečius, kaip pasivyti to
lokai į priekį nuskubėjusį traukinį ir
kaip į jį įsėsti. Mūsų Prezidentas pažy
mėjo, kad svetimos Rusijos armijos
išvedimas iš Lietuvos - požymis nau
jos didelių ir mažų valstybių santykių
dvasios, svarbios ne tik Europai, bet ir
visam pasauliui. Reikia, kad svetima
armija ko greičiau paliktų Latviją ir
Estiją. A. Brazauskas daug kalbėjo
apie mūsų dar 1989 metais priimtą Pi
lietybės įstatymą, pašalinusį nacio
nalinę įtampą. Nepaisant valdžių kai
tos, sėkmingai tęsiama ir politika tau
tinių mažumų atžvilgiu. Jeigu Lietu
vos tautinė sudėtis kitokia, nei Latvi
joje ir Estijoje, tai pasak A. Brazaus
ko, čia didelis nuopelnas tų respubli
kos vadovų, kurie prieš kelis dešimt
mečius atsilaikė prieš nutautinimo
politiką. Latviams ir estams to padary
ti nepavyko, todėl dabar jiems reikia
rūpintis tautos išlikimu ir savo tautą
jie priversti ginti kitokiais įstatymais.
Įdomu, jog pirmininkavęs posė
džiui Austrijos kancleris F. Vranitzky
iš karto sureagavo į mūsų Prezidento
žodžius, kad Rusijoje nugalėjo ne pra
eities, o ateities jėgos, todėl dabar visa
Europa, visi jos kaimynai, tarp jų ir
Lietuva, turi būti gyvybiškai suintere
suoti, kad ten stiprėtų demokratija,
kad ir Rusija galėtų remtis Europos
institucijomis.
Prezidento A. Brazausko politikai
pritarė W. Clintonas, J. Majoras, kiti
įžymūs politikai. Lietuva užsienio po
litikoje įgyja solidaus ir sumanaus, su
vokiančio pasaulio ir Europos realijas,
iš vaiko kelnyčių išaugusio partnerio
įvaizdį.
- Lietuvos Prezidentas, kaip žinia,
ir svetur būdamas, sugeba likti, su
valkietiškai tariant, gaspadoriumi.
Neseniaijis bendravo su verslo ir biz
nio žmonėmis Niujorke ir Los Ange
lėse. O kaip Vienoje?
- Vienoje, žinoma, buvo spren
džiami ne atskirai Lietuvos, bet visos
Europos problemos. Apie tai kalbėjo
visų 32 valstybių vadovai. Vis dėl to
ir mūsų Prezidentas, ir kiti delegaci
jos nariai stengėsi užmegzti kiek ga
lima daugiau oficialių ir privačių
kontaktų. Daugiausia tai vykdavo po
kalbiuose tete-a-tete, taip sakant, akis
į akį. Buvo mezgami nauji, stiprina
mi senieji ryšiai, ieškoma būdų bend
roms problemoms spręsti. Labai įdo
mus buvo Lietuvos ir Suomijos pre
zidentų pokalbis, kurio metu M. Koivisto papasakojo apie vertą dėmesio
savo šalies patirtį vystant santykius
su Rusija ir siekiant ekonominės
gerovės. A. Brazauskas susitiko ir su
Švedijos premjeru C. Bildtu, aptarė
savo būsimą kelionę į šią Skan
dinavijos šalį. Reikšmingai pakalbėta
su Norvegijos premjere G. H.

