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Sveikinimai žinomam Lietuvos diplomatui 
dr. Stasiui Antanui Bačkiui
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Ministras pirmininkas Adolfas Šleževičius sveikina Lietuvos diplomatijos veteraną dr. Stasį Antaną Bačkį.
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

Vasario 10 dieną premjeras Adol
fas Šleževičius aplankė žinomą Lie
tuvos Respublikos diplomatą, ilga
metį mūsų valstybės atstovą Prancū
zijoje ir Jungtinėse Amerikos Valsti
jose Stasį Antaną Bačkį.

Priminsime, kad S. A. Bačkis gi
mė Pantakonių kaime prie Joniškė
lio. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje, 
Paryžiuje. 1943 m. Paryžiaus teisių 
fakultete apgynė disertaciją doktora
to laipsniui gauti. Dirbo Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijoje, nuo 
1938 metų - Lietuvos pasiuntinybės 
pirmasis sekretorius, nuo 1943 m. 
iki 1960-ųjų - Lietuvos atstovas 
Prancūzijoje. Paryžiuje leido ir reda
gavo ’’Bulletin Lithuanien“. Nuo 
1960 m. buvo Lietuvos pasiunti
nybės Vašingtone patarėjas, 1977- 
1987 metais - Lietuvos atstovas 
JAV sostinėje. Nuo 1983 m. ėjo

Visi esame pašaukti ginti Lietuvos laisvę ir siekti jos gerovės
Jo Ekscelencijos dr. Stasio Antano Bačkio žodis ”EL“ skaitytojams

Esu labai dėkingas "Europos 
lietuviui“ už malonius sveikinimus 
ir linkėjimus mano 89 metų sukak
ties proga. Labai įvertinu "Europos 
lietuvį“ už teiktą mano žmonai ir 
man atodairą prisimenant mūsų 
veiklą 1940-1991 metais Lietuvos 
laisvės bylos reikalais, kada atsira
dome 1993 m. Vilniuje po 55 metų 
gyvenimo Paryžiuje ir Vašingtone 
bei po 71 metų mano tarnybos Už
sienio reikalų ministerijoje.

Apie savo išgyvenimus tėvynėje 
nuo 1993 m. balandžio 27 d. tiek ga
lėčiau pridurti, kad neberadome čia 
draugų, kuriuos turėjome būdami 
Kaune 1930-1938 metais. Vieni jų 
mirė, o kiti buvo ištremti Sibiran ar 
nužudyti Lietuvoje. Atradome kelis 
vienminčius tarp buvusių rezistentų 
bei politinių kalinių. Dėl silpnos 
sveikatos ir amžiaus nebepajėgiame 
dalyvauti renginiuose įvairiomis 
temomis, tad daugiausia gyvename 
informacijomis, kurias patiriame iš 
spaudos, radijo ar televizijos. Jaut
riai pergyvename ginčus lietuvių 
visuomenėje, stoką pagarbos vieno 
kitam, nebekalbant apie daugelio 
lietuvių sunkų gyvenimą.

Lietuvos diplomatijos šefo pareigas. 
1989 metais su žmona Ona Galvy- 
daite Bačkiene vėl apsigyveno Pary
žiuje, iš kur 1993-aisiais jie atvyko į 
Vilnių, čia dabar ir gyvena.

Eltos pranešimu, susitikimo metu 
kalbėta apie Lietuvos istorijos ir 
šiandienos problemas, demokratijos 
pagrindų kūrimą. S. A. Bačkiui ke
lia nerimą kai kurių JAV politikų 
nenoras dabar paremti Lietuvos sto
jimą į NATO, todėl jis pasiūlė su
aktyvinti Lietuvos diplomatinių at
stovų veiklą propaguojant šią idėją. 
Kongreso nariams įtakos galėtų 
turėti ir jų apygardose gyvenantys 
lietuviai rinkėjai.

