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Po Clintono vizito Maskvoje Rusija 
graso okupacija

’’Šių metų sausio 18 d. buvo išpla
tintas Rusijos Federacijos užsienio rei
kalų ministro A. Kozyrevo pareiški
mas dėl gyvybiškai svarbių Rusijos in
teresų NVS šalyse ir Baltijos valstybė
se, kuriame sakoma, kad Baltijos vals
tybės yra svarbiausių Rusijos interesų 
zona ir Rusijai nereikia išvesti savo ka
riuomenės iš šitų valstybių bei rei
kalaujama įteisinti dvigubą pilietybę.

Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministerija dar kartą pareiškia, 
kad nesutinka su ’’artimojo užsienio“ 
sąvoka, plačiai vartojama Rusijos ofi
cialių atstovų. Tuo pačiu URM susirū
pinusi, kad Rusija vėl priekaištauja dėl 
žmogaus teisių pažeidimų Baltijos 
šalyse, nes tai neatitinka tikrovės. Tik 
nepriklausomos Lietuvos žmonės ir jų 
renkamos valdžios struktūros gali 
spręsti, koks pilietybės suteikimo va
riantas buvo pasirinktas, ir bet koks 
spaudimas šiuo klausimu suprantamas 
kaip kišimasis į Lietuvos vidaus rei
kalus.

Susidaro įspūdis, kad Rusija neat
sisakė savo karinės įtakos Baltijos 
valstybėse. Nuostabą kelia ir tai, kad 
panašaus pobūdžio pareiškimas išpla
tintas po JAV ir Rusijos prezidentų 
susitikimo bei pradėjus darbą nauja
jam Rusijos parlamentui. Mes nenorė
tume, kad pasitvirtintų blogiausios 
prognozės, susijusios su plačiai žino
mų rinkimų Rusijoje rezultatais,“ - sa
koma Lietuvos URM pareiškime.

******
"EL“ sausio 19 d. kreipėsi į Seimo 

užsienio reikalų komiteto narį profe
sorių Vytautą Landsbergį ir paprašė 
pakomentuoti spaudos agentūrų 
pranešimus apie Rusijos užsienio rei
kalų ministro išsakytas mintis sausio 
18-qją Maskvoje vykusiame pasitari
me.

V. Landsbergis pasakė:
- Rusijos užsienio reikalų ministro 

A. Kozyrevo žodžiai specialiai su

Sausio 16 dieną Vilniuje prie Sei
mo rūmų įvyko iškilminga savanorių 
rikiuotė, skirta savanoriškos krašto 
apsaugos tarnybos (SKAT) įkūrimo 
trečiosioms metinėms. Rikiuotėje da
lyvavo visų aštuonių SKAT rinktinių 
būriai, pranešė ELTA.

Šventės proga rikiuotės dalyvius, 
visus savanorius pasveikino Preziden
tas A. Brazauskas, krašto apsaugos 
ministras L. Linkevičius, Seimo narys, 
garbės savanoris V. Landsbergis, Lie
tuvos kariuomenės kapelionas mon
sinjoras A. Svarinskas.

Kariuomenės vadas generolas J. 
Andriškevičius įteikė majorų antpe
čius Marijampolės rinktinės vadui P. 
Šlivinskui ir Šiaulių rinktinės vadui J. 
Zaturskiui. Rikiuotės dalyviai ir ri
kiuotę stebėję vilniečiai bei svečiai 
tylos minute pagerbė žuvusiųjų už 
Lietuvos nepriklausomybę atminimą. 
Prie laisvės gynėjų memorialinės 
sienos ir A. Sakalausko žuvimo vieto 
je savanoriai padėjo gėlių.

Iškilmėse dalyvavo Seimo nariai. 
Lietuvos šaulių ir Lietuvos atsargos 
karininkų sąjungų vadovai, Lietuvoje 
akredituoti užsienio valstybių karo 
atašė.

Vilniaus arkikatedroje bazilikoje 
buvo aukojamos šventos mišios už žu
vusius savanorius.

Respublikiniuose profsąjungų rū
muose įvyko šventinis minėjimas. 
Jame JAV pulkininkas Robertas Vy
tautas Barziloskis kalbą pasakė lie
tuviškai. Parodytas trumpametražinis. 
filmas ’’Savanorių dienos“. “Lietuvos“ 

šauktame strateginiame kariniame 
pasitarime yra dar vienas grasinimų, 
ekspansijos ir būsimos agresijos pa
kylėjimas, eskalavimas. Tai aišku 
vertinant ir politinį žodyną, ir momen
tą, kuris yra pasirinktas - po JAV pre
zidento vizito, galų gale ir tame kari
nių veiksmų fone, kuris yra nenaujas. 
Būtent atsisakymas išvesti kariuome
nę iš kaimyninių šalių, tai tiesiogiai 
liečia ir artimiausią Lietuvos aplinką, 
kaip Latvija, Estija, žinoma, ir Kara
liaučiaus sritis. Pareiškimas, jog čia 
yra kažkokių ypatingų Rusijos intere
sų, net amžinų ir karinių interesų zo
na, tai yra Vakarų šalių išmėginimas, 
ar jos tai nutylės, ar bent iš dalies pri
pažins, taip pat mėginimas sugrąžinti 
tarptautinę diplomatiją ir politiką į 
1939 metus, į Molotovo politikos lai
mėjimus. O ponas Kozyrevas, atrodo, 
labai geras tos politikos mokinys ir tę
sėjas. Mums turi kelti didelį susirūpi
nimą visa tai. Ir ne tik tada, kai Rusi
jos agresyvi politika pasireiškia kari
niais veiksmais prieš kaimynines šalis, 
kaip Kaukaze art>a Moldovoje.

- Taip pat galėčiau pasakyti, jog 
atsisakymas arba delsimas išvesti ka
riuomenę iš Latvijos ir Estijos irgi yra 
kariniai veiksmai prieš Latviją ir 
Estiją, - toliau pasakė V. Landsbergis. 
- Ir tarptautinė bendrija taip turėtų 
kvalifikuoti juos, neatsisakydama ir 
neatsižadėdama Helsinkio viršūnių 
susitikimo bei Jungtinių Tautų rezo
liucijų, kur buvo vienareikšmiškai rei
kalaujama, Rusijai sutinkant, greitai, 
tvarkingai ir visiškai išvesti kariuome
nę iš Baltijos valstybių. Rusija tą pa
darė tik Lietuvos atžvilgiu, bet ir tai 
Lietuvos teritoriją iki šiol naudoja 
savo kariuomenės judėjimams, dažnai 
net be Lietuvos leidimo.

Mes negalime to nematyti ir turėtu
mėm griežčiau protestuoti negu tą da
ro dabartinė Lietuvos valdžia. Nes tai 
yra Rusijos karinis buvimas be Lie

Savanorių iškilmės
ansamblis surengė koncertą. Lauke, 
prie rūmų, atėjusieji į minėjimą galėjo 
pasivaišinti kareiviška koše.

SKAT jubiliejiniuose renginiuose 
dalyvavo nacionalinių gvardijų atsto
vai iš Latvijos, Estijos, Danijos.

Tos iškilmės trumpai privertė pa
miršti SKAT problemas. Apie tai ne
seniai kalbėta ir krašto apsaugos mi
nistro L. Linkevičiaus susitikime su 
Seimo opozicijos atstovais. Ministras 
aiškino, kad pribrendusi SKAT reor
ganizacija, bet tai nėra šios tarnybos 
naikinimas. Kaip sakė tame susitikime 
Seimo narys A. Patackas, savanoriai 
atskiriami nuo ginklų, nes ginklus 
patikėta saugoti tik etatiniams darbuo
tojams, daug kur ginklai saugojami tik 
vadavietėse A Patackas taip pat 

Jono Juknevičiaus nuolr.

tuvos leidimo. Ir net mažiausias šio 
pobūdžio reiškinys turi būti protestuo
jamas. Tai mūsų vienintelė gynyba. 
Žinoma, ir pasirengimas, esant reika
lui, priešintis visais civiliais ir kari
niais būdais, įskaitant partizaninį karą. 
Jeigu Lietuva bus tam pasiruošusi, 
Rusija turės daugiau pagalvoti prieš 
imdamasi karinių provokacijų prieš 
Lietuvą.

Kuo mes galime padėti Latvijai ir 
Estijai - tai laikyti bendrą politinį fron
tą ir apeliuoti į Vakarų šalis, į Europos 
demokratines vyriausybes ir parla
mentus, net ir patys, jeigu Latvija arba 
Estija dėl kurių nors priežasčių vė
luoja tai padaryti, nes visa tai, ką Ru
sija daro prieš jas, yra ir prieš Lietuvą.

j* **c**:*:
Po griežtos tarptautinės reakcijos 

Rusijos URM spaudos atstovas pasa
kė ’’Interfax“ agentūrai, kad negali bū
ti jokios kalbos apie požiūrio į Baltijos 
valstybes pakeitimą, o ITAR-TASS-o 
agentūra iškraipė A. Kozyrevo žo
džius. ’’Mes neišvesime kariuomenės 
iš šių regionų, kurie šimtmečiais buvo 
Rusijos interesų sfera, ir mes nebi
jome pasakyti šių žodžių“, - citavo 
ITAR-TASS-o agentūra Rusijos už
sienio reikalų ministrą.

Žinoma, galima abejoti ITAR- 
TASS-o patikimumu, tačiau kažin ar 
agentūra dirbo taip neprofesionaliai, 
nes netrūksta ir kitų faktų, kad Mask
va neslepia agresyvių kėslų artimiau
sių savo kaimynų atžvilgiu. Rusija pa
siruošusi vėl aneksuoti Baltijos šalis, 
pareiškė Latvijos užsienio reikalų 
ministras G. Andrejevas, įvertindamas 
Rusijos reakciją į incidentą Rygoje, 
kai buvo sulaikyti du aukšti Rusijos 
karininkai. Kyla abejonių: ar didžiųjų 
valstybių vadovai iš naujo nepasidali
no pasaulio į savo įtakos sferas, pri
skirdami Baltijos kraštus Rusijai?

Erika Umbrasaitė

išreiškė susirūpinifną, jog per sava
norių atestaciją, jo žiniomis, atsisakyta 
bent trečdalio savanorių, dar norima 
daryti struktūrinę reorganizaciją.

Interviu “Respublikai“ laikinai 
einantis respublikinio SKAT štabo 
viršininko pareigas A. Pocius pasi
džiaugė neseniai pasibaigusia savano
rių atestacija. Tarnybai pavyko atsi
sveikinti su keliais šimtais pakeleivių, 
dirbusių ne iš pašaukimo. “Manau, 
dabar nesusipratimų su mūsų tarnyba 
bus mažiau“, - sakė A. Pocius. Štabo 
viršininkas prisipažino, jog jam buvo 
gėda dėl tų veiksmų, kuriuos savano
riai darė, nesuderinę su rinktinių va
dais. Savo nusikalstamais veiksmais 
jie metė šešėlį ant visų, dėvinčių sava
norio uniformą.

Ryžtingi Didžiosios 
Britanijos lietuviai 
žengia į 2000-sius!

Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenės vadovai (iš kairės) - 
DBLS direktorių valdybos pirmininkas J. Alkis. Lietuvių namų 
akcinės bendrovės direktorių valdybos pirmininkas V. O'Brien ir P. 
Markevičius.

Sausio 15 d. Lietuvių namuose 
Londone įvyko Didžiosios Britanijos 
lietuvių sąjungos atstovų ir Lietuvių 
namų akcinės bendrovės akcininkų 
nepaprastasis suvažiavimas. Jame, 
po dramatiškų pasisakymų dėl Sąjun
gos ir Bendrovės ligšiolinės ir

Seimas atmetė 
Prezidento dekretą
Sausio 18 dieną Seimo nariai gana 

vieningai pakartotinai priėmė įstatymą 
“Dėl žemės ūkio būklės gerinimo 
eksportuojant, superkant žemės ūkio 
produkciją ir parduodant Lietuvoje 
pagamintus maisto produktus“. Tuo 
atmestas Prezidento A.Brazausko 
dekretas su pasiūlymais patobulinti šį 
dokumentą. Tokiu atveju Konstitucija 
reikalauja, kad valstybės vadovas 
pasirašytų įstatymą per tris dienas, 
tada jis įsigalioja. Įstatymas priimtas 
pernai gruodžio 15 d., rengtas, svars
tytas ir taisytas vos ne keturis mėne
sius. Prezidento teigimu, kai kurios jo 
normos neatitinka rinkos ekonomikos 
kūrimo principų, nepakankamai deri
nami vartotojų ir gamintojų interesai, 
neatsižvelgta į realias valstybės finan
sines galimybes įstatymą įgyvendinti.

Sausio 11d. Prezidentas pasirašė 
dekretą “Dėl pareigūnų turto ir paja
mų deklaravimo įstatymo“, siūly
damas jį pakartotinai svarstyti ir 
pataisyti, nes, jo nuomone, yra daug

Nelengva atsikratyti senų 
sovietinių metodų

Taip charakterizuoja gyvenimą 
Lietuvoje įtakingas britų žurnalistas 
Trevor Fishlock Londono dienraštyje 
"The Daily Telegraph“. Jis tai nugir
do iš biznierių, kurie skundžiasi, kad 
vyriausybė yra perdaug nerangi biz
nio ir privatizacijos reikaluose. “Išsi
laisvinimo svaigulys greitai buvo rea
lybės atšaldytas, kai kraštas neturėjo 
šilumos praėjusią žiemą, nes Rusija 
nutraukė naftos pristatymą“. Žurna
listas dar prideda, kad Vytauto Lands
bergio vyriausybė, kuri vedė nepri
klausomybės kovą, pateko į netvarką 
ir užsitraukė blogą reputaciją, kai 
prekyba ir žemės ūkis pradėjo slinkti 
žemyn. “Lietuviai nubaudė nepajėgią 
Landsbergio vyriausybę ir nubalsa
vo, kad storulis buvęs komunistų va
das Algirdas Brazauskas grįžtų at
gal.“ Vėl buvo galima atsidusti, kai 

būsimos veiklos buvo priimta rezoliu
cija, kuri dabartinę Bendrovės direk
torių valdybą skatina rūpintis visų 
lietuvių įsigytu nekilnuojamu turtu ir 
naudingai jį eksploatuoti.

Plačiau apie suvažiavimą - 6pus
lapyje.

prieštaraujančių Konstitucijai straip
snių. Nemažai Seimo narių iš opozici
jos, kai kas ir iš LDDP frakcijos išsa
kė nepasitenkinimą Prezidento spren
dimu, vertina kaip nenorą remti paja
mų ir turto deklaravimą (o jis kol kas 
galiotų valstybės pareigūnams ir val
dininkams) bei mokesčių tvarkymą. 
Pasak Seimo nario J. Listavičiaus, 
visuotinam gyventojų turto deklara
vimui, kaip nori Prezidentas, nėra 
pasiruošę nei gyventojai, nei finansų 
ministerija, nei mokesčių inspekcijos.

Konstitucinio Teismo 
sprendimas

Grupės Seimo narių prašymu 
Konstitucinis Teismas išnagrinėjo 
bylą, ar Seimo 1993 metų birželio 
17 dienos nutarimas “Dėl žemės re
formos pagrindinių krypčių ” atitin
ka Konstituciją. Teismo nutarime, 
kaip pranešė ELTA, konstatuoja
ma, kad minėtasis nutarimas forma 
prieštarauja Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 23 straipsniui ir 67 
straipsnio antrajam punktui.

po santykių su Rusija pagerėjimo 
buvo galima pasišildyti. Lietuviai 
taip buvę nusivylę senąja dešinių pa
žiūrų vyriausybe, kad išrinko net ir 
labai nepatyrusius, ir nekompetentin
gus Brazausko darbo partijos narius, 
kurie nori būti parlamento nariais, bet 
neturi smegenų sėkmingai tvarkyti 
kraštą. Dėl to esama nusivylimo de
mokratija, ogi kriminalai visur plinta, 
ir policija nustojusi pasitikėjimo.

Trevor Fishlock baigia straipsnį 
optimistiškai, cituodamas Vilniaus 
universiteto rektorių dr. Rolandą 
Pavilionį: “Mūsų didžiausia viltis yra 
jaunimas, kuris yra geriau išsilavinęs, 
buvęs užsienyje ir jaučiasi Europos 
dalimi. Jaunimas negyvena praeities 
nudėvėtais šūkiais“.

Mečys Bojarinas
Londonas
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Prezidento 
susitikimas su 
ambasadoriais

Sausio 17 dieną įvyko Vilniuje 
kasmetinis Lietuvos Prezidento A. 
Brazausko susitikimas su Lietuvoje 
akredituotais diplomatinių misijų 
vadovais. Jame dalyvavo 29 ambasa
doriai ir laikinieji reikalų patikėtiniai 
iš visų penkių kontinentų valstybių, 
pranešė ELTA.

A. Brazauskas Lietuvos Respubli
kos vaidu nuoširdžiai padėkojo amba
sadoriams už aktyvią veiklą plėtojant 
ir stiprinant santykius su Lietuva.

Savo kalboje jis pabrėžė, kad 1993 
metai buvo svarbūs Lietuvos užsienio 
politikai. Baltijos šalių bendradarbia
vime nuo gerų norų ir projektų pereita 
prie jų įgyvendinimo ir struktūrų kūri
mo. Pavyko žengti keletą svarbių 
žingsnių integruojantis į Europos poli
tines, ekonomines, kultūrines ir saugu
mo erdves. Mes esame realistai ir savo 
kelią į NATO matome per suartėjimą 
su Europos Bendrija, pasakė Prezi
dentas.