Brundtland, su Austrijos federaliniu
kancleriu F. Vranitzky'u, Rumunijos
ir Chorvatuos prezidentais 1. Iliescu
ir F. Tudžmanu, su Lenkijos premje
re (kol kas) H. Suchocka, su žaviąja
Turkijos vyriausybės vadove T.
Ciller, su Baltarusijos aukščiausio
sios tarybos pirmininku S. Šuškievičium, o su kaimynu - Latvijos Prezi
dentu U. Ulmaniu net vienu lėktuvu
skridome. Daug susitikimų turėjo
užsienio reikalų ministras P. Gylys.
Jo kontaktai su Prancūzijos užsienio
reikalų ministru A. Juppe, Airijos D. Springu, su kolegomis iš Bulga
rijos, Portugalijos, Kipro, reikia ma
nyti, praplės mūsų politinių ir ekono
minių santykių erdvę, sutvirtins už
megztus ryšius, suteiks jiems naujos
prasmės.
- Mūsų spaudoje pasirodė pavie
nių ir kolektyvinių raginimų Lietuvai
kuo greičiau tapti NATO nare. Ar
apie tai buvo kalbama Vienoje?
- Ne, Vienoje apie tai oficialiai kal
bėta nebuvo, kadangi tokie Europos
Tarybos susitikimai ne saugumo, o
demokratijos plėtojimo temai aptarti.
Tačiau kalbantis vis-a-vis, žinau, tos
temos nebuvo išvengta. Apie tai spau
dos konferencijoje, grįžęs iŠ Austrijos,
plačiau kalbėjo Prezidentas. Jis primi
nė savo pokalbį su Suomijos Prezi
dentu M. Koivistu, kurio požiūris į
narystę NATO labai skeptiškas.
Suomija, prieš 75 metus atkūrusi
valstybingumą, nebuvusi aneksuota,
nepriklausiusi Varšuvos paktui, turi
žymiai didesnes galimybes stoti į
NATO, bet ji neskuba. Neseniai vo
kiečių spaudoje vienas aukštas jos
URM pareigūnas pareiškė, jog Suo
mija visų pirma atsižvelgs į tai, kokie
bus NATO santykiai su Rusija, kad
nesusidarytų įspūdžio, jog Suomija
nori jai pakenkti.
Be abejo, natūralus ir teisėtas
yra Lietuvos noras įsijungti į poli
tines, saugumo ir ekonomines Eu
ropos struktūras. Bet ar nenutolina
mūsų nuo to tikslo garsūs ir tuštoki
pareiškimai? Šaukdami mes daug
nepasieksime, mums reikia konk
rečių rezultatų. Beje, dabar ir
NATO keičiasi, kokia bus ta orga
nizacija - parodys ateitis. Galų gale,
pareiškė Prezidentas, kas klausė
NATO vadovybės, ar ji laukia mū
sų išskėstomis rankomis.
- Girdėjau, kad Amerikoje Lietu
vos Prezidentui ir Jums kelis kartus
prireikė frako. O kaip Vienoje?
- Kaip bebūtų keista, bet demokra
tija besididžiuojanti Amerika labiau
prieraiši senoms tradicijoms ir ritua
lams. Europai net iškilmingais atvejais
užtenka juodo kostiumo, baltų marški
nių ir tamsaus kaklaraiščio.
- Disneilende buvote, o garsųjį
Praterį ar aplankėte?
- Nebuvo laiko. Klausėmės tik G.
Donicečio operos ’’Meilės eleksyras".
Kartą tyliai vakariniu Vienos pėsčiųjų
bulvaru praėjome.
- O lietuvių ar nesutikote?
. - Sako, kad jų kelios šeimos Vie
noje gyvena, bet nei jos mums pasi
rodė, nei mes turėjome laiko jų
ieškoti.
- Dėkojame už pokalbį ir svei
kindami aukšto diplomatinio ran
go suteikimo proga linkime sėk
mės.

Tautiečiai raginami protestuoti prieš Gorbačiovą
Australijos spauda pranešė,
jog buvęs sovietų diktatorius
Gorbačiovas antroje šių metų pu
sėje lankysis visose Australijos
valstijų sostinėse, kur skaitys pa
skaitas tarptautinių reikalų temo
mis.
Apie tai parašęs Australijos lie
tuvių katalikų svaitraštis ’’Tėviš
kės aidai“ informuoja, kad krašto
valdyba ragina Australijos lietu
vius reaguoti į Gorbačiovo atsi
lankymą, išnaudojant progą jo
vizito metu iškelti į viešumą fak

tą, jog buvęs sovietų lyderis neša
visą atsakomybę dėl 1991 m. sau
sio 13 d. Vilniuje įvykusių žudynių,
kai sovietų kariniai daliniai nušovė
ir tankais sutraiškė 13 nekaltų Lie
tuvos laisvės gynėjų.
Gorbačiovas meluoja tvirtin
damas, kad karinė akcija prieš
lietuvius Vilniuje buvo surengta
vietine iniciatyva, be jo žinios. Jis
niekad viešai neišreiškė apgailes
tavimo dėl šio įvykio ir nenubaudė
nei vieno nekaltų lietuvių žudiko.
Todėl visa kaltė ir atsakomybė už

