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Lietuva ir Prancūzija pasirašys gynybinio 
bendradarbiavimo sutartį

Politikos apžvalgininko pastabos

Kaimynai nerimauja ir moko...
Artimiausiu metu tarp Lietuvos ir 

Prancūzijos turėtų būti pasirašyta 
gynybinio bendradarbiavimo sutartis, 
Vilniuje žurnalistams pasakė Prancū
zijos ministras Europos reikalams 
Alenas Lamasiūras (Alain Lamassou- 
re), pranešė ELTA. Sutarties tekstas 
jau suderintas ir ją jau pasirašė Lietu
vos gynybos ministras Linas Linke
vičius.

A. Lamasiūras pasakė, kad šią su
tartį jis parveš Prancūzijos gynybos 
ministrui Fransua Leotarui (Francois 
Leotard), kuris, beje, šiais metais ir 
pats ketina aplankyti į Lietuvą.

A. Lamasiūras, su oficialiu vizitu 
atvykęs į tris Baltijos valstybes, dvi 
dienas viešėjo Lietuvoje. Jo kelionės 
tižias - užmegzti ekonominius ir poli
tinius santykius tarp Prancūzijos ir 
Lietuvos. Pasak ministro, jo vizitą čio
nai paskubino Rusijoje įvykę parla
mento rinkimai, kadangi Prancūzija 
visada rėmė Baltijos šalių kovą už 
laisvę ir jaučiasi atsakinga už jose 
esančią padėtį.

Prancūzija mano, kad Rytų ir Cent
rinės Europos šalims turėtų būti su
teikta asocijuota narystė Vakarų Euro
pos Sąjungoje - gynybinėje organiza

Nepasitikėjimas šalies Vyriausybe
Socialdemokratų partijos taryba 

pareiškė nepasitikėjimą šalies Vyriau
sybe ir pavedė LSDP frakcijai Seime 
pavasario sesijos metu pradėti konsti
tucinę nepasitikėjimo LDDP vyriau
sybe procedūrą.

Socialdemokratų partijos pirminin
kas A. Sakalas spaudos konferencijos 
metu pasakė, kad nepasitikėjimas Vy
riausybei galėjo būti pareikštas jau 
1993 m. po to, kai buvo įvesta nacio
nalinė valiuta. Jo nuomone, dabartinis 
premjeras, kaip Lito komiteto narys, 
pasielgė neteisingai, atsisakydamas 
atskirti teisėtai įgytus pinigus nuo 
neteisėtai jų keitimo metu. Be to, lito 
įvedimo metu 'premjeras atsisakė 
skirtingai keisti pinigus, nustatant san
taupoms, turėtoms iki 1991 m. vasario 
26 d., palankesnį pinigų keitimo į litus 
santykį, tuo įvykdyta žmonėms nepa
lanki pinigų reforma. Pasak A. Saka
lo, tada dar galima buvo dalyti nuolai
das jaunai vyriausybei, todėl socialde
mokratai 1993 m. rugsėjo 25 d. te
paskelbė “Memorandumą dėl LDDP 
Vyriausybės veiklos“ ir tikėjosi, kad 
ministrų kabinetas atsižvelgs į jame 
išdėstytus motyvus ir pasiūlymus ko
reguodamas savo veiklą. Tačiau Vy
riausybė ne tik nepasitaisė, bet ir pra
dėjo nevykdyti savo programos. Ne
parengtas pramonės restruktūrizavimo 
ir stambių įmonių specializacijos kei
timo programos projektas, dėl ko, anot 
A. Sakalo, stambios finansinės gru
puotės, neišskiriant mafijinių struktū
rų, ir toliau nekontroliuojamai turtėja. 
Žadėta 1993 m. II pusmetyje parengti 
kapitalinės statybos 1994 m. pro
gramą ir valstybės investicijų pro
gramą 1995-1997 m., sakė socialde
mokratų partijos pirmininkas, bet jos 
iki šiol nėra. Iš Lietuvai skirtų 445 
mln. USD paskolų, socialdemokratų 
vertinimu, net 3/4 bus pravalgyta. A.

Naujas žemėlapis
Pirmąkart pokario metais Lietu

voje išleistas smulkus topografinis ša
lies žemėlapis. Jį parengė valstybinio 
aerofotogeodezijos instituto spe
cialistai, o išspausdino Kauno ’’Spin
dulio“ spaustuvė, pranešė ELTA. 
Žemėlapio mastelis 1:500 000.

cijoje, apimančioje devynias Vakarų 
Europos valstybes, pasakė A. Lama
siūras. Tai reiškia, kad šalys - ne narės 
galėtų naudotis narių teisėmis. Kol kas 
tai tik idėja, kurią Prancūzija siūlo sa
vo partnerėms Vakarų Europos Sąjun
goje. Tai leistų visoms Europos valsty
bėms kartu organizuoti savo saugumą 
ir papildytų kitos karinės organizacijos 
- NATO - jau pasiūlytą ’’Partnerystė 
taikos vardan“ programą.

Prancūzija turi ir kitų iniciatyvų 
Lietuvos atžvilgiu. Šiuo metu vyksta

Sakalas priekaištavo Vyriausybei, kad 
nesugeba sutvardyti žemės ūkio pro
dukcijos supirkėjų savivalės, todėl 
žemdirbiai atsidūrė kritiškoje būklėje. 
Socialdemokratų partijos nuomone, 
Vyriausybė sudavė rimtą smūgį kovai 
prieš korupciją, nepritardama val
dininkų pajamų deklaravimo įstaty
mui. Galbūt tokia jos narių pozicija 
turėjo įtakos Prezidentui, kuris vetavo 
šio įstatymo priėmimą, mano A. Sa
kalas. Be to, Vyriausybė neįvertino 
publikacijų dėl aukštų pareigūnų, net 
ministrų, galimos korupcijos. A. Saka
lo nuomone, premjeras tinkamai ne
įvertino KAM vadovų veiklos po inci
dento su SKAT'o savanoriais Kauno 
miškuose.

Socialdemokratai kreipėsi į kitų 
partijų atstovus Seime, kad jie parem
tų šią iniciatyvą. Interpeliacijos pa
reiškimas taps teisėtu, surinkus 28 
Seimo narių parašus. ’’Jeigu niekas 
neprisijungs prie soedemų pradėtos 
nepasitikėjimo Vyriausybe kampani
jos, - pasakė A. Sakalas spaudos kon
ferencijos metu, - galėsime sakyti, kad 
visus tenkina esama Vyriausybės 
veikla. Jei oficiali interpeliacija bus at
mesta, Vyriausybė vis tiek bus pri
versta paraudonuoti tribūnoje už tai, 
ką žadėjo ir ko nepadarė. Ir pralaimė
jimo atveju naudos Lietuvai bus“. A. 
Sakalas pasakė, kad nors LDDP dabar 
yra vieninga, balsuojant slaptai galbūt 
kai kurie jos nariai ir paremtų nepa
sitikėjimą Vyriausybe.

Seimo opozicijos atstovo V. Kubi
lius taip pat neatmetė šios galimybės. 
Bet, jo nuomone, kol kas sunku būtų 
paremti Lietuvos socialdemokratų 
pareišktą iniciatyvą dėl nepasitikėji
mo LDDP vyriausybe. Anot V. Kubi
liaus, surinti reikiamus 28 balsus bus 
nesunku, tačiau norint pareikšti nepa
sitikėjimą reikės 71 balso. Tai reiškia,

Jame pateikiama daug informaci
jos apie Lietuvos reljefą, vandens 
telkinius ir miškus, kiti duomenys. 
Naujasis žemėlapis skiriamas miškų ir 
žemės ūkio, gamtosaugos bei krašto 
apsaugos ir daugelio kitų sričių spe
cialistams.

derybos dėl prekybos sutarties tarp 
Lietuvos ir 12 Europos Sąjungos vals
tybių. Tai ne tik ekonominė, bet ir po
litinė sutartis, kuri gali nulemti ir Lie
tuvos priėmimą į Europos Sąjungą, 
jeigu Lietuva šito nori, pasakė A. 
Lamasiūras.

Dar vienas Prancūzijos pasiūlymas 
- vadinamasis ’’Baladiūro planas“, pa
teiktas šalies ministro pirmininko 
Eduardo Baladiūro (Eduard Balla- 
dour) ir skirtas šalims, turinčioms 
problemų su savo kaimynėmis ar tau
tinėmis mažumomis, Tai lyg ir taikos 
konferencija, kurioje tarpininkautų 
Europos Sąjungos šalys. Tokią kon
ferenciją numatyta surengti balandžio 
mėnesį Paryžiuje.

A. Lamasiūras susitiko su Seimo 
pirmininku ir premjeru, Seimo užsie
nio reikalų komiteto nariais, visų poli
tinių jėgų atstovais, taip pat užsienio 
reikalų ir gynybos ministrais, Seimo 
opozicijos vadovu V. Landsbergiu.

”EL“ N r. 3 papasakojome apie 
Paryžiuje Rytą kalbų institute šiuo 
metu dirbantį Vilniaus universiteto 
docentą daktarą Lauryną Skūpą. 6 
puslapyje spausdiname interviu su juo 
apie Lietuvos ir Prancūzijos ryšius.

jog už nepasitikėjimą turėtų balsuoti 
ir kai kurie valdančiosios partijos na
riai. Mažai tikėtina, kad dešinioji opo
zicija, socialdemokratai ir tie keli 
LDDP nariai galėtų tapti ’’naująja 
dauguma, kuri sugebėtų suformuoti 
naują Vyriausybę“, pasakė V. Kubi
lius BNS korespondentui. Be to, ir 
patys socialdemokratai neprognozuo
ja galimo Prezidento sprendimo - ar 
jis atstatydins Vyriausybę, ar paleis 
Seimą. V. Kubilius SDP tarybos pa
reiškime nurodytus motyvus pavadi
no abejotinais. ’’Manau, kaltinimai 
dabartinei Vyriausybei yra gerokai 
rimtesni, nei SDP nurodymų nevyk
dymas“, - pasakė jis.

Ministras pirmininkas A. Šleže
vičius, kalbėdamas televizijos laidoje 
’’Kas naujo, premjere?“, šią socialde
mokratų akciją įvertino kaip norą at
kreipti dėmesį į savo partiją. Priminęs, 
kiek jau padaryta stabilizuojant šalies 
ekonominę padėtį ir kiek darbų dar 
laukia, jis pasakė, kad Vyriausybės 
programa skirta ketveriems metams, o 
jie kol kas nepraėjo.

Kalbėdamas apie socialdemokratų 
partijos ketinimus pareikšti interpelia
ciją šeštajai Lietuvos Vyriausybei, 
Seimo rūmuose surengtoje spaudos 
konferencijoje Centro sąjungos (CS) 
pirmininkas R. Ozolas pranešė, kad 
CS rimtai nagrinės interpeliacijos pa
rėmimo galimybes. R. Ozolas sakė, 
kad socialdemokratai elgiasi garbin
gai, nes siūlo konstitucinį sprendimo 
būdą - pašalinti tą Vyriausybėę kuri 
nesilaiko pažadų. Seimo pirmininko 
pavaduotojas E.Bičkauskas sakė, kad 
Centro sąjunga nedalyvautų naujos 
Vyriausybės darbe, jei dabartinė būtų 
atstatydinta, nes negalėtų vykdyti 
LDDP diktuojamos politikos, kuri CS 
nepriimtina.

Erika Umbrasaitė

Anksčiau tokius topografinius Lie
tuvos žemėlapius leido tik karinės 
TSRS žinybos. TSRS beveik visi že
mėlapiai buvo įslaptinti. Viešai buvo 
skelbiami tik žemėlapiai, kurių mas
telis 1:1000 000.

Prieš dvejus metus jau išleistas 
administracinis Lietuvos žemėlapis, 
kurio mastelis 1:600 000. Jis buvo 
išspausdintas Rygoje.

Paskutinę sausio savaitę Lietuva 
ne tik susigūžusi laukė, kad praeitų 
blogi orai, bet ir įdėmiai stebėjo, kas 
dedasi pas artimiausius kaimynus. Juk 
įvykiai Baltarusijoje ar Rusijoje tiesio
giai liečia ir mus.

Sumišimą Baltarusijos valdžios 
sluoksniuose sukėlė dviejų Lietuvos 
komunistų M. Burokevičiaus ir J. Jer- 
malavičiaus išdavimas. Tiesa, Mins
kas tiesiogiai nekaltina Vilniaus kiši
musi į kitos šalies vidaus reikalus ar 
neteisėtais veiksmais prieš kaimynus. 
O tam nedaug reikėtų, nes su baltaru
siais santykiai ne šilku austi. Tarp Lie
tuvos ir Baltarusijos vis dar nėra geros 
kaimynystės sutarties, teberusena nuo 
Medininkų žudynių laikų kilęs nepa
sitikėjimas, opios pasienio problemos, 
retsykiais iš Minsko pasigirsta teritori
nių pretenzijų...

Tačiau dėl Lietuvos komunistų 
triukšmas kilo tik Baltarusijos vyriau
sybėje ir parlamente. Komunistų šali
ninkai aukščiausiojoje taryboje parei
kalavo, kad už tai kalti pareigūnai būtų 
nubausti. Damoklo kardas krito ant 
vidaus reikalų ministro Vladimiro Je- 
forovo ir saugumo viršininko Eduardo 

arkovskio. Sausio 19-ąją Baltarusijos 
parlamentas svarstė jų likimą, bet 
nieko nenusprendė. Po to V. Jegorovas 
prisiėmė atsakomybę už aplaidumą ir 
pareiškė atsistatydinąs. Ministrų tary
bos prezidiumas tam pritarė, bet rei
kėjo parlamento sprendimo.

Ir štai šią savaitę už uždarų durų 
svarstęs pasitikėjimą pareigūnais Bal
tarusijos parlamentas 195 balsais už ir 
31 prieš atleido vidaus reikalų minist
rą iš pareigų. Kartu su juo nepasiti
kėjimas buvo pareikštas (188 už ir 41 
prieš) KGB šefui E. Šarkovskiui. At
pirkimo ožiu turėjo tapti ir Baltarusi
jos generalinis prokuroras Vasilijus 
Šelodonovas, bet dėl nepasitikėjimo 
juo parlamente nesurinkta pakanka
mai balsų.

Apžvalgininkai iš viso to sujudimo 
Minske daro išvadą, kad ten atsirado

Vilniaus radijas užsieniui 
šiemet kalba ir kalbės

Praėjusiais metais Lietuvoje ir 
užsienyje, lietuvių gyvenamose vieto
se, buvo kilęs šioks toks triukšmas. 
Ne vienas laikraštis rašė, pagaliau ir 
patys Vilniaus radijo žurnalistai ne 
kartą savo klausytojams priminė, jog 
nuo 1994 metų sausio pirmos nutrau
kiamos Vilniaus radijo laidos lietuvių 
ir anglų kalbomis į Siaurės Ameriką 
trumposiomis bangomis. Kodėl? 
Trūksta pinigų, o paprasčiau - visai jų 
nėra. Radijo žurnalistų ir klausytojų 
pasipiktinimą išgirdo valdžios vyrai, 
net visu būriu atkumėję į Radijo ir te
levizijos rūmus. Patsai Prezidentas ir 
Ministras Pirmininkas prižadėjo, jog 
tų 50 milijonų dolerių (ar daugiau) su
krapštys, ir Vilniaus balsas nenutruks, 
perduodamas per vienintelį siųstuvą 
Krasnodare (Rusijos pietuose) dažniu 
7150 kHz. Vilniaus radijo užsieniui 
vyriausiasis redaktorius Audrius Brau
kyki aiškino:

- Mūsų padėtis dabar nei labai ge
ra, nei labai bloga. Mums lieka vienin
telis trumpabangis siųstuvas, kurio 
nuoma labai brangi ir vos ne kasdien 
brangstant visiškai mūsų nekontro
liuojama, todėl mes negalime reikšti 
priekaištų dėl to’, kas nepasiekiama. 
Šiandien mus geriau ar blogiau girdi 
Šiaurės Amerika, visa Rytų pakrantė - 
nuo Canados iki Floridos - vietos, kur 
didžiausios lietuvių kolonijos. Tiesa, 
gauname laiškų, jog ir Califomijoje 

gera proga atsikratyti nepageidauja
mais ministrais, tuo, ko gero, suintere
suotas pats premjeras Viačeslavas Ke- 
bičius. Kaimynų opozicijos jėgos bei 
jos deputatai neigiamai žiūri į šią 
kampaniją ir balsavime antradienį ne
dalyvavo. Bet ir jie, žinoma, norėtų, 
kad pajudėtų promaskvietiški prem
jero ir prezidento ramsčiai...

Nors aistros dėl Maskvos nesenų 
antibaltiškų pasisakymų pritilo, tačiau 
šią savaitę vėl išgirdome pamokančių 
kalbų, tiesa, netiesiogiai skirtų ’’arti
majam užsieniui“. Rusijos užsienio 
reikalų ministras Andrejus Kozyrevas 
Kirgizstano prezidentui Askarui Aka- 
jevui nuvežė Rusijos prezidento laiš
ką, kuriame Biškeko vadovas rodo
mas pavyzdžiu, kaip reikia spręsti ru
sakalbių problemą. A. Akajevas pa
reiškė iniciatyvą sukurti savo šalyje 
rusų tautybės gyventojams labai pa
lankias sąlygas. Pavyzdžiui, Biškeko 
universitete bus mokoma rusų kalba...

Apžvalgininkai B. Jelcino laišką 
vadina specialiai ’’artimajam užsie
niui“ skirtu akcentu: štai mokykitės, 
kaip reikia gerbti didžiąją tautą... Bet 
kartu jie pastebi: Maskvos pamokantis 
mostas sulauktas prieš pat referen
dumą Kirgiztane dėl pasitikėjimo 
prezidentu A. Akajevu, kuris savo 
ruožtu prašo iš Rusijos ekonominės 
pagalbos...

Štai ir visa išmintis. Ji telpa į pa
prastą logiką: didysis kaimynas tai 
grasinimais, tai neva nekaltais manev
rais reiškia savo pretenzijas į buvusias 
sovietines respublikas. Ir štai tuomet 
Rusijai labai nepatinka ją perspėjantys 
balsai. Pavyzdžiui, JAV valstybės 
sekretoriaus pavaduotojo Tedo Talbo- 
ko kvietimas Atstovų rūmuose, kad 
Rusija turėtų demonstruoti geros kai
mynystės ketinimus ’’artimajam užsie
niui“. Tuo labiau Maskvą erzina šio 
politiko priminimas, kad Rusija įsi
pareigojo savo kariuomenę išvesti iš 
Baltijos šalių dar Šiemet...