Lietuva pasirengusi dalykiškai da
lyvauti Prancūzijos premjero E. Baha
dur pasiūlytos Europos ’’stabilumo su
tarties“ įgyvendinime. Kalbėdamas 
apie trečią prioritetinę kryptį Lietuvos 
užsienio politikoje - santykius su kai
mynais, A. Brazauskas pacitavo vo
kiečių politiką H. D. Genscher, kuris 
sakė: ’’Mes negalėsime gyventi gerai 
ir saugiai, jei mūsų kaimynams seksis 
blogai“. Prezidentas pažymėjo, kad 
Lietuva yra labai suinteresuota demo
kratinių ir rinkos reformų proceso sėk
me Rusijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje.

Lietuva norėtų, kad tarptautinėje 
arenoje būtų trauktuojama lygiai taip 
pat kaip kitos Centrinės Europos vals
tybės, pavyzdžiui, Vyšehrado šalys, 
pasakė Prezidentas.

Atsakomąjį žodį tarė diplomatinio 
korpuso dekanas Šventojo Sosto am
basadorius J. E. arkivyskupas Justo 
Mullor Garcia.

Dalyvavę susitikime ambasadoriai 
pareiškė jų atstovaujamų valstybių bei 
tarptautinių organizacijų požiūrį į pro
cesus, vykstančius Vidurio ir Rytų 
Europoje, pabrėžė demokratijos ir sta
bilumo įtvirtinimo reikšmę, palinkėjo 
Lietuvos vadovybei ir visiems šalies 
piliečiams visokeriopos sėkmės prasi
dėjusiuose metuose.

Sausio 15-ąją Minske, kai Baltaru
sijos sostinėje buvo ruošiamasi sutikti 
JAV prezidentą Clintoną, sulaikyti du 
Lietuvoje uždraustos LKP (TSKP) 
veikėjai Mykolas Burokevičius (gi
męs 1927 m.) ir Juozas Jermalavičius 
(gimęs 1940 m.). Po kompartijos Lie
tuvoje skilimo pirmasis vadovavo iš
tikimybę Maskvai išsaugojusiems 
komunistams, buvo vadinamosios 
platforminės LKP centro komiteto pir
masis sekretorius, antrasis - to komi
teto ideologijos skyriaus vedėjas. Ne
trukus Vilniuje jiems Lietuvos gene
ralinė prokuratūra pareiškė oficialius 
kaltinimus 1991 m. sausio-rugpjūčio 
mėnesiais rengus sąmokslą nuversti 
teisėtą Lietuvos valdžią ir dėl ben
drininkavimo įvykdant tyčinį nužu
dymą. Už tokius nusikaltimus Bau
džiamajame kodekse numatytas lais
vės atėmimas iki 15 metų arba išim
tinė mirties bausmė. Tai spręs teismas.

To įvykio proga Seimo rūmuose 
surengtoje spaudos konferencijoje ge
neralinis prokuroras A.Paulauskas pri
minė, kad M. Burokevičius ir kiti jo 
artimiausi pagalbininkai, padedami 
sovietų armijos Vilniaus karininkų, iš 
Lietuvos pabėgo po nepavykusio 
1991 m. rugpjūčio mėnesio pučo 
Maskvoje. Iškart - rugpjūčio 22 dieną 
- buvo duota sankcija suimti LKP 
(TSKP) vadovus. Du iš jų sulaikyti 
pavyko praėjus beveik pustrečių metų.

Dauguma platforminės LKP vado
vų slapstėsi ir greičiausiai dar turi 
prieglobstį Rusijoje. Šių metų pra
džioje tapo žinoma, kad M. Burokevi
čius ir J. Jermalavičius nelegaliai įsi
kūrė Baltarusijos sostinėje. Gyvena
mąsias vietas jie keitė dažnai. Kurį lai
ką tos valstybės prokuratūros atstovai 
aiškino, kad ieškomieji asmenys Bal
tarusijoje neregistruoti ir negyvena, 
todėl esą neįmanoma padėti Lietuvai, 
nors Lietuvos specialiosioms tarny
boms jų adresai buvo žinomi. 1993 m. 
spalio 11 d. įsigaliojo abiejų šalių tei
sinės pagalbos sutartis. Ja remdamiesi, 
Lietuvos prokuratūros atstovai šiemet 
sausio viduryje vėl kreipėsi į Baltaru
sijos generalinį prokurorą, kad būtų 
suimti LKP vadovai. Mat sužinota, 
jog sausio 15 d. Minske, pasak A. 
Paulausko, turėjo vykti Lietuvos ko
munistų partijos suvažiavimas. Balta-

Pasaulinės revoliucijos teks laukti kalėjime

M. Burokevičius kalėjimo ligoninėje. .1. Jermalavičius Lukiškių kalėjime.
M. Kulbio (ELTA) nuotr.

rūsiai sutiko, bet neiškart. A. Paulaus
kas sakė, kad dvi dienas Lietuvos ats
tovai Minske derino M. Burokevi
čiaus ir J. Jermalavičiaus suėmimo 
planą, o šeštadienį jis sėkmingai įvyk
dytas, dalyvaujant Lietuvos generali
nės prokuratūros, vidaus reikalų mi
nisterijos pareigūnams bei Baltarusi
jos milicijai. Operacijoje dalyvavo ir 
Lietuvos nacionalinio saugumo, kraš
to apsaugos ministerijos tarnybos. 
Kaip pranešė BNS, dėl to įvykio spe
cialiai sukviestame Baltarusijos parla
mento posėdyje tos valstybės KGB 
pirmininkas sakė, kad jų šalies spec, 
tarnybos M. Burokevičiaus ir J. Jer
malavičiaus sulaikymo akcijoje neda
lyvavo ir nežinojo apie ją, esą tai gė
dingas Baltarusijai faktas, jis pareika
lavo visus kaltuosius patraukti atsako
mybėn. Mat ten komunistai dar turi 
nemažą įtaką, jie sukėlė didelį triukš
mą dėl ’’draugų pagrobimo“, apkalti
no Lietuvą ’’tarptautiniu terorizmu“. 
Baltarusijos vidaus reikalų ministerija 
oficialiai patvirtino padėjusi Lietuvos 
specialiųjų tarnybų darbuotojams 
Minske sulaikyti minėtus veikėjus. 
Baltarusijos generalinis prokuroras sa
kė, kad ta akcija buvo suderinta su juo, 
jai įvykdyti duotas žodinis sutikimas.

Kaip tvirtina Baltarusijos KP vado
vas V. Čikinas, bute Minske, kur gy
veno M.Burokevičius, sausio 15-ąją 
turėjo įvykti trijų Baltijos valstybių 
komunistų lyderių susitikimas. Pasak 
V. Čikino, tą šeštadienio rytą kiek po 

aštuntos suskambo telefonas ir pogrin
dininkams pažįstamas asmuo paprašė 
pasitikti jį stotelėje. J. Jermalavičius 
išėjo ir nebegrįžo. Po kiek laiko tas as
muo vėl paskambino ir pareiškė nusi
stebėjimą, kad jo niekas nepasitinka. 
Tada išėjo M. Burokevičius ir taip pat 
nebegrįžo.

’’Respublika“ pateikia ir kitą su
laikymo versiją: M. Burokevičius ir J. 
Jermalavičius buvę suimti gatvėje pa
keliui į komunistų posėdį ir pristatyti į 
Minsko miliciją, ten perduoti Lietuvos 
prokuratūros atstovams. Nauju jos 
automobiliu ’’Peugeot“ 140 kilometrų 
per valandą greičiu atvežti iki Lietu
vos sienos. Saugojami dviejų vyriškių 
ant užpakalinės automobilio sėdynės 
sulaikytieji ilgai purkštavo ir keiks
nojo Lietuvos atstovus. Girdi, auto
mobilį stabdė milicija - nestojo; prašė 
M.Burokevičius į lauką šlapintis - 
nestojo; pareigūnai skubėjo. Prie sie
nos teko užtrukti, nes Baltarusijos pa
sieniečiai derino savo veiksmus su sa
vo vadovybe. M. Burokevičius turėjo 
TSRS piliečio pasą ir partinį bilietą, J. 
Jermalavičius - jokio asmenų tapatybę 
patvirtinančio dokumento. Tai apsun
kino operaciją. Pagaliau 12 vai. 15 
min. ’’Peugeot“ su sulaikytaisiais kirto 
sieną ir įvažiavo į neutralią teritoriją. 
Tiesa, tuo metu du baltarusių pareigū
nai iš savo posto išbėgo lyg akis išde
gę, bet nieko pakeisti nebegalėjo. 
’’Respublika“ cituoja vieną operacijo
je dalyvavusį pareigūną, kad uždelsus 

nors 3 min., tų asmenų Lietuva būtų 
negavusi.

Pirmosios apklausos metu Vilniuje 
abu sulaikytieji atrodė sutrikę, į klau
simus atsakinėjo padrikai. M. Buroke
vičius sakė laikąs save Lietuvos pilie
čiu. Lietuvos TV parodė kadrus, kai J. 
Jermalavičius jau suimtas kalbėjo esąs 
TSRS pilietis, o buvusi valstybė vėl 
būsianti atkurta, nes greit įvyks pasau
linė revoliucija. Abu suimtieji nuga
benti į Lukiškių tardymo izoliatorių, 
uždaryti į atskiras kameras po vieną. 
Tiesa, jau kitą dieną, sekmadienį, M. 
Burokevičius pradėjo skųstis, kad pa
ūmėjus! jo sena lėtinė išeminė širdies 
liga ir jį kamuoja širdies nepakanka
mumas. Todėl jis perkeltas į kalėjimo 
ligoninę. Sausio 20 d. ’’Respublika“ 
rašė, kad M. Burokevičiaus sveikata 
pagerėjo, stiprūs vaistai jam neskiria
mi, jis gali greitai grįžti į kamerą.

Spaudos konferencijoje Generalinį 
prokuratūros valstybinių nusikaltimų 
skyriaus vyriausiasis tardytojas K. 
Betingis sakė, kad toje byloje sąmoks
lu prieš teisėtą Lietuvos valdžią 1991 
m. sausio mėnesį, kai žuvo 14 ir per 
700 žmonių buvo suluošinta, kaltina
ma ir dar grupė užsienyje besislaps
tančių LKP veikėjų bei sovietų kariš
kių, net buvęs sovietų gynybos minis
tras Jazovas ir KGB šefas Kriučkovas. 
Bus toliau veikiama, kad jie neliktų 
nenubausti už savo nusikalstamus 
veiksmus Lietuvoje.

Darius Žvelgaitis

SWTWTOS ©HIENOS
Jei spauda tylėtų...

’’Kariai skundžiasi tarnyba ir bėga iš 
kariuomenės, tuo tarpu jų vadai ap
dovanojami ir dar siunčiami tobulintis 
j užsienį“ - taip skelbiama Tomo Juk
nevičiaus straipsnyje ’’Lietuvos ryte“ 
01 15.

’’Pastarosiomis dienomis redak
cijoje nenutyla kareivių motinų, 
tėvų telefonų skambučiai - dėkoja
ma už objektyvius straipsnius mūsų 
dienraštyje apie realią padėtį Lie
tuvos kariuomenėje. Keletoje straip
snių rašėme apie tai, kad Krašto 
apsaugos mokyklos kariūnus, vi
daus tarnybos pulkų, ’’Geležinio 
vilko“ lauko kariuomenės brigados, 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
Pabradės greitojo reagavimo bata
liono karius užpuolė utėlės ir niežai. 
Minėjome, kad Vilniaus motodesan- 
tiniame batalione Rukloje karei
viams maistas buvo verdamas iš 
gyvuliams skirtų perlinių kruopų, 
kuriose rasta kirminų. Vieno kario, 
tarnaujančio Marijampolėje, motina 
sakė, kad po straipsnių spaudoje 
kariai buvo nuvesti į pirtį, maudėsi 
joje kiek norėjo, pakeisti visi apa
tiniai baltiniai, pastebimai atsirado 
daugiau tvarkos“.

Kas valdys Lietuva?
"Lietuvos aide“ 01 18 išspausdintas 
Narcizo Rasimavičiaus straipsnis 
"Korupcija ir jos padermė“.

’’Prasidėjus aktyviai kovai su 
turto prievartautojais, šešėlyje liko 
pagrindinė blogybė - korupcija ir su 
mafija susiję elementai. Tie, kurie 

reketuoja, be abejonės, yra nusi
kaltėliai, bet ne mafijozai. Mafijozai - 
tai dažniausiai tie patys stambiu 
bizniu užsiimantys žmonės, tik be 
skrupulų naudojantys viską: šantažą 
ir grasinimus, papirkinėjimą, lobiz- 
mą, o dažniau ar rečiau ir gerai su
planuotas žmogžudystes. Tai ne 
konkurencinės, o komandinės ekono
mikos specialistai. Jie vaikšto tarp 
mūsų ir šalia mūsų, su jais sveikina
mės, korespondentai iš jų ima inter
viu. Tai jie visų pirma siekia turėti 
savo atstovų visose valdžiose. Tarp 
įstatymų leidėjų turi būti išrinkta jų 
patikėtinių, arba vėliau jie nuperka 
parlamentarus. Tas pats ir vykdomo
joje valdžioje: per savo žmones Vy
riausybėje arba ministerijose jie 
siunčia ir vykdo savo komandas. 
Labai svarbu jiems turėti ir savų 
teisėjų, patikėtinių policijoje ar pro
kuratūroje. Dėl to kovoti su jais ypač 
sunku“. Straipsnyje pažymima, kad 
prokuratūroje medžiagos apie korup
ciją ’’skęsta kaip akmuo pelkėje“, o 
Seimo nariai, ’’kai pradedame kalbėti 
apie turto deklaravimą, net prieš tele
vizijos kamerą instinktyviai čiupinėja 
kaklą, lyg kas virve juos smaugtų“...

Vietoj duonos - 
kramtoma guma

J Lietuvos žemės ūkio politikos pada
rinius paprasto žmogaus akimis žvel
gia Irena Bražėnaitė straipsnyje "Ar 
verksi, ar juoksies - vis šieptis reikia“ 
savaitraštyje "Amžius“ Nr. 2.

”Šį rudenį Lietuvos laukai plytėjo 
nenukąstom bulvėm, sušalusiom ko

pūstų gūžėm, lingavo nenupjautom 
javų varpom. Tiesiog šaukte šaukiasi 
Dangaus rykštės, nes Lietuva net kol- 
chozmečiu to nebuvo regėjusi. Auk- 
sabumė auksagalvė mūsų valdžiukė 
nutarė visiškai atpratinti suskatusius, 
senolių papratimu, plušėti ūkininkus 
ir visiškai išmušti jiems iš rankų 
sunkiai susikurptus padargus, įnagius 
ir atgijusią meilę tėvų žemei. Užuot 
supirkusi iš jų užaugintą gerą, iš visų 
papeklių - Lenkijos (visais laikais ta 
šalis iš Lietuvos vežėsi), Gudijos 
veža svogūnus, bulves, net bulvinius 
kleckus, ir šaukiasi Sodomos ir Go- 
moros... Turėjo Lietuva daug atlieka
mo nuo savo sotaus stalo ir galėjo iš
mainyti į kuliamąsias, arpus ar kitką. 
O šiemet - guli lenkiška žąsioke pa- 
tėkšta už... 50 Lt! Kur tie laikai 
(mokyklų vadovėliuose vadinami 
priespaudos, buožių ir bado), kai sve
čią lietuvis savo pirkion, trobon, 
stubon ar gryčion kvietė: atvažiuok, 
prieteliau, kai bus avinas sprande ar 
žąsinas kakle“. (Vadinasi, rudenį.) 
Esam nupirkti tarsi indėnai už blizgu
čius. Kaip tvarto pašelmeny kregž
džių lizdais gatvės aplipusios kios
kais, žinome, kuo prekiaujančiais 
(visokiais blizgučiais ir niekniekiais 
iš Vakarų - aut.). O kodėl negalėtų 
pardavinėti gardžiai keptos duonos, 
ruginių miltų, grūdų - kviečių, avižų 
tiems, kurie nori žmoniškai maitin
tis“. Straipsnis baigiasi sakiniu - ”o 
parlamentarai nuo sėdėjimo ir kalbų 
vis riebėja...“.

Vaiku likimas
"Apie šimtą Lietuvos mažylių jau 
iškeliavo j svečias šalis - ne pasisveči
uoti, o gyventi užsieniečių šeimose. 
Lietuvos kultūros ir švietimo ministeri

jos socialinio ugdymo skyriaus virši
ninkas V. Vadoklis patikino, kad šių 
vaikų likimui pavojaus nėra“ - rašoma 
Tado Ignatavičiaus straipsnyje "Va
liutiniai vaikai“ "Respublikoje“ 01 18.

Pateikiama įvairių nuomonių šiuo 
klausimu. Aukščiausiojo Teismo pir
mininko pavaduotojas A. Valiulis 
mano, kad blogai, jog vaikai išveža
mi iš Lietuvos. Kažkas tuo pelnosi, 
tai tampa savotišku vaikų eksportu. 
Nuo to laiko, kai Aukščiausiasis 
Teismas ėmė nagrinėti šias bylas, o 
tai buvo spalio 12-ąją, į užsienį jau 
iškeliavo 7 vaikai: du į Vokietiją, 
vienas į Izraelį, kiti į JAV. Ir niekas 
negali garantuoti, kad ten jų likimas 
susiklostys gerai. Juk ir ten išyra 
šeimos, netenkama darbo. Tačiau ga
li būti ir išimčių. Visai neseniai į 
JAV, Merilendo valstiją, išvyko Vil
niaus kurčnebylių ikimokyklinių vai
kų globos namų auklėtinis Raimon
das. Jis našlaitis, motina mirė prieš 
metus. Nuo gimimo Raimondas vi
siškai negirdi. Tokiam vaikui, - kalba 
A. Valiulis, - reikia ne tik šeimos, bet 
ir pagalbos bei gydymo. Galbūt ten 
jis pasveiktų. Busimasis Raimondo 
tėvas dirbo vieno laikraščio reporte
riu, dabar veda televizijos laidas Va
šingtone. Nuomonės yra įvairios - 
vieni mano, kad vaikų eksportas į už
sienį - nusikaltimas, kiti džiaugiasi, 
kad jiems nebeteks kęsti skurdo, gy
venti slogioje vaikų namų aplinkoje.