šios smurto akcijos įvykdymą
priklauso Gorbačiovui, kuris gerai
žinojo, kas darėsi Vilniuje.
Krašto valdyba ragina Apylin
kių valdybas, seniūnijas, lietu
viškas organizacijas ir pavienius
tautiečius prieš ir per Gorbačiovo
lankymąsi Australijoje priminti
australiečiams vietinėje spaudoje,
jog daugelio liaupsinamo “Gorby“
rankos yra suteptos nekaltų lietu
vių krauju.
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Apsilankymas mokykloje,
kuri nori kontaktų su Lietuva
Londono universiteto School of
Slavonic and East European Studies
direktoriaus prof. M. A. Branch kvie
timu LR laikinasis reikalų patikėtinis
dr. A. Nesavas lankėsi šioje mokslo
įstaigoje. Ji įkurta 1915 m., garsėja
Rytų ir Centrinės Europos šalių istori
jos ir kultūrų tyrinėjimais. Pažymėti
na, kad pirmąją inauguracinę paskaitą
šioje mokykloje perskaitė garsusis
čekų politinis veikėjas ir vėliau Če
koslovakijos prezidentas Tomas Masarykas.
Dabartinė mokyklos vadovybė yra

suinteresuota mokslinių kontaktų su
Lietuva išplėtimu. Įdomu, kad nuo ru
dens šioje mokykloje bus mokoma ir
lietuvių kalbos. Numatyta keistis stu
dentais bei moksliniais darbuotojais su
Lietuvos universitetais. Mokyklos
bibliotekoje jau dabar sukaupta daug
mokslinių knygų lietuvių kalba.
Ambasada palaikys nuolatinius
ryšius su šia mokykla, keisis informa
cija. ruoš Lietuvos politikų susitiki
mus su šios mokyklos moksliniu per
sonalu.
ELI

Kauno konditerijos fabriką įsigijo
JAV firma Kraft Jacobs Suchard
JAV firma Kraft Jacobs Suchard,
investuodama apie 16 milijonų dole
rių, įsigijo 67 proc. Kauno kondite
rijos fabriko akcijų - valstybės kapi
talo dalį. Kitą dalį - 33 proc. akcijų turi įsigiję fabriko darbuotojai. Į vals
tybės biudžetą įplauks 3 milijonai
dolerių.
Firma įsipareigojo dvejus metus
garantuoti darbo vietas akcijas įsigijusiems fabriko darbuotojams, numatė
25 procentais padidinti atlyginimą,
skyrė 500 000 JAV dolerių įkurti dar
buotojų pensijų fondą ir 50 000 JAV
dolerių labdarą Kauno vaikų klinikų
stomatologiniam centrui. Kitąmet ke
tina skirti 4 milijonus dolerių fabriko
modernizavimui, o iš viso gamybos
pajėgumams didinti bus skirta 12,5
milijono dolerių. 90 procentų produk
cijos bus parduota Lietuvoje ir 10 pro
centų - eksportuojama.
"Mes apžiūrėjome 50 konditerijos
fabrikų Rytų Europoje ir pasirinkome
Kauno fabriką, nes jis - geresnis už ki
tus. Pasirinkimą lėmė administracija.
Ji turės vadovauti visiems pasikeiti
mams. Svarbiausia mokyti žmones
naujų receptūrų, naujų technologijų,
kad gaminiai sėkmingai konkuruotų
rinkoje“, - Ekonomikos ministerijoje
pasirašydamas fabriko pirkimo sutartį
kalbėjo Kraft Jacobs Suchard Centri
nės ir Rytų Europos regiono vicepre