Diplomatijos veteranas, dirbęs 
Lietuvos užsienio politikos tarnybo
je nuo 1930 metų, komentavo da
bartinius Vyriausybės ir opozicijos 
santykius, patardamas visiems būti

Kartais pagalvojame, kad gal 
būtų labai gerai prisiminti Lietuvos 
diplomatinės tarnybos veiklą Lietu
vos okupacijos metais, kada jos 
darbuotojai laikėsi didelės diskreci- 
jos ir siekė kaip geriau ginti Lietu
vos bylos reikalą, ginti jos bei lie
tuvių teises ir interesus. Asmeniš
kai galiu tiek pasakyti, kad kalnų 
nenuverčiau, bet visuomet siekiau 
glaudaus bendradarbiavimo su lie
tuvių veiksniais - Lietuvių Bend
ruomene, AL Taryba, VLIK'u, Lie
tuvos Laisvės komitetu bei kole
gomis latviais ir estais. Savo kal
bose, kurias tekdavo pasakyti Vasa
rio 16-osios proga lietuvių sam
būriuose JAV, Kanadoje ar Prancū
zijoje, nuolatos kartodavau, kad 
mes giname ne paprastą reikalą, bet 
Lietuvos laisvės ir likimo bylą, kad 
turime įprasti išvien kartu veikti, 
nes bylą galime laimėti tik visi ryž
tingai veikdami, kad visados turime 
budėti, o Lietuvai visi esame reika
lingi, nes visi esame pašaukti Lie
tuvos laisvę ginti bei siekti jos ge
rovės.

Užsienio lietuvių ir krašto lietu
vių santykių reikalu visuomet prisi

kantriais, įveikiant neišvengiamus 
ekonominius sunkumus, mažinant 
visuomenės dirbtinį skaldymą bei 
kiršinimą.

A. Šleževičius pasveikino S. A. 
Bačkį 89-ojo gimtadienio proga, pa
linkėjo jam sveikatos ir energijos.

******
Dr. Stasį Antaną Bačkį namuose 

Vilniuje aplankė ir gražios sukakties 
proga pasveikino ”EL“ vyriausiasis 
redaktorius VI. Dargis bei korespon
dentė E. Umbrasaitė. ’’Europos lie
tuvio“ kolektyvo ir skaitytojų vardu 
sukaktuvininkui palinkėta sveikatos, 
ištvermės, daug saulėtų dienų.

Dr. S. A. Bačkis perdavė straips
nį, parašytą specialiai ”EL“ Vasario 
16-osios proga, kurį žemiau spaus
diname. Beje, dr. S. A. Bačkis yra 
ilgametis ”EL“ skaitytojas.

ELI

menu Juozo Lukšos, gerai žinomo 
partizano, žodžius: "Krašte galvų 
yra, mes žinome kas, kaip ir kada 
reikia daryti. Pamokymų mums ne
reikia. Krašte mes laukiame iš laisvų 
lietuvių paramos ir pagalbos“. Lie
tuvių solidarumo bei sugyvenimo 
reikalu prisimenu Dr. K. Griniaus 
mestą šūkį "Paskelbkime viens ki
tam amnestiją“.

Minint Vasario 16 dienos aktą 
prisimintini buvusio Prezidento 
Aleksandro Stulginskio žodžiai. 
1921-ųjų vasario 16-ąją jis taip kal
bėjo: "metus akį į padėtį viduje, 
turėčiau pastebėti [...] mums reikia 
daugiau domės kreipti į mūsų vidaus 
reikalus [...] Čia yra būtinos ir pla
čios visuomenės pastangos. Reikia, 
kad jautri mūsų visuomenė giliau 
suprastų gyvuosius krašto reikalus, 
labiau jaustų prievoles jais rūpintis 
ir visomis pajėgomis padėtų Seimui 
ir valdžiai vykdyti gyvenime užsi
brėžtus mūsų uždavinius, nenuilsta
mai kovojant su visu tuo, kas yra ne
gera, kas yra pikta, kas yra nedo
ra, kas kaip įsivietrijęs vėžys norėtų 
griaužti sveiką lik šiol Lietuvos gy
venimą“. Vėliau, savo paskaitoje