’’Kronika“ - unikalus 
reiškinys

"Apžvalgos“ savaitraštis Nr. 2 iš
spausdino interviu su iš JAV į Lietuvą 
gyventi grįžusiu kunigu Kazimieru 
Kuzminsku, plačiai žinomu "Lietuvos 

bažnyčios kronikos“ leidimo užsieny
je organizatoriumi.

’’Pirmas ’’Kronikos“ numeris iš
leistas 1972 m. kovo i 9 d. Po ko
kių trijų mėnesių rėmėjai gavo pir
mąjį ’’Kronikos“ numerį, paskui 
antrąjį, trečiąjį. Toji ’’Kronika“ 
mane tiesiog pavergė. Aš supratau, 
kad Lietuvoje prasidėjo didelė 
rašyto žodžio kova prieš perse
kiotojus. Taigi ir mes neturime būti 
abejingi, bet šiuos žurnalus toliau 
leisti laisvuose kraštuose. Pirmuo
sius numerius dauginome po tūks
tantį egzempliorių ir juos siunti- 
nėjome į įvairius kraštus: Ameriką, 
Kanadą, Australiją. 1973 m. spalio 
9 d. mano bute įvyko Religinės šal
pos rėmėjų valdybos posėdis. Iškė
liau mintį, kad ’’Kroniką“ reikia 
leisti knygomis. Tam buvo pritarta, 
ir 1974 m. išleistas pirmas tomas, 
1975 m. - antras, 1976 m. - trečias 
ir t. t. Iki šiol esame išleidę lietu
viškai 10 tomų. Taip pat pradėjome 
rūpintis vertimais į kitas kalbas. 
Išleidome 2 tomus anglų kalba, 3 
tomus ispanų kalba. Iš viso 15 
tomų (bendras tiražas 75 tūkst. 
egz.). Anglų kalba išleistus tomus 
siunčiame į 72, ispanų kalba - į 24 
valstybes (iš viso 96 valstybes).“

’’Kronika“ yra epochos įvykis, 
kurio Lietuvoje nebuvo ir nebus. 
Komunistų okupuotose kraštuose 
šis leidinys buvo unikalus reiški
nys. Kituose kraštuose tokio po
grindžio nebuvo. Taigi LKBK yra 
pasaulinio masto unikumas. Pasau
lyje nėra tokio leidinio, kuris apra 
šytų komunistų darbus tuo pačiu 
metu, kada jie vyko“, sako K. Kuz
minskas.

V. Dimas
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Įamžins pirmąją dainų šventę V. Čepaitis vėl neigia buvęs KGB agentu
Kaune, J. Vileišio aikštėje, kur 

1924 metais vyko pirmoji Lietuvos 
dainų šventė, šiai datai įamžinti bus 
pastatyta kompozicija. Autoriai - 
architektas Eugenijus Miliūnas ir 
skulptorius Vytautas Narutis. Dainų 
šventės organizacinio komiteto posė
dyje, dalyvaujant kultūros ir švietimo

Išeivijos kompozitoriaus K. V. Banaičio 
kūrybos vakaras

Lietuvos menininkų rūmų Rau
donojoje salėje įvyko kompozitori
aus Kazimiero Viktoro Banaičio 
kūrybos vakaras.

Vakarą vedė ir apie prieš tris de
šimtmečius į nebūtį išėjusį išeivijos 
menininką pasakojo muzikologė 
Ona Narbutienė. Skambėjo Kazi
miero Viktoro Banaičio harmoni
zuotos lietuvių liaudies dainos, ari
jos iš operos "Jūratė ir Kastytis“, 
sonata smuikui ir fortepijonui, "Su
temos giesmių ir vizijų“ fragmen
tai, kiti kūriniai.

Kazimieras Viktoras Banaitis gi
mė 1896 metais Šakių apskrities 
Sintautų valsčiuje. Kompoziciją, 
muzikos pedagogiką ir kitas disci
plinas studijavo Prahoje, Leipcige. 
Kauno valstybinėje muzikos mo

Restauruotoje Lietuvos nacionalinės 
filharmonijos salėje vėl skamba muzika

Po ilgai užsitęsusios rekonstruk
cijos pagaliau Lietuvos nacionalinė 
filharmonija vėl atvėrė duris klau
sytojams.

Pirmasis koncertas įvyko sausio 
20 dieną. Skambėjo Bethovenas: 
antrasis koncertas fortepijonui su 
orkestru ir devintoji simfonija. 
Šiuos kūrinius atliko pianistas Pet
ras Geniušas, Juozo Domarko va
dovaujamas nacionalinis simfoninis 
orkestras, Petro Bingelio vadovau
jamas Kauno choras, solistai.

Įspūdingo fasado Filharmonijos 
rūmai Vilniaus senamiestyje, netoli 
Aušros vartų, buvo pastatyti 1902 
metais savivaldybės lėšomis kaip 
reprezentacinė miesto salė. Čia 
1905 metais vyko Lietuvių suvažia
vimas, žinomas istorijoje Didžiojo 
Vilniaus seimo pavadinimu. 1906 
metais čia buvo pastatyta pirmoji 
lietuviška opera "Birutė“. Nuo 
1940 metų rūmuose veikia Lietu
vos filharmonija, plačiai garsėjanti 
nuostabios akustikos sale.

Filharmonijos rūmų restauraciją 
atliko žinoma lenkų firma "Budi- 
mex“. Kad nepakenkus akustikai, 
rūpestingai buvo siekiama išsaugoti 
autentiškus salės parametrus, šiek 
tiek padidinta tik scena, kad joje 
galėtų tilpti 100 žmonių orkestras. 
Klausytojų patogumui truputį - iki 
700 sumažintas kėdžių skaičius. 
Naujais marmuro ir aukso dekora
tyviniais akcentais suteikta inteije- 
rui daugiau puošnumo, iškilmingu
mo. Filharmonija užima ištisą pas
tatų ansamblį. Restauracijos darbai 
užbaigti tik salės korpuse, kitur - jie 
toliau bus tęsiami.

- Taigi dabar Vilniuje yra, nors 
ir nelabai didelė, bet tikrai reprez

ministrui Dainiui Trinkūnui, nutarta, 
jog 100 tūkstančių litų kainuojančio 
paminklo išlaidos bus perpus ant 
minėtosios ministerijos bei Kauno 
merijos pečių, pranešė ELTA. Pa
minklo atidengimas Kaune liepos 7 
dieną bus vienas iš šiemetinės jubi
liejinės dainų šventės akcentų.

kykloje, vėliau reorganizuotoje į 
konservatoriją, dėstė teorinius da- 
lyKus ir privalomąjį fortepijoną, 
vėliau tapo konservatorijos direkto
riumi, profesoriumi.

Pokaryje kompozitorius emigra
vo į Jungtines Amerikos Valstijas, 
kur dirbo su įvairiais meno kolekty
vais, vėliau įsteigė privačią muzikos 
studiją. Kaip rašo Bostono lietuvių 
enciklopedija, kūryboje kompozito
rius rėmėsi lietuvių liaudies dainų 
charakteriu, siekė kuo pilnesnio har
monijos ir lietuviškosios dainos ele
mentų derinio. Kazimieras Viktoras 
Banaitis parašė operą "Jūratė ir 
Kastytis“, simfoninį paveikslą "Va
karui artėjant“, kantatų, dainų ciklą 
"Sugrįžusiam Vilniui“, kitų vokali
nių ir instrumentinių kūrinių.

entacinė salė, į kurią drąsiai galima 
kviesti net pačias ryškiausias muzi
kos pasaulio žvaigždes, - pasakė 
Eltos korespondentui Lietuvos na
cionalinės filharmonijos generalinis 
direktorius Gintautas Kėvišas.

Šis žmogus žino, ką sako: pasta
ruosius dvejus metus pagal kon
traktą jis dirbo Monako kunigaikš
tystėje privačios Monte Karlo kon
certinės agentūros vadovu. Matė 
daug pasaulio salių, susipažino su 
žymiais atlikėjais. Toji tarptautinė 
patirtis leidžia ponui Kėvišui teisin
gai vertinti ir savus - Lietuvos na
cionalinės filharmonijos atlikėjus. 
Pasak generalinio direktoriaus, jie 
visi - ir nacionalinis simfoninis or
kestras, ir kamerinis orkestras, ir 
Kauno choras, taip pat trys styginių 
kvartetai bei senosios muzikos 
ansamblis "Musica humana“ - yra 
labai gero europinio lygio.

- Nacionalinė filharmonija, esanti 
Vilniaus senamiestyje - didžiuliame 
kultūros židinyje, visada garsėjo di
dele trauka. Restauracijos metu 
žmonės labai jos ilgėjosi. Net ir 
geriausi koncertai, rengiami sveti
mose salėse, nesuteikdavo muzikos 
gerbėjams tiek džiaugsmo, kiek jie 
buvo įpratę patirti filharmonijoje. 
Geros tradicijos, prestižas reikalauja 
ypatingų filharmonijos administra
cijos pastangų, - pabrėžė G. Kėvi
šas. - Reikia daug dirbti, padaryti 
viską, kad dabar, po restauracijos, 
mūsų muzikinis gyvenimas būtų dar 
įdomesnis, kad kiekvienas koncertas 
būtų tikra šventė ir atlikėjams ir 
klausytojams. Jau laukiama ir pir
mųjų užsienio svečių - Europos 
Bendrijos jaunimo orkestro, diriguo
jamo Vladimiro Aškenazio.

Kai Virgilijus Juozas Čepaitis - 
Kovo 11-osios akto signataras, buvęs 
Sąjūdžio atsakingasis sekretorius, 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
laikotarpio įtakingas politikas - pareiš
kė norą susitikti su masinių informa
cijos priemonių atstovais, sausio 14 d. 
į spaudos konferenciją Vilniuje, Žur
nalistų sąjungoje susirinko ne tik daug 
žurnalistų, bet ir politikų. "Pareiškiu 
jums, jog disponuoju dokumentais, 
leidžiančiais man tvirtinti, kad savo 
metu Lietuvos TSR KGB davė nuro
dymą skleisti versiją, esą aš buvau 
KGB agentas“, - pasakė V. Čepaitis.

Patikslindamas, kokia būtent versi
ja turėjo būti skleidžiama, Kovo 11- 
osios akto signataras pacitavo ištrauką 
iš turimų dokumentų: "V. Čepaitis yra 
KGB agentas, vykdo šios organizaci
jos nurodymus ir yra pilnai jos kontro
liuojamas“. Jis sakėsi turįs ir kitų duo
menų, kad buvo sudaryta "viena ar 
kelios grupės“ KGB medžiagai rengti 
ir skleisti, kaip tai buvo apmokėta etc. 
Prisiminęs publikacijas spaudoje bei 
įvairių pakraipų politinių veikėjų pasi
sakymus per pastaruosius dvejus me
tus, kur buvo teigiama, jog V. Čepaitis 
yra KGB agentas "Juozas“, buvęs 
Sąjūdžio atsakingasis sekretorius kal
bėjo, kad "neparemta jokiais faktais, 
tačiau nuolat kartojama versija leido 
per mano asmens diskreditavimą 
menkinti Sąjūdžio reikšmę Lietuvos 
politiniame gyvenime, jo deputatų 
pradėtas kardinalias šalies reformas, 
pagaliau, pačią Lietuvos nepriklauso
mybės idėją.“

V. Čepaitis nuramino žurnalistus, 
jog KGB dokumentai gauti dar pra
ėjusį pavasarį legaliai "net su lydraš
čiu“. Į klausimą, ar yra faktų, kad jo 
turimi dokumentai autentiški, Kovo 
11 -osios akto signataras atsakė neno
rįs per anksti tų duomenų paskelbti ir 
apkaltinti kitų žmonių galbūt visai ne
pagrįstai. V. Čepaitis mano, jog jo tu
rima medžiaga turėtų susidomėti tei
singumo institucijos. Beje, buvusio 
Sąjūdžio atsakingojo sekretoriaus ži
niomis, kai kurie faktai prokuratūrai 
jau yra žinomi. Jei šis pareiškimas bū
tų neišgirstas, V. Čepaitis pasilieka 
teisę vėl sušaukti spaudos konferenci
ją ir pateikti turimus dokumentus vie
šajai nuomonei, kuri, pasak jo, šiuo 
metu yra vos ne vienintelis Lietuvos 
nepriklausomybės ir demokratijos 
garantas.

Kodėl apie tai prašnekta tik dabar? 
Po Aukščiausiojo Teismo sprendimo,

Kilnus siekis mūsų laikais paleisti 
į gyvenimą dar vieną naujagimį - 
"Lietuvių godas“. Dėkui "Europos 
lietuviui“, kad jis ryžosi pasiimti at
sakomybės naštą, materialinius sun
kumus.

Pirmasis "Lietuvių godų“ numeris 
atspindi krašto, kuriame dar rusena 
baltų dvasia, gyvenimą. Jame suge
bėta perteikti Baltarusijoje gyvenan
čių lietuvių godas, jų mintis ir viltis, 
jų širdies šauksmą. Sukrėtė Pelesos 

kad Virgilijus Čepaitis bendradarbia
vo su KGB, šis žmogus dvejus metus 
tylėjo, nesusitiko su žurnalistais ir ne
davė jokio interviu, nedalyvavo politi
niame gyvenime. Buvęs Sąjūdžio at
sakingasis sekretorius paaiškino, jog 
po to, kai jam nepavyko įrodyti savo 
teisumo nei Aukščiausiojoje Taryboje, 
nei Aukščiausiajame Teisme, jis buvo 
nutaręs pasitraukti iš politikos ir viską 
palikti savieigai. Ir tik tai, pasak V. 
Čepaičio, kad dabar vėl prasideda ant
rasis jo kaltinimo turas, privertė jį pra
bilti. Kaip vieną tokių pavyzdžių pre
legentas paminėjo neseniai per televi
ziją rodytą filmą apie 1991 m. sausio 
13-osios naktį Aukščiausiojoje Tary
boje. V. Čepaitis rodomas ten kelis 
kartus, tačiau, jo manymu, charakte
ringiausias momentas, kai jis nuvaro 
deputatą S. Šaltenį nuo tribūnos. Ko
dėl taip pasielgta, žiūrovui lieka ne
aišku. Buvęs Sąjūdžio atsakingasis 
sekretorius, remdamasis tos nakties 
posėdžio stenograma, paaiškino, kad 
susirinkus deputatų kvorumui pagali
au buvo galima pradėti darbą, todėl 
deputatas S. Šaltenis tuo metu ir buvo 
paprašytas nutraukti savo neoficialų 
pasisakymą, o V. Čepaitis pradėjo 
"oficialią, turinčią juridinę galią 
Lietuvos parlamento sesiją“. Kaip tei
gė V. Čepaitis, "vienas žirklių caktelė- 
jimas, ir įvykių esmė aukojama tautos 
priešo įvaizdžiui sukurti“.

Prisiminęs savo teismą, Kovo 11- 
osios akto signataras pareiškė, jog 
Aukščiausiasis Teismas neleido jam 
iškviesti liudytojų, nė vienas iš kelioli
kos advokatų nesutiko imtis gynybos, 
o Generalinei prokuratūai atstovavo 
žmogus, LSSR laikais buvęs kaltin
toju politinėse bylose. V. Čepaitis pa
darė išvadą, jog visa ši kampanija lie
čia ne tik jį, bet ir tas politines jėgas 
bei asmenis, su kuriais jis buvo susi
jęs. V. Čepaitis teigė, kad visi kaltini
mai - neva jį KGB infiltravo į Sąjūdį, 
jis slapta filmavo Sąjūdžio tarybą 
Katedros požemiuose, stabdė ar per
nelyg spartino privatizavimą, sugriovė 
žemės ūkį, įvedė spaudos cenzūrą, 
įkūrė Nepriklausomybės partiją, ban
dė visus desovietizuoti, keitė premje
rus, sukiršino lietuvius ir lenkus, su
priešino Lietuvos žmones, atėmė pi
lietybę iš užsienio piliečių - buvę skel
biami tam, kad būtų sukurtas jo, V. 
Čepaičio, kaip "juodojo genijaus“ ar 
"pilkojo kardinolo“, įvaizdis. Pasak 
jo, tuo norėta įrodyti, jog visa, kas 
daugeliui Lietuvos žmonių siejosi su 

Linkime dideiės sėkmės
šviesuolės Marijos Kruopienės, ku
rios mintimis mes žavėjomės Atgi
mimo laikotarpiu, skausmas, bet kar
tu ir stoicizmas kovojant už lietuvy
bę. Sudomino J. Valeikos prisimini
mai apie Kiprą ir Miką Petrauskus.

Tegul naujasis laikraštis žmonių 
širdyse žadina lietuvio pajautą, tegul 
rašo apie tai, ką išgyveno to krašto 
gyventojai, nepasidavę šimtmetį 
slavų įtakai, kuo jie gyvena dabar. 
Gal tai paskatins kaimynų vyriausy

jo "kaip vienu iš Sąjūdžio, o vėliau 
Aukščiausiosios Tarybos lyderių, as
meniu - yra netikra, melaginga, susie
ta su KGB“. "Norėčiau dar kartą pa
brėžti, - pareiškė V. Čepaitis, - mano 
politiniai žingsniai buvo ne mano, 
kaip individo, veiksmai, o mano tuo 
metu užimamų pareigų rezultatas“. 
Būdamas Sąjūdžio atsakinguoju sek
retoriumi, jis vykdė Sąjūdžio tarybos 
nutarimus, kaip Sąjūdžio frakcijos 
pirmininkas Aukščiausioje Taryboje 
laikėsi balsavimu frakcijoje nustatytos 
politinės linijos, kaip Nepriklausomy
bės partijos vadovas, vykdydamas jos 
suvažiavimo nutarimus, pateikė Deso
vietizacijos įstatymą. Paklaustas, ko
dėl diskreditavimui buvo pasirinktas 
būtent jis, V. Čepaitis atsakė: "Galbūt 
todėl, kad labiausiai kliudžiau“.