zidentas dr. Bernard Huber.
Fabriko direktorius Gintaras Rim
šelis sakė, kad jo vadovaujami žmo
nės nori dirbti ir gerai uždirbti. Jo nuo
mone, naujųjų savininkų ir fabriko
darbuotojų interesai sutampa.
Kraft Jacobs Suchard yra Philip
Morris kompanijos dalis. Tai didžiau
sia Europoje geros kokybės maisto
produktų - konditerijos gaminių, sūrio,
kavos, įvairių padažų bei konservų gamintoja ir tiekėja.
Prieš dvejus metus firma pradėjo
investuoti Rytų Europoje. Dabar ji
čia turi 4 fabrikus - Vengrijoje, Slo
vakijoje, Lenkijoje, Čekijoje. Penk
toji įsigijo Lietuvoje. Iš viso kompa
nija turi įmonių 20 Europos šalių, o
visame pasaulyje jos įmonių apy
varta šiemet sieks apie 9 milijardus
JAV dolerių.
Privatizavus Klaipėdos tabako ir
Kauno konditerijos fabrikus Lietuvoje
investuota apie 60 milijonų dolerių.
Turint galvoje ir Vilniaus "Audėją“ tai trečias fabrikas, kurio privatizavi
mą ekonomikos ministras Julius Ve
selka įvertina kaip tikrą privatizavimą,
labai naudingą Lietuvai. "Kai tokios
firmos kaip Philip Morris ir Kraft Ja
cobs Suchard investuoja pas mus ka
pitalą, Vakarų investitoriai apie Lietu
vą susidaro gerą nuomonę“, sakė mi
nistras.

Sprogdintojų kursai
Krašto apsaugos spaudos atstovė
Itn. L. Zegerienė pranešė, jog spa
lio 8 d. baigėsi sprogdintojų kursai
Baltijos šalių specialistams. Juos
organizavo Didžiosios Britanijos
Roual Ordonance specialistai kartu
su krašto apsaugos ministerija.
Teoriniuose kursuose Civilinės sau
gos departamento mokymo centre
Nemenčinėje buvo dėstomos tokios
disciplinos: kovos lauko išvalymas,

sprogiklių pašalinimas, mechaninės
pašalinimo priemonės, paieškos
procedūros ir 1.1. Praktiniai užsi
ėmimai vyko Pabradės poligone.
Užsiėmimuose dalyvavo 16 Latvi
jos, 7 Estijos ir 35 Lietuvos kursan
tai. Ekspertų komandai, kurioje
dirbo dar trys dėstytojai, vadovavo
Mr. Roger D. Wheal. Šie specialis
tai ištarnavę britų armijoje dešimt
ir daugiau metų.

Suvalkuose lietuvis lietuvį muša
Kaip informavo Lenkijos spau
dos agentūra, spalio 7 d. Suvalkų
vaivadijos Olecko vietovėje lenkų
policija sulaikė du lietuvius, kurie
užpuolė savo tėvynainį, jį sumušė
ir atėmė didelį kiekį cigarečių.
Informacijoje rašoma, jog visa tai
įvyko Suvalkų turguje. Čia, policijos

žodžiais, du lietuviai suderėjo su savo
tėvynainiu dėl didelio kiekio cigarečių
pirkimo. Gavę prekę, šie sėdo į auto
mobilį ir norėjo nuvažiuoti nesu
mokėję. Tačiau pardavėjas spėjo
įsitverti į automobilio bagažinę. Iš
šokę pirkėjai jį sumušė ir nuvažiavo.
ELTA

Litas ir užsienio valiutos
Lietuvos bankas pagal valiutų kursus vidaus ir pasaulio valiutų
rinkose nuo 1993 m. spalio 14 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio
valiutų santykius:
Valiutos
pavadinimas

Litai už
valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 6.3164
Australijos doleriai
2.7261
Austrijos šilingai
0.3682
100 Baltarusijos rublių
0.1035
Belgijos frankai
0.1189
Čekijos kronos
0.1449
Danijos kronos
0.6402
ECU
4.8991
Estijos kronos
0.3226
Ispanijos pesetos
0.0318
100 Italijos lirų
0.2628
Japonijos jenos
0.0391
JAV doleriai
4.1290
Kanados doleriai
3.1073

Valiutos
pavadinimas

Litai už
valiutos vnt.