Prezidento A. Brazausko dekretu 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos - 
Vasario 16-osios proga grupė Lietu
vos valstybei, jos kultūrai, menui ir 
mokslui nusipelniusių asmenų apdo
vanoti Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Gedimino ordinais. 2-ojo laipsnio 
ordinai paskirti Vilniaus universiteto 
širdies chirurgijos klinikos prof. A. J. 
Marcinkevičiui ir poetui bei rašytojui 
Č. Milošui. Tarp apdovanotųjų 3-ojo 
laipsnio ordinais - rašytojai G. Kano
vičius, I. Meras, T. Venslova, akto
rius, teatro režisierius H. Vancevi
čius; 4-ojo laipsnio ordinais - meno
tyrininkas, Lietuvos dailės muziejaus 
direktorius R. Budrys, muzikologas, 
Krokuvos muzikos akademijos pro
fesorius K. Droba; 5-ojo laipsnio 
ordinais - Lietuvos Raudonojo Kry

Istorija ir dėsningumai
- Norėčiau, kad ta istorija būtų 

mums sava, lyg mūsų pačių gyveni
mas, - kreipdamasis į Vilniaus vidu
rinės mokyklos "Lietuvių namai“ 
auklėtinius, mokytojus ir auklėtojus, 
vaikų tėvelius ir globėjus, sakė Kovo 
11-osios Akto signataras, Seimo na
rys, laikraščio "Lietuvos aidas“ vy
riausiasis redaktorius Saulius Šal
tenis. - Eidamas pas jus, mielieji vai
kai, mąsčiau, kokie dėsningumai ku
ria istoriją. Ir prieš 77 metus buvo 
Vilnius, dar vis okupuotas, dar vis 
vyko karas, Didžiąja gatve važinėjo 
arkliais, kasdien laidojo nuo šiltinės 
mirusius vokiečių kareivius, rusų 
belaisvius, buvo alkanas, šaltas Vil
nius. Atrodo, niekas daugiau žmogui 
neturėtų rūpėti, tik kaip išgyventi, 
išlikti. Bet grupelė inteligentų susi
renka ankštame kambarėlyje, tariasi, 
ginčijasi, vienas trenkia durimis, ki
tas pasako kažkokį aštrų žodį, prasi
deda lyg ir rietenos, kaip dabar mėgs
tama apibūdinti mūsų politikų deba
tus viešai ar Seime. Buvo visko, bet 
buvo ir viena vienintelė idėja, kuri 
pajėgė įveikti visus nesutarimus, ir 
buvo tartas žodis, ir vienu balsu buvo

1940 m. vasario 16 dieną Šiauliuose 
A. Stulginskis taip interpretavo Va
sario 16 dienos aktą: ”Jo turinys 
kaip tik atvaizdavo visos tautos troš
kimus. Jis visos tautos pastangomis 
realizuojamas. Jis ir šiandien tebe
laikomas ir bus laikomas, kol bus 
gyva lietuvių tauta, didžiausia tautos 
šventenybe, testamentu, Tautos vie
ningumo simboliu, ir kas kėsintųsi 
prieš tą aktą, prieš to akto turinį, 
prieš nužymėtus tame akte mūsų 
Valstybės santvarkos dėsnius, kas 
ardytų tautos vienybę, siekdamas 
privilegijų, tas, be abejo, kėsintųsi 
prieš pačią lietuvių tautą, prieš Lie
tuvos Valstybę ir jos nepriklauso
mybę. Tas, be abejo, nebūtų vertas 
lietuvio vardo“.

Vasario 16 dienos proga linkiu 
"Europos lietuviui“ sėkmės ir 
skleisti lietuvių gražaus sugyveni
mo, tolerancijos ir pagarbos vienas 
kitam idėjas, skatinant darbuotis 
Lietuvos gerovės reikalais, kad 
lietuvių vardas susilauktų gražaus,, 
vertinimo.

Dr. Stasys Antanas Baikis 
Vilnius 

žiaus atstovas Vokietijos Vestfalijos 
žemėje S. Čirpus, dimisijos majoras, 
Lietuvių karių veteranų sąjungos 
’’Ramovė“ centro valdybos pirminin
kas E. Vengianskas (JAV) ir kiti.