Vertindamas savo klaidas 1990- 
aisiais, V. Čepaitis pasakė, jog dau
geliu atveju reikėjo veikti ryžtingiau - 
tai ir yra pagrindinė jo klaida. Kitos 
klaidos atsiradusios dėl to, kad kar
tais nepavykdavo atskirti, kas patari
muose yra teisinga ir naudinga, o kas 
nepakankamai kompetetinga, net 
žalinga.

I dabartinę politiką Kovo 11-osios 
signataras sakė grįžti nemanąs. Ar jo 
turimuose dokumentuose minimi 
šiandieniniai politikai, jis neatsakė. Į 
"Respublikos“ klausimą, kuo galėtų 
pagrįsti teiginį, pasakytą prieš dvejus 
metus vienoje paskaitoje Vilniaus uni
versiteto studentams, jog Sąjūdį įkūrė 
KGB, V. Čepaitis atsakė, jog nuo 
1990 m. sausio į šio laikraščio klausi
mus jis neatsakinėja. Į labiausiai visus 
žurnalistus dominusį klausimą apie V. 
Čepaičio ryšius su KGB prelegentas 
atsakė: "Aš nebuvau KGB agentas. 
Viską, ką turėjau pasakyti šiuo klausi
mu, pasakiau prieš dvejus metus“. 
Trumpai tarsteldamas "Ačiū už klau
simą“, "Leiskite neatsakyti“, V. Če
paitis neatsakė į daugelį klausimų. Bu
vęs Sąjūdžio atsakingasis sekretorius 
neatsakė, kodėl dešiniosios jėgos buvo 
pasyvios tuo metu, kai jis buvo puola
mas, kas slapta filmavo Sąjūdžio tary
bos posėdžius etc. "Lietuvos aidas“ 
paminėjo, kad iš spaudos konferenci
jos visi skirstėsi lyg ir nusivylę, nes ti
kėjosi išgirsti sensacingesnių prane
šimų. Anot "Respublikos“, ji "buvo 
panaši tik į norą sužinoti, kas domina 
spaudos atstovus, kad būtų galima 
pasiruošti tolesniems, kol kas nežino
miems, žygiams“.

Erika Umbrasaitė

bę įsiklausyti į jų poreikius ir atsi
žvelgti įjuos?

Išgyvenk, laikrašti, kas bebūtų. 
Gal tai padės Lietuvos etninių žemių 
vaikams suprasti, kas jie yra?!

Didelės sėkmės!

Marija Kokštienė 
Danutė Višinskytė 

Jonavos rajono valdybos 
kultūros ir švietimo skyriaus 

mokyklų inspektorės

Lietuvos nacionalinės filharmonijos pastatas, kuriame rekonstruk
ciją atliko lenkų firma ”Budimex“.

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.
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Ryžtingi Didžiosios Britanijos lietuviai žengia 
j 2000-sius!

Mandatų komisijos nar iai B. Levinskiene ir J. t vi nis.

Atkelta iš 1 psl.

Nuo 1947 m. Didžiosios Britani
jos lietuvių veikla rūpinosi visus lie
tuvius apjungianti Sąjunga. Vėliau 
Britanijos lietuviai bendromis pastan
gomis įkūrė ir leido ’’Britanijos lie
tuvį“, dabartinio "Europos lietuvio“ 
pradininką, įsigijo nekilnojamą nuo
savybę Londone, kurią iškeitė į da
bartinius, visame pasaulyje ir Lietu
voje žinomus Lietuvių namus Lon
done ir nupirko Lietuvių sodybą 
Headley Parke.

Visa Britanijos lietuvių kova už 
Lietuvos nepriklausomybę bei kul
tūrinė veikla buvo koordinuojama iš 
Lietuvių namų Londone. Nors Lie
tuvių namai nebuvo nauji, bet jie 
Londono centre, įspūdingi, atitiko tų 
dienų reiklavimus. Šiame pastate bu
vo prisiglaudusios lietuviškos politi

Iš kaires: DHLS Derby skyriaus pirmininkas J. Lcsinskas, Centrinio 
skyriaus valdybos narys V. Andrijauskas ir K. Kirk-Kriaučiūnas.

nės partijos, rezistencinės, kultūrinės 
organizacijos, įvairūs fondai, "Euro
pos lietuvio“ redakcija bei administ
racija, Sąjungos, Bendrovės, Lietu
vių informacijos centrai, Jaunimo 
sąjunga, vyko tautinių švenčių minė
jimai, įvairių organizacijų suvažia
vimai, susirinkimai. Britanijos lietu
viai kaupė šį nekilnojamą turtą, tikė
dami, jog Lietuvai atgavus nepriklau
somybę jis atiteks jos teisėtiems at
stovams. Bet 47-erių metų eiga išei
vijoje padarė savo: dabar apie perda
vimą viešai nekalbama, o ir patys 
Lietuvių namai Londone bei Sodyba 
Headley Parke yra reikalingi kapitali
nio remonto, kad atitiktų šių dienų 
reikalavimus.

Nepaprastojo suvažiavimo svarsty
tiems buvo pasiūlytos dvi rezoliucijos. 
Sąjungos atstovai buvo prašomi pa
sisakyti ir balsuoti už rezoliuci ją, kuria

iš kaires: M. Bųjorinas, N. Dargiene, B. Butrimas ir S. Slarka.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Są
jungos (DBLS) atstovai įgalioja 
DBLS centro valdybą LN B-vės ne
paprastame suvažiavime balsuoti už 
LN B-vės direktorių siūlomą rezo
liuciją. LN B-vės akcininkai, kurių 
tarpe DBL S-gos atstovai sudarė 53% 
daugumą, buvo prašomi balsuoti už 
kitą rezoliuciją, leidžiančią LN B-vės 
direktorių valdybai užsitraukti £300 
tūkstančių paskolą Lietuvių namų 
Londone ir Sodybos remontui bei rei
kiamiems pakeitimams padaryti.

Nepaprastame Sąjungos ir Bend
rovės suvažiavime dalyvavo ir savo 
nuomones pareiškė Lietuvos Respub
likos Kultūros ir švietimo ministeri
jos atstovė, Atviros Lietuvos fondo 
vicepirmininkė dr. Irena Veisaitė ir 
Lietuvos Respublikos laikinasis pati
kėtinis dr. Antanas Nesavas. Gerbia
ma Veisaitė pasveikino gausiai čia 
suvažiavusius atstovus bei svečius ir 
pareiškė, jog Lietuva labai domisi 
Lietuvių namų likimu, jų ateitimi. Ji 
perskaitė Kultūros ir švietimo minis
terijos laiško ištrauką. Joje sampro
taujama, jog Lietuvių namai Londo
ne galėtų būti Kultūros centru Lon
done, kuriame lietuviai menininkai ir 
kultūrininkai ruoštų koncertus ir pa
rodas. Ji taip pat pakvietė Sąjungą 
būti Atviros Lietuvos fondo atstove 
D. Britanijoje. Dr. Nesavas įvertino 
esamą padėtį kritiškai ir trumpai 
iškėlė rūpimus klausimus. Jis teigė, 
jog ieškomi sprendimai gali būti pa
vėluoti. Lietuvių namai Londone ir 
Sodyba atsidūrė dabartinėje sunkioje 
ūkinėje padėtyje dėl sumažėjusio na
rių skaičiaus ir blogos administraci
jos. Kad D. Britanijos lietuvių su
kauptas turtas neišnyktų, jis siūlė ieš
koti partnerių Lietuvoje. Lietuvai sie

kiant įsijungti į Europą, jai būtina da
lyvauti Europos valstybių gyvenime. 
Nors Lietuvių namai Londone Lietu
vos ambasadai nėra tinkami, bet jie 
gali būti panaudoti kitiems taip pat 
svarbiems reikalams.

DBL S-gos valdybos sudarytos 
Lietuvių namų Londone ūkinei būk
lei ištirti komisijos vardu kalbėjo 
Vladas Gedmintas. Jo siūlomi pakei
timai, kurie Lietuvių namus Londone 
atnaujintų iš vidaus ir išorės, kain
uotų net iki £750 tūkstančių, o dar
bai užtruktų net dvejetą metų. Bet 
šiam projektui detalizuoti reikalinga 
£38 tūkstančių išankstinė investicija. 
Buvo pasiūlymų Lietuvių namus 
Londone ir Sodybą parduoti, bet šie 
pasiūlymai pritarimo nesusilaukė ir 
nebuvo svarstomi.

DBL S-gos nepaprastajam suva
žiavimui pirmininkavo J. Alkis, o 
LN B-vės - V. O'Brien. Suvažiavu
sieji atstovai po ilgų ir karštų diskusi
jų atmetė 213-372 balsais DBL S-gos 
valdybos rezoliuciją, bet priėmė 2957- 
5740 balsais LN B-vės - leisti direk
torių valdybai Lietuvių namų Londo
ne ir Sodybos remontui bei jų pakeiti
mams įvykdyti pasiskolinti 300 tūks
tančių svarų.

Kaip atrodys Lietuvių namai Lon
done ir Sodyba Headley Parke ir ko
kia bus jų paskirtis, spėliojimų buvo 
įvairių. Bet po šio nepaprastojo DBL 
S-gos atstovų ir LN B-vės akcininkų 
suvažiavimo viena yra aišku, jog drą
sūs ir ryžtingi Didžiosios Britanijos 
lietuviai, nežiūrint amžiaus ir mažė
jančio narių skaičiaus, ruošiasi žengti 
į 2000-sius su rūpesčiu, bet noru ir 
toliau organizuotai gyventi ir tęsti 
Didžiosios Britanijos lietuvių bend
ruomenę. ELI

Užuojauta dėl 
žemės drebėjimo

Los Angeles
Prezidentas A.Brazauskas nusiuntė 

laišką Lietuvos garbės konsului Los 
Angelese V.Čekanauskui, kuriame iš
reiškiama nuoširdi užuojauta visiems 
Los Angeles ir miesto apylinkėse gy
venantiems lietuvių kilmės amerikie
čiams ir Lietuvos Respublikos pilie
čiams, kuriuos užtiko didelė nelaimė - 
žemės drebėjimas. Pasak A.Brazaus
ko, ”ši žinia iš Los Angeles sukrėtė 
Lietuvos žmones, mintimis jie yra su 
Jumis“. Prezidentas informavo 
p.V.Čekanauską, kad užuojautos 
telegramą pasiuntė ir Los Angeles 
miesto vadovams.

Legalizuoti 
šaunamieji ginklai

Seimas priėmė įstatymą, pagal kurį 
nuo balandžio 1-osios Lietuvos pilie
čiai, sulaukę 25 metų, turės teisę savi
gynos tikslu įsigyti, laikyti ir nešioti 
po vieną pistoletą ar revolverį ir šaud
menų jam. Ginklas turi būti negreita- 
šaudis, nestiprios šaunamosios galios, 
ne didesnio kaip 9 mm kalibro. Pilie
čiams, išlaikiusiems atitinkamą egza
miną, leidimus išdavinės Vidaus rei
kalų ministerija. Asmenims, esan
tiems policijos profilaktinėse ar opera
tyvinėse įskaitose, sergantiems psichi
nėmis ligomis, kėsinusiems nusižu
dyti, piktnaudžiaujantiems alkoholiu ir 
pan., tokie leidimai nebus išduodami.

Gerbiami Lietuvos 
vietinės rinktinės 

karininkai, 
puskarininkiai 

ir kariai
1994 m. vasario 13 d. sukanka 50 

metų, kai buvo pasirašyta sutartis su 
vokiečių okupacine administracija 
(1944.11.13), kad leidžiama orga
nizuoti lietuvišką Vietinę rinktinę, 
kurios veikimas - Lietuvos teritorija. 
Tikėtasi taip organizuoti nacionalines 
karines formuotes. 1944 m. vasario 21 
d. pradėta vyrų registracija. Deja, Vie
tinės rinktinės likimas gana tragiškas.

"Kardo" redakcija kviečia atsi
liepti Vietinės rinktinės karius, nes nu
matoma 1994 m. vasario mėn. antroje 
pusėje Vilniuje paminėti šią iškilią 
datą.

Registruotis adresu:
Vietinės rinktinės

jubiliejaus minėjimo komisijai,
Box 1847,
2043 Vilnius, Lietuva (Lithuania).
Laukiame prisiminimų, nuotraukų, 

dokumentų ir pan.
Antanas Martinionis

"Kardo" vyr. redaktorius, 
iniciatyvinės komisijos narys

Vis dar galima įsigyti tokius 
žodynus:

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS.
60.000 žodžių.

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS.
50.000 žodžių.

Įvažiuos be vizų
Vyriausybė uždarame posėdyje 

nutarė vienašališkai panaikinti vizų 
režimą Japonijos, Italijos Respubli
kos, Šveicarijos Konfederacijos ir 
Lichtenšteino Kunigaikštystės pilie
čiams, atvykstantiems, būnantiems 
Lietuvoje ir vykstantiems per ją 
tranzitu.

Lietuvos URM Konsulinio depar
tamento direktorius R. Šidlauskas 
Eltai pasakė, kad šis sprendimas yra

TREJOS DEVYNERIOS 
(27 įvairių vaistinių augalų mišinys)

Pakelis su pristatymo išlaidomis - £5-50.

Baltic Stores & Co.,
11 London Lane,

Bromley, Kent, BR1 4HB.
Tel. 031 460 2592

87 metų lietuvis Antanas Gečas, 
kurį Škotijos teismas laikė karo nusi
kaltėliu, masinių žudynių Lietuvoje 
bei Baltarusijoje dalyviu, nebus tei
siamas pagal Didžiosios Britanijos 
karo nusikaltimų aktą.

Artimi A. Gečo draugai pranešė, 
kad jis su džiaugsmu sutiko šią žinią, 
tačiau neketina jos komentuoti, kol 
apie tai nebus informuotas oficialiai.

"Antanas ir nesitikėjo teismo, ka
dangi jo neapklausė specialus sky
rius, įsteigtas įtariamiems karo nusi
kaltėliams tardyti, - pasakė vienas iš 
jo draugų. - Kad ir kaip būtų, jis visa

iki Antrojo pasaulinio karo galiojusių 
dvišalių sutarčių pratęsimas: tuo 
metu tarp Lietuvos ir minėtų šalių 
buvo bevizinis važiavimas.

Iš keturių minėtų šalių Vilniuje 
yra tik Italijos ambasada. Tačiau ji 
mūsų piliečiams vizų neišduoda. Jų 
pasiimti tenka vykti į Italijos ambasa
dą Varšuvoje. Šiuo metu Lietuvos pi
liečiai be vizų gali keliauti į devynias 
valstybes: Estiją, Latviją, Čekiją, 
Lenkiją, Slovakiją, Vengriją, Di
džiąją Britaniją, Daniją ir Norvegiją.

Antanas Gečas nebus teisiamas
da teigė esąs nekaltas ir nieko ne- 
nužudęs.“

A. Gečas, į Škotija atsikėlęs po 
Antrojo pasaulinio karo ir dirbęs ka
syklų inžinieriumi, karo metu tarnavo 
nacistų vadovaujamame lietuvių po
licijos batalione. Kai vokiečiai sutei
kė jam Geležinį kryžių, A. Gečas 
perėjo į kitą pusę ir tarnavo Britani
jos 8-osios armijos Lenkų batalione 
ir ten gavo lenkų Karo kryžių.

1987 metais Škotijos televizijos 
kompanija STV parodė dokumentinį 
filmą "Karo nusikaltimai“. Jame bu
vo teigiama, kad A. Gečas dalyvavo

PHARE projektas
Lietuvoje pradėtas vykdyti 

PHARE programos finansuojamas 
projektas darbo rinkos srityje, pra
nešė ELTA.

Šis projektas darbo rinkos sfero
je bus vykdomas keliomis strategi
nėmis kryptimis

Per sausio mėnesį bus numatyta 
ir detalizuota konkreti darbų pro
grama, kurios finansinė vertė - 9 
mln. litų.

masinėse civilių gyventojų žudynėse 
Lietuvoje ir Baltarusijoje. A. Gečas 
padavė šią kompaniją į teismą dėl 
šmeižto, tačiau bylą pralaimėjo.

1992 m. liepos 17 d. Škotijos tei
sėjas lordas Miliganas paskelbė iš
vadą: "Gečas dalyvavo daugelyje 
operacijų, tarp jų - ir žudant nekaltus 
sovietų piliečius, ypač žydus, ir tokiu 
būdu jų - senių, moterų ir vaikų - 
atžvilgiu padarė karo nusikaltimus“. 
Lordas Miliganas buvo atvykęs ir į 
Lietuvą apklausti liudininkų.

Reuter-ELTA
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Nemažai darbų 
ir šiemet

Vakarų pasaulio išeivių chorų ir 
tautinių šokių grupių išvykos į 
1994 m. liepos 7-10 Lietuvoje 
įvyksiančią Dainų šventę organiza
vimas vyksta sklandžiai. Jau užsire
gistravo ir registracijos mokestį su
simokėjo beveik 600 asmenų.

Nors ir nenumatytai sunkiai, ta
čiau į priekį eina ir Lietuvos kovų 
ir kančių istorijos ruošimo ir spaus
dinimo darbai. Kliūname už sutartų 
datų, nes Lietuvoje darbo sparta pa
sirodė lėtesnė, negu tikėjomės. Dar 
prieš Kalėdas išspausdinti prižadė
tas pirmas tomas pasirodyti nesu
spės. Leidykla nukėlė datą į vasario 
mėnesį. Užsisakiusius turime atsi
prašyti. Nors ir visomis jėgomis 
spaudžiame, bet ne visada viskas 
mūsų norams pasiduoda. Istorijai 
medžiagą telkiantį Lietuvos laisvės 
kovų archyvą aprūpinome moder
nia kompiuterine technika. Tai žy
miai paspartins medžiagos telkimo 
bei grupavimo darbą.