Česlovas Iškauskas

kartais mūsų laidos girdimos. Bet tai 
jau išimtis. Senais, kaip mėgstame sa
kyti, aukso laikais, mes transliuoda
vome penkiais dažniais - per siųstuvus 
Krasnodare (Rusijos pietuose), Niko
lajeve (Ukrainoje), Grigoriopolyje 
(Moldovoje), Petropavlovske (Kam
čiatkoje). Kad ir liūdna pripažinti, bet 
tasai atgimimo pavasaris, išjudinęs 
imperijos ledus, gerokai pakenkė ir 
mūsų ryšiams su pasauliu. Juk ne pa
slaptis, kad anais laikais niekas net ne
susimąstė, kiek iš esmės kainuoja 
valstybei vienas ar kitas radijo trum
pabangis siųstuvas.

Nuo 1988 metų pamažu ėmė trum
pėti, siaurėti siųstuvų tinklas. Dabar 
gal dveji metai liko tik šis vienintelis 
dažnis, jungiantis mus su tautiečiais, - 
vienas pusvalandis per parą trumpo
siomis bangomis kasdien, išskyrus sa
vaitgalius, kai transliuojama angliškai 
kalbantiems klausytojams. Negana to, 
kasdien prieš lietuviškas laidas skaito
mos trumpos žinios anglų kalba. Vil
niaus rūdijos užsieniui nenori prarasti 
savo klausytojų, kurie pasak ekspertų, 
nėra tipiški klausytojai, nes atsiliepia 
vos ne į kiekvieną išgirstą laidą.

Audrius Braukyla rodė pluoštus 
laiškų, leido paklausyti atsiųstų įrašų, 
kad parodytų, jog klausytojai guodžia
si dėl įvairių transliacijos trukdžių
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Vizitai Olandijoje ir Belgijoje Britanijos ministro atsakymas
Lietuvos Respublikos Prezidentas 

Algirdas Brazauskas sausio 26-27 
dienomis su oficialiu vizitu lankėsi 
Olandijoje (Nyderlandų karalystėje). 
Jį priėmė Nyderlandų karalienė Beat
rix. Pokalbis truko pusvalandį. A. Bra
zauskas karalienei padovanojo gintari
nę dėžutę. Lietuvos Prezidento garbei 
buvo surengti pietus. Įvyko derybos 
su ministru pirmininku F. M. Lubber- 
su. Lietuvos delegacija lankėsi parla
mente, susitiko su nuolatinių užsienio 
reikalų ir gynybos komisijų nariais.

Prezidentas patvirtino azartinių lošimų 
draudimą

Prezidentas A. Brazauskas prieš 
išvykdamas į Olandiją ir Belgiją 
sausio 25 d. pasirašė sausio 11-ąją 
Seimo priimtas Įmonės įstatymo 
pataisas, draudžiančias steigti lošimo 
namus ir rengti azartinius žaidimus.

Konstitucija numato, jog įstaty
mas įsigalioja po to, kai jį pasirašo 
Prezidentas. Finansų ministro pava
duotojas, Loši'mų komisijos pirmi
ninkas J. Aliukonis teigia, jog už
draudus lošimo namus Lietuvos biu
džetas neteks 10-12 mln. litų pajamų 
per metus.

Šiuo metu Vilniuje veikia vienin
telė tokia oficiali įstaiga - ’’Bingo“ 
salonas. Per du su puse mėnesio 
’’Bingo“ valstybei sumokėjo 80 tūkst. 
litų įvairių mokesčių. Salono direkto
rius A. Matulevičius prieš savaitę 
įvykusioje spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad, Prezidentui uždraudus 
lošimą, teks kreiptis į teismą, gal net 
tarptautinį. 49 proc. šios įmonės ka
pitalo turi viena Ispanijos firma.

Amerikos gamtosaugininkų dovana
Lietuvos aplinkos apsaugos de

partamente pradėjo veikti nauja, 
labai moderni kompiuterinė-pro- 
graminė sistema, pranešė ELTA. Du 
didelio pajėgumo kompiuterius ir 
kitus sudėtingus įrenginius jo tech
niniame centre sumontavo atvykusi 
iš JAV aplinkos apsaugos agentūros 
5-jo regiono administratoriaus Val
do Adamkaus vadovaujama grupė.

Spaudos konferencijoje Lietuvos 
aplinkos apsaugos departamento ge
neralinis direktorius E. Vėbra pra
nešė, kad JAV gamtosaugininkų 
dovanota kompiuterinė-programinė 
sistema kainuoja daugiau kaip 40 
tūkstančius JAV dolerių. Ši grei
taeigė amerikietiška technika per 

Padėjo suomiai
Vienintelei mūsų šalyse aerologi

jos stočiai, įsikūrusiai netoli Kauno, 
Noreikiškėse, į pagalbą atėjo garsi 
visame pasaulyje Suomijos firma 
’’Vaisala“. Šios firmos pagamintą 
kompaktišką kompiuterinę įrangą 
padovanojo Suomijos meteoro
logijos institutas, kurios 
pagalba aerologai greitai 
ir tiksliai fiksuos ir pa
teiks žinias apie įvairių 
atmosferos sluoksnių
temperatūrą, slėgį, oro 
drėgmę, vėjo kryptį ir jo 
greitį.

Du kartus per parą - 
vidurdienį ir vidurnaktį - 
iš stoties aikštelės van
denilio pripildytas balio
nas į aukštus atmosferos 
sluoksnius 25-30 kilo
metrų aukštyje iškels ra
diozondus, kurie užfik
suos ir perduos kompiu
teriui minimas žinias. 
’’Elektroninės smege
nys“ momentaliai jas 
analizuos, užrašys po
pieriuje, o Lietuvos ae
rologai pagal tarptau
tinius susitarimus siųs 
juos visų šalių hidrome
teorologinėms tarny
boms.

Remiantis šiais pra
nešimais prognozuojami 
galimi oro pasikeitimai, 
informuojami aviatoriai,

Pasirašyti dokumentai, kuriais siekia
ma plėtoti dviejų šalių bendradarbiavi
mą.

Sausio 27 d. Prezidentas A. Bra
zauskas atvyko į Belgijos sostinę 
Briuselį. Lietuvos delegacijoje taip pat 
yra užsienio reikalų ir krašto apsaugos 
ministrai P. Gylys ir L. Linkevičius. 
Vizito programoje - susitikimai 
NATO būstinėje su šios organizacijos 
vadovais, Lietuvos ir NATO bendra
darbiavimo ’’Partnerystė vardan tai
kos“ dokumento pasirašymas. ELI

Kiek anksčiau, sausio 20-ąją, Sei
mas svarstė Prezidento dekretą dėl 
LR valstybės pareigūnų ir tarnautojų 
turto bei pajamų deklaravimo laiki
nojo įstatymo. Prezidentas siūlė jį 
pataisyti, motyvuodamas tuo, kad 
reikalavimas deklaruoti turtą bei pa
jamas tik grupei asmenų pažeidžia 
Konstitucijoje įtvirtintą visų piliečių 
lygybės prieš įstatymą nuostatą. Sei
mo narių vardinio balsavimo rezulta
tai: už pakartotiną įstatymo priėmimą 
53, prieš 13, susilaikė 34. Tiek balsų 
neužteko, kad įstatymas būtų patvir
tintas antrą kartą ir įsigaliotų. LDDP 
frakcija, kaip prieš kelias dienas 
įvykusioje spaudos konferencijoje 
pranešė jos atstovai, artimiausiu metu 
Seimui pateiks įstatymo projektą, 
kuris įpareigotų deklaruoti turtą bei 
pajamas Seimo ir Vyriausybės na
rius. Tai, pasak jų, būtų pirmasis 
žingsnis, po kurio būtų galima galvo
ti ir apie įstatymą dėl visuotinio dek
laravimo. ELI 

trumpą laiką apdoros sukauptus 
didelius kiekius informacijos iš 
įvairių ekologijos sričių. Ji taip pat 
leis į bendrą informacijos vartojimo 
tinklą įjungti ir mūsų krašto perife
rines agentūras. Be to, atvežta daug 
mokomųjų aplinkosaugos progra
mų, kurių kopijas bus galima per
duoti Lietuvos universitetams bei 
kitoms mokymo įstaigoms.

V. Adamkus pasakė, kad tokia 
JAV aplinkos apsaugos agentūros 
techninė pagalba Lietuvos aplinkos 
apsaugos departamentui - jau prieš 
keletą metų prasidėjusio abiejų vals
tybių gamtosaugos darbuotojų ir 
mokslininkų bendradarbiavimo re
zultatas.

jūreiviai, kosmonautai - visi tie, 
kurių darbo sėkmė priklauso nuo 
atmosferos reiškinių.

’’Vaisalos“ įrengimai dirba tyliai, 
keliolika kartų mažiau sunaudoja 
elektros energijos, nekenksmingi 
juos aptarnaujantiems žmonėms.

Inžinierius Darius Mikalajūnas paleidžia 
naująjį zondą.

Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuotr.

”E.L “ Nr. 3 išspausdinome Baltų 
Tarybos kreipimąsi į Britanijos 
premjerą John Major dėl Lietuvos 
priėmimo į NATO ir padėties Rusi
joje. Gautas šis atsakymas:

Gerbiamas J. Alki,
Ačiū už Jūsų gruodžio 29 d. laiš

ką Ministrui pirmininkui, kuriame 
rašoma apie rinkimų Rusijoje įtaką 
Baltijos valstybėms. Aš rašau jums 
kaip Ministras, atsakingas už Baltijos 
šalis.

Paskutinės misterio Zirinovskio, 
Rusijos nacionalistinės Liberalų de
mokratų partijos vadovo, pastabos 
apie Baltijos valstybes kelia susirū
pinimą, bet mes neturėtume reaguoti 
pernelyg smarkiai. Rusija nepakeitė 
savo pagrindinio kurso. Liberalai de
mokratai naujame Rusijos parlamen
te sudaro tik mažąją dalį, ir pagyven
sim - pamatysim, kokios bus jų buvi
mo ten pasekmės. Kaip paaiškėjo iš 
ministro pirmininko pasisakymo 
Bendruomenių rūmuose, mes pripa
žinome Baltijos valstybių nepriklau
somybę ir tikimės, kad jų suverenu
mas bus gerbiamas.

Be to, mes politiškai rėmėme

SWTTOHOS BUENOS
LDDP pasilaidojo...

"Lietuvos aidas“ 01 22 redakcijos 
skiltyje publikuoja Vytauto Landsber
gio straipsnį "LDDP korupcijos lais
vė“, kuriame kritikuojamas Prezidento 
dekretas, grąžinęs į Seimą valstybės 
pareigūnų ir tarnautojų turto pajamų 
deklaravimo įstatymą.

’’LDDP politiškai pasilaidojo kar
tu su Prezidentu. Jiems teko apsi
spręsti, ar dar vaidinti kokią nors po
litinę jėgą su programa, su idėja apie 
valstybę ir žmones, ar atvirai pasisa
kyti: grobsim viską iki galo. Kadaise, 
svarstant privatizacijos įstatymo 
pasikeitimus, žemės grąžinimo su
stabdymus ir panašius dalykus, G. 
Vagnorius buvo pasakęs visai kairei 
pusei: jūs ramiai nemiegosiu kol vis
ko nesusigrobsit“. V. Landsbergis 
analizuodamas staipsnyje konkrečius 
Prezidento dekreto punktus pabrėžia, 
kad ’’gaila matyti Prezidentą, pavers
tą nomenklatūrinės biurokratijos šra
tinuku... Dabar tie patys ponai drau
gai visiškai pakeitė bures: pritarė vi
soms Prezidento dekreto demagogi
joms ir pagrindiniam teiginiui - įsta
tymas vėl valdininkų pajamų ir turto 
deklaravimo esąs blogas todėl, kad 
jame yra ’’esminių trūkumų“. Daž
niausias trūkumas buvo korupcijos, 
arba valstybinio vogimo, varžymas. 
Interesas aiškus“. Baigdamas Seimo 
opozicijos vadovas teigia, kad dabar 
LDDP yra ’’politinis lavonas“.

Pirmyn j šviesia ateitį
Optimistinį Gedimino Kirkilo straipsnį 
"Stabų griuvimas“ išspausdino ’Tie
sa“ 01 22.

Išvardijami LDDP vadovavimo 
laikotarpio pasiekimai, o dabartinė 
dešinioji opozicija piešiama kaip ko
kia tamsi praeities atgyvena. ’’Galė
čiau mūsų dešiniuosius užjausti - vie
nas po kito griūva jų rinkiminiai pro
pagandiniai bastionai. Svetima ka
riuomenė išvesta esant LDDP val
džiai, rinkos reforma vyksta, nenusi
suko nuo Lietuvos ir Vakarai. Gal 
greičiau priešingai - būtent 1993 m. 
pasirašytos kelios dešimtys tarpvals
tybinių, draugiškos kaimynystės, 
ekonominio bendradarbiavimo sutar
čių su Skandinavijos šalimis, Vokie
tija, kitomis valstybėmis... Apie eko
nomiką ir kalbėti neverta. Opozicija 
jau pamiršo savo ’’nuopelnus“ su
griaunant Lietuvos ūkį. Dabar ji išsi
juosusi ’’gina“ žemdirbius, darbinin
kus, mokytojus, gydytojus. Pasitai
kius progai opozicija paaiškina tau
tai, kad ’’stabdoma privatizacija“, o 
kitoje vietoje - kad vyksta ’’nomenk
latūrinė prichvatizacija“ ir t. t. Žo
džiu, kaip kam reikia, taip ir aiškina. 
Beveik kaip žinomas kaimynų parla

Baltijos valstybes nuo jų nepriklau
somybės 1991-aisiais rugpjūčio mėn., 
aktyviai padėjome joms stiprinti savo 
suverenumą praktiškais būdais, abi
pusiškai per Know How fondas ir 
daugiašalio bendradarbiavimo srityje, 
pavyzdžiui, per Europos Tarybos 
techninės pagalbos programą.

Mes sveikiname Rusijos karinių 
dalinių galutinį atitraukimą iš Lietu
vos pernai, ir toliau skatiname 
Rusijos vyriausybę susitarti dėl gre
ito ir visiško kariuomenės išvedimo 
iš Estijos ir Latvijos nepriklausomai 
nuo kitų klausimų. Tuo tarpu, de fak
to kariuomenės atitraukimas vyksta.

Kaip tapo aišku NATO vadovų 
aukščiausio lygio susitikime Briuse
lyje šią savaitę, NATO nėra uždara. 
Bet organizacijos išsiplėtimas yra 
sudėtingas klausimas, kurio reikšmę 
Sąjungininkai dar privalės kruopš
čiai apsvarstyti. Beje, NATO pra
dėjo ’’Partnerystę vardant taikos“, 
kuri garantuoja partneriams pasitari
mo su NATO teise, jeigu bus paste
bėta grėsmė partnerių suverenumui 
ir stabilumui, mainais už praktinį 
karinį bendradarbiavimą su Sąjungi- 

mento narys (Žirinovskis?.. - auto
rius).“ Straipsnyje pabrėžiama, kad 
kertinis rinkimų propagandos ark
liukas buvo LDDP lyginimas su LKP 
(TSKP), kalbos apie komunizmo 
atkūrimą. G. Kirkilas tai vadina ’’li
guista vaizduote“, esą tai, kad M. Bu
rokevičius ir J. Jermalavičius sugrą
žinti į Lietuvą būtent LDDP esant val
džioje, reiškia jog ’’griuvo dar vienas 
propagandinis bastionas apie tariamus 
LDDP ir M. Burokevičiaus partijos 
ryšius“.

’’KGB archyvas“
Taip vadinasi A. J. Starkausko publika
cija "Lietuvos aide“ 01 26, parengta 
pagal pranešimą konferencijoje "Ko
munizmo nusikaltimai ir Lietuvos reso- 
vietizacija“, įvykusioje praėjusį savait
galį Kaune ir Vilniuje.

’’Didžiąją archyvo dalį sudaro bau
džiamosios filtracinės ir spec, patikri
nimo bylos. Baudžiamųjų bylų tomų 
su bylomis palydovėmis - stebimo
siomis, turtinėmis, kalinio - yra apie 
200 000; teista apie 80 000 žmonių. 
Įvairių tyrinėtojų manoma, kad buvo 
teisti ir lageriuose bei kalėjimuose sė
dėjo apie 150-200 tūkstančių Lietuvos 
žmonių. Kaip'yra iš tikro? Dalies teis
tųjų žmonių bylų KGB archyve nėra. 
Ne visos bylos yra tų, kuriuos teisė 
karo tribunolas. Nėra dalies bylų tų 
žmonių, kurie be teismo 1944-1945 
metais buvo išvežti į lagerius (kiti, ne
sulaukę teismo, net ir žuvo). Dalis 
žmonių, nesugebėjus įrodyti jų ryšių 
su partizanais, buvo teisiami pagal kri
minalinius straipsnius - kad ir už py
liavų nemokėjimą. Mano nuomone, 
SSSR kalėjimuose ir lageriuose už po
litinius įsitikinimus galėjo sėdėti apie 
120-140 tūkstančių.

Antra pagal gausumą kategorija - 
40 000 - yra spec, patikrinimo bylos. 
Jos daugiausia vestos norintiems iš
vykti į užsienį: tikrindavo visą giminę, 
įskaitant senelius, kurių mirtys būdavo 
nustatomos kad ir iš kapų paminklų 
užrašų.

Trečioji gausi grupė - apie 30 000 
vad. filtracinės bylos. Jas sudarydavo 
žmonėms, kurie karo metu buvo atsi
dūrę užsienyje, daugiausia Vokietijo
je, ir savo noru ar prievarta grąžinti į 
Lietuvą, bet prieš tai laikyti vad. filtra
ciniuose lageriuose, kur buvo nustato
ma jų tapatybė. Dabar, kai VFR pra
dėjo mokėti išmokas už koncentraci
jos stovyklose būtą laiką ir už darbą 
Vokietijoje, šis fondas yra vertingas.