Tarp didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino ordino medaliais 
apdovanotų asmenų yra ir užsienie
čių, išeivijos veikėjų. Tai Džonas 
Viljamas Doilas - Australijos kuni
gas, žurnalistas, ilgametis "Baltic 
News“ redaktoriaus padėjėjas; Jonas 
Pajaujis - Lenkijos lietuvių kultūros 
draugijos kūrėjas; Bronius Saplys - 
Kanados lietuvių fondo valdybos pir
mininkas; Algimantas Taškūnas - 
Tasmanijos universiteto (Australija) 
profesorius; Juozas Vikrotas Vaina - 
Punsko etnografinio muziejaus vedė
jas; Stepas Varanka iš Kanados.

paskelbta Lietuvos Nepriklausomy
bė. Tai buvo pamatinis Aktas Lietu
vos istorijoje. Nors nėra nei kariuo
menės, nei ginklų, nei pinigų, nors 
vokiečiai neleidžia net Nepriklauso
mybės Akto paskelbti tame pačiame 
"Lietuvos aide“, nors visais įmano
mais būdais blokuoja informaciją... 
Bet Lietuvos šviesuoliai susirinko ne 
šiaip sau, kad tartų žodį. Jie suvokė 
to Žodžio prasmę ir svarbą. Suvokė, 
kiek dar teks nuveikti, kas laukia 
rytoj, poryt. Suvokė, jog tai tik pra
džia didelio didelio darbo.

Saulius Šaltenis paskelbė Petro 
Klimo, vieno iš Nepriklausomybės 
Akto signatarų, "Dienoraščius“, kurie 
apibūdino kaip tik tų istorinių dienų 
dvasią, laukimą ir nerimą, ryžtą ir 
tikėjimą.

- Mano senelis buvo savanoris, 
kariavo Nepriklausomybės kovose, - 
su ilgesiu prisiminė Saulius Šaltenis. 
-Jis pasimirė toli nuo Lietuvos, Či
kagoje. Jis daug pasakojo man apie 
tuos nepamirštamus laikus, apie sun
kias kovas ir juokingus nuotykius. Ir

Nukelta į 4 p.

JAV lietuvių 
bendruomenės 

valdybos 
sveikinimas

Sveikinimą 77-ųjų Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo metinių 
proga atsiuntė JAV bendruomenės 
valdyba, pranešė ELTA.

Sveikinime, kuris adresuotas Lie
tuvos Respublikos Prezidentui A. 
Brazauskui, Seimui, Vyriausybei ir 
lietuvių tautai, sakoma, kad dabar, 
džiaugiantis atgauta laisve, vis dėlto 
reikia nugalėti daug sunkumų, susi
jusių su tos laisvės įgyvendinimu. 
Todėl, mano JAV lietuviai, Lietuvai 
vėl reikia vilties ir pasitikėjimo savi
mi, savo ateitimi. Kaip tada, ištisą 
50 metų, kuomet laisvės viltis buvo 
gesinama okupantų. Bet viltis vis 
dėlto išliko ir "tapo Sąjūdžiu, su ku
riuo visa tauta jungėsi ir su kuriuo 
Lietuva vėl išvydo laisvę“, pažymi
ma JAV lietuvių sveikinimo laiške.

Linkėdami, kad visų lietuvių pas
tangas ir darbus laimintų Dievas, 
JAV gyvenantys mūsų tautiečiai 
prižada, kad su pasiryžimu dirbs 
kartu su visas geros valios žmonė
mis, "įtvirtinant Lietuvoje demokra
tiją ir keliant krašto gerbūvį“.
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Šventės proga - daug renginių Lietuvos nenori priimti nei į NATO,
Lietuvos valstybės atkūrimo die

nai paminėti buvo skirtas Vilniaus 
operos ir baleto teatre vasario 15-ąją 
vakare įvykęs minėjimas. Jame kalbą 
pasakė Prezidentas A. Brazauskas. 
Tą pačią dieną kiek anksčiau Prezi
dentūroje ordinais ir medaliais Va
sario 16-osios proga apdovanota 
grupė valstybei nusipelniusių asme
nų, Vilniaus miesto rotušėje įteiktos 
Lietuvos kultūros ir meno nacionali
nės premijos.