Į Čikagoje ir Lemonte (JAV) 
vykusį VIII Mokslo ir kūrybos sim
poziumą atvykęs buvęs Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirminin
kas, dabar opozicijos vadovas Lie
tuvos Seime prof. Vytautas Lands
bergis susitiko ir su tuo metu simpo
ziume dalyvavusiais PLB valdybos 
nariais. Pokalbio temos: Už Lietuvos 
ribų gyvenančių lietuvių pilietybė, 
atstovavimas Lietuvos Seime, kon
sulatai Tomske, Karaliaučiuje, Sei
nuose, Gudijoje, JAV prezidento 
Clinton galima kelionė į Lietuvą.

Prie PLB valdybos veikiantis 
Lietuvos našlaičių globos komitetas 
’’Saulutė“ suorganizavo ir Lietuvos 
našlaitynams išsiuntė 300 kalėdinių 
siuntinių. Daug gėrybių siuntai pa
aukojo ir persiuntimo išlaidas ap
mokėjo amerikiečių organizacijos 
bei pavieniai geradariai.

Lietuvybės išlaikymo klausi
mams nagrinėti, naujiems planams 
paruošti PLB valdyba 1993 metais 
kvietė ir kitais metais numato 
kviesti periodinius pasitarimus. Ry
tų Kraštų Bendruomenių pirminin
kų pasitarimas įvyko 1993 m. lap
kričio 27-28 Vilniuje.

Credit Facilities 
International Ltd.

• Siūlome iki 35% metinių palūkanų 
už indėlius metams ar ilgiau. • Susi
tarus galime mokėti palūkanas pagal 
nurodymą asmeniui, esančiam už
sienyje ar Lietuvoje. • Stambių indė
lių ilgesniam laikui palūkanas mo
kame pagal susitarimą.

Jūsų indėlių saugumą 
garantuoja 

Lietuvos Įstatymai 
ir šalies bankų patikimumas.

• Tarpininkaujame perkant ir par
duodant nekilnojamąjį turtą Lietu
voje ir užsienyje. • Vykdome testa
mentų nurodymus bei tvarkome pali
kimus.

Kreiptis:

Credit Facilities International Ltd, 
A. Strazdelio 1,2600 Vilnius. 
Tel. 61 18 79. Fax 61 49 84.

Panašų ar platesnio masto suva
žiavimą PLB valdyba siūlo sušauk 
ti Pietų Amerikos lietuviams. Iš 
siuntinėtas raštas laukia atsakymo. 
Pietų Amerikos lietuviams labai 
jautrus Lietuvos pilietybės klausi 
mas, todėl PLB valdyba mano, kad 
vien tik tam klausimui svarstyti su 
važiavimas būtų naudingas. Šalia 
to, reikia iš naujo paruošti lietuvy 
bės išlaikymo bei kultūrinės veik 
los planus.

Didesnio masto renginį - JAV ii 
Kanados lietuvių kultūros kongresą 
ruošti PLB pasiūlė JAV ir Kanados 
Bendruomenių valdyboms. Visuo 
menės atsiliepimai rodo, kad toks 
kongresas pageidautinas ir galėtų 
būti labai naudingas. Atsakymas 
taip pat laukiamas.

Praėjusiais metais ir PLB valdy
ba, ir Kraštų Bendruomenių valdy
bos atliko labai daug darbo, nau
dingo ir sau, ir Lietuvai. Tai buvo 
tikrai judrūs metai. Bet visi žinome, 
kad daug didesni darbai mūsų lau
kia 1994 metais, nes už Lietuvos ri
bų gyvenančių lietuvių nutautimas 
visgi ryškus ir visomis jėgomis jį 
reikia stabdyti. Tai galėsim atlikti 
tik stipriai suvienytomis jėgomis, 
suglaudintomis gretomis, sustiprin
ta visų mūsų jungtimi Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenėje. Darykime 
viską, ką galime, kad naujaisiais 
metais ji būtų dar glaudžiau suartė
jus!, susipratusi, susidraugavusi, 
lengviau susikalbanti, Rytai su Va
karais glaudžiau surišti tarpusavio 
solidarumo, nuoširdaus bendradar
biavimo, broliškos bei seseriškos 
meilės ryšiais. Tik stiprūs ir vienin
gi būdami atkreipsime didesnį mū
sų visų Tėvynės Lietuvos valdžios 
dėmesį ir surasime su ja geresnį 
susipratimą.

Bronius Nainys
PLB valdybos pirmininkas

Iš PLB bendraraščio N r. 11 
(1993 m. gruodis) 

Kraštą bendruomenių valdyboms, 
Tarybą, Seimo nariams.

Pavadinimas "EL“.

Nauji ’’Volkswagenai“ Lietuvos policijai

"Europai vienijantis ir kuriantis 
bendriems Europos namams, nusi
kaltėliai irgi vienijasi. Juos įveikti ga
lima tik bendromis pastangomis“, -

Sausio 11 d. Lietuvos Respublikos 
Seimas nutarė pritarti Tėvynės Santa
ros pasiūlytam įmonių įstatymo 12 
straipsnio papildymui, kuriuo drau
džiama steigti ir laikyti lošimo namus, 
organizuoti azartinius lošimus.

Tačiau vieningos nuomonės, kad 
žengtas teisingas žingsnis, kol kas 
nėra nei Seime, nei visuomenėje. De
putatas A. Patackas paskelbė, kad už 
šio įstatymo priėmimą meldžiamasi 
vos ne visose Lietuvos bažnyčiose. 
Biudžeto ir finansų komiteto pirmi
ninkas K. Jaskelevičius palygino 
opozicijos pareiškimus su klebono 
gaspadinės argumentais ir pareiškė 
(matyt, juokais) siūlysiąs įstatymo 
projektą, kuriuo bus uždrausti trumpi 
sijonai, ilgi plaukai ir žaidimas šach
matais. LDDP frakcijos seniūnas J. 
Karosas sakė, kad reikia pasirinkti, ar 
Lietuvai iš tiesų lemta likti Europos 
provincijos užkampiu.

Finansų ministras E. Vilkelis ma
no, jog uždrausti šią veiklą būtų nera
cionalu nei ekonominiu, nei kovos su 
nelegaliu bizniu požiūriu. Jo išplatin
tame rašte pateikti tokie duomenys: 
1994 metais išdavus licencijas kazino 
laikymui, žaidimų lošimo automatais 
salonų laikymui, piniginio bingo žai
dimo salonų laikymui, loterijų organi
zavimui bei pavienių lošimo automatų 
eksploatacijai, valstybės biudžetas pa
sipildytų daugiau nei 11 mln. litų.

Vyriausybės sudarytos Lošimų 
komisijos pirmininko J. Aliukonio 
rašte Seimui pritariama šiai nuomonei 
ir plačiau argumentuojama, kad ’’drau
dimas nepajėgus sustabdyti nelegalių 
lošimo ’’landynių“ plitimą“. Šis įstaty
mas vargu ar gali uždrausti lošimų 
įrangos gamybą, tokia įranga prekiau
jama net Lietuvos baldų parduotuvė
se. Be to, jau dabar yra paruošta dar
bui lošimo namuose specialiai apmo
kytų žmonių grupė. Apie tai, kad tokie 
specialistai ruošiami kaimyninėse 
šalyse, informuoja ir Lietuvos spauda. 
’’Visas šis ’’potencialas“ draudimo 
atveju taps nelegalus“, - teigia Lošimų 
komisijos pirmininkas. Šios komisijos 
nuomone, norint neutralizuoti nele

’’Paveikslų atmintis“ primena - tai musų kultūrinės šaknys
Vilniaus šiuolaikinio meno centre 

atidaryta tarptautinė fotografijos paro
da "Paveikslų atmintis - Baltijos šalių 
fotografija šiandien“. Tokia didelė 42 
fotomeninkų iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos darbų paroda surengta pirmą 
kartą. "Paveikslų atmintis“ parengta 
pagal ARS BALTICA projektą Šlez- 
vigo-Holšteino krašto (Vokietija) 
mokslo, tyrinėjimų ir kultūros minis
terijos bei Vilniaus Šiuolaikinio meno 
centro, parėmė Norvegijos karališkoji 
ambasada. Paroda jau pabuvojo Kily
je, Rostoke ir Rygoje, kur turėjo ne
mažą pasisekimą. Iš Vilniaus ji ke
liaus į Berlyną, Gdanską, Kopenhagą 
ir Stokholmą. Latvių, lietuvių ir estų 
fotodarbai ne tik proga mums patiems 
pamatyti tai, kas ilgą laiką buvo nu
slėpta arba jau pamiršta. Seniausi Vy

pasakė Vokietijos nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje 
Rainhartas Krausas (Reinhart Kraus) 
Vilniuje prie Vidaus reikalų ministe

Būti ar nebūti lošimo namams
galių lošimo namų tinklą, gauti iš jų 
kuo daugiau naudos valstybei, būtina 
steigti aukštos klasės tarptautinių stan
dartų lošimo namus bei orientuoti juos 
užsieniečiams. Užsienietis lošdamas 
dalį pinigų palieka Lietuvoje ir tai yra 
viso krašto išlošimas, rašoma Lošimų 
komisijos tarnybiniame rašte. Legalių 
lošimo namų kokybė, vidinė tvarka, 
finansai bus kontroliuojami, kaip ir šių 
namų steigimas, Lošimų komisija pa
siruošusi išduoti licencijas "tikrai to 
vertiems kandidatams“. Tokiose sąly
gose už įstatymo ribų esančios lošimų 
vietos, nebeturėdamos galimybės kon
kuruoti, bus pasmerktos išnykimui.

Lošimų komisija, vadovaudamasi 
šia nuostata, yra paruošusi laikinuo
sius lošimo namų steigimo nuostatus. 
Jie aptarti su Vengrijos, Austrijos, 
Anglijos ir kitų šalių valstybinėmis 
lošimo namų priežiūros struktūromis 
bei teigiamai jų įvertinti. Estijoje, 
Latvijoje, Ukrainoje, Rusijoje lošimo 
namai yra legalūs, tačiau nėra jokios 
teisinės bazės reguliuojančios tai, juo
lab valstybinės kontrolės. Taigi Lietu
va yra pranašesnėje situacijoje, ir šiuo 
metu minėti kraštai bando kopijuoti 
mūsų nuostatus.

Lošimų komisija pabrėžia, kad 
lošimo namai leidžiami visose Euro
pos Bendrijos šalyse, išskyrus Airiją. 
Paskutiniosios draudimus panaikino 
Suomija ir Šveicarija. Komisijos nuo
mone, kalbos apie lošimo namus kaip 
"purvyną“ yra absurdiškos. Pavyz
džiui, Austrijos lošimo namų kompa
nijos prezidentas yra gerbiamas žmo
gus, Austrijos olimpinio komiteto Pre
zidentas p. Valneris, o Austrijos baž
nyčia yra šios kompanijos akcininke. 
Vien mokesčiais iš lošimo namų per 
praeitus metus EB šalyse gauta apie 
10 mlrd. USD. (1993 m. Nevados 
(JAV) kazino uždirbo 5,5 mlrd. USD, 
tai yra 200 dolerių per sekundę - aut. 
past.)

Seimo posėdžio metu deputatas A. 
Vaišnora pasiūlė norintiems palošti 
važiuoti į Rygą. Tačiau, kuo daugiau 
tokių norinčių atsiras, tuo daugiau va
liutos bus išvežama iš Lietuvos, o 

tauto Stanionio darbai datuoti 1946 
metais - kaimo žmonių veidai - auten
tiški to meto liudininkai, žvelgiantys iš 
praeities į dabartį. Vakaruose tokie 
darbai kelia nuostabą, nes panašių 
veidų jau nebėra. Vienas vakarietis at
siliepimų knygoje įrašė: "Aš visada 
nujaučiau - o po šios parodos, žinau, - 
kad menas, kuris šiandien dar turi ką 
pasakyti, ateina iš Rytų“. Žinoma, kai 
kam, o ypač Vakarų civilizacijos išle
pintiems žmonėms, toks menas yra at
kartojimas to, kas pas juos buvo prieš 
tris dešimtmečius. Tai yra plačiai 
įsigaliojęs prietaras ir su juo sunku 
kovoti. Kaip ir mums patiems sunku 
atsisakyti nuostatos, kad vertinga yra 
tik tai, kas atkeliavę iš už sienos, o 
mūsų pačių darbas - nieko vertas. To
kia paroda tik įrodo, jog lietuvių, lat

rijos kultūros ir sporto rūmų įvyku
sioje iškilmingoje labdaros Lietuvos 
policijai perdavimo ceremonijoje, 
pranešė ELTA.

Naujutėliai Vokietijos federalinės 
vidaus reikalų ministerijos dovanoti 
automobiliai užpildė visą rūmų kie
mą, nors čia buvo atgabenta tik dalis 
iš Lietuvos policijai praėjusį mėnesį 
atvežtų 95-ių ”Volkswagen-Vento“ ir 
10-ties "Volksvvagen-Trasporter“. 
Pasak Lietuvos vidaus reikalų minist
ro Romasio Vaitekūno, visa siunta 
kainuoja 2,5 milijono Vokietijos 
markių, o dar už pusę milijono bus 
atgabenta įvairios automobiliams 
prireiksiančios techninės įrangos.

Iš viso praėjusiais metais Vokie
tijos policija Lietuvos kolegoms pa
dovanojo 280 daugiausia ’’žiguli“ 
markės automobilių. Jie dalijami ra
jonų policijoms, jais keičiami susidė
vėję automobiliai.

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

valstybės biudžetas praras galimybę 
gauti milijonines pajamas, taip pat ir iš 
užsieniečių, kurias, anot Lošimų ko
misijos, būtų galima panaudoti krašto 
gyventojų socialinėms reikmėms. To
liau komisijos rašte teigiama, kad toks 
draudžiantis įstatymas žalingas Lietu
vai, nes būtų prarastos galimybės eko
nominiais metodais išnaikinti nelega
lius lošimo namus, valstybė prarastų 
ne tik jau minėtas įplaukas iš legalios 
veiklos, bet ir potencialius stambius 
viešbučių investitorius ("Šeraton“, 
"Hilton“ ir pan.), kurių vienas iš rei
kalavimų viešbučiams yra leidimas 
įsteigti juose lošimo namus.

Vidaus reikalų ministerijos krimi
nalinės policijos vyriausiasis komisa
ras V. Račkauskas mano, kad progno
zuoti lošimo namų legalizavimo įtaką 
šalies kriminogeninei situacijai šiuo 
metu yra sunku, nes oficialiai Lietuvo
je užregistruotų lošimo namų nėra. 
Tačiau savo rašte Seimo švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto pirminin
kui B. Genzeliui jis primena Vakarų 
valstybių patirtį, kad "lošimo namų ir 
azartinių lošimų įteisinimas skatina 
vystymąsi tokių nusikalstamų formų, 
kaip prostitucija, prekyba narkotikais, 
nuplovimas nusikalstamu būdu įgytų 
pinigų“. Lietuvai Europos Taryboje 
metus atstovavusio socialdemokratų 
lyderio A. Sakalo nuomone, šis argu
mentas yra svaresnis nei finansininkų 
pateikti skaičiai apie valstybės paja
mas iš lošimo įstaigų.

Vienuolika visuomeninių organi
zacijų atviruoju laišku kreipėsi į Prezi
dentą A. Brazauską, prašydamos pa
tvirtinti Seimo sprendimą uždrausti 
lošimo namus ir azartinius žaidimus. 
Jį pasirašė Dvasinio atsinaujinimo ju
dėjimas, Etninės kultūros draugijos 
"Ethos“, Katalikų mokslo akademijos. 
Dvasinės sveikatos puoselėjimo drau
gijos, Vydūno draugijos, Vyskupo 
Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjū
džio, Piliečių judėjimo "Talka Tėviš
kei“, Ateitininkų federacijos, Katalikų 
sąjungos vadovai.

Erika Umbrasaitė

vių, estų fotomenininkai gali lygiuotis 
su Vakarų meistrais. Galbūt net pas
tarieji gali atrasti čia kažką naujo.

Kodėl fotografijos paroda vadina
ma paveikslų paroda? Anot vienos pa
rodos kuratorės vokiečių menotyri
ninkės Barbaros Strakos, taip norėta 
fotografiją pakelti į tikrojo meno ran
gą. Kol kas dėl tiražavimo ji nėra pa
kankamai vertinama. Vakarų Europo
je aštuntojo dešimtmečio pabaigoje 
bandyta fotografijai suteikti autentiš
kumą ir unikalumą darant tik vieną 
atspaudą, o negatyvą sunaikinant

Parodoje "Paveikslų atmintis“ - ne 
tik dokumentinės fotografijos, bet ir 
meninės, o taip pat meno kūriniai, ku
riuose fotografija yra papildoma iš
raiškos priemonė.

Monika Žukauskaitė
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”EL“ skaitytoju nuomonės

Apie dramblį vištidėje, arba Lietuva ir NATO
’’Stebėdami įvykius visoje Europo

je, negalime nepastebėti, koks ryškus 
yra poreikis, kad visos tautos, atmetu
sios pavojingo nacionalizmo pavojų, 
vienytųsi jausdamos atsakomybės 
jausmą, nors ir kiekviena savaip įgy
vendindama integracijos procesą. Iš 
kitos pusės, Bažnyčia, atsižvelgdama į 
II Vatikano susirinkimo patarimus, 
suvokia jai būdingą misiją istorijoje ir 
daro viską, ką gali, kad tą procesą 
palengvintų.

Mano Brangieji, Europa laukia, 
kad aktyviai dalyvautumėte šio konti
nento įvykiuose. Kontinento, patirian
čio esmines permainas. Taip pat Baž
nyčia Europoje turi viltį, kad greitai 
galės laisvai atsidusti abiem plaučiais, 
kuriuos stiprino istorija“ (Iš Popie
žiaus Jono Pauliaus II kalbos domini
konų Šv. Dvasios bažnyčioje Vilniuje 
1993 m. rugsėjo 5 d.).