...Nemenką vertę turi kartotekos, 
ypač visų NKVD-KGB kadrinių dar
buotojų kartoteka - kadrų įskaitos la
pai. Yra gana įdomių kartotekų, pvz., 
tų nomenklatūrinių žmonių, kurių iš
vykų į užsienį KGB nekontroliavo. 
Rekordinio dydžio, tačiau neišlikusi,

Baltų Tarybai
ninkais, ypač taikos palaikymo sri
tyje. Partnerystė vardan taikos atvira 
visoms NATO tarybos valstybėms ir 
Europos Taikos ir bendradarbiavimo 
konferencijos šalims narėms, kurios 
nori ir gali įnešti indėlį į šią pro
gramą. Tai nereikš, kad šalys auto
matiškai taps NATO narėmis, bet 
bus galima nurodyti aktyviai daly
vaujančius partnerius pagal jų veiks
mus ir bendradarbiavimą, jų gali
mybes ir norą lygiai prisiimti narys
tės atsakomybę.

NATO viršūnų pareiškime aiškiai 
išdėstyta, kad ’’mes laukiame ir pri
tarsime NATO išsiplėtimui demokra
tinėse valstybėse Rytuose kaip evo
liucijos proceso daliai“. Visų Sąjun
gininkų sprendimų raktas yra porei
kis propaguoti saugumą ir stabilumą 
Europoje, o ne naujų divizijų kūri
mas ar sienų atstatymas. Sąjunginin
kai aiškiai išsakė mintį, kad narių 
tautų saugumas neatsiejamas nuo 
visų kitų Europos valstybių, ir kad jų 
saugumu NATO yra tiesiogiai suin
teresuota.

Douglas Hogg
Užsienio reikalų ministras

buvo OTO kartoteka, į kurią buvo 
įtraukta 570 000 žmonių, nors kartą 
parašiusių laišką į užsienį, kad ir į 
kaimyninę Lenkiją.“

Suvenyrai i§ Lietuvos
"Kaip pasveikinti draugą, kolegą už
sienyje? Parodyti dėmesį, dėkingu
mą? Kokią "brangenybę“, primenan
čią viešnagę Lietuvoje, įsigys svečias 
iš Amerikos, Vokietijos, Prancūzi
jos?..“ - klausiama Aistės Masionytės 
straipsnyje "Suvenyras iš Lietuvos“ 
savaitraštyje "Pirmadienis“ Nr. 3.

’Turbūt ’’kultūros vertybę“, o kad 
neišgabentų užsienin kokio šedevro, 
budriai saugo LR Kultūros paveldo 
inspekcija. Kviečiami įvairių sričių 
ekspertai, jie nustato tikrąją norimo 
išvežti daikto vertę. Pasitaiko, kad 
leidimo ’’eksportuoti“ neišduoda. 
Lietuvoje buvo lemta pasilikti ir 
puikioms sidabrinėms žvakidėms, ir 
modernaus stiliaus (XIX a. pab.-XX 
a. pr.) vazoms, ir senoms, ant perga
mento surašytoms žydų knygoms“. 
Nereikia leidimų norint išvežti šiuo
laikines knygas, išskyrus žodynus ir 
enciklopecijas, o šiaip jau 40 metų 
sulaukęs daiktas laikomas antikva
riniu. Straipsnyje stebimasi, kodėl 
leidimai reikalingi ’’kioskinėms“ iko
noms, kičiniams, tiražuotiems pa
veiksliukams. Jiems reikia tokių pat 
popierių, kaip ir originaliam rimtam 
darbui. ”Ir tautiečiai, ir užsieniečiai 
teigia, kad ’’suvenyrų“ išvežimo tvar
ka labai sudėtinga, varginanti. Gauti 
leidimą apsunkina tai, kad inspekcija 
neturi fotografo. Vertybių nuotraukas 
tenka darytis pačiam, jos kainuoja 
nepigiai“. Pabrėžiama, kad ’’dovanoti 
labai vertingą daiktą galima nebent iš 
begalinės meilės, mat susimokėti už 
leidimą ir pervežimą vargu ar atlygi
nimo užtektų...“

’’Nerami dvasia... ar 
sugrįš Lietuvon?“

V. Dubausko, kuris pagrobė iš "Vil
niaus banko“ ir privačių asmenų apie 
2 mln. USD ir veik metus slapstėsi 
nuo Interpolo, paskutines savaites 
slenka Lenkijos Ščecino vaivadijos 
kalėjime“ - rašoma Rūtos Grinevičiū
tės straipsnyje, išspausdintame "Res
publikoje“ 01 22.

’’Lenkijos generalinei prokura
tūrai buvo įteikti dokumentai, kurių 
reikia, kad Lenkijos teisėtvarkos ins
titucijos imtųsi veiksmų dėl V. Du
bausko ekstradicijos į Lietuvą“. Ta
čiau suimtajam dar teks pabūti Len
kijoje, nes, kaip kad rašoma, jis sulai
kytas trims mėnesiams. ’Tai antras 
šio lietuvio aferisto areštas Lenkijoje. 
Sausio 14 dieną jis su drauge Božena 
įkliuvo, mėgindami iš šios šalies iš
vežti kojinėse išslapstytus 200 tūkst. 
USD“. Dėl V. Dubausko išsiuntimo į 
Lietuvą turėtų būti apsispręsta per du 
mėnesius. V. Dimas
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Istorikų komisija įvertino 
Armijos krajovos veiklą Lietuvoje
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

1993 m. liepos 14 d. potvarkiu suda
ryta istorikų komisija (jos sudėtis kito 
iki pat spalio 6 d.) Armijos krajovos 
(AK) veiklai Lietuvoje 1942-1945 m. 
įvertinti neseniai įteikė Teisingumo 
ministerijai savo išvadas. Jose pabrėž
ta, jog Antrojo pasaulinio karo metais 
AK buvo Lenkijos emigracinei vy
riausybei Londone pavaldi partizaninė 
kariuomenė. AK, pretenduodama į 
naują Vilniaus, 1939 metais teisėtai 
grįžusio Lietuvai, atplėšimą nuo Lie
tuvos, veikė ir Rytų Lietuvoje, kuri 
buvo Lenkijos okupuota ir aneksuota 
1920-1922 m. (klastingo J. Pilsuds- 
kio-L. Želigovskio antpuolio metu, 
dar nenudžiūvus Suvalkų 1920 m. 
Lietuvos-Lenkijos sutarties rašalui - S. 
B.). Lenkijos emigracinė vyriausybė 
kėsinosi į Lietuvos teritorinį vientisu
mą, o šių kėslų įrankiu buvo Rytų 
Lietuvoje (Vilniaus krašte) veikę AK 
daliniai. Taigi jų vaidmuo Lietuvos te
ritorijoje buvo skirtingas negu etninėje 
Lenkijoje, kur AK didvyriškai kovojo 
su naciais.

Rytų Lietuvoje AK, siekdama mi
nėtų antilietuviškų tikslų ir kovodama 
su sovietiniais partizanais, nevengė 
bendradarbiavimo su nacių pareigū
nais, padarė nusikaltimų žmonišku
mui, terorizavo ir žudė gyventojus, 
daugiausia lietuvius. Išvadose taip pat 
konstatuota, jog lietuvių tautinio po
grindžio rezistentai ir lenkų AK atsto
vai bandė tartis, kad išvengtų susiprie
šinimo. Deja, derybos buvo nesėk
mingos, nes trukdė Vilniaus klausi
mas.

Norisi tikėtis, kad atsižvelgdamos į 
tas išvadas bei papildomas pažymas 
Lietuvos valstybinės instancijos galės 
šalinti 1942-1945 m. skaudulius, kurie 
trukdo Lietuvos-Lenkijos santykiams.

Komisijos darbas susilaukė Lietu
vos visuomenės kritikos, aštrokos dis
kusijos masinės informacijos priemo
nėse. Tokia buvo problemos politiza
vimo kaina, Armijos krajovos dalinių 
veiklos Lietuvos teritorijoje 1942- 
1945 metais įvertinimo klausimą nus
telbus AK veteranų klubo legalizavi
mo problema. Ją suaktualino Lenkijos 
premjerė H. Suchocka 1992-1993 m. 
per susitikimus su Lietuvos vyriausy
bės vadovais. 1993 m. rudenį Lenki
jos teismas reabilitavo Dubingių apy
linkėse lietuvių žudynėms 1944 me
tais vadovavusi AK brigados vadą Z. 
Szendzielarzą, o Vilniuje įvyko visuo
meninis AK teismas (apie tai rašė 
”EL“ 1993 m. Nr. 40 ir 41).

Galiausiai Lietuvos lenkų sąjungo
je veikiančio AK veteranų klubo tuo
metinis sekretorius ir istorikas J. Vol- 
konovskis (jaunas žmogus!) ’’Nasza 
gazeta“ laikraštyje (1993 11 23) pa

Jūrų muziejus - jūrinės kultūros centras
Klaipėdos jūrų muziejuje ir akva

riume kuriamas jūrinės kultūros cent
ras ’’Jūrinė Lietuva“.

Šios ne pelno siekiančios organiza
cijos steigėjai - Lietuvos jūrų laivinin
kystė, jūrų prekybos ir žvejybos uos
tai, transporto laivyno ir kitos uosta
miesčio įmonės bei įstaigos.

- Jūrinės kultūros centras, - pasakė 
Eltos korespondentui Jūrų muziejaus 
direktorius Aloyzas Každailis, - pir
miausia rūpinsis Lietuvos jūrine istori
ja, stengsis surinkti kiek įmanoma 
daugiau archyvinės medžiagos apie 
šimtmečius trukusį Klaipėdos uosto 
vystymąsi, iš Lietuvoje gyvenančių 
senų jūreivių ir lietuvių išeivijos as
meninių fondų sukaupti kuo daugiau

Naujo teatro gimtadienis
Savo pirmąjį spektaklį Akademi

niame dramos teatre vilniečiams pri
statė naujausias Lietuvoje Nepriklau
somo aktoriaus teatras. Debiutui jis 
pasirinko prieš šimtą metų gimusio 
žymaus lenkų rašytojo Jaroslavo Ivaš
kevičiaus kamerinę dramą "Kosmo
gonija“. Spektaklį pastatė estų akto
rius bei režisierius Mikas Mikiveris, o 
jo repeticijos vyko Taline ir Vilniuje. 

skelbė ’’sensaciją“, jog Lietuvos istori
kų komisija (pirmininkas M. Tamo
šiūnas) pritaria AK veteranų klubo 
Lietuvoje legalizacijai. Tai buvo ne
etiška ir netiksli informacija, nes klu
bo klausimą sprendžia valstybės teisi
nės institucijos, o istorikų uždavinys 
įvertinti Antrojo pasaulinio karo įvy
kius. Visuomenės susirūpinimas ko
misijos darbu buvo pagrįstas, tai padė
jo istorikams atsiriboti nuo kontrover
siško vadinamojo ’’patarimų bloko“ 
dabarties klausimais, tinkančio publi
cistiniam straipsniui, o ne išvadų do
kumentui.

Bet Lietuvos istorikų dar laukia 
didelis darbas tiriant AK istoriją Rytų 
Lietuvoje, nes dėl subjektyvių ir ob
jektyvių aplinkybių ši tema mūsų spe
cialistų dar mažai nagrinėta. Apie AK 
veiklą Rytų Lietuvoje daug darbų yra 
parašę lenkų istorikai, tačiau jie nema
to skirtumo tarp AK veiksmų, jų teisė
tumo Lietuvoje ir AK veiksmų etninė
se Lenkijos žemėse. Nedaro garbės 
anai pusei ir kai kurių jos istorikų tei
giniai, jog lietuviai Vilnių 1939 metais 
’’okupavo“ su TSRS pagalba, bei ten
dencingi istorinių faktų vertinimai. 
Tad su lenkų istorikais dar bus neleng
va diskusija. AK veiklos Vilniaus 
krašte įvertinimo skirtumus pavyktų 
sušvelninti, jeigu lenkų istorikai naujai 
pažvelgtų į 1920 m. įvykius, kurie 
supriešino lenkų ir lietuvių tautas, 
daug amžių veikusias išvien. O Ant
rojo pasaulinio karo metais Rytų Lie
tuvoje Armijos krajovos vykdytas 
lietuvių terorizavimas ir žudynės (tai 
galima pavadinti "etniniu valymu“) 
dar labiau aptemdė Žalgirio mūšio ir 
XIX a. sukilimų sąjungininkų santy
kius.

AK dalinių ir nacių okupacijos lai
kotarpio (1941-1944) objektyvesnė is
torija atsiskleis faktus analizuojant be 
išankstinio nusistatymo, panaudojant 
naują metodiką ir šaltinius, suvienodi
nus vartojamų sąvokų turinį. Reikėtų 
nedelsiant rinkti įvykių liudininkų ir 
amžininkų atsiminimus. Ypač jie 
svarbūs apie paskutiniąsias nacių oku
pacijos savaites ir priefrontės metą, 
kuomet suirutės sąlygomis daugelis 
įvykių, nusikaltimų ir žudynių 
nepateko į dokumentus. Tuomet kai 
kurie AK daliniai padarė nemažai 
nusikaltimų ir Vilniuje (Armijai krajo- 
vai puolant vokiečių kariuomenę 
mieste ir vėliau trumpai kartu su 
raudonarmiečiais AK būriams vyk
dant apsaugos funkcijas lenkų parti
zanų būreliai žudė lietuvius), ir krašto 
kaimuose bei viensėdžiuose. Jų įvardi
jimas reikalingas tiek istorikams, tiek 
juristams, būtų naudingas lietuvių- 
lenkų santykių depolitizavimui.

Stanislovas Buchaveckas

dokumentų, relikvijų. Juk pradžia tam 
padaryta - muziejuje saugoma nema
žai iš Vokietijos atgabentų mikrofil
mų, kitos istorinės medžiagos.

Vaikai jau pamėgo muziejuje ren
giamus konkursus "Piešiame jūrą“.

Čia taip pat galėtų burtis, rasti 
naujų temų, rengti savo kūrybos paro
das marinistai rašytojai, dailininkai, 
mano A. Každailis. Čia gausu medžia
gos mokslinėms konferencijoms, dis
kusijoms jūros tematika.

A. Každailio nuomone, jūrų mu
ziejus turėtų tapti viso krašto remiamu 
Lietuvos jūrinės kultūros centru. Su
mažėjus lankytojų iš rytų šalių, jis 
pasidarė per didele finansine našta 
Klaipėdai.

"Kosmogonijoje“ vaidina Nepri
klausomo aktoriaus teatro steigėjai - 
Eglė Gabrėnaitė, Nina Radaitytė, 
Algis Matulionis bei "Vaidilos“ teatro 
aktorius Saulius Siparis. Scenografiją 
sukūrė dailininkė Jūratė Paulėkaitė, 
muziką - kompozitorius Vidmantas 
Bartulis. Šį spektaklį turėtų pamatyti ir 
Kauno bei kitų Lietuvos miestų 
žiūrovai. ELTA

Ankstesniais metais nelabai prižiūrėti Giedraičių kapinėse palaidotų 
Lietuvos Respublikos 1918-1919-ųjų metų savanorių kapai šiandien 
gražiai sutvarkyti. Kapų rekonstrukcija apylinkei kainavo daugiau kaip 
13 tūkstančių litų.

Savanorių kapai Giedraičiuose.
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

’’Ryto“ draugija Švenčionėliuose
Švenčionėliai - jaunas Nalšios 

žemės miestelis, nusidriekęs Žei
menos upės vingyje. Jo išskirtinis 
privalumas - geležinkelio stotis. Ji 
padėjo atsirasti šiam apylinkių cent
rui, kažkada konkuravusiam su 
Švenčionimis. Čia savo metu nebu
vo- net bažnyčios. Iki 1905 m. 
Švenčionėliai buvo kaimas, turėjęs 
13 sodybų, jose gyveno per 80 gy
ventojų. Katalikų parapijos rei
kalais rūpinosi dekanas kun. Burba. 
Žymiai vėliau į Švenčionėlius buvo 
atkeltas kun. A. Jakavonis (1929- 
1934), vėliau žiauriai nukankintas 
Armijos Krajovos budelių. 1929 m. 
Švenčionėliuose jis pradėjo statyti 
mūrinę bažnyčią, ją užbaigė Bro
nius Laurinavičius tik 1959 m. Šiek 
tiek vėliau A. Jakavonis drauge su 
kun. K. Pukėnu pastatė Švenčionė
lių liaudies namus. Ši statyba, kaip 
rašo A. Patackas savo knygoje 
"Kunigas Ambaziejus Jakavonis“ 
(1993 m. Vilnius-Trakai), "buvo 
lenkų ir jų dvasinio vadovo arki
vyskupo JaĮbžykovskio "atpildas“ 
kun. Jakavoniui už tai, kad lietuviš
kai veiklai buvo sukurtas patogus, 
jaukus židinys“ (p.30).

Švenčionėliuose, kaip visame 
mūsų krašte, rūpesčių daug, o žmo
nių, pasiryžusių gaivinti savo tėviš
kės užguitą dvasią, nėra gausu. Tik 
vienas kitas šio krašto išeivis rodo 
gyvybės žymių tautinėje ir kultūri
nėje veikloje. Žmopių, kilusių iš 
Švenčionėlių bei jų apylinkių ir 
pasiryžusių atiduoti skolą tėviškei, 
turėtų būti žymiai daugiau. Visų 
mūsų laukia didelio darbo dirvonai. 
Veiklos pobūdis nėra visiems aiš
kus, jos rezultatai nėra akivaizdūs 
ir lengvai pastebimi, bet jie - mūsų 
tautos išlikimo ir egzistavimo ga
rantija. Suprasdami visuomeninės 
veiklos svarbą, dalis Švenčionėlių 
šviesuolių pernai atkūrė "Ryto“ 
draugiją. Draugijos pirmininku ta
po P. Slabada. Į valdybą išrinkti V. 
Lapėnienė, P. Slabada, Č. Songaila, 

L. Šapokienė. Draugiją kol kas su
daro 10 narių, jie yra pasiryžę tęsti 
šios prieškarinės organizacijos 
tradicijas. Jai priklauso D. Če
pulienė, J. Čepulienė, G. Jarmalytė, 
T. Panavaitė, V. Striužas, V. Si- 
niūtė.

Anksčiau gyvavusios "Ryto“ 
draugijos veikla buvo ženkli Lietu
vos gyvenime. Ji švietė ir auklėjo 
tautiečius "pagal Romos katalikų 
mokslą“, steigė ir rūpinosi pra
džios, amatų ir specialiosiomis 
mokyklomis. Organizavo suaugu
siųjų žmonių švietimo kursus, mo
kytojų seminarijas, skaityklas, mu
ziejus, rengė paskaitas, vakarus, 
jaunimo sueigas.