Latvijos latai
100 Lenkijos zlotų
Norvegijos kronos
Olandijos guldenai
Prancūzijos frankai
100 Rusijos rublių
SDR
Singapūro doleriai
Suomijos markės
Švedijos kronos
Šveicarijos frankai
100 Ukrainos karbovancų
Vengrijos forintai
Vokietijos markės

6.7689
0.0209
0.5908
2.3035
0.7375
0.3458
5.8809
2.6451
0.7270
0.5225
2.9529
0.0692
0.0429
2.5902

Bankai iš juridinių ir fizinių asmenų užsienio valiutą perka ir jiems par
duoda pagal pačių bankų nustatytus užsienio valiutų pirkimo ir pardavimo
kursus.
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AUKOS LIETUVOS
RAUDONAJAM
KRYŽIUI
Lietuvos Raudonajam Kryžiui
10 sv. aukojo p. A. Padvoiskienė.
Aukotojai nuoširdžiai dėkojame.
Taip pat prašome ir toliau remti
Lietuvos Raudonąjį Kryžių. Aukas
prašome siųsti šiuo adresu:

Lithuanian Relief
2 Ladbroke Gardens
London Wil 2PT.
Jūsų aukos padės Lietuvoje pa
galbos reikalingiems tautiečiams.
LRK valdyba

ĮGALIOJIMAS
Lietuvos Raudonasis Kryžius
įgalioja p. Ireną Timins atstovauti
draugiją labdaringoje veikloje, ku
rią vykdo Lithuanian Relief.

Dr. J. Šapoka
Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus draugijos
Respublikinio komiteto
pirmininkas

LIETUVIU
ŠV. KAZIMIERO
BAŽNYČIA
LONDONE
21 The Oval, E2 9DT
rytinėje Londono
centro dalyje.
Įėjimas iš Hackney Road.
Tel. 071 739 8735
Pamaldos sekmadieniais 9 ir 11 vai.
Artimiausia požeminė stotis Bathnal Green centrine linija.
Autobusai iš miesto centro:
26, 48, 55.

PAMALDOS
Nottinghame - spalio 24 d., 11.15
vai., Židinyje.

Coventryje - spalio 24 d., 14 vai.,

LONDONE
BRITŲ-LIETUVIU
PAGALBOS FONDAS
VAIKAMS LIETUVOJE
Fondo vadovybė š. m. spalio 5
dieną gavo laišką iš "Van de Nederlandse Kerk, Austia Friars“ Londone.
Jame rašoma, kad Londone gyvenan
tys olandai paaukojo Lietuvos vai
kams 466 svarus. Jie sako, kad tai
maža dovana tiems, kurie yra su savo
negaliomis prieglaudose. Kartu per
duoti geriausi linkėjimai fondo vado
vybei, kuri atlieka svarbų darbą.
Be to, šios olandų bažnyčios infor
maciniame laikraštyje rugpjūčio-rug
sėjo numeryje T. įves aprašo Lietuvos
invalidų vaikų bėdas-negalias.
******
Lietuvos "Vilties“ bendrijos, Šiau
lių miesto invalidų vaikų prieglauda skyrius, turintis daugiau kaip 60 vai
kų, jo vedėja Valerija Jakienė dėkoja
S. Kasparui už aplankymą ir susipaži
nimą su šios prieglaudos kasdieniniu
gyvenimu. Atsiuntė ilgoką prašymą
įvairių vaistų, be kurių prieglaudos
vaikams sunku gyventi.
Respublikinės Kulautuvos vaikų
tuberkuliozinės sanatorijos vedėjas dr.
Petras Budraitis atsiuntė laišką, ku
riame dėkoja Britų-Lietuvių pagalbos
fondui vaikams Lietuvoje už gautas
dovanas vaistais, drabužiais, avalyne
ir kitais reikmenimis.
Pagal susitarimą su Čikagoje vel
kančiu "Lithuanian Mercy Lift” BritųLietuvių pagalbos fondas vaikams pa-

Lietuvos Ambasada
Londone

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8 7BP
Tel.: 071-938 2481
071-938 4556
Fax: 071-938 3329

Šv. Elzbietoje.