Vasario 16-ąją sostinės Nepri
klausomybės aikštėje iškilmingai iš
keltos Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybinės vėliavos. Vidurdienį Ar
kikatedroje buvo aukojamos šv. Mi
šios. Iškilmės vyko ir prie Nepri
klausomybės signatarų namų Pilies 
gatvėje. Iš čia vilniečiai bei jų svečiai 
nuėjo į Rasų kapines ir padėjo gėlių

Keliais sakiniais

□ Ordinas 107 metų buvusiam par
tizanui. Vasario 15 dieną krašto ap
saugos ministras L. Linkevičius 
Dūkšte vieninteliam gyvam esan
čiam Šiaurės Rytų Lietuvos partiza
nui Silvestrui Sileikiui įteikė Vyčio 
Kryžiaus 5-ojo laipsnio ordiną. Pre
zidento dekretu ordinas S. Šileikiui 
paskirtas lapkričio 23-osios - Lietu
vos karių dienos ir Vilniaus krašto 
grįžimo Lietuvai 55-ųjų metinių 
proga už asmeninius nuopelnus 
1920-1923 metais ginant Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. S. Ši
leikis - vienas iš 1500 partizanų, 
1920-1926 m. Švenčionių apskrityje 
ginklu kovojusių prieš okupacinę 
Lenkijos kariuomenę už Lietuvos 
valstybės integralumo išsaugojimą.
O Medaliai žydus gelbėjusiems 
lietuviams. Nepaprastoji ir įgaliotoji 
Izraelio ambasadorė Lietuvoje Tova 
Herzl įteikė ’’Pasaulio teisuolių“ me
dalius ir premijas Lietuvos pilie
čiams, kurie karo metais gelbėjo ir 
slėpė žydų šeimas. Šį kartą ’’Pasau
lio teisuolių“ medalius gavo 21 Lie
tuvos pilietis. Mūsų krašte tokiais 
medaliais jau apdovanoti 154 asme
nys. Lietuvoje yra dar per 2000 pre
tendentų į ’’Pasaulio teisuolio“ me
dalį.
O Naujas finansų ministras. Prezi
dento A. Brazausko dekretu iš parei
gų atleistas finansų ministras E. Vil
kelis (oficialiai pranešta, kad jis atsi
statydino dėl pablogėjosios sveika
tos). Į tas pareigas paskirtas Reinol
dijus Šarkinas, iki šiol dirbęs Finan
sų ministerijos sekretoriumi ir Biu
džeto departamento direktoriumi.

SEPTYNIOS KMENOS
Ar ruošimės gynybai?

"Lietuvos aidas“ 02 29 redakcijos 
skiltyje paskelbė pastabas "Kaukazo 
karas skatina galvoti apie Lietuvos 
saugumą“.

Karas Čečėnijoje padidino visuo
menės dėmesį kariuomenės reika
lams. Matydami didvyrišką čečėnų 
kovą už savo laisvę, žmonės nori iš
girsti atsakymus į paprastus klausi
mus: kaip ginsimės mes, ar pasiren
gusios gynybai Lietuvos karinės 
pajėgos?

Visuomenė nori žinoti savo vietą 
šalies gynyboje, o kariai sako, kad 
be visuomenės pagalbos jie bejėgiai. 
Atėjo metas pagalvoti ir politikams. 
Verkiant reikia gynybos įstatymų 
bei materialinės paramos kariuome
nei.

Pradėta galvoti apie karybos 
mokslų dėstymą vidurinėse ir aukš
tosiose mokyklose, apie darbą su 
rezervu, apie batalionus ir brigadas, 
į kuriuos krizės atveju rezervo ka
reivius ir karininkus būtų galima 
sušaukti per nepilną parą. Taip pat 
svarstoma, kaip, sutaupius lėšų, 
įsigyti prieštankinių ir priešlėktuvi
nių ginklų, pradėta svarstyti oro 
erdvės kontrolės klausimus. Tačiau 

ant Jono Basanavičiaus, Nežinomojo 
kareivio kapų, prie Vileišių koply
čios, paminklo žuvusiems už Vilnių 
1920 m. Šventė baigėsi vakare Gedi
mino kalno papėdėje saliutu.