Veiklos pradžioje (1913 m.) 
draugijai rusų valdžia sudarė nema
ža kliūčių. Dar prieš Pirmąjį pasau
linį karą "Ryto“ draugija turėjo 40 
skyrių su beveik 2000 narių. Skyriai 
veikė Švenčionėliuose, Labanore, 
Palūšėje, Švenčionyse, Adutiškyje, 
Kaltanėnuose, Guntaunykuose, Mie
lagėnuose, Striūnaityje ir kt.

Kai lenkai 1919 m. kovo 19 d. 
okupavo Vilnių, pareikalavo "Ry
to“ draugijos perregistravimo. Jis 
užtruko ilgokai, nes buvo dažnai 
keičiamas draugijos statuto tekstas. 
Pataisytas draugijos statutas buvo 
patvirtintas tik 1928 m. rugpjūčio 6 
d. Pagal lenkų administracijos pa
tvirtintus įstatus pasikeitė "Ryto“ 
draugijos veikimo teritorija. Į ją pa
teko visos Lenkijos srityse. Draugi
ja įsigijo teisę plėtoti savo veiklą 
visose lietuvių gyvenamose vieto
vėse.

Dabar atsikūrusi Švenčionėlių 
"Ryto“ draugija pati renkasi savo 
veiklos barus ir jos formas. Jai 
pasirengusi padėti "Vilnijos“ drau
gija bei "Švenčionijos“ klubas Vil
niuje su savo skyriais Švintoje, Šu
tuose, Švenčionyse.

Nikodemas Juršėnas 
’’Švenčionijos“ klubo 
Vilniuje pirmininkas

Paskirta
I. Simonaitytės 

premija
Paskirta tradicinė Ievos Simo

naitytės literatūrinė premija. Ji 
bus įteikta poezijos knygos "Taip 
dūžta laikas" autorei kretingiškei 
Bronei Liniauskienei, pranešė 
ELTA.

Lėšomis I. Simonaitytės fon
dą parėmė firma "Klaipėdos ter
minalas“.

Kartskrūnoje 
stovės 

lietuvaitė
Lietuvos jūrų laivininkystės 

motorlaivis "Šauliai“ į Švedijos 
Ahuso uostą nugabeno klaipė
diečių dovaną bič'uliams - Karls- 
krūnos miesto gyventojams - 2,5 
metro aukščio skulptūrą. Ją iš 
ąžuolo išdrožė alytiškis tauto
dailininkas Vladas Krušna ir pa
vadino Birute, o švedai tikriau
siai įvardins lietuvaite, informa
vo ELTA.

Ši skulptūra atidengta Karls- 
krūnoje įvykusio forumo ”Lie- 
tuva-94“ dienomis.

Dailės 
muziejuje - 

I. Budrio 
akvarelės

Lietuvos dailės muziejuje Vil
niuje atidaryta jubiliejinė Igno 
Budrio akarelių paroda, skirta 
dailininko šešiasdešimtmečiui, 
pranešė ELTA.

Parodos autorius - vienas ži
nomiausių ir produktyviausių 
mūsų šalies akvarelistų, ilga
metis Lietuvos dailininkų sąjun
gos akvarelistų sekcijos pirmi
ninkas. I. Budrys yra surengęs 
per 20 personalinių parodų, jo 
darbų yra įsigiję Lietuvos, Latvi
jos, Rusijos, Ispanijos, JAV, 
Kanados, Prancūzijos muziejai ir 
galerijos, privatūs kolekcionie
riai.

Jubiliejinei parodai dailinin
kas atrinko charakteringiausius 
pastarojo dešimtmečio darbus. 
Eksponuojamos akvarelės iš cik
lų "Rekviem. Lietuva - Tu mano 
džiaugsmas ir skausmas“, "Vil
nius - šimtmečių miestas. Gotika, 
barokas, klasika“, "Lietuvių liau
dies legendos“. Lankytojai taip 
pat pamatys I. Budrio sukurtų 
portretų, peizažų, žanrinių kom
pozicijų.

I. Budrys, pamėgęs akvarelės 
techniką, visą gyvenimą, jo pa
ties žodžiais, bando pakeisti kla
sikinę akvarelės, kaip "pagalbi
nio“ meno, sampratą. Šio auto
riaus akvarelės - tikra tapyba: jos 
ekspresyvios, išraiškingos, jun
gia gilų turinį ir aukštą atlikimo 
techniką.
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Vasario 16-sios 
gimnazija

Lietuviškų knygų lentynas pratur
tino Vasario 16-sios gimnazijos leidi
nys ’’Lietuvių Vasario 16 gimnazijos 
metraštis“, pasirodęs 1993 m. pa
baigoje. Jame atsispindi lietuvių gim
nazijos Hiutenfelde gyvenimas ir 
veikla bei statistiniai daviniai, tad met
raštį galima pavadinti ir žiniaraščiu. 
Pateikiame žinių iš to leidinio.
Trumpa gimnazijos istorija

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje 
apie 66 tūkst. lietuvių pasitraukė į 
Vakarų Europą. Dauguma jų gyveno 
stovyklose. Čia jie išvystė didelę 
kultūrinę veiklą: leido lietuviškus 
laikraščius, knygas, steigė chorus, an
samblius, sporto klubus, mokyklas. 
Pinneberge buvo įkurtas Pabaltijiečių 
universitetas. 1947 m. Vakarų Vokie
tijoje veikė 26 lietuviškos gimnazijos, 
14 progimnazijų, 5 profesinės ir 112 
pradžios mokyklų.

Prasidėjus lietuvių emigracijai į 
JAV, Kanadą, Australiją bei kitas Eu
ropos valstybes, mokyklos viena po 
kitos užsidarė. Sumažėjus mokinių 
skaičiui, Vokietijos lietuvių bendruo
menės (LB) valdyba, kurios pirminin
ku tuo laiku buvo inž. Pranas Zunde, 
nutarė įsteigti vieną gimnaziją ir 
bendrabutį. 1950 m. Deipholzo karei
vinėse įvyko gimnazijos atidarymas. 
1951 m. vasario 16 d. švenčiant Lietu
vos nepriklausomybės dieną, jai buvo 
suteiktas Vasario 16-sios vardas, kuris 
ir nurodė gimnazijos tikslą.

Kai kareivines reikėjo grąžinti vo
kiečiams, 1953 m. Vokietijos LB nu
pirko Hiuttenfeldo pilį ir 5 ha parką. 
Šią vietą surado ir banko paskolą pa
rūpino tėvas Alf. Bernatonis OFM 
Cap.

Parkas ir pilis kainavo 150 tūkst. 
markių. Jos remontas, pritaikymas 
klasėms ir bendrabučiams bei dviejų 
barakų statyba (klasėms ir valgyklai) 
kainavo 180 tūkst. markių. Lietuviai 
per šešerius metus surinko 300 tūkst. 
markių.

1965 m. buvo pastatytas naujas 
klasių ir administracijos pastatas, kai
navęs 830 tūkst. markių. Pusę milijo
no davė Vokietijos vyriausybė, o liku
sią sumą suaukojo išeivijos lietuviai. 
Mokymo ir gyvenimo sąlygos gimna
zijoje buvo gerinamos ir toliau. 1972 
m. buvo pastatytas mergaičių ir 1987 
m. berniukų bendrabutis. Abu pastatai 
kainavo 4 mln. 260 tūkst. markių, ku

Abilitaciniam centrui Panevėžyje padeda ir 
Britanijos lietuviai

Ilgai senų medžių apsupty išdaužy
tais langais, išbraižytom sienom šei
mininkų laukė Algirdo gatvės daugia
aukščių namų kieme įsispraudęs bu
vęs 14-asis lopšelis darželis “Vilnius“. 
Trejus metus sparčiai besikeičiančios 
miesto valdžios svarstė, kam skirti 
strateginiu požiūriu patogų pastatą. 
Svarstė, nors 1991 m. rugpjūčio 15 d. 
jis buvo uždarytas remontui-rekon- 
strukcijai, po kurios buvo numatyta 
įkurti darželį vaikams su fizine nega
lia. Bet mūsų valdžios tuo ir unikalios, 
kad kiekviena naujoji numoja ranka į 
savo pirmtakės sprendimus. Buvusio 
darželio vedėja čirena Kuprienė, In
validų draugijos pirmininkė Rita Ma
linauskienė ir žodžiu, ir raštu prašė 
pastatą palikti gamtos nuskriaustiems 
vaikams. Tuo rūpinosi ir “Vilties“ 
bendrijos pirmininkė Laima Biržie- 
tienė. Pasisekė įrodyti, kad buvusiame 
14-ame darželyje turi įsikurti vaikų 
abilitacinis ugdymo centras.

Šiandien vėjų buveinė neatpažįsta
mai pakeitusi savo veidą. Nuobodus 
tipinis vaikų darželis virtęs pilaite su 
bokšteliais. Abilitaciniame centre bus 
buities kambarys, fizkultūros, muzi
kos salės, nedidelis, bet jaukus basei
nas. Pritaikytas vaikams invalidams 
centras, kaip sakė “Vilties“ bendrijos 
pirmininkė L. Biržietienė, bus pirma
sis Lietuvoje. Jis po savo stogu vienu 
metu galės priglausti 40 vaikų nuo 3- 
jų iki 18-os metų. Iš viso Panevėžyje 

rių 3,4 mln. markių skyrė vokiečių įs
taigos ir 860 tūkst. lietuvių išeivių 
aukos. 1984 m. pilyje kilo didelis 
gaisras. Sudegė mokyklos biblioteka, 
baldai, labai nukentėjo pastatas. Re
monto darbų sąmata siekė 7,2 mln. 
markių. Atnaujinimui Vokietijos vy
riausybė paskyrė 2 mln. 713 tūkst. 
markių, draudimo bendrovė išmokėjo 
3,677 mln. markių, Katalikų bažnyčia 
paaukojo 300 tūkst., 100 tūkst. pasko
lino bankas ir 410 tūkst. sudėjo dos
nūs išeivijos lietuviai.

1989 m. įvyko iškilmingas Renho- 
fo pilies atidarymas. Dabar čia yra įsi
kūrusi gimnazijos biblioteka, Vokieti
jos LB valdybos raštinė, salė, posė
džių kambariai, įrengti butai. Trečia
me pastato aukšte įrengta koplyčia.

Toliau metraštyje nušviečiamas 
gimnazijos gyvenimas, pirmiausia 
apibūdinta mokslo programa, atskirai 
nurodyta programa užsienio moki
niams, rašoma apie bendrabučių (mer
gaičių ir berniukų) gyvenimą bei tvar
ką, mokinių laisvalaikį, išvardinta net 
30 mokytojų, beveik 100 mokinių. Vi
sai teisingai metraščio autoriai rašo, 
kad toks didelis mokytojų skaičius yra 
pritaikytas prie Vokietijos mokslo ly
gio, nes gimnazijoje yra 9 klasių. Ji tu
ri ir mokinių iš užsienio, jie sudaro dvi 
klases. Vokiečių švietimo ministerija 
lietuvių gimnazijai yra skyrusi 14 mo
kytojų ir 3 bendrabučio auklėtojų eta
tus. Vokiečių gimnazijos mokytojo 
etatas yra 24 savaitinės pamokos, o 
lietuvių gimnazijoje 28 pamokos, nes 
mokytojai turi papildomų pamokų už
sienio mokiniams, moko Šokti, groti, 
vadovauja chorui ir orkestrui. Apie du 
trečdalius pamokų dėsto lietuviai mo
kytojai.

Žiniaraštyje, kaip veidrodyje, atsi
spindi mokinių laisvalaikis, skautų, 
ateitininkų veikla, Kaziuko mugės, iš
vykos, pasirodymai vokiečių rengi
niuose, Lietuvos aukštų pareigūnų ap
silankymai. Aprašymas papildomas 
gražiomis nuotraukomis.

Randame taip pat 1992 m. stam
besnių aukų sąrašą, duomenis apie rė
mėjų būrelių įnašus. Nors gimnazijos 
direktorius A. Šmitas Toronto “Tėviš
kės Žiburiuose“ nusiskundė, kad 
1993-1994 m. m. gimnazijoje nėra ne 
vieno Kanados lietuvio atstovo, tačiau 
savo finansine parama, proporcingai 
JAV lietuvių skaičiui, Klevo lapo 

gyvena 75 vaikai iki 16 metų su fizine 
ir psichine negalia. Centre vaikai bus 
mokomi ir gydomi pagal atskiras pro
gramas.

Iki centro atvykti reikalinga spe
ciali mašina, o jai nupirkti reikia 
pinigų. Daug pinigų. “Vilties“ bendri
jos sąskaitoje kol kas tik 10 tūkst. litų. 
Savaime suprantama, kad tokios su
mos neužtenka įsigyti transportui. Kol 
jo nėra, tol negalima pradėti darbo, 
mat, dauguma vaikų, kuriuos tėveliai 
pasiryžo leisti į tą centrą. - mažai ju
dantys, vadinasi, jiems reikalingas 
specialus transportas. Lengvosiomis 
mašinomis ne kiekvieną galima atvež
ti. Antra vertus, ne kiekviena šeima, 
deja, ir ją turi.

Abilitacinis centras jau kvepia 
dažais, pradėti montuoti virtuvės bal
dai, kitus netrukus parsigabens iš 
“Panevėžio baldų“ ir “Lyvio“ bend
rovių. Pastaroji baldus centrui parduos 
su nuolaida. Už kiekvieną, tegu ir 
menką dovaną, dėkingi centro ir “Vil
ties“ bendrijos vadovai, gamtos bei li
kimo nuskriaustų vaikų tėveliai. Su di
džiausia pagarba jie mini Švedijos, 
Vokietijos, Norvegijos žmones, pa
dovanojusius centrui specialią įrangą, 
stomatologinę aparatūrą, invalidų ve
žimėlį.

“Vilties“ bendrijos pirmininkė L. 
Biržietienė be jokio pavydo kalba apie 
vilniečius, kurie sostinės negalios pri
spaustiems vaikams ir suaugusiems

Gimnazijos direktorius A. Šmitas su 1993 metų abiturientais Diana 
Miuleryte ir Liudu Motekaičiu. L. Motekaitis į gimnaziją atvyko iš 
JAV prieš 5 metus, grojo orkestre, dainavo chore bei liaudies dainų 
būrelyje, vadovavo giedojimui per pamaldas. D. Miulerytė į Vokietiją 
atvyko prieš 3 metus iš Lietuvos. Ji buvo ateitininkų kuopos pir
mininkė, reiškėsi spaudoje bei religinėje veikloje ir piešime. Pernai 
birželio 25 d. per abiturientų išleistuves direktorius jiems įteikė bran
dos atestatus ir V. Natkevičiaus knygą apie dr. J. Grinių.

Nuotrauka ir tekstas iš ’’Lietuvių Vasario 16 gimnazijos metraščio 
1992/3“

kraštiečiai neatsilieka nuo Dėdės Ša
mo žemės. Čia reikėtų išskirti Kana
dos Hamiltono mielo bičiulio St. Da
liaus vedamą būrelį su 3014 dol., Ka
nados LB švietimo komisijos - 11129 
dol., Kanados Lietuvių Fondo - 8 
tūkst. dol., Hamiltono lietuvių banke
lio ’Talka“ auką - 5 tūkst. dol., Toron
to “Parama“ - 1200 dol., Kanados Pri
sikėlimo parapijos bankelio 2 tūkst. 
dolerių auka ir 1.1.

Gimnazijos pagrindinės pajamos:
1. Federalinė vyriausybės parama - 

1 mln. 375402 markės,
2. Hesseno vyriausybė -’210 tūkst 

markių.
3. Europos Bendrijos - 88200 

markių.
4. Vokietijos katalikų vyskupų 

parama - 71 tūkst. markių
5. Mokestis už mokslą - 311664 

markės.
6. Butų nuoma, mokestis už 

maistą, įvairių parengimų pajamos - 
45112 markių.

7. Egzaminų mokestis - 500 
markių.

8. Aukos - 113430 markių
Iš viso 2 mln. 237310 markių
Pasiskolinta iš banko 19697 

markių
Viso: 2 mln. 257008 markės.
Gimnazijos išlaidos
1. Algos 1426670,34 markės.

įkūrė ne tik abilitacinį, bet ir darbo te
rapijos centrą. Pastarąjį panevėžiečiai 
dar tik svajoja turėti. O vaikai taip 
greit auga! Jeigu vaikų iki 16 metų su 
psichine negalia Panevėžyje ir rajone 
buvo 150, tai suaugusiųjų vien mieste 
- 1981! Jie galėtų ir sugebėtų sau pel
nyti duoną, tik nėra kur jiems Pa
nevėžyje dirbti. Darbo centrą po savo 
stogu žada priimti specialioji mokyk
la, bet kaip sunku ir vėl būti prašytoju.

Zita Kukunailienė
ELR: Šio rašinio temą pasiūlė 

Londone gyvenantis Stasys Kasparas. 
Savo laiške ”EL“ jis parašė: “Britų- 
Lietuvių Pagalbos Fondas Vaikams 
Lietuvoje prisidės prie transporto ir ve
žimėlių invalidams vaikams nupirki
mo abilitaciniam centrui Panevėžyje, 
neskaitant smulkesniųjų reikmenų."

Kai rašinys jau buvo paruoštas 
spaudai, ”EL“ redakcija gavo žemiau 
skelbiamą laišką iš Panevėžio.

Lietuvių-Britų Pagalbos fondui 
vaikams Lietuvoje

Iš visos širdies dėkojame už Jūsų, 
gerieji žmonės, paaukotus 500 svarų 
sterlingų. Jie mums labai pagelbės 
įsigijant mikroautobusą vaikams su 
negalia vežioti.

Sušyla ir mūsų sužvarbusios širdys 
prie Jūsų žmogiškumo laužo.

Tepadeda Jums Dievas, gerieji 
žmonės!

Panevėžio m. bendrija "Viltis"

2. Šviesa, vanduo 29008,99 
markės.

3. Šildymas 24575,59 markės.
4. Pastatų ir sklypo priežiūra 

13237,24 markės.
5. Mokslo priemonės 11818,31 

markės.
Viso: 1540736,18 markės (metraš

tyje pateiktos ir įvairios kitos išlaidos - 
pašto, telefono, metraščio ir 1.1.)

Bendrabučio išlaidose didžiausią 
sumą sudaro algos, šildymas, maisto 
produktai, šildymas ir t. t. Viso 716 
272,12 markės.