įdomu, kad Rytų Europos kaip 
antrojo bendros tėvynės Europos plau
čio įvaizdį Jonas Paulius II pavartojo 
ir prieš 5 metus (1988 11 11) Strasbū
re Europos parlamentui pasakytoje 
kalboje. Ryškiau, ’’daiktiškiau“ ši vie
ningos Europos samprata išreikšta dar 
1980 m. gruodžio 31 d. laiške ”Egre- 
giae Virtutis“, kuriame Popiežius 
šventuosius slavų tautų apaštalus 
Kirilą ir Metodijų kartu su ’’vakarie
čiu“ šventuoju Benediktu paskelbė vi
sos Europos globėjais.

Bet sugrįžkime į Šv. Dvasios baž
nyčią pernai rugsėjo 5-ąją. Pabaigoje 
ten buvo toks labai gilus momentas. 
Po oficialiosios (pradžioje cituotos) 
kalbos, po dar kažko garbusis Svečias 
vėl kreipėsi į susirinkusius - dar turįs 
kai ką pasakyti. Tai turbūt įmanoma 
tik gimtąja kalba: kalbėjo ne kaip Po
piežius, ne kaip oficialus valstybės 
svečias - kalbėjo kaip žmogus, kaip 
lenkas, kaip katalikas, besidalinantis 
savo, kaip maldininko, giliausiais iš
gyvenimais, patirtais Vilniuje. Svar
biausioji, giliausioji patirtis - Aušros 
vartuose jis aiškiai pajutęs, jog tai to
kia pat (ar ”ta pati“ - nežinau, kaip 
tiksliau išversti) Marija, kokią (ar 
kurią) jis sutiko Čenstachavoje, tokia 
pat Marija, kokią jis sutiko Fatimoje. 
Nesu gilinęsis, bet, manau, nesuklysiu 
teigdamas, jog kaip meno kūriniai tie 
paveikslai tikriausiai turi daugelį skir
tumų. Tačiau už tų materialių, mato
mų mokyklų, technikos, stiliaus skir
tumų tikriausiai jaučiamas esminis 
bendrumas, pačiu giliausiu ryšiu juo
siantis ne tik tas vietoves ir paveikslus, 
bet ir tą vienybę jaučiančius lenkus, 
lietuvius, portugalus... Europos, bend
ro mūsų visų likimo, giliausiam suvo
kimui ypač svarbus Fatimos pami
nėjimas - juk būtent joje paskelbtuose 
apreiškimuose pasaulio išgelbėjimas 
siejamas su Rusijos atsivertimu.

Pacituosiu ir 1993 09 11 ’’Lietuvos 
aide“ išspausdinto V. Landsbergio 
straipsnio pradžią: "Džiaugėmės 
Šventojo Tėvo apsilankymu, buvimu 
tarp mūsų, su mumis. Išlydėjome jį ir 
turime apie ką pagalvoti.

Tiksliu politiko (!? - J. A. A.) spren
dimu išskyrė tris šalis, Lietuvą - pir

Pernai Lietuvoje su oficialiu vizitu viešėjusiam Danijos gynybos 
vadui generolui Jorgenui Lingui (Lyng) (dešinėje) ’’Geležinio Vilko“ 
brigados pulkininkas Juozas Meidus padovanojo lietuvišką lauko ka
riuomenės beretę.

Alfredo Girdziušo (ELTA) nuotr.

miems ia Lietuvą! - Latviją ir Estiją tai 
yra keliaudamas atskyrė jas nuo dvy
likos buvusių sovietinių respublikų.

Tai popiežiaus rankos ženklas: 
prie Baltijos yra Europą ir ši Europa 
yra Romos pasaulyje.

Pastangos išlaikyti jas Maskvos 
pasaulyje, tą turime suvokti, nebus 
malonios Katalikų Bažnyčiai, galbūt 
ir Dievui “.

Popiežius nedrįsta savo asmeninės 
nuomonės politinės kasdienybės 
klausimais skelbti oficialia Bažnyčios 
doktrina. Tai, ką parašė V. Lands
bergis, ne tik kad nesutampa, bet ir 
diametraliai priešinga tiek raidei, tiek 
dvasiai to, ką Lietuvoje ir visame pa
saulyje viso savo pontifikato metu 
kalbėjo ir kalba Jonas Paulius II. 
Visada jo tikslu buvo ne skirti, 
skaldyti, bet jungti. Ir Baltijos val
stybes jis pirmiausia aplankė ne no
rėdamas jas ’’atskirti“, bet todėl, jog 
tam vizitui seniai vienintele kliūtimi 
buvo tų šalių aneksija, kurios Vatika
nas niekada nepripažino. Jo kelionė 
toliau į Rytus dar paprasčiausiai nepri
brendusi. Pagrindinė kliūtis čia yra 
gan įtari Maskvos Patriarchato pozici
ja. Kaip lenkui, kaip žmogui, be abejo, 
Jonui Pauliui II kelionė į Lietuvą bu
vo išskirtinai brangi, tačiau kaip Po
piežiui būtų tik nedidelis epizodas pa
lyginti su kelione į Maskvą. Ji juk vai
nikuotų visą jo Europos politiką. Kad 
toji kelionė iš tikro tokia taptų, kad ji 
iš tikro ugdytų ir gilintų dvasinę Euro
pos vienybę, būtinas labai geras jos 
paruošimas. Tai, mano nuomone, žino 
kiekvienas, bent kiek tuo besidomin
tis, ir apie tai tikrai nevertėtų tiek daug 
kalbėti, jei anksčiau minėtoji citata iš 
’’Lietuvos aido“ priklausytų kokiam 
nors žurnalistui, bet ne opozicinio blo
ko lyderiui. Opozicija neslepia, kad 
pirmalaikių rinkimų keliu siekia ateiti 
į valdžią. Tai labai rimta problema, 
nes argi gali tikėtis racionalios poli
tikos, kai politiniai lyderiai mato (ar 
tik skelbiasi matą) svarbius dalykus 
aukštyn kojom, ir yra pakankamai 
daug žmonių, matančių ne taip, ką pa
tys mato, bet taip, ką sakosi matąs jų 
vadas.

1987 metais kokius 4 kartus pus
tuštėse salėse žiūrėjau gruzino reži
sieriaus Abuladzės filmą ’’Atgaila“. 
Kuo toliau, tuo labiau ryškėja, jog 
kurdamas alegoriją apie praeitį, jis, 
pats to nežinodamas, sukūrė genialų 
filmą apie ateitį - mūsų dabartį. Paim
kime kad ir Rytų Europą - ji nusėta 
siurealistiniais aravidzėmis. Aravidzių 
sėkmę lemia tai, kad žmonėms labai 
sunku įžvelgti galutinius jų veiklos 
rezultatus. Kas tik Vokietijos interesų 
kategorijomis mąstančiam vokiečiui 
1939 metų kovo mėnesį galėjo įrodyti, 
jog Hitleris yra ne genijus, bet avan
tiūristas? Juk iki to laiko jis be šūvio 
gavo Austriją, Sudetus, Klaipėdą. 
Viena yra tuos dalykus vertinti dabar, 
kai žinai, kad po šešerių metų Vo
kietija gulės griuvėsiuose, praradusi 
ne tik tai, ką tarėsi įsigijusi, bet ir kur 
kas daugiau, ir visai kas kita, kai viso 
to dar nežinai...

Vis dėlto būtų didelis supaprastini
mas 50 milijonų gyvybių nusinešusios 
katastrofos vienintelėmis priežastimis 
laikyti tik Hitlerį, Stdliną ir garsiuo
sius paktus. Kai hitlerinė kariuomenė 
žengė į Čekoslovakiją, vienas mano 
dėdė klausėsi radijo reportažo. Jį ve
dęs diktorius, springdamas iš entu
ziazmo, pasakojo, kaip Lenkijos karo 
lėktuvai artėja, artėja ir pagaliau per
skrenda sieną, tuo pradėdami kažko
kios tikros lenkiškos žemės, iki tol 
valdytos Čekoslovakijos, vadavimo 
žygį... Trisdešimt devintųjų rudenį jis 
tą epizodą priminė Lietuvoje inter
nuotam sumuštos lenkų armijos kari
ninkui. Tas tik lingavo galvą ir karto
jo: didi klaida... didi klaida... Apie tai 
Vilniuje susitikime su diplomatiniu 
korpusu kalbėjo ir Jonas Paulius II: 
"Vos tik 1918 m. pasaulis pradėjo at
sigauti nuo pirmojo kruvino ir de
struktyvaus sprogimo, daugybė Euro
pos politikų, užuot atidavę jėgas tai
kos kūrimui, nesiliovė mąstę vien na
cionalinių interesų ir karo, ideolo
ginės valdžios ir socialinės prievartos 
sąvokomis. Tai vedė į "slaptus pak
tus“ bei gėdingas sąjungas, o kartu - 
ir į naują ginkluotą susidūrimą kuris 
ištrynė iš žemėlapio ištisas tautas“.

Neatrodo, kad kas nors iš Lietuvos 
ir visos Rytų Europos politikų būtų į 
šiuos priminimus atkreipęs bent kiek 
rimtesnį dėmesį... Klausiausi Seimo 
debatų stojimo į NATO klausimu. 
Išskyrus keletą, visi pasisakė už mūsų 
įstojimą į į NATO, bet nė vienas ne
bandė atsakyti ir net neuždavė pa
grindinio klausimo, be kurio visos 
kitos kalbos tikra tuštybių tuštybė. Ar 
Lietuvos veržimasis į NATO stiprina 
Europos, kaip visumos, stabilumą, 
vienybę ir taiką? Ar NATO praplėti
mas atskiromis Rytų Europos šalimis 
padidins visos Europos saugumą? 
Kokia mūsų pačių visos Europos vizi
ja? Kokie mūsų politiniai sprendimai 
prisidės prie jos įgyvendinimo? Tai 
pagrindiniai tiek užsienio, tiek vals
tybės saugumo politikos klausimai. 
Man tikrai būtų maloniau, kad mano 
dėdė, Lietuvos kariuomenės kapi
tonas, būtų žuvęs mūšio prieš okupan
tus lauke, o ne miręs iš bado Norilske. 
Tačiau aš taip pat puikiai žinau, kad 
po 1939 m. rugpjūčio 23 d. nei jis, nei 
joks SKAT-as, nei jokia vyriausybė 
nebegalėjo apsaugoti Lietuvos vals
tybės. Apsaugoti ją buvo viena vie
nintelė galimybė - iki 1938 metų su
burti Lenkiją, Čekoslovakiją, Vengri
ją, Rumuniją, Lietuvą, Latviją, Estiją 
ir kitas valstybes iki tokio politinės ir 
karinės vienybės laipsnio, kad būtų 
užkirstas kelias Miuncheno suokal
biui, be kurio būtų buvęs neįmanomas 
ir Ribentropo-Molotovo paktas. Po to 
buvo galima 90% biudžete skirti 
karinėms išlaidoms, visus 15-90 metų 
vyrus surašyti į SKAT-ą ir šaulių 
būrius, tačiau buvo likusi tik Pilėnų 
dilema. Turiu pasakyti, jog dabar ši 
schema nebetinka. Dabar iš viso 
nesusipratimas kalbėti apie vienos ar 
kitos valstybės, ypač nedidelės, saugu
mo garantijas. Netgi NATO jų ne
užtikrina. Nejaugi rimtai galima ma
nyti, kad sparnuotosios raketos apsau
gos Daniją ir Olandiją? Kas gi liktų iš 
tų šalių, susprogus jose kelioms de
šimtims Rusijos termobranduolinių 
užtaisų?! NATO visą pokario laiko
tarpį užtikrino ne saugumą, bet sta

Dėkojame ’’Europos lietuvio“ skaitytojams, užsimo
kėjusiems prenumeratos mokestį už 1994-uosius.

Prašome neužsimokėjusius paskubėti, nes ’’Europos 
lietuvio“ leidybai yra skubiai reikalingi Jūsų pinigai.

Prenumeratą siusti:

”EL“ administracija,
2 Ladbroke Gardens
London Wil 2PT,
Gt. Britain

bilumą ir taiką. Šia prasme esu Įsiti
kinęs, jog to bloko karinių struktūrų ai 
net garantijų plėtimas į Rytus būtų 
fundamentali klaida. Tai kažkas pana
šaus kaip vištų apsaugai į vištidę įvesti 
dramblį - gindamas nuo lapės vieną 
sutryps dešimt.

Kas tai yra NATO? Tai puikiai 
susižaidusi komanda, turėjusi vieną 
vienintelį, tačiau nepaprastai galingą 
potencialų priešininką. Susiformavo ir 
atitinkama politinė-karinė doktrina, 
numačiusi jau ankstyvojo konflikto 
stadijoje branduolinio ginklo panau
dojimą (tiesa, ji šiek tiek kito nuo 
’’salvės iš visų vamzdžių“ iki ’’lanks
taus reagavimo“). Svarbiausia, ir ant
roji pusė puikiai žinojo, jog būtent taip 
ir bus, jei ji peržengs tam tikras aiškias 
ir labai tikslias ribas. Kartu ji žinojo, 
jog ir NATO neperžengs tam tikrų 
ribų. Reikia pasakyti, jog per visą po
kario laikotarpį buvo vos keletas ban
dymų tas ribas peržengti. Tai Stalino 
ir Chruščiovo bandymai pakeisti Ber
lyne statusą ir vadinamoji Karibų kri
zė (ne visiškai telpanti NATO rėmuo
se). Toks įdomus niuansas - Fidelis 
Kastro pasisakė už ėjimą ’’iki galo“, 
netgi iki visuotinio termobranduolinio 
karo. Tad Fidelio dėka jau daugiau 
kaip prieš trisdešimt metų galėjome 
būti išvaduoti iš komunistinės ver
govės, nes JAV branduolinis poten
cialas tada buvo aiškiai pranašesnis, 
tačiau ar tie iš mūsų, kuriems būtų 
tekusi garbė gyviems sulaukti šios 
dienos, nepavydėtume įnirusiems?! 
Mano supratimu, Rytų Europoje ne
trūksta Kastro tipo politinių veikėjų. 
Grėsmės būsena daugeliui iš jų yra 
pagrindinė politinio išlikimo sąlyga. 
Rytų Europos politikams, be to, bū
dinga savotiška atminties blokada. 
’’Mes verkėme ir šaukėme 1939-ai- 
siais...“ - prisimena L. Valensa, tačiau 
kažkodėl užmiršta, ką ’’mes veikėme“ 
ir kas verkė 1938-aisiais. Mūsų poli
tikai gerai prisimena Želigovskio 
’’sukilimą“, tačiau užmiršta, jog tokio 
pat ’’sukilimo“ pagalba prie Lietuvos 
buvo prijungtas Klaipėdos kraštas. 
Rašau ir svarstau, koks laikraštis visa 
tai išspausdins - juk mitai Rytų Euro
poje yra kur kas svarbiau už tiesą. Įsi
vaizduokite visa tai NATO struktūro
se. Neaiškių, ribinių situacijų padau
gėtų dešimteriopai.

Svarbiausia, tai būtų aiškus ženklas 
Rusijai, jog vienintelis tikras argu
mentas - jėga, kas galų gale atvestų į 
valdžią ir atitinkamas jėgas. Juk kol 
Maskvoje politika rėmėsi grubia jėga, 
apie jokį NATO plėtimą nebuvo net 
užuominų. Tokia patirtis ateityje neža
da nieko gero - juk branduolinis po
tencialas tas pats, o politikai ir situaci
ja tampa šimteriopai sunkiau prog
nozuojami. Pagrindinis vaistas nuo to 
- nuolatiniu aktyviu dialogu šalinti ne
pasitikėjimą ir įtarumą tarp įvairių 
valstybių. Didžiausia kliūtis čia - be
viltiškas mūsų politikų provincialu
mas. Ypač šiuo atžvilgiu nusivyliau 
V. Havelu. Pasaulinio masto intelek
tualas, tačiau kaip politikas, deja... 
Neseniai A. Brazauskas pateikė labai 
gerą pasiūlymą - susirinkti pasitarti 
visų buvusios tarybinės imperijos 
šalių vadovams, tačiau tos idėjos įgy
vendinimui jam aiškiai trūksta tarptau
tinio autoriteto, o taip pat ir ryžto.

Jonas Algirdas Ambraziejus 
Marijampolė

Anotacija

Naujas giesmių 
rinkinys

Mūsų niekada nelepino leidiniai, 
supažindinantys su lietuvių išeivijos 
kūrėjais bei jų kūryba. Todėl juo la
biau džiugu, kad dar tik artinantis 
kompozitoriaus VI. Jakubėno 90- 
mečiui sulaukėme gražaus ir prasmin
go leidinio. Tai šio kompozitoriaus 
giesmių rinkinys ’’Jėzau, tu mano gy
vybe“. Jį sudaro penkios lietuvių 
evangelikų giesmių harmonizacijos 
mišriam chorui.

Rinkinį iš autoriaus rankraščių 
kruopščiai sudarė ir spaudai paruošė I. 
Skomskienė (VI. Jakubėno draugijos 
Lietuvos skyriaus vedėja). Atidžiai 
parengti ir giesmių komentarai (lietu
vių ir anglų kalbomis). Juose pateikia
ma suharmonizuotų giesmių metrika 
bei informacija apie kitus autorius, 
hannonizavusius šias giesmes. Leidinį 
žymia dalimi papildo ir praturtina 
trumpa VI. Jakubėno gyvenimo 
(1904-1976) apžvalga bei išsami pra
tarmė, kurioje nušviečiama lietuviško 
choralo raidos istorija.

Šis leidinys - ne tik pagarba kom
pozitoriaus VI. Jakubėno atminimui, 
bet ir graži dovana Lietuvos evange
likų bažnyčių giedojimo praktikai bei 
Lietuvos muzikologams, besidom
intiems lietuviškuoju choralu..