įvairiais renginiais Vasario 16-oji 
paminėta ir Kaune. Prie K. Donelai
čio gatvės 58-ojo namo atidengta at
minimo lenta Kauno miesto garbės 
piliečiui ambasadoriui S. Lozoraičiui.

įvairiose šalies vietose pagerbtas 
Nepriklausomybės akto signatarų at
minimas, įvyko minėjimai.

Lietuvai sveikinimus nacionalinės 
šventės proga atsiuntė daugelio už
sienio valstybių, tarptautinių organi
zacijų vadovai, tarp jų Popiežius Jo
nas Paulius II, Didžiosios Britanijos, 
Danijos Karalienės, JAV, Prancūzi
jos, Lenkijos, Čekijos, Baltarusijos 
prezidentai.

□ Užsienio reikalų ministras buvo 
Norvegijoje. Ten P. Gylys lankėsi 
vasario 12-14 dienomis su oficialiu 
vizitu. Lietuvos ir Norvegijos užsie
nio reikalų ministrai pasirašė sutartis 
dėl muitinės administracijų tarpusa
vio pagalbos ir dėl operatyvaus in
formavimo apie branduolines avari
jas ir pasikeitimo informacija apie 
branduolinius objektus. Vizito metu 
įvyko oficialus Lietuvos ambasados 
Osle atidarymas.
O Seimo delegacija - Graikijoje ir 
Kipre. Tai buvo pirmieji oficialūs 
Lietuvos atstovų vizitai į tas šalis. 
Lietuvos delegacijai vadovavo Sei
mo pirmininkas Č. Juršėnas.
□ Teisėjų susirinkimas. Jis įvyko 
Vilniuje Seimo rūmuose. I jį atvyko 
300 teisėjų. Iš viso keturių pakopų 
Lietuvos teismuose (Aukščiausia
jame, Apeliaciniame, apygardų ir 
apylinkių) dabar dirba 374 teisėjai. 
Remiantis naujuoju Teismų įstaty
mu, visuotiniai Lietuvos teisėjų su
sirinkimai turi būti rengiami vieną 
kartą per metus. Patvirtinti Garbės 
teismo nuostatai, išrinktas pats Gar
bės teismas - jo pirmininku tapo 
Aukščiausiojo Teismo teisėjas A. 
Spiečius. Susirinkime mėginta pri
imti teisėjų etines taisykles, bet dėl 
ginčų nutarta pataisyti ir priimti po 
metų.
□ Atmesti B. Dekanidzės ir jo advo
katų skundai. Lietuvos Aukščiau
siojo Teismo trijų teisėjų baudžia
mųjų bylų kolegija atmetė B. Deka
nidzės, nuteisto mirties bausme žur
nalisto V. Lingio nužudymo byloje, 
ir jo advokatų priežiūrinius skundus, 
kuriuose nuosprendis buvo vadina
mas neteisėtu ir nepagrįstu.

ELI

šioms programoms reikia daug pi
nigų. Kilo mintis apie visuomeninius 
kariuomenės rėmimo fondus. Pa
našūs fondai yra Vakarų Europoje, 
buvo ir prieškario Lietuvoje. Skautų 
ir ateitininkų organizacijos, studentų 
korporacijos rinkdavo aukas ir nu
pirkdavo kariuomenei bent po vieną 
kulkosvaidį ar šimtinę šovinių. Gal 
šią tradiciją vertėtų atgaivinti?

Lietuvoje geriau tiems, 
kurie nedirba

"Respublika“ 02 11 paskelbė Kęstu
čio Gečo straipsnj "G. Vagnorius 
perspėja ir siūlosi“, kuriame pasakoja 
apie buvusio premjero kalbą įvyku
siame susitikime su Vilniaus rusų 
bendruomene.