Taigi iš viso gimnazijos ir bend
rabučio išlaidos 2257008,30 markės.

Šiemet Vasario 16-sios gimnazija 
savo 40-ją Hiutenfelde gyvavimo su
kaktį pažymės kartu su Lietuvos ne
priklausomybės minėjimu. Laukiama 
daug svečių iš Vokietijos, gimnazijos 
abiturientų, aukštų vokiečių pareigū
nų, kurie mielai aplanko didesnius 
lietuviškus renginius.

Kazys Baronas
Lietuvių Vasario 16 gimnazijos 

metraštis 1992/3. Leidėjas - Vasario 
16-sios gimnazija. 1993 m. metraštį 
paruošė Ona Siugždinienė, Marija 
Šmitienė, Audrius Šmitas. Viršelis 
dail. A. Krivicko. 66 puslapiai. Tira
žas nepažymėtas. Metraščio gavėjai 
atsilygina auka gimnazijai.

Nauja laivybos linija
Lietuvos jūrų laivininkystės 

motorlaivio “Šiauliai“ atvykimu į 
Pietų Švedijos Ohuso uostą ofi
cialiai atidaryta nuolatinė laivybos 
linija, jungianti Lietuvos ir Švedi
jos krantus.

”Ro-ro“ tipo - horizontalaus

DOVANOS IR PARAMA 
ARTIMIESIEMS LIETUVOJE
VAISTAI - pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje gami

namus vaistus. (Jei vaistų pavadinimas žinomas - receptai ne
reikalingi).

MAISTAS - praktiškas ir įvairus siuntinys Nr. 11. 2 I valgo
mosios alyvos, 2 sv. ryžių, 2 sv. makaronų, 1 indelis tirpstančios 
kavos, 4 sv. cukraus, 1 sv. sūrio, 1 dėž. saldainių, 1 dėž. sausai
nių, 2 sv. pupelių kavos, 2 sv. geriausios dešros arba salami, 4 
dėžutės konservuotos mėsos. Siuntinio kaina - £70.

RAŠOMOSIOS MAŠINĖLĖS - parduodame ir pristatome 
OPTIMA rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu - £160.

Rašomoji juostelė (cartridge) - £4.00.
Klaidų atitaisymo juostelės (cartridge) 2 - £4.00.
PINIGINĖS DOVANOS - pervedame pinigines dovanas tuo

jau gavus užsakymą. Pervedimo mokestis 3% plius pristaty
mo ir iškeitimo j pageidaujamą valiutą mokestis - £15.00

BALTIC STORES & Co.
Z. Juras & A. Juras,

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 
Tel.: 081-460 2592 Fax: 081-318 7643

Pagal ’’SOS“ 
signalą

Pradėjo veikti Klaipėdos jūrų uosto 
kapitono tarnybos koordinacinis gel
bėjimo centras.

Per pirmąsias savo veiklos dienas 
jis informavo laivo savininką apie 
užplaukusią ant seklumos Kuršių 
mariose, netoli Juodkrantės, Sovets
ko uoste įregistruotą baržą ir patarė, 
kaip organizuoti jos gelbėjimo dar
bus, dalyvavo operacijoje, pasparti
nusioje žmonių gelbėjimą iš dviejų 
avarijos ištiktų Rusijos laivų, padėjo 
kitais atvejais.

- Svarbiausias mūsų uždavinys - 
organizuoti, koordinuoti ir vadovauti 
gelbstint žmones iš nelaimės ištiktų 
laivų, padėti valyti jūrą nuo išsilieju
sios naftos, - pasakė jo vadovas, uosto 
kapitonas Nikolajus Severinčikas 
Eltos korespondentui A. Pipirui. - Lai
vų ir jų turto gelbėjimas priskiriamas 
komercinei veiklai, todėl ja pagal su
tartį su mūsų centru užsiims uždaroji 
akcinė bendrovė “Jūrų gelbėjimo tar
nyba“.

Šiuo metu Lietuvoje įregistruota 
maždaug 500 didesnių ir mažesnių 
laivų. Į Klaipėdos uostą kasmet su 
įvairiais kroviniais atplaukia apie 
3500 laivų, į tanklaivius per metus su
pilama apie 8 milijonus tonų naftos 
produktų. Palyginti siauroka - 98 kilo
metrų ilgio Lietuvos priekrantės zona 
- gana judri jūrų magistralė, o intensy
vus laivų eismas didina avarijų tiki
mybę. Todėl, pasak N. Severinčiko, 
pagal neseniai parengtą centro veiklos 
planą avarinių situacijų atvejais būtina 
sąveika su Juodkrantės ir Šventosios 
gelbėjimo postais, reikia aprūpinti 
juos greitaeigiais kateriais, galinčiais 
plaukioti ir nepalankiomis oro sąly
gomis. Turint patikimą centro ir šių 
postų ryšį, bus galima visą parą stebė
ti Lietuvos pakrantę.

Deja, techninės šio centro galimy
bės kol kas dar kuklios. Stinga specia
laus gelbėjimo laivo su sraigtasparniu, 
patikimų ryšio priemonių, prityrusių 
specialistų - gerai mokančių anglų 
kalbą kapitonų koordinatorių. Iki šiol 
nenustatytos Lietuvos gelbėjimo rajo
no ribos tarp Lietuvos, Latvijos ir Ka
liningrado srities, nėra dvišalių sutar
čių su Švedija, Latvija ir Rusija. Vie
nok ir esamomis sąlygomis centras 
stengiasi vykdyti tarptautinių konven
cijų reikalavimus, padeda avarijų iš
tiktiems žmonėms, stiprina ryšius su 
analogiškomis kaimynių valstybių 
tarnybomis.

krovimo - krovininis motorlaivis 
“Šiauliai“ į Ohusą per savaitę 
plauks du kartus.

Kai motorlaivis neturės krovinių 
į Švediją, jis plauks į Vokietijos 
Kylio arba Mukrano uostrus.

ELTA
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Vilniaus radijas
Atkelta iš 1 psl.

pagrįstai. Kai kurie klausytojai re
gistruoja kiekvienos dienos, kiekvie
nos valandos ar net minutės girdimu
mą. Ir suprantamas jų pasipiktinimas, 
girdi, tokius pinigus mokant, galima 
būtų pareikalauti ir garso kokybės. 
Mielieji, Jūs tikrai esate teisūs, saky
dami, jog pinigai dideli. Bet tie 50 
tūkstančių dolerių už Krasnodar© 
siųstuvo nuomą dar ne viskas. Reikia 
mokėti ir už radijo relinį ryšį nuo 
Vilniaus iki Maskvos ir nuo Maskvos 
iki Krasnodar©. Belieka tik apgai
lestauti, kad Grigoriopolio siųstuvas 
atsidūrė Padniestres tarybinėje respub
likoje. Kas dėl jo norės pyktis su 
Moldovos Respublika? Ukraina pa
skelbė esanti neutrali valstybė ir nesu
tiko toliau nuomoti svetimai valstybei 
radijo siųstuvą Nikolajeve. Švedija 
būtų gerokai arčiau, bet ir čia bet 
kokioms deryboms šiuo klausimu 
kliudo vienintelė kliūtis - neutralumas, 
tai reiškia neįsileisti į savo valstybę 
svetimų šalių radijo transliacijų.

Vilniaus radiją užsieniui, transliuo
jamą ne tik trumposiomis, bet ir vidu- 
riniosiomis bangomis, girdi Vakarų 
Europa - tai ir Vokietija, ir Austrija, ir 
Čekija, ir Italija, ir Skandinavijos ša
lys. Atsiliepia tų kraštų žmonės, dau
giausia vyresnio amžiaus - ne lietu
viai, bet jaučiantys šiokių tokių senti
mentų mūsų valstybei. Tiesa, dabar 
nebėra tokio karšto susidomėjimo, 
koks buvo 1988-1991 metais, kai kar
tais Vilniaus radijo žurnalistams iš už
sienio skambindavo net naktį. Tie me
tai gerokai pakėlė Vilniaus radijo už
sieniui redakcijos autoritetą. Tada

Neapsaugoti nuo 
Rusijos rublio

Šią savaitę Vilniuje lankėsi JAV 
Baltimorės universiteto taikomosios 
ekonomikos profesorius Steve H. 
Hanke. 1981-1982 m. jis buvo vyriau
siuoju ekonomistu prezidento R. Rea- 
gano ekonomikos patarėjų taryboje. 
Nuo 1990 m. dirbo asmeniniu Jugos
lavijos premjero pavaduotojo ekono
mikos patarėju. Beje, jo pasiūlymais 
rėmėsi Estijos vyriausybė, susiedama 
kronos kursą su Vokietijos marke.

Seime vykusioje spaudos konfe
rencijoje S. H. Hanke pasakojo apie 
valstybių, kuriose įkurtos valiutų tary
bos (VT), pasiekimus stabilizuojant 
nacionalines valiutas. Profesoriaus 
nuomone, iš trijų Baltijos šalių tik 
Estijos krona turi tvirtą pagrindą, 
Estijos centrinis bankas iš dalies 
atlieka VT funkcijas. Todėl ir užsienio 
investitoriai labiau renkasi šią vals
tybę. Anot profesoriaus S. H. Hanke, 
Rusijos vyriausybė vėl stengiasi šias 
šalis suburti į vieną ekonominę zoną 
ir taip atkurti buvusią sąjungą. Jau 
sugrįžo į rublio zoną Baltarusija ir 
Tadžikistanas.

Prof. S. H. Hanke mano, jog spren
džiant techninį lito susiejimo su kuria 
nors valiuta klausimą reikia atsižvelgti 
į šalies gyventojų norą, taip pat už 
kurią valiutą aktyviausiai prekiauja
ma (kol kas Lietuvoje pirmenybė tei
kiama doleriui - aut. past.). Svečio 
nuomone, mums reikėtų rinktis vieną 
valiutą, o ne jų krepšelį, nes nuolat 
keičiasi santykiniai valiutų dydžiai. 
Susiejus litą su kuria nors valiuta, į lit- 
o patikimumo įstatymą svarbu įrašyti, 
kokiomis sąlygomis gali būti pakeista 
bazinė valiuta.

1993 m. gruodžio 15 d. Lietuvos 
vyriausybė pritarė ’’Lito stabilumo 
įstatymo“ projektui. Jei šis projektas 
bus patvirtintas Parlamento, pasak S. 
H. Hanke, Lietuva turės VT sistemą, 
kuri apsaugos ją nuo rublio įtakos.

Erika Umbrasaitė
******
Lietuvos bankas pranešė, kad nuo 

š.m. sausio 20 d. į apyvartą išleisti 
1993 m. laidos 2 ir 20 litų banknotai. 
Jie yra apyvartoje kartu su anksčiau 
išleistais šio nominalo litais.

2 litų banknoto priekinėje pusėje 
yra M. Valančiaus portretas, o 20 litų 
- Maironio, kaip ir sename banknote.

užsieniui šiemet kalba ir kalbės
įvykis vijo įvykį, buvo labai smagu ir 
įdomu dirbti. Dabar lyg ir šioks toks 
merdėjimas, gal net atoslūgis. Po to, 
kai 1992 metų vasarą redakciją paliko 
penki darbuotojai, panorę dirbti sava
rankiškai, Vilniaus radijas iki šiol ne
atsigauna. Žinoma, nėra nepamaino
mų žmonių, bet patirtis, šiuo atveju at
sidavimas savo darbui lemia daug ką. 
Buvo laikai, kai prie radijo durų vos 
ne budėdavo galimi pretendentai į vie
ną ar kitą vietą. Dabar jau kuris laikas 
trūksta bene kelių redaktorių. Regis, 
busimiesiems žurnalistams geresnės 
galimybės praktikuotis nė nesugalvo
si. Deja, Vilniaus universiteto studen
tai yra kur kas pragmatiškesni. Vie
nintelis žemaitis iš Tauragės Arvydas 
Okas jau antri metai nuoširdžiai dar
buojasi anglų kalbos laidose. O kiti? 
Ateina, pasižiūri, dieną kitą paslankio- 
ja - darbas sunkus, atlyginimas men
kas, nėra ko prasidėti. O tie atlygini
mai iš tiesų nėra karališki - vidutiniš
kai 50 dolerių per mėnesį. Nors dirbti 
reikia tikrai daug. Pasak Audriaus 
Braukylos, kad užpildytum penkias 
minutes eterio, turi dirbti penkias va
landas. Čia nė vienas žodis nepasako
mas į eterį tiesiai. Ir ne todėl, kad kas 
nors tikrintų. Paprasčiausiai teksto 
reikia anglų kalba rengiantiems laidos 
redaktoriams. Jie neturi kada rengti 
originalių laidų.

Kas guodžia ir skatina dirbti - čia, 
ne kur kitur? Tikriausiai pastovumo 
jausmas. Ir nuolatinis ryšys, gyvas 
ryšys su žmogum. Kasdien vis nauji 
susitikimai, pažintys, išgyvenimai. Be 
abejo, Vilniaus radijo užsieniui redak
toriai puikiai suvokia, kad ne visada 
patenkina klausytojų visame pasaulyje

Audrių Ažubalį Lietuvoje daug 
kas atsimena ir žino kaip Nepriklau
somybę atkūrusios Aukščiausiosios 
Tarybos spaudos atstovą. Jį dažnai 
matydavome televizijos ekranuose 
per spaudos konferencijas šalia V. 
Landsbergio ir kitų valstybės vadovų 
bei užsienio svečių, jo pareiškimus 
cituodavo mūsų ir pasaulio spauda. 
A. Ažubalis neliko dirbti Seimo apa
rate, nes jo politinė orientacija ski
riasi nuo rinkimus laimėjusios 
LDDP. Be to, ir naujieji darbdaviai jo 
paslaugų Parlamente nepageidavo.

Gavęs iš banko kreditą Audrius 
Ažubalis rizikavo ir įsteigė firmą, tei
kiančią viešųjų ryšių arba, kitaip ta
riant, ryšių su visuomene paslaugas.

Vakaruose tai labai paplitęs biz
nis, žinomas kaip public relations 
(PR). Tuo užsiimančios kompanijos 
kliento užsakymu padeda jai sukurti 
gerą vardą.

Nesusikalbėjimas visuomenėje 
tarp įvairių grupių, partijų, biznierių, 
valdžios įstaigų nesugebėjimas pri
statyti savo socialinius, politinius 
projektus ir tapo akstinu įkurti Vil
niuje ryšių su visuomene konsultaci
nį centrą.

- Tai pirmoji tokio pobūdžio įstai
ga Lietuvoje. Ją pavadinome “Mul- 
tum creditum“ (visapusiškas pasitikė
jimas), - toliau kalbėjo Audrius Ažu
balis. - Mes didžiuojamės, kad pirmąjį 
rimtą užsakymą pernai gavome iš 
Lietuvos banko - sukurti ryšių su vi
suomene programą lito įvedimo lai
kotarpiu. Lietuvos bankas ir tuome
tinis jo vadovus Romualdas Visoka
vičius buvo pirmoji valstybinė insti
tucija, kuri prieš pradėdama reformą 
pagalvojo ir apie būtinybę ją tinkamai 
pristatyti visuomenei. Mes sudarėme 
sutartį pusmečiui ir numatėme, ką 
banko darbuotojai turi padaryti, kad 
Lietuvos piliečiai būtų plačiai infor
muoti apie naujus pinigus, kad būtų 
išvengta nereikalingos įtampos, 
gandų. Buvo priekaištų, kodėl tuo 
metu banko vadovai tiek daug orga
nizuoja spaudos konferencijų, kodėl 
kasdien bendrauja su žurnalistais, 
dažnai rodosi per televiziją ir t. t. O 
reikėtų tik dėkoti, kad ta reforma pra
ėjo skandžiai, nebuvo nesusipratimų.

Tai ir firmos ’’Multum creditum“ 
sėkmė, nors jos darbas liko užkuli

vilčių ir lūkesčių. Vieniems labai ma
lonu būna girdėti vieno diktoriaus 
balsą, kitam visai nepatinka anas bal
sas, trečias teiraujasi, kur dingo tas ar 
anas pranešėjas ir vis primena: duo
kite žinias skaityti vyrams. O kur tie 
vyrai šiandien? Gal per daug piktai 
bus pasakyta, bet daugumas nuėjo į 
Gariūnus. Ten jie per dieną uždirba 
tiek, kiek čia redaktorius per visą mė
nesį. Kitą vertus, radijo žurnalistika, 
kaip ir visas Lietuvos darbo gyveni
mas (net valdininkijos), labai mote- 
riškėja. Gal dėl to atsisveikindamas 
Audrius Braukyla prisiminė vienos 
prancūzų sociologės žodžius, jog 
Lietuvos, kaip ir daugelio kitų iš ko
munistinio jungo išsivadavusių kraštų, 
laukia tas pats likimas - visuotinis 
matriarchatas...

O kad nebūtų taip liūdnai užbaig
tas mano pasakojimas, priminsiu, jog 
Lietuvos radijas užsieniui (tada jis 
taip buvo vadinamas) pirmąsias lai
das pradėjo transliuoti 1946 metais. 
Tada buvusioje TSRS tokią teisę 
turėjo tik Maskva, Kijevas, Vilnius, 
Jerevanas ir Taškentas. Vėliau, ar ne 
1965 metais, slapta nuo Maskvos sa
vaitgaliais atsirado ir laidos iš Vil
niaus anglų kalba. Dabar vėl į angliš
kai kalbančią auditoriją laidų su
mažėja. Pasak Audriaus Braukylos, 
trūksta administracinės kultūros, 
regis, susirinktų suinteresuoti žmo
nės, aptartų, ką ir kaip daryti, gal ko
operuoti lėšas su kaimynais, gal 
paskelbti visuotinę rinkliavą... Argi 
maža galimybių, kad mus girdėtų 
pasaulis ir tautiečiai?

Salomėja Čičiškina

A. Ažubalis pradeda Lietuvoje naują biznį
siuose. Prezidentas smulkiai nepasa
kojo apie tai, kokias konkrečias idė
jas pateikė Lietuvos bankui jo firma 
ir kaip jos buvo įgyvendintos. Jo tei
gimu, ryšių su visuomene konsultaci
niam centrui svarbu - veiklos rezul
tatas. Be to, neetiška klientų atžvilgiu 
atskleisti smulkmenas, kaip visuome
nėje kuriama palanki nuomonė apie 
vieną ar kitą firmą, biznio projektą. 
A. Ažubalio firma kol kas nedidelė 
(trys žmonės), o užsakymų vis dau
giau. Pavyzdžiui, šiuo metu parengta 
ir įgyvendinama vieno iš Lietuvos 
komercinių bankų ryšių su visuome
ne programa. ’’Multum creditum“ 
centras padeda ją vykdyti kartu su 
banko reklamos specialistais. Tądien, 
kai lankėmės ’’Multum creditum“ 
centre Žvėryne, matėme vieną iš eks
premjerų, jis sakė, jog užsiima priva
čiu bizniu, nori pasikonsultuoti ryšių 
su visuomene klausimais.