Leamingtone Spa - spalio 24 d.,
16 vai., Šv. Petre.

Nottinghame - spalio 31 d., 11.15
vai., Židinyje.

Northamptone - spalio 31 d., 18
vai., Šv. Lauryne.

Nottinghame - lapkričio 1 d., Visų
Šventėj, lapkričio 2 d.. Vėlinėse 10
vai. ryte, Židinyje.
Nottinghame - lapkričio 7 d.,
11.15 vai.. Židinyje, o 12.30 vai.
kapinėse.
Stoke on Trente - lapkričio 13 d.,
šeštadienį. 16 vai., Šv. Vulstane.

Britų piliečiams vizos ne
reikalingos. Turintiems Tra
vel Document arba Certifica
te of Identity vizos išduoda
mos: pirmadieniais ir penk
tadieniais nuo 10 iki 13 vai.,
trečiadieniais nuo 14 iki 17
vai.

gal išgales rems Kulautuvos sanatoriją.
******

Rugsėjo mėnesio viduryje Vaikų
Fondas išsiuntė 26 siuntinius į 8
Lietuvos vietoves, kurių pervežimas
kainavo 309 svarus, nors ’’ARO“
transporto bendrovė veža labdaros
siuntinius papigintai.
Britų-Lietuvių pagalbos fondo vai
kams Lietuvoje vadovybė Lietuvos
vaikų vardu kreipiasi į visuomenę,
kad ateitumėte jiems į pagalbą, auko
mis. Jas siųsti šiuo adresu:

British-Lithuanian
ReliefFundfor Children in Lithuania,
21 The Oval, London, E2, 9DT.
Būsime visiems dėkingi už
aukas ir talką.

FUTBOLAS
Sporto ir Socialinio klubo futbolo
komanda spalio 2 dieną žaidė su Baning Arms. Lithuanian Victoria - Baning Arms susitikimo rezultatas - 4:2.

MANČESTERYJE
SVEČIAI IŠ AMERIKOS
Laikas nuo laiko vienas po kito
svečiai iš tolimesnių vietovių apsi
lanko lietuvių klube. Svečiai iš Ameri
kos čia pasirodo labai retai. Rugsėjo
pabaigoje iš ten į Mančesterio padan
gę atvyko Birutė ir Kazimieras Bačianskai. Pasirodo, kad Kazimieras
1957-aisiais metais yra buvęs Man
česterio lietuvių klubo sekretorium,
Birutė taip pat gyvenusi Mančesteryje.
Apsivedė jie Amerikoje. Šią vasarą jie
abudu lankėsi Lietuvoje, o rudenį at
vyko į Mančesterį aplankyti B. Kups
tienę, susitikti su kitais senais draugais
ir pažįstamais.
Abudu Bačianskai klube apsilankė
kelis kartus ir dalyvavo vietinių lietu
vių ekskursijoje į Bradfordą.
Spalio 4 d. klubo patalpose jo nariai
svečiams iš Amerikos padarė kuklias
išleistuves. Skanų maistą paruošė B.
Kupstienė, gėrimų pasirinkimas irgi
buvo labai didelis. Su Birute ir Ka
zimieru klubo vardu atsisveikino H.
Vaineikis. Papasakojęs porą anekdotų,
jis palinkėjo jiems laimingos kelionės.
Ponai Bačianskai į Ameriką
išvyko spalio 5 d.