Ona Juozapaitienė

Paroda apie Konradą 
Adenauerį

Vilniuje, Mokslų Akademijos bib
liotekoje atidalyta Konrado Adenaue
rio fondo jėgomis surengta paroda 
’’Konradas Adenaueris - vokietis ir 
europietis“. Nuotraukose, kituose do
kumentuose parodytas šio vieno žino
miausių Vokietijos politikų gyvenimo 
ir veiklos kelias, pranešė ELTA.

Parodos atidarymo iškilmėse Vo
kietijos nepaprastasis ir įgaliotasis 
ambasadorius Reinhartas Krausas 
(Reinhart Kraus), be kita ko, pasakė: 
’’Jeigu Konradas Adenaueris šiandien 
būtų gyvas, jis tikriausiai patartų tuos 
didžiulius pavojus, atsiradusius suby
rėjus Sovietų Sąjungai, neutralizuoti 
ne statant naujas dvasines ir politines 
Mažino linijas, o išmintingai derinant 
susirūpinimą dėl jų su konstruktyvia 
veikla“.

Niujorke mirė 
Aleksandras Merkelis

Lietuvos žurnalistų sąjunga su liū
desiu pranešė, kad Niujorke, sulaukęs 
87 metų, mitė lietuviškos spaudos ve
teranas, žinomas literatūros kritikas 
bei politinis veikėjas Aleksandras 
Merkelis.

Aleksandras Merkelis gimė 1907 
metais Mikaičių kaime Šiaulių apskri
tyje. Po studijų universitete pradėjo 
žurnalisto darbą.

Be įvairių leidinių, Aleksandras 
Merkelis vadovavo Eltos vidaus infor
macijos skyriui, o sudėtingais 1939 
metais perėmė vadovavimą ’’Lietuvos 
aido“ dienraščiui. Prieš tai A. Merke
lis kelerius metus dirbo valstybės 
Prezidento A. Smetonos asmens sek
retoriumi.

Išeivijoje Aleksandras Merkelis 
buvo vienas žurnalistų sąjungos atkū
rėjų. 1947 metais Šveinefurte (Vokie
tija) vykusiame Lietuvių žurnalistų są
jungos antrajame suvažiavime jis bu
vo išrinktas jos pirmininku.

A. Merkelio plunksnai priklauso 
žinomos literatūros kritikos bei istori
jos knygos. Žinomiausios - monogra
fija apie Juozą Tumą Vaižgantą 
(1934, pakartota Čikagoje 1955), dar 
Lietuvoje leistos knygos apie A. Sme
toną (1937 ir 1938), ištisus dešimtme
čius ruoštos ir tik neseniai išleistos 
monografijos apie V. Kudirką bei Vy
dūną. Aleksandras Merkelis yra vie
nos iškiliausių monografijų “Antanas 
Smetona“ autorius. Deja, ši 1964 me
tais Niujorke išleista 740 puslapių 
knyga ligi šiol nepasirodė Lietuvoje.

Lietuvos Atgimimo pirmaisiais 
metais A. Merkelis nemažą dalį savo 
bibliotekos persiuntė Vilniaus univer
sitetui.
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Lietuva Europoje

Kviečia pradėti derybas
Graikijoje viešėjęs Lietuvos už

sienio reikalų ministro pavaduotojas, 
Politikos departamento direktorius A. 
Januška Graikijos užsienio reikalų 
ministrui K. Papouliasui perdavė LR 
užsienio reikalų ministro P. Gylio laiš
ką. Jame pranešama, kad Lietuva 
kviečia pradėti derybas dėl asociatyvi- 
nės sutarties su Europos Sąjunga. Lie
tuva norėtų, kad busimoji laisvos pre
kybos sutartis su ES atitiktų asociaty- 
vinės sutarties prekybinę dalį.

Lietuvos užsienio reikalų ministras 
paragino Europos tarybą greičiau pri
imti sprendimą, leidžiantį laisvos pre
kybos sutartį tarp Lietuvos ir ES trans
formuoti į asociatyvinę (Europos) su
tartį, pranešė Lietuvos URM informa
cijos ir spaudos skyrius.

Graikija šį pusmetį pirmininkauja 
Europos Sąjungoje.

Lenkijos seimo deputatų grupė 
pasiuntė laišką Lenkijos prezidentui, 
seimo maršalui, premjerui ir užsienio 
reikalų ministrui, nurodydami sąlygas, 
kuriomis turi vadovautis Lenkija, pa
sirašydama Lietuvos ir Lenkijos tarp
valstybinę sutartį, pranešė ELTA. 
Laiške, be kita ko, sakoma, jog "lig
šiolinės derybos kelia rimtą nerimą, 
ypač tiems lenkams, kurie gerai žino 
Lietuvos ir Lenkijos paskutinio aštuo
niasdešimtmečio istoriją ir santykių 
realybę. 1993 m. gruodžio 15 d. dra
matiškas kelių dešimčių Vilniaus ra
jono valstiečių laiškas Lenkijos prem
jerui Valdemarui Pavlakui yra tik vie
nas iš daugelio įrodymų, kokio kraštu
tinumo ribą pasiekė Vilniaus krašte 
lenkų mažuma. Šias problemas ne 
kartą kėlė Kresų organizacijų fede
racija ir Vilniaus krašto lenkų gynimo 
komitetas, tačiau jų balso daugeliu 
atvejų nenorėjo išgirsti buvęs užsienio 
reikalų ministras ir vyriausybė. Lenki
jos politinės klaidos 1990-1993 me
tais, be jokios abejonės, dar pablogino 
mūsų tėvynainių situaciją Lietuvoje. 
Toliau taip negali būti. Lenkijos vy
riausybė turi sudaryti būtinas įstatymi
nes garantijas, užtikrinančias pagrindi
nes Lietuvos lenkų teises.“

Laiško autoriai nurodo penkias pa
grindines problemas, kurios turi atsi- 
spinėti Lietuvos ir Lenkijos tarpvals
tybinėje sutartyje:

1. Lenkų apgyvendintiems Vil
niaus ir Šalčininkų rajonams suteikti 
autonomiją, mažų mažiausiai, švieti
mo ir kultūros srityje.

S P.O r tas

Arvydas Sabonis - 
geriausias 1993 m.

Europos krepšininkas
Jau keliolika metų iš eilės vieno 

didžiausių Europos krepšinio leidi
nių "FIBA basketball“ leidėjai or
ganizuoja geriausių Europos krep
šininkų rinkimus. Iš viso buvo pa
minėtos 45 sportininkų iš 17 valsty
bių pavardės. Šįsyk geriausio krep
šininko titulą laimėjo Madrido 
"Real“ komandos vidurio puolėjas 
Arvydas Sabonis. Kaip rašo "FIBA 
basketball“ apžvalgininkas, "pernai 
ši Lietuvos ir viso pasaulio krepši
nio žvaigždė liko antra - keliais 
balsais daugiau surinko Chorvatijos 
atstovas Tonis Kukočas. Ir štai - re
vanšas“. Arvydas Sabonis surinko 
183 balsus ir net 22 taškais aplenkė 
antroje vietoje likusį T. Kukočą 
(161), šiemet sužibėjusį NBA pa
dangėje.

’’Statyba“ stiprina gretas
Sezono pradžioje iš "Statybos“ 

į "Atletą“ išėjus E. Kavoliūnui, ko
manda liko be įžaidžiančio krepši
ninko. Neturėjo ji ir vidurio puo
lėjo. Todėl turnė po JAV metu iš 
keleto kandidatų buvo atrinkti du 
žaidėjai amerikiečiai. Tai 214 cm 
ūgio vidurio puolėjas Džekas Lot- 
hianas ir 190-192 cm juodaodis 
įžaidėjas Markas Montgomeris. Jie 
kontraktą su "Statyba“ pasirašė iki

Prezidentas - Suomijoje, 
premjeras - Švedijoje

Suomijos naujienų agentūra FNB 
informavo, kad sausio 20 dieną Suomi
jos prezidento Mauno Koivisto kvie
timu į Suomiją oficialaus darbo vizitu 
atvyko Lietuvos prezidentas A. Bra
zauskas. Jis susitiko ir su ministru pir
mininku E. Ahu bei užsienio reikalų 
ministru H. Havistu, tos šalies pramo
nės ir darbdavių asociacijos atstovais.

A. Brazauskas ir M. Koivisto daly
vavo naujosios Lietuvos ambasados 
Helsinkyje atidaryme.

Lietuvos ir Švedijos ministrai pir
mininkai A. Šleževičius ir C. Bildtas 
dalyvaus seminare "Forum Licauen 
94“, kuris sausio 23-24 dienomis vyks 
Švedijos mieste Karlskrūnoje. Tai pra
nešė Lietuvos URM informacijos ir 
spaudos skyrius.

Seminarą, skiriamą tiems, kurie 
domisi ryšiais su Lietuva, rengia Šve
dijos ir Lietuvos draugija ir Baltijos

Kas nori sutrukdyti sutarties pasirašymą
2. Dabar Lietuvoje gyvenantiems 

lenkų valstiečiams visiškai ir teisingai 
sugrąžinti žemę, taip pat kitą numaty
tą privatizuoti turtą.

3. Lenkų visuomeninėms organi
zacijoms sugrąžinti turtą, kurį Lietu
vos vyriausybė nacionalizavo 1939- 
1940 metais.

4. Garantuoti lenkų universiteto 
Vilniuje veiklą.

5. Lietuvos ir Lenkijos tarpvalsty
binėje sutartyje neturi būti abiejų šalių 
santykių istorijos vertinimų, nes jie 
yra diametraliai priešingi, o tai gali su
kelti naujus ginčus ir pabloginti Lietu
vos lenkų padėtį. Kartu su sutartimi 
neturi būti pasirašyta jokia papildoma 
deklaracija, kuri sudarytų sąlygas 
įvairiai interpretuoti sutarties turinį 
arba vėliau būtų nukreipta prieš Lietu
vos lenkų interesus.

Laišką pasirašė 72 Lenkijos seimo 
deputatai. Visi jie, išskyrus vieną, yra 
parlamentinės koalicijos - kairiųjų de
mokratų ir valstiečių sąjungų frakcijų 
atstovai. Nuostabą kelia ir tas faktas, 
kad būtent su šių partijų vadovais vizi
to Varšuvoje metu bendravo Lietuvos 
Seimo pirmininkas Č. Juršėnas ir Lie
tuvos demokratinės darbo partijos pir
mininkas premjeras A. Šleževičius. 
Gausių susitikimų metu nemažai laiko 
buvo skirta tautinių mažumų abiejose 
šalyse problemoms. Pokalbio dalyviai 
tada vieni kitiems pretenzijų šiais 
klausimais beveik neturėjo.

Lenkijos užsienio reikalų ministe
rijos pareiškime sausio 14 d. išsako
mas nustebimas, kad nors vienas Len- 

šio sezono pabaigos, tačiau, susi
klosčius palankioms aplinkybėms, 
abiejų pusių pageidavimu jį bus ga
lima pratęsti ir kitam sezonui.

22 m. Dž. Lothianas prieš tai 2 
mėnesius žaidė Prancūzijoje, bet 
dėl nesutarimų su klubo vadovais 
jis paliko šią šalį. Pernai rugpjūčio 
pabaigoje jis žaidė Kauno "Žalgiry
je“, tačiau kauniečiai negalėjo pa
siūlyti Dž. Lothianą tenkinančio 
apmokėjimo. Pasak žaidėjo, "Staty
ba“ pasiūlė mažiau negu prancūzai, 
bet daugiau negu "Žalgiris“.

23 m. Markas Montgomeris iki 
šiol žaidė Vokietijos Štutgarto ko
mandoje, jo rezultatyvumo vidurkis 
buvo 20 taškų. Jis sakosi į Lietuvą 
atvykęs ne dėl pinigų. M. Montgo
meris nori susipažinti su mūsų ša
lies kultūra, pasak jo, "maksimaliai 
išnaudoti šį šansą“. Amerikiečiai 
gaus Lietuvoje butus ir po užsieni
nę mašiną, kurių saugumu turės pa
sirūpinti patys.

Nors užsieniečiai "Statyboje“ 
žaidė gerai, "Statybai“ Baltijos ly
gos varžybose nepavyko įveikti 
Rygos "Lainers“, nes latviai atsi
vežė du amerikiečius ir serbą. Re
zultatyviausias vilniečių komando
je Dž. Lothianas pelnė 20 taškų. 
"Lainers“ laimėjo 96:86.

’’Karolinos turas“ remia ne 
tik boksininkus

Lietuvos tautinio olimpinio ko
miteto generalinio rėmėjo "Karoli- 

institutas. Numatoma, kad abiejų šalių 
ekspertai skaitys paskaitas apie dvišalį 
bendradarbiavimą ir jo galimybes 
įvairiose srityse.
A. Nesavas BBC radijo laidoje

Lietuvos ambasados Londone va
dovas, reikalų patikėtinis Antanas Ne
savas buvo pakviestas į Britų korpo
racijos BBC (British Brodcasting 
Corporation) radijo laidą, skirtą Balti
jos šalims. Sausio 20 d. Lietuvos dip
lomatas dalyvavo programoje "Pasau
lis šiandien“ (The World Today).

Lietuvos ir Lenkijos 
politikų pokalbis

"Lietuvos ir Lenkijos santykių 
praeitis, dabartis ir ateitis“’ - svarbiau
sia tema Varšuvoje. Istorijos muzieju
je įvykusio abiejų šalių atstovų susi
tikimo prie "apskritojo stalo“. Pokal
byje dalyvavo apie 60 Lietuvos ir 
Lenkijos parlamentarų, visuomenės 
veikėjų, mokslininkų, žurnalistų.

kijos seimo narių pareiškimo adresa
tas yra Lenkijos užsienio reikalų mi
nistras, žinios gaunamos iš lietuvių 
spaudos. Lenkijos URM nustebino ir 
tas faktas, kad dauguma pasirašiusiųjų 
deputatų priklauso valdžios koaliciją 
sudariusioms pusėms. URM garan
tuoja, kad ir toliau tęs sutarties dery
bas, rūpindamasi Lenkijos valstybės 
interesais, siekdama geros kaimynys’- 
tės su Lietuva, ir pabrėžia, kad labai 
svarbi yra sutarties dalis, laiduojanti 
Lietuvos lenkų interesus ir gerovę.

Šią savaitę Vilniuje Seimo rūmuo
se įvykusioje spaudos konferencijoje 
Lietuvos parlamento narė G. Jurkū
naitė žurnalistus supažindino su Sei
mo žmogaus ir piliečių teisių bei tau-, 
tybių reikalų komiteto pareiškimu dėl 
neseniai Lenkijos seimo deputatų gru
pės paskelbto pareiškimo.

"Mus labai stebina pareiškimo 
autorių siūlymas, kad Lenkijos Vy
riausybė spręstų tokias problemas, ku
rios yra mūsų valstybės vidaus politi
kos prerogatyva ir kurias mes patys 
sprendžiame nuo pat nepriklausomy
bės atgavimo.

Pareiškimo turinys rodo, kad jo 
autoriai nėra gerai informuoti apie 
Lietuvoje gyvenančių tautinių mažu
mų, tarp jų ir lenkų, dabartinę padėtį. 
Tarptautinių organizacijų ekspertai, ne 
kartą lankęsi Lietuvoje, yra konstata
vę, kad tautinių mažumų turimos pi
lietinės teisės ir jų galimybės išsaugoti 
tautinį identitetą atitinka reikalavimus, 
keliamus tarptautinėse konvencijose“, 
- rašoma Seimo narių pareiškime.

nos turo“ prezidentas P. Vozbutas 
pasirašė sutartį su boksininku V. 
Karpačiausku, kuris "Lietuvos spor
to“ skaitytojų pripažintas geriausiu 
pernai metų sportininku, ir kitu Pa
nevėžio boksininku supersunkia- 
svoriu Rimantu Prišmantu, pernai 
užėmusiu šeštą vietą pasaulio bokso 
čempionate.

Šia sutartimi "Karolinos turas“ 
įsipareigojo iki Atlantos olimpinių 
žaidynių mokėti Karpačiauskui 250, 
Prišmantui - 100 dolerių mėnesines 
stipendijas, nemokamai priimti juos 
savo viešbutyje ir reabilitacijos cen
tre. Buvo pasakyta, jog Karpačiau- 
kas, laimėjęs Atlantos olimpinėse 
žaidynėse aukso medalį, galės tikėtis 
automobilio "Ford-Fiesta“. Prišman
tui už olimpinį auksą buvo pažadėta 
"dvigubai daugiau“. Boksininkai įsi
pareigojo reklamuoti "Karolinos tu
rą“ ir iki Atlantos olimpinių žaidynių 
nepereiti į profesionalus.

"Karolinos turo“ rūmuose Vil
niuje kovo 9-13 dienomis įvyks pir
masis atgimęs Lietuvos Prezidento 
taurės tarptautinis teniso turnyras.

Gerbiamieji skaitytojai,

šiame numeryje žadėtų pasa
kojimą apie Lietuvos ir Provanso 
ryšius, apie lietuvių bendruomenę 
Prancūzijoje turėjome atidėti į 
kitą numerį dėl gausybės nau
jausių įvykių aprašymo.

ELR

Padėkos žodis iš Pakruojo
Pakruojo globos namų auklėtinius 

jau dukart pradžiugino siuntiniai iš 
Londono. Pirmąjį jiems išdalinome 
Vėlinių dieną, antrąjį - Naujųjų Metų 
išvakarėse. Todėl labai norėtume per 
Jūsų laikraštį išreikšti nuoširdžią pa
dėką už šios labdaros organizavimą 
ponams Piščikams iš Londono, o jų 
asmenyje ir visiems kitiems prie šio 
kilnaus rūpesčio prisidėjusiems Brita
nijos lietuviams.