- Gyvenimo patirtis rodo, jog jau ir 
Lietuvoje subrendo sąlygos bei bū 
tinybė, kad kiekvieno rimto socialinio 
ar ekonominio projekto sąmatoje būtų 
numatytos išlaidos, skirtos jo pristaty
mo visuomenei programai parengti 
bei įgyvendinti. Tai ypač aktualu da

Ryšių su visuomene konsultacinio centro ’’Multum creditum“ prezi
dentas Audrius Ažubalis.

Kęstučio Jankausko (ELTA) nuotr.

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.

baltiniame rinkos etape, kai visuo
menė su nepasitikėjimu sutinka įvai
rius socialinius, ekonominius ir politi
nius projektus. Vienas iš ryškių pa
vyzdžių - Liono vandenų kompanijos 
’’istorija“ Vilniuje. Nesiimdamas 
spręsti, kas šiuo atveju teisus, turiu pa
sakyti, kad prancūzai Lietuvoje pa
bandė eiti sovietiniu keliu, t. y. pasira
šė kontraktą su miesto valdžia, tinka
mai neišaiškinę projekto tikslingumo 
ir naudingumo sostinės visuomenei. 
Už tai buvo skaudžiai nubausti - dalis 
gyventojų ėmė abejoti šiuo sumany
mu, kilo triukšmas, keli savivaldybės 
deputatai net badavo. Firma sugaišo 
nemažai laiko, užsakymo iki šiol 
negavo. Public relations - tai ne vien 
spaudos galimybių panaudojimas, 
kaip daug kas gal įsivaizduoja. Labai 
svarbus tiesioginis bendravimas su 
didesnėmis ar mažesnėmis gyventojų 
grupėmis, veikimas per įvairias visuo
menines organizacijas. O būdų - šim
tai: tai gali būti viktorinos, karnavalai, 
labdaros pietūs ir pan. Be to, labai 
svarbu viską padaryti reikiamu laiku, 
numatyti galimas pasekmes. Geras pa
vyzdys - triukšmas dėl lošimo namų. 
Dabar valstybės kai kurių įstaigų tar

nautojai neriasi iš kailio aiškindami, 
kad nesąmonė juos drausti, bet, kaip 
sakoma, šaukštai po pietų, - kalbėjo 
A. Ažubalis.

Viešųjų ryšių specialistų, dirban
čių Vakarų pasaulio valstybinėse 
įstaigose, pirmaeilis uždavinys - sa
vos įstaigos darbą, sprendimus bei 
planus pateikti visuomenei kuo at
viriau, įtikinamiau bei išsamiau. Tam 
stengiamasi panaudoti ir kiekvieną 
sąlytį su žurnalistais.

- Amerikos ryšių su visuomene 
sąjunga išskiria 15 praktinių ryšių su 
visuomene sričių, - pasakojo A. Ažu
balis. - Aš manau, kad jų yra žymiai 
daugiau. Vakarų pasaulyje, kur ryšių 
su visuomene paslaugos yra pakan
kamai gerai išvystytos, kiekvienas 
toks padalinys specializuojasi tam 
tikroje srityje, t. y. jei firma speciali
zuojasi mokesčių mokėjimo ir jų 
panaudojimo problematikoje, tai ji 
tikrai nepradės reikštis viešojo mai
tinimo sferoje. Mums iki to dar toli.

Audrius Ažubalis 1990-siais pusę 
metų praleido Jungtinėse Valstybėse. 
Labai daug teko bendrauti su public 
relations kompanijų atstovais. Jis 
prisimena:

- Kur benueitum - į Fordo gamyk
lą, į banką ar į Baltuosius rūmus - pir
miausia sutinki tuos asmenis, kurie 
atsako už įstaigos ryšius su visuo
mene, užjos gero įvaizdžio kūrimą.

Beje, todėl jo iniciatyva buvusios 
Aukščiausiosios Tarybos informaci
jos ir analizės centre, kuriam A. Ažu
balis tuo metu vadovavo, pirmąkart 
ir buvo sukurta viešųjų ryšių grupė, 
jai iškeltas uždavinys populiarinti 
Parlamento veiklą ir Lietuvoje, ir 
užsienyje.

Tarpininkaujant Amerikoje gyve
nantiems pažįstamiems lietuviams 
pradėtas bendradarbiavimas su žino
ma PB srityje kompanija Bard 
Associates Philadelphia - ji atsiunčia 
"Multum creditum“ centrui Vilniuje 
metodinės literatūros, konsultuoja.. 
Deja, pasak A. Ažubalio, dar ne visus 
vakariečių pasiūlymus galima pri
taikyti. Todėl kol kas galima tik sva
joti būti priimtiems į tokio pobūdžio 
firmų tarptautinius susivienijimus. 
Pirmiausia teks šiuo bizniu pelnyti 
pripažinimą savame krašte.

Mindaugas Milieska
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Prancūzijoje turime daug bičiulių
Provansas rado kelią j Alytų

Kai Paryžiuje prancūzai sužino, 
kad antrus metus Rytų kalbų institute 
dirbantis vilnietis Laurynas Skūpas 
gerai moka provansalų kalbą, kad tos 
retos kalbos mokė studentus Vilniaus 
universitete, nustemba. Provansas 
(Provence) - istorinė sritis Prancūzijos 
pietryčiuose, prie Viduržemio jūros, 
pasak L. Skūpo, "kaip mūsų žemai
čiai“. Prieš daugelį metų tai buvusi net 
savarankiška karalystė (tiesa, gana ne
ilgai). Prie Prancūzijos buvo prijungta 
1481 metais, bet turėjo provincijos 
autonomiją. Paskutinis jos parlamento 
posėdis įvyko XVIII amžiuje. L. Skū
pas priminė, kad provansalų kalba nė
ra prancūzų kalbos dialektas. Mano
ma, jog literatūrinė provansalų kalba 
pradėjo formuotis X amžiuje. Seniau
sias išlikęs jos literatūrinis paminklas - 
XI amžiuje poemos “Boecijus“ frag
mentas (užrašytas apie 1100 metus). 
Tai dar gyva kalba, bet ja daugiausia 
bekalba senukai. Jie dar prisimena se
nelių ir prosenelių pasakojimus apie 
laikus, kai viešai buvo draudžiama 
šnekėti gimtąja kalba (išskyrus bažny
čią), už jos vartojimą mokinius kiš
davo į rūsį, keletą parų laikydavo su 
žiurkėmis, kad tik nekalbėtų provan- 
sališkai. Šiandien provansalų kalbos 
vėl mokoma krašto mokyklose, ja 
transliuojamos kai kurios vietinio 
radijo, televizijos laidos, yra net teat
ras, kuriame pastatoma spektaklių 
provansalų kalba, ja išleidžiama ka
lendorių, knygų, kartą per mėnesį pa
sirodo laikraščių, žurnalų. Supran
tama, viešpataujančios prancūzų kal
bos aplinkoje tie darbai ir jų rezultatai 
atrodo gana kukliai. Bet verti pagar
bos provansalai patriotai, kurie sten
giasi pratęsti savitos tautinės kultūros, 
senos kalbos gyvastį.

L. Skūpas gerai žinomas Provanse, 
ten yra ne kartą lankęsis. Jam nepa
mirštama kelionė po tą kraštą įvyko 
1990-ųjų pradžioje, kai pirmąkart ap
važiavo visus miestelius, perskaitė 
daug paskaitų apie Lietuvą. Ten Lau
rynas Skūpas sulaukė ir žinios apie 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą.

- Ir prancūzai, ir provansalai nuo
širdžiai mane sveikino, ta proga su- 
-rengtame baliuje sakė gražias kalbas, 
linkėjimų Lietuvai. Kai kurie provan
salai, mane pasivedę į šalį, tyliai aiš
kino, kad, girdi, bus tokia šventė ir 
Provanse, - pasakojo L. Skūpas, diplo
matiškai nutylėdamas, kad apie Pro
vanso savarankišką valstybės atkū
rimą galima tik romantiškai svajoti...

- Po metų vėl atvažiavau į Provan
są - suorganizavau pagyvenusių žmo
nių etnografinio ansamblio ’’Sadauja“ 
ir dailininko Gedimino Pranckūno 
kelionę. Vyko provansalų kultūros 
dienos, jose dalyvauti buvo pakviesti 
ir Lietuvos atstovai.

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

Nauja degalinė Rokiškyje

Vairuotojų patogumui Rokiškyje pradėjo veikti UAB "ALUO1- 
INFRA“ degalinė.

įrenginiai gauti iš Suomijos, o benzinas, dyzelinis kuras gauna
mas iš Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos. Tai patogu vairuoto
jams, vykstantiems iš Daugpilio į Šiaulius, Klaipėdą.

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotraukoje: naujoji degalinė.

Lauryno Skūpo dėka Provanso 
krašto žmonės surado kelią į Lietuvą. 
1992 metų vasarą iš ten buvo atvežtos 
pirmosios dvi mašinos labdaros - daug 
prancūzų kalbos vadovėlių ir grožinės 
literatūros, mokymo priemonių ir kt. 
Tai įteikta Alytaus 1-ajai vidurinei 
mokyklai, kur sustiprintas prancūzų 
kalbos mokymas. Alytaus ligoninei 
atvežta nemažai vaistų. Pasak L. Skū
po, Prancūzijoje jaučiama sentimentų 
Alytui, nes žinoma, kad čia XIX am
žiuje yra praėjęs Napoleonas, kad 
Antrojo pasaulinio karo metais čia 
narsiai kovėsi prancūzų lakūnų pulkas 
“Normandija-Nemunas“ (’’Norman- 
die-Niemen“). L. Skūpas tada lydėjo 
svečius iš Provanso, jie buvo priimti 
Lietuvos Raudonajame Kryžiuje.

Grįžę namo tie nuoširdūs žmonės 
įsteigė asociaciją “Lietuva-Provansas“ 
("Lituanie-Provence“), jai vadovauja 
Marie Therese Bressieux. Ta asociaci
ja žada padėti ir Kupiškio rajonui, kur 
mokyklose taip pat mokoma prancūzų 
kalbos. Beje, įdomi detalė, į kurią dė
mesį atkreipė L. Skūpas: minėtoje 
asociacijoje yra dvi autonomiškai vei
kiančios grupės, išreiškiančios skirtin
gų partijų interesus. Nors įvairių poli
tinių krypčių atstovai nori padėti Lie
tuvai. bet j ie niekada kartu neveža lab
daros. Buvo, kad vienu metu iš aso
ciacijos “Provansas-Lietuva“ sulaukė
me ir vadinamųjų dešiniųjų respubli
konų, ir kairiųjų. Jie vyko į skirtingas 
vietas ir neturėjo jokio noro sutikti 
vieni kitus.

Lietuvą žino daug kas
Laurynas Skūpas pokalbyje su 

”EL“ korespondentu minėjo ir dau
giau įvairių visuomeninių organizacijų 
Prancūzijoje, asmenų, kurie plėtoja 
ryšius su mūsų kraštu. Labai aktyvi 
grupė veikia Prancūzijos centre prie 
Sen Etjeno (Saint-Etienne), vadovauja 
madam Mireille Lukoševičius (jos vy
ras lietuvis). Glaudžiausi ryšiai palai
komi su Vilniaus 27-ąja vidurine mo
kykla, kur sustiprintas prancūzų kal
bos mokymas. “Teko ten palydėti an
samblį “Sadauja“ ir dailininką Gedi
miną Pranckūną“, - sako L. Skūpas. 
Moksleiviai iš 27-osios vidurinės 
mokyklos važiuoja ten, gyvena po 3 
savaites, lanko prancūzų vietinę mo
kyklą. Ojos atstovai, savo ruožtu, at
vyksta į Vilnių, eina į 27-ąją vidurinę. 
Jau yra draugaujančių šeimų iš dviejų 
šalių. Prancūzijoje organizuojamos 
fotoparodos apie Lietuvą, susitikimai 
sujos paskaitininkais.

Viena aktyviausių draugijų - ”E1- 
ząsas-Lietuva“ (“Alsace-Lituanie“), 
įsikūrusi Strasbūre (Strasbourg), jai 
vadovauja Philippe Edel. Ta organi
zacija sudaro išsamų veiklos kalen
dorių kiekvieniems metams, jame nu
mato, kada ir kokius surengs Lietuvos 

menininkų koncertus, parodas, paskai
tas ir kt. Ji irgi priima moksleivius iš 
Lietuvos, studentus, skatina šeimų 
bendravimą. Kalendoriuje pateikiami 
pavadinimai ir adresai įstaigų, organi
zacijų Prancūzijoje ir Lietuvoje, ku
rioms rūpi dviejų šalių ryšiai - tame 
sąraše ir Lietuvos ambasada Paryžiuje 
bei Prancūzijos ambasada Vilniuje, 
Prancūzijos lietuvių bendruomenė 
(prezidentas Ričardas Bačkis), Lietu
vos katalikų misija Prancūzijoje 
(Mission Catholique Lituanienne en 
France), vadovaujama J. Petrošiaus, 
asociacija “Prancūzija-Lietuva“ 
(Association France-Lituanie) - jos 
prezidentė Ugnė Karvelis ir kt. Jų or
ganizuojamų renginių čia neišvardin
sime -jų tikrai daug.

Anot L. Skūpo, apie Lietuvą Pran
cūzijoje girdėję daug kas. Jis pastebi, 
kad anksčiau apie mūsų kraštą dau
giau žinojo senoji karta - inteligentai, 
išsaugoję atmintyje Lietuvą iki 1940- 
ųjų. Penki dešimtmečiai sovietų impe
rijoje padarė savo - Lietuvos vardas 
buvo primirštas arba tapo visai neži
nomas jaunimui. L. Skūpas sakė, kad 
pasitaikė sutikti prancūzų, kurie nu
stebdavo sužinoję, kad lietuvių kalba 
nėra rusų kalbos dialektas. Mūsų kraš
tą pasauliui išgarsino pasiaukojanti 
lietuvių pastarųjų metų kova už laisvę, 
Sąjūdis, tautos stiprybė per tragiškuo
sius Sausio įvykius. Pastaruoju metu 
apie Lietuvą, kitas nepriklausomybę 
atgavusias Baltijos valstybes pasirodė 
pažintinių knygelių. Anot L. Skūpo, 
dėmesys Lietuvai prancūzų spaudoje 
lyg jūros bangavimas - kartais 2-3 mė
nesius neperskaitysi, per televiziją, ra
diją neišgirsi jokios žinutės, o kai, pa
vyzdžiui, viešėjo Popiežius - labai 
daug rašė, pasakojo. Pastaruoju metu 
nemažai kalbėta apie Baltijos kraštų 
siekimą įstoti į NATO. Pernai kai ku
riuose kalendoriuose dar buvo žemė
lapiai be naujų valstybių buvusios So
vietų Sąjungos teritorijoje. Į tai atkrei
pė dėmesį visuomenės veikėjai, spau
da, leidėjams išsakyta kritikos, vienas 
įtakingiausių šalies dienraščių “Mond“ 
(”Le Monde“) paskelbė naują žemė
lapį - ten pavaizduotos ir Baltijos vals
tybės, taip pat Baltarusija, Ukraina, 
Kazachstanas ir kt. “Šiemet nebeteko 
matyti kalendorių su senais žemėla
piais“, - sakė L. Skūpas. Jis minėjo, 
kad tekę skaityti prancūzų spaudoje ir 
pasišaipymų, kritiškų atsiliepimų apie 
mus. Televizija, radijas pasakojo, kad 
lietuviai energingai kovoja prieš rusi
fikacijos liekanas, tačiau jų vietą už
ima amerikonizmai ir anglicizmai. 
Sostinėje ir kituose miestuose įstaigų, 
firmų pavadinimuose daug nelietuviš
kų žodžių. Vienam prancūzų žurnalis
tui atrodė labai juokinga, kad buvęs 
“univermagas“ virto “šopu“ (shop). 
Kitas Prancūzijos radijo žurnalistas iro

nizavo pamatęs Vilniuje studentų ran
kose plakatus, skelbiančius, kad jų 
šventė vadinasi ispanišku žodžiu fiesta.

Netrūksta ir nusivylimų
- Turime būti labai atidūs, elgtis 

protingai, kad pasaulyje išgarsintas 
Lietuvos vardas nebūtų apjuodintas. 
Tai vienodai svarbu ir kai priimame 
svečius iš užsienio, ir kai patys ten iš
vykstame, - kalbėjo L. Skūpas.

Ne vienas prancūzas jam yra sa
kęs, jog nusivylę grįžo iš Lietuvos, 
nes pajuto tam tikrą piliečių abejingu
mą pasiūlymams investuoti kapitalą, 
kurti bendras įmones ar geresnei pa
žinčiai bent apsikeisti delegacijomis. 
Daugelis sumanymų taip ir lieka kal
bomis, jiems atsiranda daugybė biuro
kratinių kliūčių, kai mėgini pradėti 
juos įgyvendinti. L. Skūpas sakė ga
vęs laišką iš Provanso, kuriame pasa
kojama, kaip gabeno labdarą į Lietu
vą. Atvažiuojant problemų nebuvo, 
labai padėjo Lietuvos ambasados 
Prancūzijoje tarpininkavimo raštas, 
kad per sieną praleistų be eilės. Grįž
tant tuščiomis mašinomis atgal pasie
nyje Lietuvos pareigūnai reikalavę iš
pirkos mokesčio, net konkrečią sumą 
nurodę - 10 ar 15 dolerių, kad pakeltų 
šlagbaumą. Provansalai mokėti nesu
tikę, rodę dokumentą, jog atvežę pa
galbą Raudonajam Kryžiui, tačiau ne
va girtas Lietuvos pareigūnas jį nume
tė ant žemės, po to ilgai nepraleidęs jų 
mašinų. “Nežinau, ar verta apie tai 
pasakoti laikraštyje, bet tokie atsitiki
mai palieka labai slogų įspūdį užsie
niečiams, jiems praeina noras padėti 
mūsų kraštui“, - sakė L. Skūpas.