H. V.

BRADFORDE
VAIŠĖS KLUBE
Reguliarūs draugiški susitikimai
tarp Boltono ir Bradfordo lietuvių
buvo suorganizuoti jau prieš keliolika
metų. Mančesterio lietuviams prie šių
susitikimų prisidėjus, ši draugystė
apvainikuojama metiniu įvykiu - vie
nais metais bradfordiečiai atvažiuoja į
Mančesterio lietuvių klubą, kitais
metais Boltono ir Mančesterio tau
tiečiai keliauja pas juos.
Šį kartą, spalio 2 d., toks susitiki
mas įvyko Bradfordo "Vyties“ klube.
Pirmininko V. Gurevičiaus sutikti, po
trumpo pasikalbėjimo prie baro visi li
po į antrą aukštą, kur prasidėjo vaišės.
Ir kokios vaišės! Stalai buvo apkrauti
gausiu apetitą žadinančiu maistu ir
įvairiausių gėrimų buteliais. Man
česterio lietuvių klubas irgi neatsiliko,
klubo sekretoriui S. Lauruvėnui įtei
kus dovaną butelių skaičius ant stalų
dar padidėjo. Gerokai užkandus ir pir
mąjį apetitą patenkinus "Vyties“ pir
mininkas V. Gurevičius angliškai ir
lietuviškai pasveikino visus vakaro
dalyvius, padėkojo už jų apsilankymą.
Svečių vardu taip pat dviem kalbom
jam atsakė H. Vaineikis, padėkoda
mas už tokį malonų priėmimą ir įteik
damas vietinėms šeimininkėms Bol
tono ir Mančesterio tautiečių dovanas.
Dainos greitai nuskambėjo, ir nors
anglų svečiai bandė su lietuviais kon
kuruoti, H. Šiliaus, V. Gurevičiaus ir
H. Vaineikio vedami tautiečiai tas var
žybas lengvai laimėjo.
Bradfordo šeimininkės, tarp kitų
Margaret Grybas, Roma Vaičekaus
kaitė, šiam metiniam įvykiui paruošė
tikrai puikų maistą. Bradfordo "Vy
ties“ klubas yra jau seniai pagarsėjęs
savo vaišingumu, bet šis vakaras pra
lenkė visus iki šiol įvykusius susiėji
mus. Jam pasibaigus visi išsiskirstė ir
gerai privalgę, ir gerai išgėrę.
Bravo, bradfordiečiai! Visi vėl
susitiksime kitais metais!
H. V.
Z. Juras vyksta į Lietuvą. Dėl
tarpininkavimo įvairių reikalų su
tvarkymo Lietuvoje prašome kreiptis
iki š. m. lapkričio 10 d. adresu:
11 London Lane, Bromley,
Kent, BRI 4HB.
Tel. 081 460 2592. Fax. 081 318 7643.
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Pavasarinis Didžiosios Britanijos
lietuvių Sąskrydis Sodyboje
Tradicinis ’’Pavasario lietuvių Sąskrydis“
Lietuvių Sodyboje įvyks
1994 metų gegužės 28-29 dienomis.
Visas D. Britanijos lietuviškas kolonijas
kviečiame pradėti ruoštis šiam sąskrydžiui.
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖS MINĖJIMAS LONDONE
Pagrindinis 76-asis Lietuvos Nepriklausomybės
minėjimas, rengiamas Didžiosios Britanijos Lietuvių
Sąjungos, įvyks 1994 metų vasario 19 d. 18.30 vai.
Bishopsgate Instituto koncertų salėje (Bishopsgate,
City of London).

Nottinghamo moterų draugija
spalio 30 d., 18.30 vai., Latvių klube
(1A Standhill Rd., Carlton Hill, Nottingham)

įėjimas 3 svarai vienam asmeniui. Kas norės dalyvauti,
prašom užsirašyti iki spalio 28 d. Skambinkite 505686-609375.
Kviečiame tautiečius apsilankyti
Moterų draugijos valdyba