Kad Jūs būtumėt matę, kaip švytė
jo vaikučių veidai, kai jie nešėsi į savo 
kambarius drabužėlius, batukus ar 
žaislus - labdaros skirstytojos stengėsi, 
kad kiekvienas gautų tai, ko jiems la
biausiai reikia. Tai buvo didelė šventė 
mūsų vaikų namuose, nes atsikurian

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

LONDONE
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga rengia 

tradicinį Vasario 16-osios KONCERTĄ šių metų 
vasario 19 d. 18.30 vai. Bishopsgate Instituto salėje, 
230 Bishopsgate, London EC 2.

Programoje svečiai iš Lietuvos: solistas baritonas Valentinas 
Čepkus, pianistė Eglė Janulevičiūtė ir kanklininkė Daiva 
Kimtytė.

Minėjimą sveikins Lietuvos ambasados Londone Charge 
d'Affairs Dr. Antanas Nesavas ir ilgametis lietuvių rėmėjas 
Lord Ennals.

Minėjimą praveda jaunimo grupė LIETUVA, {ėjimas 2.50.

Sekmadienį, vasario 20 d., 11.00 vai. iškilmingos 
pamaldos už Lietuvą Šv. Kazimiero bažnyčioje, The 
Oval, Hackney Rd., London E2.

Giedos solistas Valentinas Čepkus ir Londono lietuvių para
pijos choras.

Maloniai kviečiame visus - iš arti ir toli - koncerte ir pamal
dose gausiai dalyvauti.

DBLS valdyba
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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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1
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GUNNEL TRAVEL SERVICE 

LTD
Siūlo šias paslaugas: 

parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 
užsako viešbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių 
ir atgal:

pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais. 
Visi skrydžiai - 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

čios, su dideliais nepritekliais susidu
riančios Lietuvos Vyriausybė šiuo 
metu dar neturi galimybės patenkina
mai aprūpinti net ir likimo nuskriaus
tus vaikus. Todėl siunčiame Jums de
šimtis lietuviškų "ačiū“ nuo Ramūno 
ir Brigitos, Jūratės ir Kastyčio, Nerin
gos ir Arūno bei visų kitų čia gyve
nančių našlaičių, pamestinukų ar sun
kią dalią kenčiančių mažųjų invalidų. 
Vieną iš savo kalėdinių maldų vaikai 
skyre labdaros siuntėjams iš užsienio.

Telydi Jus, Jūsų namus ir Jūsų arti
muosius amžina ramybė ir Dangaus 
palaima.

Irena Šalkauskienė, 
Pranutė Kvedarienė
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NAUJI 
’’EUROPOS LIETUVIO“ 

SKAITYTOJAI

’’Europos lietuvį“ užsiprenume
ravo Mr. J. Deenmande ir Mr. 
Thorn Close iš Didžiosios Britanijos.

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 - sausio 30 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Manchesteryje - sausio 30 d., 

12.30 vai.
Nottinghame - vasario 6 d., 11.15 

vai., Židinyje.
"N Bradford - vasario 6 d., 12.30 vai.

Nottinghame - vasario 13 d., 
11.15 vai., Židinyje. Pamaldos 
VASARIO 16 DIENOS proga už 
LIETUVĄ.

Eccles - vasario 13 d., 12.15 vai.

LONDONE
BRITŲ-LIETUVIŲ 

PAGALBOS FONDAS 
VAIKAMS LIETUVOJE

Gautos šios aukos: po 20 svarų - 
Mr. Meek-Orchard, Cornwall; V. 
Krasauskas - Pontefract; 10 svarų - S. 
M. A. Chotkevičius, Cornwall.

Fondo vadovybė lieka dėkinga 
aukotojams.

Be to, fondo vadovybė yra gavusi 
kartu su kalėdiniais sveikinimais už
klausimų - ar galima siųsti vaikų dra
bužius į Londoną persiuntimui į Lie
tuvą. Taip galima, siuntėjas gali nuro
dyti prieglaudą. Drabužiai turėtų būti 
švarūs ir geri, dydis nesvarbu, nes prie
glaudose vaikų yra įvairaus amžiaus.

Aukas siųsti šiuo adresu:
British-Lithuanian Relief Fund . 
for Children in Lithuania.
21 THE OVAI., 
LONDON E2 9DT.

SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO IŠVYKA Į PAJŪRI

Šeštadienį, liepos 2 dieną, įvyks 
klubo narių išvyka į pajūrį. Norintieji 
dalyvauti išvykoje jau dabar prašomi 
užsirašyti pas klubo sekretorę Mariją 
Hoye-Kalinauskaitę klube, 345A Vic
toria Park Rood London E9. Ir kartu 
pareikšti savo norą, į kurią vietovę 
vykti. Pagal daugumos pageidavimą 
ten ir bus vykstama.

LIETUVOS AMBASADA 
LONDONE

17 ESSEX VILLAS 
LONDON W8 7BP

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

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

MANČESTERYJE
KLUBO NARIU 
SUSIRINKIMAS

Sausio 9 d. ML Soc. klubas turėjo 
metinį narių susirinkimą. Jame valdy
ba ir Revizijos komisija padarė prane
šimus, išrinko valdybą 1994 metams, 
išnagrinėjo klubo reikalus ir priėmė 
sąmatą 1994 m.

Susirinkimą atidarė klubo pirm. 
Ark. Podvoiskis. Jis visus pasveikino 
su Naujaisiais metais, padėkojo už 
atsilankymą į susirinkimą ir paprašė 
visus tylos minute pagerbti mirusius 
klubo narius (jų praėjusiais metais 
mirė 11).

Susirinkimui pirmininkavo Alb. 
Vigelskis, sekretoriavo VI. Bernatavi
čius. Paskutinio susirinkimo protokolą 
skaitė Alb. Vigelskis, Revizijos komi
sijos aktą perskaitė VI. Bernatavičius. 
Balsus skaičiavo Abn. Rimeikis ir 
Ant. Jakimavičius.

Iš pirmininko pranešimo matėsi, 
kad klubo veikla praėjusiais metais 
buvo gyva: klubas turėjo du visuoti
nus susirinkimus ir valdyba 12 posė
džių, sušelpė organizacijas ir parėmė 
iš Lietuvos akluosius sportininkus, 
skautus. Organizacijos turėjo susirin
kimus, posėdžius ir surengė metinius 
pobūvius, įvyko daug privačių balių. 
Surengti Naujųjų metų sutikimas, 
Užgavėnių vakaras, Vasario 16 ir Ko
vo 11 d., Šv. Kazimiero, Motinos die
nos, Išvežtųjų, Tautos šventės ir ka
riuomenės šventės minėjimai. Su or
ganizacijomis sugyvenimas buvo 
geras, su policija reikalų neturėta.

Iš sekr. St. Lauruvėno pranešimo 
matėsi, kad klubas praėjusiais metais 
turėjo 1661 svarą pelno, nors sąmata 
rodė nuostolį. Ateinantiems metams 
priimta sąmata vėl rodo nuostolį.

Klubo valdyba šiems metams iš
rinkta beveik ta pati: pirmininkas - 
Ark. Podvoiskis (10-ti metai), vicepir
mininkas - Hn. Vaineikis, sekretorius - 
St. Lauruvėnas, iždininkas - Vn. Ru
dys. Valdyba: Jn. Keturakis, Aln. My- 
liūnas, Hn. Pargauskas, Jn. Duoba, Pr. 
Baukus (vietoj Jn. Šablevičiaus) ir Pv. 
Virbickas. Revizija: VI. Bernatavičius 
(pirm.), Jn. Podvoiskis ir St. Sasnaus
kas.

Išnagrinėjus visus klubo reikalus, 
susirinkimas uždarytas pirmininkavu
sio Alb. Vigelskio. Pabaigoje sugiedo
tas Lietuvos himnas.

Naujai valdybai linkime sėkmės.
A. P-kis

RENGINIAI

Vasario 16 - Kovo 11 d. minėjimas
Vasario 12 d., šeštadienį, 6 vai. 

vakare DBLS Mančesterio skyrius 
rengia ML Soc. klube Vasario 16 - 
Kovo 11 d. minėjimą. Paskaitą skaitys 
Hn. Vaineikis. Bus meninė dalis.

Kviečiame visus gausiai dalyvauti.
Skyriaus valdyba

DBLS skyriaus susirinkimas

Sausio 29 d., šeštadienį, 6 vai. 
vakare DBLS Mančesterio skyrius 
šaukia metinį narių susirinkimą, kuris 
įvyks ML Soc. klube. Valdyba ir 
Revizijos k-sija padarys pranešimus, 
bus renkama valdyba 1994 metams ir 
nagrinėjami skyriaus reikalai. Narius 
prašome būtinai dalyvauti.

Skyriaus valdyba
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NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

1994 m. vasario 12 d. DBLS Nottinghamo skyrius ruošia 
vidurinei Anglijai 76-ųjų metų Nepriklausomybės paskelbi
mo sukakties paminėjimą, kuris įvyks visiems žinomoje 
Ukrainiečių klubo salėje, 30 Bentinck Road, Nottingham.

Pradžia 18.30 vai.
Programos meninę dalį atliks iš Lietuvos atykusi muzikinė 

grupė "AINIAI“.
Visus kviečiame atsilankyti.

Nottinghamo DBLS skyriaus valdyba 
mjsmjsisrsisismjsmisjsfujsisjsfsisjsisisisjsisfsisisisjsisjsjsfsj

Šv. Kazimiero minėjimas
Kovo 5 d., šeštadienį, 6 vai. vakare 

MLK Bendrija rengia ML Soc. klube 
šv. Kazimiero minėjimą. Bus paskaita 
ir meninė dalis.

Visus kviečiame gausiai dalyvauti.
Bendrijos valdyba

MANČESTERIO LIETUVIŲ 
AUKOS LIETUVIŲ-BRITŲ 

VAIKŲ FONDUI
Aukojo: po 10 sv. - kan. V. Ka- 

maitis, E. Memory, J. Bakutis; 5.50 
sv. - A. Myliūnas; po 5 sv. - A. Jaki
mavičius, A. Podvoiskis, P. V. Virbic
kai, J. O. Eidukai, J. Navickas, P. Že- 
meliauskas, A. Podvoiskienė, O. 
Virbickaitė, V. Byla, M. Lekšienė, J. 
Subačius, V. Bakys, S. Pažėrienė, K. 
Pažėra, M. Purienė, O. Vilimienė, V. 
Virbickas; 3 sv. - V. Verbickas; 2.50 
sv. - O. Samulienė; po 2 sv. A. Ben- 
džius, P. Baukus, S. Keturakienė, O. 
Ramonienė, H. Vaineikis, S. Lauruvė
nas, L. M., J. White, M. Colens, K. 
Verbickienė; po 1 sv. - V. Rudys, R. 
Prabulis, V. Chadakauskas, O. Samu
lienė.

Aukas rinko Vk. Virbickienė ir 
Aid. Podvoiskienė.

A. A. DOMAS JELINSKAS
Praėjusių metų gruodžio 26 d. be 

sąmonės nuvežtas į ligoninę ir jos 
neatgavęs po kelių dienų eidamas 
86 metus mirė Domas Jelinskas.

Domas gimė 1908 m. balandžio 
28 d. Taukuočių kaime, Smilgių 
valsčiuje, Panevėžio apskrityje, dau
giavaikėje ūkininko šeimoje. Buvo 
7 broliai ir 7 seserys. Karui bai
giantis atsidūrė V. Vokietijoje ame
rikiečių zonoje. 1948 m. atvyko į 
Angliją ir dirbo geležies žaliavos 
pramonėje, kur neteko dešinės ran
kos mažojo pirščiuko. Atsikėlė į 
Mančesterį ir iki pensijos dirbo 
tekstilės pramonės įmonėse. Man
česteryje įsijungė į vietos lietuvių 
klubo ir bažnytinę veiklą. Buvo 9 
metus klubo iždininku ir 38 metus 
parapijos valdybos nariu. Už nuo
pelnus skautybei 1974 08 14 apdo
vanotas aukščiausiu ordinu su kas
pinu. Buvo dosnus aukotojas lietu
viškiems reikalams, skaitė spaudą, 
rėmė lietuviškus reikalus. Anglijoje 
giminių neturėjo, Lietuvoje jų liko 
nemažai, kuriais rūpinosi.

Palaidotas š. m. sausio 11 d. 
Mostono kapinėse prie lietuvių 
Aušros Vartų paminklo. Pomirtines 
apeigas St. Chad's bažnyčioje ir 
kapinėse atliko kan. V. Kamaitis. 
Dalyvavo nemažai žmonių. Kapinė
se pagerbdami skautų rėmėją D. Je- 
linską skautai s. A. Gerdžiūnas ir s. 
I. Gerdžiūnienė atnešė gėlių, jų 
buvo ir daugiau.

Po laidotuvių visi buvo pakviesti 
į Mančesterio lietuvių klubą arba
tėlei, kurią paruošė B. Kupstienė. 
Velionio palikimu rūpinosi ir laido
tuvių išlaidas padengė Z. Juras. Klu
be su velioniu atsisveikinimo žodį 
tarė klubo pirm. A. Podvoiskis ir Z. 
Juras.

Ilsėkis, Domai, ramybėje.
Praėjusiais metais Mančesterio 

lietuvių kolonija su apylinke neteko 
13 žmonių, šiais metais - 1.

A. P-kis
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PASAULYJE
Išgarsintas Lietuvos 

vardas
Labai nustebę Britanijoje išgirdo

me apie prezidento Brazausko prašy
mą, kad Lietuva būtų priimta nariu į 
NATO organizaciją. Juk to dar nepa
darė nė viena iš buvusių Sovietų Są
jungos respublikų. O, be to, manyta, 
jog kaip buvęs komunistų partijos 
vadas Brazauskas nori pataikauti 
Rusijai, o ji yra labai priešinga tokiam 
žygiui. Nežiūrint to, ar tas prezidento 
prašymas pasieks kokių nors rezultatų 
NATO organizacijoje, jis jau teigia
mai išgarsino Lietuvą pasaulyje, nes 
apie tai rašė spauda, buvo kalbama per 
radiją ir televizijos laidose.

Clintonas Europoje
JAV prezidentas Bill Clinton, ku

rio prestižas namie yra gerokai kritęs, 
buvo iškilmingai sutiktas Europoje ir 
teigiamai įvertintas po savo kalbų ir 
indėlio NATO derybose. Jau pirmoje 
savo kalboje jis pareiškė, kad Europa 
yra svarbiausia Amerikos sąjunginin
kė, tuo paneigdamas pasklidusius gan
dus, kad JAV dėmesys esąs nukreip
tas daugiau į Aziją negu į Europą. 
Clintonas taip pat patvirtino, kad 
Amerika ir toliau čia laikys savo ka
riuomenę. Labai keblus reikalas buvo 
buvusių Varšuvos Pakto valstybių 
Lenkijos, Vengrijos ir Čekijos, na, ir 
Lietuvos, prašymai priimti nariais į 
NATO organizaciją. Keblus todėl, 
kad nerandama patenkinamo atsaky
mo, kodėl tos valstybės nori būti 
NATO nariais. Bijoma Rusijos - nei 
Amerika, nei Europos valstybės neno
ri pykinti Jelcino, kurio užnugaryje 
stovi Zirinovskio šešėlis. Siekiant 
kompromiso Clintonas pasiūlė ir visi 
kiti priėmė sudaryti vadinamąją "Part
nerystę vardan taikos“ su Rytų ir Vi
durio Europa. Tai reiškia, kad bus 
bendradarbiavimas ir pasitarimai, bet 
nebus garantijų užpuolimų atveju. To
kia partnerystė, manoma, bus ir Jelci
nui priimtina.

Clintonui lankantis Kijeve ir 
Maskvoje buvo pasiektas dar vienas 
svarbus dalykas - tai Ukrainos sutiki
mas likviduoti branduolinius ginklus. 
Tik bijoma, kad Ukrainos parlamentas 
gali sutartį atmesti dėl baimės iš 
Rusijos pusės.

Clintonas turėjo svarbių susitikimų 
ir Ženevoje su Bosnijos kariaujančių 
pusių vadais, o taip pat su Sirijos pre
zidentu Assadu. Su pastaruoju jis kal
bėjosi apie taikos sutartį su Izraeliu, 
kas, manoma, padėtų įgyvendinti tai
ką ir geresnį sugyvenimą tarp visų 
valstybių toje pasaulio dalyje. Buvo 
teigiamai įvertintas prezidento Assad 
pareiškimas, kad jis nori taikos sutar
ties su Izraeliu, bet taip pat nori, kad 
Izraelis grąžintų Golano aukštumas. 
Izraelis gi teigia, kad tos aukštumos 
yra reikalingos Izraelio apsaugai, bet 
siekia kompromiso. Izraelio vyriausy
bė yra labai spiriama Amerikos susi
taikyti su Sirija. Todėl spėjama, kad 
Izraelio valdžia perduos visą reikalą 
referendumui.

Dėl Bosnijos įvykių Amerika neat
sisako savo nusistatymo, kad tik bom
bardavimu iš oro serbai būtų priversti 
nusileisti. Šį kartą europiečiai tokiems 
veiksmams davė savo šaltoką sutiki
mą, bet nematyti, kad tam būtų rimtai 
ruošiamasi.

Klaidą atitaisome - 
su malonumu

Pirmajame šių metų "EL“ numery
je, rašant apie GATT sutarti, pabaigo
je buvo sakinys, kad prie derybų savo 
darbštumu ir kantrybe daugiausia 
nusipelnė Amerikos atstovas Mickey 
Kantor ir lietuvių kilmės Europos 
Sąjungos komisaras Sir Leon Brittan. 
Buvome skaitytojų pabarti, nes ir 
Mickey Kantor esąs lietuvių kilmės. 
Ačiū, dabar pasidarė aišku, kodėl tarp 
tų dviejų vyrų užsimezgė asmeniška 
draugystė, padėjusi jiems turėti kant
rybės vesti derybas naktimis, kad būtų 
pasiektas susitarimas nustatytu laiku. 
Tai buvo visų labai teigiamai įvertinta.
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