Vis daugiau turistinių grupių, pa
vienių asmenų iš Lietuvos atvyksta į 
Prancūziją. “Būna, kad jie apsijuokia, 
daro gėdą mūsų kraštui“, - kalbėjo L. 
Skūpas. Anot jo, Prancūzijos televizi
ja, radijas plačiai pasakojo apie vieną 
mūsų “turistų“ grupę, kuri tik atvykusi 
į Paryžių iškart vienoje centrinėje gat
vėje išsidėliojo ikrą, fotoaparatus. 
Greit prisistatė policija, uždėjo antran
kius “turistams“, juos palydėjo į nuo
vadą. Ten ne tik griežta tvarka, preky
ba leidžiama tik specialiose vietose, 
bet ir visuomenės nuomonė nepalanki 
tokiems “biznieriams“, nes parduotu
vėse yra visko, tik turėk pinigų. Lai
mei, sakė L. Skūpas, kad tokių atvejų 
nebuvo daug. Mat į Prancūziją kol kas 
atvažiuoja mažiau lietuvaičių nei, pa
vyzdžiui, į Vokietiją. Ten nemalonių 
istorijų daugiau.

Daug kas Prancūzijoje Lietuvą at
rado ir atranda per poetą Oskarą Mila
šių. Prieš kurį laiką išleista nauja dide
lė Aleksandros Šarbonje (Alexandra 
Charbonier) knyga apie jį kaip poetą. 
Ta pati autorė jau parašė knygą ir apie 
Oskarą Milašių kaip politiką, diplo
matų.

- Buvau autorės paprašytas susi
pažinti su tos knygos rankraščiu. Ma
no manymu, parašyta vykusiai. Daug 
padirbėta archyvuose, ypač Prancūzi
jos užsienio reikalų ministerijos ar
chyve. remtasi grynai dokumentine 
medžiaga. Kiek žinau, daugelio tų ar
chyvinių dokumentų Lietuvoje arba 
nebuvo iš viso, arba jie išvežti 1940- 
siais kur nors į Rusiją, gal žuvo karo 
ugnyje. 400 puslapių knygos pabaigo
je ne tik svarbiausiųjų panaudotų do
kumentų sąrašas, bet ir nemažai jų 
faksimilių. Manau, ta knyga būtų įdo
mi ne tiek literatūros tyrinėtojams, 
kiek istorijos specialistams. Bet nėra 
lengvąją išleisti.

Lietuvių bendruomenė
Pasak Lauryno Skūpo, Prancūzijos 

lietuvių bendruomenė (PLB) yra ak
tyvi, nes į ją atėjo daug naujų jaunų 
žmonių.

- Anksčiau, iki Nepriklausomybės 
atkūrimo, Paryžiuje lietuvių emi
grantų buvo gana mažai. Dabar čia su
tinku ne vieną savo buvusią studentę 
iš Vilniaus universiteto - jos ištekėjo 
už prancūzų, kai kurios neturi darbo, 
tad yra laiko užsiimti lietuviška veikla, 
- pasakojo L. Skūpas. - Be to, Paryžiu
je ir kituose Prancūzijos miestuose vis 
daugiau studijuoja mūsų jaunimo. An
tai čia mokosi keli studentai iš Muzi
kos akademijos - jie labai padeda, kai 
lietuviai susirenka į Mišias. Anksčiau 
nebuvo savo vargonininko, dabar yra 
kam ir pagroti, ir pagiedoti. Vilniaus 
universitetas yra pasirašęs bendradar
biavimo sutartį su Trečiuoju Liono 
universitetu, ten sutiksi lietuvaičių - 
busimųjų ekonomistų, menedžerių. 
Visi Lietuvos studentai, Prancūzijoje 
gyvenantys ir dirbantys lietuviai per
nai buvo susirinkę Paryžiuje į PLB 
organizuotą Vasario 16-osios ir Kovo 
11-osios minėjimą. Jis praėjo labai 
gražiai. Šiemet toks minėjimas kvie
čiamas kovo 5-ąją. Nedidelės Mišios 
paprastai būna prancūzų licėjaus 
Francs Bourgeois koplyčioje. Po jų - 
pietūs netoli esančioje valgykloje. 
Didieji lietuvių renginiai paprastai 
vyksta Italijos misijos nuomojamoje 
salėje. Italai padeda lietuviams Pary
žiuje. Kiekvieno mėnesio pirmąjį sek
madienį 12 vai. italų bažnyčioje vyks
ta lietuvių Mišios, jas aukoja mon
sinjoras Jonas Petrošius, jam padeda 
kunigas italas. Būna ne tik lietuvių, 
bet ir kitų bendruomenių atstovų. Po 
Mišių visi eina į misijos didelę salę, 
čia yra gera scena, vyksta visi iškil
mingi minėjimai.

Šių savaitę telefonu kalbėjomės su 
daktaru Laurynu Skūpu. Jis sakė iš
siuntęs ”EL“ laišką apie lietuvių 
bendruomenės Paryžiuje gyvenimo 
naujienas.

ELR

Šilutės audėjų 
medžiagos - Ispanijos 

ir Izraelio firmoms

Šviesių spalvų, madingo drobinio 
pynimo raštų audinius šių metų pra
džioje pradėjo austi artėjančiam pava
sario sezonui Šilutės audimo fabriko 
darbininkės, pranešė ELTA. Moterys 
dirba kruopščiai, griežtai laikosi tech
nologijos reikalavimų, nes puikiai su
vokia, kad šio gaminio užsakovai - Is
panijos ir Izraelio firmos, atsiskaityda- 
mos už pateiktą produkciją, nenumos 
ranka į jų kokybę. Šiemet jos išaus 
eksportui apie 300 tūkstančių metrų 
audinių - trečdalį įmonėje išleidžia
mos produkcijos.

Antri metai šilutiškės audėjos dirba 
Vakarų užsakovams. Tačiau, pasak 
įmonės direktoriaus Nikolajaus Naza- 
rovo, vien gerų norų ir pastangų per 
maža. Verpalai audiniams čia ruošia
mi iš australietiškos vilnos, įgyti du 
modernūs įrenginiai, gebantys verpalų 
vyniojimo metu be mazgų supinti siū
lų gijas, modernizuoti kai kurie kiti 
darbo procesai, dalis įrengimų sumon
tuota naujame ceche, statoma antroji 
jo dalis. Direktorius tiki, jog artimiau
siais metais pusė įmonėje išleidžiamų 
grynavilnių audinių tiks eksportuoti.
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Priimtas Saugumo 
departamento 

įstatymas
Seimas priėmė Lietuvos Respub

likos saugumo departamento įstaty
mą. Juo remiantis, pareigūnams bus 
suteikiami laipsniai, jie dėvės unifor
mas su skiriamaisiais ženklais. Saugu
mo departamento darbuotojams sutei
kiama teisė turėti, saugoti ir panaudoti 
tarnybinį šaunamąjį ginklą bei spe
cialias priemones. Šio departamento 
parlamentinę kontrolę vykdo Seimas.

’’Kauno diena“ paskelbė Saugumo 
tarnybos vadovo J. Jurgelio nuomonę, 
kad viena opiausių problemų - tai kad
rai: “Tik atstačius nepriklausomybę 
buvo pakviesta tarnybon nemažai 
žmonių iš buvusios KGB. tačiau galiu 
pasakyti, kad iš to meto, kai Lietuvos 
saugumui dar vadovavo M. Laurin
kus, teliko trys, ir tie ne iš pagrindinių. 
Ir vidutinis tarnybos darbuotojų stažas 
galbūt tėra vieneri ar pusantrų metų. 
Sunku susilaukti ir rezultato, kai žmo
nės keičiasi kaip šaltinio vanduo“.

"Balsavau prieš šio įstatymo pri
ėmimą, - "Kauno dienai“ pasakė Tė
vynės santaros seniūnas A. Kubilius. ■ 
Domėjausi analogiškų struktūrų darbu 
Vakaruose. Yra trijų tipų tarnybos - 
amerikietiško (Japonijoje, Pietų Korė
joje, Vokietijoje), britų tipo (parla
mentinėse valstybėse) ir KGB tipo, 
kuriame supinta į vieną vakarietiškos 
žvalgybos organizacija su slaptąja po
licija. Ir mūsų priimtajame įstatyme 
vyrauja slaptosios policijos funkcijos. 
Manau, kad mums reikėjo saugumo 
departamento su funkcija, kuri lig šiol 
neatliekama: sakykime, lig šiol neži
nome, kiek Rusijoje stovi atominių 
branduolinių raketų, atkreiptų Lietu
vos pusėn ir t. t., ir pan. Lakstyti ir 
gaudyti valstybės ar kitokius nusikal
tėlius - tai, mano manymu, ne šios ins
titucijos funkcijos: jai užtektų pasakyti 
- štai tie nusikaltėliai, o yra kitos tar
nybos, kurios turėtų juos sulaikyti. Įs
tatyme įteisinama iš esmės neteisinga 
saugumo tarnybos koncepcija“.

Sustabdytas mėsos ir 
jos gaminių importas

Lietuvos Respublikos vyriausiasis 
valstybinis veterinarijos inspektorius 
Kazimieras Lukauskas sausio 24 die
ną pranešė, kad laikinai sustabdomas 
mėsos ir jo gaminių importas iš Olan
dijos. Šis draudimas galios iki tol, kol 
nebus pateikta atitinkamų garantijų 
dėl mėsos kokybės.

Sportas
Dailusis čiuožimas

Kopenhagoje vykusiame Euro
pos dailiojo čiuožimo čempionate 
Lietuvos olimpiečiai Margarita Dro- 
biazgo ir Povilas Vanagas po prival
omosios programos dalijosi 10-11 
vietomis su Baltarusijos čiuožėjais 
T. Novka ir S. Gezoljanu. Baltarusių 
pora po laisvosios programos padidi
no savo pranašumą iki 1,6 taško. M. 
Drobiazgo ir P. Vanago trečiąjį pasi
rodymą Europos čempionatuose tei
sėjai įvertino 21,8 taško, Baltarusijos 
atstovus - 20,2 taško. Lietuvos šokė
jai, kaip ir prieš metus Europos 
čempionate Helsinkyje, užėmė 11- 
ąją vietą. Juos pranoko trys Rusijos 
poros bei Didžiosios Breitanijos, 
Suomijos, Prancūzijos, Ukrainos, 
Čekijos, Vokietijos ir Baltarusijos 
ledo šokių lyderiai.

Šis čempionatas buvo paskutinės 
didelės dailiojo čiuožimo meistrų 
varžybos prieš Lilehamerio žiemos 
olimpines žaidynes, prasidėsiančias 
vasario mėnesį.

Lilehameriui slidininkai 
ir biatlonininkai baigs 

ruoštis Slovakijos 
aukštikalnėse

Pasak Lietuvos slidinėjimo ir biat- 
lono federacijos viceprezidento Ro
mualdo Glazausko, nuo sausio ,15 d. 
iki vasario 1 d. abu geriausieji Lietu
vos slidininkai Vida Vencienė bei 
Ričardas Panavas treniruojasi aukšti
kalnėse Slovėnijoje. Pasibaigus biat- 
lono pasaulio taurės etapams Jab-

Pinnoji ’Volvo" firmos šiukšlių 
surinkimo mašina pasirodė Kauno 
miesto gatvėse. Ją "Švaros“ įmonei 
padovanojo Švedijos Vekšio mies
tas.

Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuotr.

Taip pat dėl kiaulių maro ligos epi- 
zootijos draudžiamas kiaulienos ir jos 
žalių gaminių importas iš Australijos, 
Belgijos, Bulgarijos, Kroatijos, Lenki
jos, Slovakijos, Slovėnijos ir Vokieti
jos valstybių. Uždrausta įvežti paukš
tieną dėl Niukaslio ligos išplitimo iš 
Belgijos ir Vokietijos. Neleidžiama 
įvežti ir Jungtinėse Amerikos Valstijo
se pagamintos paukštienos.

Dainius Ručinskas

Derybos dėl tranzito
Spaudoje paskelbtas BNS praneši

mas, kad sausio 26 d. Kaliningrade 
Lietuvos ir Rusijos derybininkams ne
pavyko bent kiek konkrečiau susitarti 
dėl Rusijos keleivių ir krovinių tranzi
to per Lietuvos teritoriją.

Šalims derybose vadovavo darbo 
grupės deryboms su NVS valstybėmis 
vadovas, specialiųjų misijų ambasado
rius V. Bulovas bei Kaliningrado sri
ties administracijos vadovo pirmasis 
pavaduotojas G. Čmychovas. Dviejų 
šalių ekspertų grupės parengė bendrą 
protokolą, kuriame patvirtintas Lietu
vos ketinimas savo teritorijoje atverti 
Rusijos tranzito "koridorių“. Jo sukū
rimo terminai neminimi, tačiau spėja
ma, kad “koridorius“ gali pradėti gy
vuoti šių metų pabaigoje.

Spaudos konferencijoje Kalinin
grade pranešta, kad nuo vasario 20 
dienos visi Rusijos keleiviniai trauki
niai, išskyrus du, važiuos per Lietuvą 
nestodami ir netikrinami pasienyje.

Vokietija
Sunkiai susirgęs 

kun. Fricas Skėrys
Jau beveik visus metus serga evan

gelikų kunigas Fr. Skėrys. Pernai jam 
padarė operaciją, vėl buvo pradėjęs 
dirbti, bet vasarą jo sveikata pablogė
jo. Rudenį ilgesnį laiką gulėjo ligoni
nėje Manheime. Po to grįžo porai 
mėnesių į namus, bet dabar vėl pagul
dytas į specialią ligoninę Heidelberge.

Kun. Fr. Skėrys yra 74 metų am
žiaus ir iki šiol aptarnavo Pietų Vokie
tijos lietuvius evangelikus. Taip pat jis 
dėstė evangelikams tikybą ir ėjo kape
liono pareigas Vasario 16-osios gim
nazijoje, kurioje jis mokytojavo nuo 
1955 metų. Evangelikų tikybos pamo
kos dabar bus perduotos vokiečiui teo
logui. Kun. Skėrys taip pat išsiuntinė- 
davo ir administruodavo evangelikų 
žurnalą "Svečias“ Vokietijoje, apskri
tai platino lietuvių evangelikų spaudą 
ir rašydavo į ją. Reikia tikėtis, kad jis 
greitai vėl pasveiks.

Pagrindinis Vasario 
16-osios minėjimas
Vokietijos lietuvių bendruomenės 

valdyba ruošia pagrindinį Nepriklau
somybės šventės minėjimą š. m. vasa
rio 19 d. 16.00 vai. Hiutenfeldo 
"Būrgerhaus“ (piliečių salėje). Šv. Mi
šias gimnazijos pilies salėje 14.30 vai. 
koncelebruos prel. Antanas Bunga su 
kitais lietuviais kunigais. Tuo pačiu 
laiku vyks evangelikų pamaldos Hiu
tenfeldo bažnyčioje, kurias laikys kun. 
Tamara Šmitienė. Minėjimo meninę 
programą atliks Vasario 16-osios gim
nazijos choras, orkestras ir šokių grupė.

Andrius Šmitas

Dėl įvažiavimo be vizų
URM darbuotojai patikslino 

"E.L.“ Nr. 4 išspausdintą žinutę "Įva
žiuos be vizų“. Lietuvos piliečiai be 
vizų gali keliauti į 22 valstybes: Estiją, 
Latviją, D. Britaniją, Daniją, Lenkiją, 
Čekiją, Slovakiją, Vengriją, Bulgari
ją, Singapūrą, Honkongą, Norvegiją, 
Kiniją (tik su diplomatiniais pasais), 
Rusiją, Baltarusiją, Moldovą, Azer
baidžaną, Gruziją, Armėniją, Kirgiz- 
starią, Tadžikistaną ir Turkmėnistaną.

”E.L.“ Nr. 4, 6 puslapyje, nuo
traukoje Danijos gynybos vadas 
generolas J. Lyng - kairėje (o ne 
dešinėje, kaip parašyta). Atsipra
šome skaitytojų.

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

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

PręnŲmęratą siusti;

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

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. įėjimas 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

lonice (Čekija) bei Antholce (Italija), 
prie jų prisijungė taip pat Lilehamerio 
žaidynėms besiruošiantys mūsų šalies 
biatlonininkai K. Strolienė ir G. Ja- 
sinskas.

Lietuvos futbolininkų 
varžovai

Anglijos čempiono "Manchester 
United“ klube buvo ištraukti 1996 
metų Europos futbolo pirmenybių at
rankos varžybų burtai. Paaiškėjo, su 
kuo gi Lietuvos rinktinė 1994-1995 
m. žais oficialias rungtynes. Lietuviai 
pateko ne į pačią lengviausią grupę - 
jų varžovai Italijos, Kroatijos, Ukrai
nos, Estijos ir Slovėnijos komandos. 
Italų futbolo rinktinė žinoma visame 
pasaulyje savo pajėgumu, triskart pa
saulio čempionai, komandoje yra ge
riausias pasaulio futbolininkas Bag
gio. Kitos rinktinės, kaip ir Lietuvos, 
yra turnyro debiutantės. Tačiau kroatų 
rinktinėje yra futbolininkų, rungty
niaujančių stipriausiuose Europos klu
buose (Bokšičius, Bobanas, Sukeris). 
Jei į Ukrainos komandą susirinks visi 
užsienyje rungtyniaujantys jos nariai, 
ji gali tapti stipriu priešininku. Nors 
UEFA priskyrė Slovėniją prie silp
niausių šalių, rinktinė yra pajėgi, kaip 
ir kitų buvusios Jugoslavijos respubli
kų futbolininkai. Kiek silpnesni Esti
jos futbolininkai.

Iki kovo 22 d. šalių atstovai turi su
sirinkti ir suderinti rungtynių tvarka
raštį. Atrankos turnyras vyks nuo šio 
rugsėjo iki kitų metų lapkričio. Nauja 
bus taškų skaičiavimo sistema: už per
galę komanda gaus 3 taškus, už lygią
sias - 1. Baigiamasis turnyras įvyks

1996 m. Anglijoje, Londono Vemb- 
lio stadione. Jame dalyvaus 16 nacio
nalinių rinktinių. [ baigiamąjį etapą 
pateks aštuonių grupių nugalėtojos, 
po jų - kitos šešios sėkmingiausiai at
rankos turnyre sužaidusios koman
dos, taip pat dar viena rinktinė iš 15- 
16 vietas atrankos varžybose užėmu
sių. Šešioliktoji - Anglijos rinktinė, 
turnyro šeimininkė, į finalą pateks be 
atrankos. Europos čempionams da
nams tokia privilegija nesuteikta, jie 
turės dalyvauti atrankos turnyre.