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

PASAULYJE
Neaiški Amerikos
politika Somalyje
JTO laiko Somalyje kelių valsty
bių karines pajėgas, bet jose dominuo
ja Amerika. Kai Amerikai nepasisekė
sutvarkyti vietinių partizanų ir kai
amerikiečiai namie sužinojo, kad 17
jų krašto karių ten žuvo ir savo televi
zorių ekrane pamatė jų išniekintus kū
nus gatvėje, daug kas pradėjo reika
lauti atitraukti JAV kariuomenę iš So
malio. Prezidentas Clintonas atsidūrė
nepavydėtinoje padėtyje, nes toks pa
bėgimas būtų laikomas prestižo prara
dimu. Dėl to prezidentas nutarė ten
pasiųsti pastiprinimą. Bet tuo pačiu,
matydamas, kad vien tik jėga nepa
vyks reikalų sutvarkyti, jis į Somalį
pasiuntė populiarų buvusį ambasado
rių Robert Oakley. Jis turi pamėginti
rasti diplomatinę išeitį, o tai reiškia tartis su svarbiausiu Somalio karve
džiu gen. Aidid, kuris jau siūlė paliau
bas. Amerikos kariai labai stengėsi,
bet nepavyko jo sugauti. JTO rezoliu
cija dėl Aidid arešto tebegalioja. Tas
nepavykęs generolo gaudymas nutei
kė Somalio gyventojus prieš JTO, o
ypač prieš amerikiečius, ir pavertė ge
nerolą Aidid herojumi.

Gruzija nusileido Rusijai
Po to, kai Gruzijos prezidentas
Ševardnadzė pagaliau sutiko savo
kraštą įtraukti į NVS (nepriklausomų
valstybių sąjungą), iš visų buvusių so
vietų respublikų vien tik Baltijos vals
tybės liko neprisijungusios prie NVS,
kur didžiausią reikšmę turi Rusija. Še
vardnadzės padėtis Gruzijoje yra ga
na nepastovi ne vien dėl Abchazijos
puolimų, bet ir dėl to, kad buvęs pre
zidentas pradeda įsitvirtinti pačioje
Gruzijoje ir grasina atsiimti valdžią.
Rusija nenori, kad buvęs prezidentas
Gamsachurdija įsigalėtų Gruzijoje.

Pietų Afrikos baltieji
nenusileidžia
Kelias į daugumos valdžią Pietų
Afrikoje tebėra sunkus dėl daugelio
kliūčių. Baltieji iki šiol buvo kiek pa
krikę, neturėdami gerų vadų, bet, atro
do, tas dabar pasikeis. Populiarus, ge
rą vardą turįs, karo prieš Kubą Ango
loje vadas gen. Viljoen perėmė deši
niųjų baltųjų vadovybę ir jos reikala
vimą, kad po rinkimų baltieji turėtų
autonomišką tėvynę. Jis pasakė, kad
baltųjų pasipriešinimas, prie ko prisi
dėtų ir Zulu genties kova, gali sugriau
ti visą kraštą ir padaryti padėtį bloges
nę negu dabar yra Bosnijoje. Tačiau
kai kas abejoja, ar gerą vardą turįs
generolas leisis į tokius žygius. Yra
ruošiama nauja konstitucija, bet abejo
jama, ar ji suteiks tiek daug lengvatų
baltiesiems, na, ir kitų genčių juodie
siems, kurie nesutinka su Nelson
Mandelos vadovaujama juodųjų parti
ja.

Pasibaigė partijų
konferencijos Britanijoje
Pagal tradiciją rudeniop prieš nau
ją parlamento sesiją trys didžiosios
partijos organizuoja savo metines
konferencijas. Pirmieji buvo liberalaidemokratai, kurie yra entuziastiški
Europos Bendrijos šalininkai. Po jų
susirinko leiboristai, kurie nėra vienin
gi Europos atžvilgiu, bet svarbiausias
jų dienotvarkės punktas buvo suma
žinti profesinių sąjungų balsavimo
nuošimtį, renkant kandidatus į parla
mentą. To labai norėjo Darbo partijos
vadas John Smith, jis rinkimus laimė
jo, nors ir labai maža balsų dauguma.
Paskutinę konferenciją turėjo konser
vatorių partija, kai dalyvavo ir atstovai
iš Lietuvos. Šios konferencijos svar
biausias tikslas buvo pasiekti vienybę,
kuri buvo labai sušlubavusi dėl Euro
pos Bendrijos ir kitų dalykų. Svar
biausia - konferencija turėjo išreikšti
ištikimybę partijos vadui ir premjerui
John Major, kurio markė buvo labai
kritusi ir kuris buvo labai kritikuoja
mas net savo pačio partijos narių.
Stebint iš šalies, atrodo, tai pasiekta.