Lietuvos ministrai 
pralaimėjo latviams

Po Latvijoje Jūrmalos kurorte 
vykusio Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
ministrų pirmininkų vadovaujamų 
delegacijų susitikimo Buldurio že
mės ūkio vidurinės technikos mo
kyklos sporto salėje buvo surengtos 
Lietuvos ir Latvijos respublikų mi
nistrų kabinetų komandų krepšinio 
rungtynės. Kaip rašė dienraštis "Res
publika“, kviečiamus į aikštelę dailia 
sportine apranga apsirengusius Lietu
vos ministrus publika pasitiko gar
siais plojimais, "kokių mūsų ministrų 
kabinetui neteko girdėti“.

Geriausiai aikštelėje matėsi A. 
Šleževičius, aktyviai reiškėsi ir L. 
Linkevičius. P. Gylys, J. Veselka. 
Antrojo kėlinio viduryje už penkias 
pražangas aikštelę buvo priverstas pa
likti Latvijos premjeras V. Birkavas.

Rungtynės baigėsi 50:80 Latvijos 
vyriausybės komandos naudai, kurio
je buvo keletas jaunų, vikrių žaidėjų 
bei ilgametis VEF komandos lyderis 
V. Krištopanas.
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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.

1
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ROCHDALE TRAVEL 

CENTRE
-i

Eastern European Division

Pramogai ar bizniui 
Žemiausiomis kainomis skriskite 

j Rytų Europą.
Grupiniai skrydžiai (schedule flights) iš Londono 

ar Manchesterio į Vilnių ir atgal nuo £225.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis: 

EASTERN EUROPEAN TRAVEL 
66 Drake Street 

Rochdale 
Lancs.

OL16 1PA 
Tel 0706 868765
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nei leidėjai, nei redakcija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas. Vyr. redaktorius Vladas Dargis
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra. Nepanaudoti 

rankraščiai, jei iš anksto nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakcijos ir leidėjo nuomonę.

Lietuvių Kronika 
"EUROPOS LIETUVIS” SPAUSDINAMAS VILNIUJE

Šis "EL" Nr. 5 išsiųstas iš Vilniaus sausio 31 d.
"EL" redakcijos ir administracijos adresas pasilieka tas pats. Siųsdami "EL" 

prenumeratą pažymėkite:
"Europos lietuvio" administracijai, 2 Ladbroke Gardens, London, 

Wil 2PT.
Tel.: 071-727 2470 Faksas'. 071-792 8456

"EL" adresas Vilniuje: A. Strazdelio 1, Vilnius 2600, Lietuva-Lithuania.
Tel.: 010 370 2 622 466 Faksas: 010 370 2 614 984 SL 1436

Redaktorius Mindaugas Milieška

PADIDINTA ’’EUROPOS LIETUVIO“ 
PRENUMERATOS KAINA

Padidėjus pašto ir leidybos išlaidoms, nuo 1994 m. sausio 1 d. padidinta 
’’Europos lietuvio“ prenumeratos kaina:

AtA VIKTORAS 
BEMBL1AUSKAS

Metams: Pusei metų: SPORTO IR SOCIALINIO
Didžiojoje Britanijoje - £40 - £20 KLUBO FUTBOLAS
Vokietijoje - 100 DM - 50 DM
JAV - $60 - $30 Sausio 9 dieną Trečiosios divizi-
Lietuvoje - 190 Lt -95 Lt jos varžybose susitiko Cock Hotel
Visur kitur - £40 - £20 su Lithuanian Victoria ir sužaidė
IŠ Vilniaus į užsienį “Europos lietuvis“ siunčiamas oro paštu. lygiomis 1:1.

AUKOS SPAUDAI
J. Peciulionytė - 3 sv.
V. Vasaitis - 5 sv.
L. Ašmega - 5 sv.
M. Mozūras - 5 sv.
J. Bernotas - 5 sv.
J. Varaškevičius - 10 sv.
K. Bražinskas - 5 sv.
V. Žemaitis - 10 sv.
J. Masiulis - 20 sv.
J. Gipas - 5 sv.
S. Macuras - 10 sv.
P. Miliauskas - 5 sv.

UŽ aukas nuoširdžiai dėkojame.

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 - vasario 6 d., 1 i. 15 

vai.. Židinyje.
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.
Wolverhamptone - vasario 19 d., 

šeštadienį, 16 vai., Šv. Petre-Pauliuje.
Nottinghame - vasario 20 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Nottinghame - vasario 27 d.,

11.15 vai., Židinyje.

ETŲ VIS

LONDONE
BALTŲ TARYBOS 

DIDŽIOJOJE 
BRITANIJOJE 

POSĖDIS

Sausio 18 dieną Londone, Estų 
namuose, įvyko mėnesinis Baltų 
Tarybos Didžiojoje Britanijoje 
posėdis, jame dalyvavo visų trijų 
tautybių atstovai.

Daugiausia laiko praleista disku
tuojant apie pasiruošimą paminėti 
Gedulo ir Vilties dieną Londone.

Svarstyta dėl greitesnės komuni
kacijos tarp tarybą sudarančių na
rių, ypač kai reikia ką paruošti ypa
tingais atvejais britų valdžiai ir ki
tiems organams - institucijoms.

S. K.

LIETUVOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS PADĖKA

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
atstovybė Londone (Lithuanian 
Relief) gavo Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus draugijos vadovų sveiki
nimą iš Vilniaus, taip pat perduoti 
geriausi linkėjimai 1994 metais. 
’’Visuomet dėkingi už Jūsų paramą 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui, už 
tokį gražų vakarą Londone“, - rašo 
dr. J. Šapoka irdr. R. Budrys.

DBLS Centro skyrius paskyrė 
Raudonajam Kryžiui 50 svarų.

Lietuvos Raudonajam Kryžiui 
100 svarų paaukojo p. S. Neimantas, 
10 svarų paaukojo p. K. Tamošiūnas

Aukotojams nuoširdžiai dėko
jame.

Prašome visuomenės ir toliau 
remti Lietuvos Raudonąjį Kryžių.

Aukas prašome siųsti šiuo adresu:
Lithuanian Relief
2 Ladbroke Gardens
London Wil 2PT.
Jūsų aukos padeda Lietuvos pa

galbos reikalingiems tautiečiams.

L R. K. Valdyba

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

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS 
LIETUVOJE

Ankstesnė savaitė fondui buvo 
nepaprasta, per ją dideles aukas at
siuntė tokie asmenys:

2000 svarų - W. D. Meek - ang
las, gyvenantis St. Saviour's mieste 
Jersey saloje;

100 svarų - nuolatinis fondo rė
mėjas Jonas Liūdžius, Bromley, Kent;

10 svarų - VI. Andriulis, Kin- 
lochleven, Škotija.

150 svarų Mančesterio lietuvių 
klubo nariai parėmė fondą.

Fondo vadovybė reiškia labai di
delę padėką šiems nuoširdiems rė
mėjams už tokias dideles aukas.

Aukos visuomet laukiamos, ko
kios jos bebūtų - didelės ar mažos. 
Siųsti šiuo adresu:

British-Lithuanian Relief 
Fund For Cluldren In Lithuania, 
21 The Oval, 
London E2 9DT.

Užgavėnių blynų
VAKARAS LONDONE

Patiksliname, kad šis tradicinis 
renginys įvyks vasario 12 dieną (ne 
20, kaip buvo skelbta anksčiau), 
šeštadienį, Londono Sporto ir so
cialinio klubo patalpose, 3H5A 
Victoria Park Road, London E9. 
Visi londoniečiai kviečiami apsi
lankyti ir savame klube praleisti 
laiką savųjų tarpe.

Įėjimas veltui. Pradžia - 20 vai. 
(8 vai. vakaro).

Sausio 2 dieną Viktoras eidamas 
į sekmadienio 11 valandos pamal
das Švento Kazimiero šventovėje 
ant šaligatvio paslydo, virsdamas 
fatališkai susižalojo galvą. Nuvežtas 
greitosios pagalbos į Royal London 
ligoninę ten tuojau mirė.

Viktoras kilimo žemaitis, gimė 
1918 metais kovo 27 dieną Žarėnų 
miestelyje. Atliekant karinę prievo
lę Lietuvos kariuomenėje jį užklupo 
rusiškoji okupacija. Okupantams 
perorganizavus Lietuvos kariuome
nę į 29-tąją teritorinę diviziją jis jo
je sulaukė naujųjų okupantų - vo
kiečių. Vokiečiai performavo pagal 
savo tikslus tą diviziją ir Viktoras 
atsidūrė 15-me batalione, 2 kuopoje, 
buvo išsiųstas į vokiečių užfrontę 
sargybos reikalams. Karui einant 
prie galo vėl įvyko bataliono per
tvarkymas, teko vykti į Italijos fron
tą kovoti prieš anglus. Čia lietuviai 
perėjo pas britus ir įsijungė į 8-ąją 
britų armiją kariauti prieš vokie
čius.Viktorui teko dalyvauti gar
siuose mūšiuose prie Monte Cassi- 
no. Buvo apdovanotas 3 britų armi
jos medaliais.

Viktoras buvo nuoširdus, tylus 
žemaitis, veiklus lietuviškos bend
ruomenės narys. Kur tik atsirasdavo 
darbo, Viktoro rankos ir pagalba vi
suomet būdavo tenai. Be to, jis buvo 
vienas iš gerųjų Londono šachma
tininkų.

Laidotuvės įvyko sausio 17 die
ną. Po šv. Mišių Londono lietuvių 
Švento Kazimiero šventovėje palai
dotas City of London kapinėse. 
Gausiai dalyvavo Londono lietuviai. 
Laidotuvių pietūs įvyko Sporto ir 
Socialiniame klube, kuriuos parengė 
E. Senkuvienė ir H. Piščikienė.

Liko nuliūdusi žmona Eillen, 
dukra Kristina su vyru Ken ir du 
anūkai.

Viktorai, tegu Aukščiausiasis ta
ve priima amžinam poilsiui dangiš
kuose rūmuose.

ATSISVEIKINOME SU 
STASIU KARALEVIČIUM

1993 m. gruodžio 30 dieną 
Londone, St. Patricks katalikų ka
pinėse, Leytonstone, palaidotas 
Stasys Karalevičius.

Nors Stasys ir negyveno Lon
done, bet jis pageidavo būti palai
dotu šiose kapinėse lietuviams 
skirtoje dalyje. Šiose kapinėse jau 
yra palaidota šimtai Londono 
lietuvių.

Stasys gimė 1918 m. netoli 
Alytaus, dirbo žemės ūkyje iki 
1940 m. Nuo 1940 iki 1944 m. 
tarnavo Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenėje ir Lietuvių savisau
gos daliniuose.

Artėjant Rytų frontui į Lietuvą, 
Stasys pasitraukė į Vokietiją su 
viltimi, kad karui pasibaigus galės 
grįžti į savo tėviškę. Deja, likimo 
buvo lemta kitaip, dėl susidėjusių 
politinių aplinkybių Vidurio ir Ry
tų Europa pasiliko sovietų oku
pacijoje. Stasiui, kaip ir kitiems 
tūkstančiams tautiečių, sugrįžimas 
į savo kraštą tapo neįmanomu.

1947 m. Stasys Karalevičius iš 
Vokietijos atvyko į Angliją. Pra
džioje dirbo žemės ūkyje netoli 
Maidenhead, o nuo 1951 m. per
ėjo dirbti į baldų pramonę. Gy
veno Flackwell Heath stovykloje 
ir High Wycombe mieste.

Išėjęs į pensiją Stasys persikėlė 
į Lietuvių Sodybą ir gyveno ten, 
kol jo sveikata pablogėjo. Nuo
1992 m. pradžios jis gyveno sene
lių namuose. Liphook, Hamp
shire, o dar pablogėjus sveikatai 
buvo perkeltas į specialios prie
žiūros namus, Wenham Holt. Čia
1993 m. gruodžio 19-ąją ir mirė.

Stasys buvo dosnus lietuviš
kiems reikalams, aukojo Tautos 
Fondui, Vasario 16-osios gimnazi
jai Vokietijoje, rėmė lietuvišką 
spaudą Vakaruose, nepamiršo ir 
savo artimųjų Lietuvoje, kuriems 
nuolat ekonomiškai padėjo.

Nuo pat atvykimo į Angliją 
Stasys buvo Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos nariu ir visada 
paremdavo organizuotą lietuvišką 
veiklą Didžiojoje Britanijoje.

Prisiminsime Stasį kaip nuošir
dų sugyvenamą asmenį, tikrą lie
tuvį patriotą, kokiu jis pasiliko iki 
mirties.

Z. Juras

DERBY
Pranešame, kad š. m. vasario 

mėn. 27 d. (sekmadienį) DBLS 
Derby skyrius rengia Lietuvos Ne
priklausomybės šventės minėjimą.

Minėjimas įvyks Ukrainiečių 
klubo patalpose, 27 Charnwood 
Street, Derby, 2 vai. p. p. Paskaitą 
skaitys DBLS pirmininkas J. Alkis.

Po minėjimo įvyks skyriaus na
rių metinis surinkimas, kuriame bus 
renkama nauja skyriaus Valdyba, 
Revizijos komisija bei atstovas į 
metinį Sąjungos ir Lietuvių B-vės 
suvažiavimą.

Visus skyriaus narius, prijau
čiančius bei svečius maloniai kvie
čiame į minėjimą bei susirinkimą 
gausiai atsilankyti, kur bendrai at- 
švęsime mūsų Tautinę šventę bei 
aptarsime įvairius skyriaus ir lietu
viškuosius reikalus.

DBLS Derby skyriaus Valdyba

PASAULYJE
Rusijos kaimynai 

baiminasi
Bloga Rusijos ekonominė būklė, 

labai didelė infliacija ir žmonių 
skurdas - tai gera dirva liberalų- 
demokratų partijos vadui Žirinovs- 
kiui vesti savo propagandą prieš Jel
cino vyriausybę. O ji jau spėjo per
sitvarkyti Vakarams nepalankia 
linkme. Išėjo reformistai-monetaris- 
tai Gaidaras ir Fiodorovas, atėjo 
Gorbačiovo šalininkai Abalkinas ir 
Petrakovas, kurie, aišku, norės sulė
tinti ekonomines reformas, o kas 
mums svarbiausia - pakreipti ir už
sienio politikos kryptį. Jau ir anks
čiau išsilaisvinusios Baltijos ir kitos 
valstybės Rusijoje buvo vadinamos 
“artimu užsieniu“, kuriame Maskva 
norėtų šeimininkauti. Tokią nuomo
nę pareiškė ir tarsi Vakarams palan
kus užsienio reikalų ministras Kozy 
rėvas, jis pritarė rusų kariuomenės 
laikymui buvusiose sovietų respub
likose. Nuo jo neatsilieka ir minist
ras pirmininkas Černomyrdinas, 
jaučiąs, manoma, prezidento Jelcino 
visišką pritarimą. Ne be reikalo 
komentatoriai įspėja Vakarus, kad 
padėtis pasaulyje dabar yra daug 
pavojingesnė, ypač turint galvoje 
Rusijos karo vadų žinomus pa
reiškimus dėl būtinybės buvusias so
vietų respublikas grąžinti į Rusijos 
federaciją. Kariškiai siekia diktuoti 
sąlygas ir buvusiems satelitams, 
nenori, kad jie pasidarytų NATO 
nariais. Po praėjusių rinkimų, kai 
nacionalistai ir komunistai gavo 
palyginti daug balsų, vėl atgijo vil
tys tų, kurie nepatenkinti Sovietų 
Sąjungos žlugimu.

Bosnija ir Somalis 
tebekankina JTO

Už nepasisekimus Bosnijoje ir 
Somalyje yra kaltinamas ir JTO ge
neralinis sekretorius Boutros Ghall. 
Sakoma, kad jis neparodė užtenka
mai tvirtumo, todėl belgų ir prancūzų 
karo vadai Bosnijoje atsistatydino. 
Vis kalbama apie karinių pajėgų ati
traukimą iš to krašto, bet bijoma pa
likti gyventojus be jokios priežiūros. 
Nauju karo vadu Bosnijoje paskirtas 
anglas generolas Rosse. Tikimasi, 
kad jis JTO daliniuose įves discipliną 
ir pajėgs pasukti reikalus į gerąją pu
sę. Ten vyksta pilietinis karas, dau
giausia yra kaltinami Bosnijos serbai, 
kad norį užimti kuo daugiau teritori
jos savo naudai musulmonų sąskaita. 
O musulmonai vis dar tikisi atkariau
ti savo žemes, kurias dabar turi už
ėmę serbai ir chorvatai. Pagalbos pri
statymas gyventojams yra labai truk
domas, dažnai pakelyje labdaros 
siuntos patenka į plėšikų rankas. JTO 
kariai ginklus gali panaudoti tik savo 
pačių apsaugai, bet ne tvarkai įvesti. 
Todėl daug ginčijamasi, buvo grasi
nimų bombarduoti kaltuosius iš oro. 
Bet nieko iš to neišėjo, mat bijoma, 
kad toks bombardavimas gali sukelti 
pavojų ir JTO kariams.

Somalyje JTO kariai irgi ruošiasi 
pasitraukti, nes jų labai nekenčia. 
Partizanų vadas generolas Adidas, 
kurį anksčiau gaudė JTO, pagaliau 
pasirodė viešumoje ir yra laikomas 
herojumi. Jis pareikalavo, kad JTO 
kariai, esą išžudę 13 000 Somalio 
žmonių, paliktų kraštą.

Anglikonai bėga pas 
katalikus

Ne vien paprasti tikintieji, bet ku
nigai ir net vyskupai pradeda palikti 
Anglikonų bažnyčią ir pereiti į Ro
mos katalikų tikybą. Daugiausia to
dėl, kad anglikonai pakeitė įstatymą, 
leidžiantį priimti moteris į kunigus. 
Gana didelį įspūdį padarė Kento her
cogienės perėjimas į katalikybę. Ji 
sakė jau seniai galvojusi apie tokį žy
gį, moterų priėmimas į kunigus nebu
vo tokio jos sprendimo priežastis. 
Kai kur net ištisos parapijos ruošiasi 
keisti tikybą, jau pradedama kalbėti 
apie bažnyčių ir bažnytinio turto 
pasidalinimą.
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