’’Mes atvirai sakome, kad mūsų 
netenkina LDDP Vyriausybės spren
dimai. Mes visa tai nurodėme savo 
paruoštoje ūkio gaivinimo programo
je, kur viskas yra priešinga nei LDDP 
vykdoma politika“, - susitikimą rusų 
kalba pradėjo G. Vagnorius.

Jis pabrėžė, kad reformas Lietu
voje pradėjo ne Lietuva ir ne lietu
viai, bet Gorbačiovas ir ne todėl, kad 
norėjo tapti reformatoriumi, bet todėl 
kad ne tik Sovietų Sąjungoje, bet ir

Jau rašėme, kad sausio 30-ąją 
JAV Atstovų rūmų užsienio reikalų 
komitete svarstant nacionalinio sau
gumo aktą, pareikštas siūlymas iš
braukti Baltijos valstybes ir Ukrainą 
iš kandidačių į NATO sąrašų, pa
aiškinus, jog jos nepakankamai pasi
rengusios tokiai narystei. Kartu buvo 
siūloma pasirūpinti NATO bendra
darbiavimu su Rusija. Šis siūlymas, 
anot Lietuvos užsienio reikalų minis
terijos, atsirado JAV administracijos 
prašymu, kas ypač kelia nerimą.

Toks galimas Amerikos parla
mentarų sprendimas Lietuvos diplo
matams buvo netikėtas, ypač po per
nai metų, kuomet Kongresas Baltijos 
valstybių diplomatų pastangomis jas 
įtraukė į sąrašą šalių, artimiausiu 
metu ketinančių įstoti į NATO.

Raminančių žinių į Lietuvą parve
žė Seimo nariai G. Kirkilas (LDDP 
frakcija) ir krikščionis demokratas A. 
Saudargas, neseniai lankęsi Vašing
tone. Lietuvos parlamentarams JAV 
Kongreso užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas respublikonas D. Helm- 
sas teigęs, kad pataisai, pagal kurią iš 
kandidačių į NATO sąrašų išbraukia
mos Baltijos valstybės, Kongrese ne
bus pritarta. Panašią žinią po susiti
kimų Kongrese, Senate ir JAV vals
tybės departamente vasario 8 d. gavo 
ir Lietuvos ambasados JAV darbuo
tojai. Jie buvo užtikrinti, kad ankstes
ni įsipareigojimai Baltijos valsty
bėms lieka ir nereikia manyti, jog jos 
atsidurs už JAV interesų zonos. 
Spaudos konferencijoje Seimo užsie
nio reikalų komiteto vicepirmininkas 
A. Gricius, komentuodamas JAV 
Kongreso komiteto sprendimą, sakė, 
kad visa Lietuvos diplomatija, taip 
pat ir Prezidentas, turėtų suaktyvinti 
savo veiklą. Jo nuomone, į šią veiklą 
svarbu įtraukti lietuvių išeiviją. 
Seimo narys priminė, jog Lenkija 
kandidačių į NATO sąrašo pradžioje 
atsirado tik savo išeivijos dėka.

Lietuvos užsienio reikalų minis
terijos sekretorius A. Januška ramus 
dėl JAV gynybos sekretoriaus V. Pe- 
rio pareiškimo, kad daugelis buvusio 
sovietų bloko šalių, dabar dalyvau
jančių NATO programoje ’’Partne
rystė vardant taikos“ ir vertinančių ją 
kaip pirmą žingsnį į narystę NATO, 
niekada nebus priimtos į šią organi
zaciją. URM sekretoriaus nuomone, 
narystės iš tiesų gali tikėtis tik tos 12 
’’Partnerystės vardant taikos“ daly
vių, kurios dalyvaus bendrame gyny-

Rytų bei Centrinėje Europoje tapo 
neįmanoma toliau gyventi. G. Vag
norius pabrėžė, kad per paskutinius 
dvejus metus gamybos lygis nukrito 
keturis kartus. ’’Per pusantrų metų 
galime atgaivinti gamybą ir 2-2,5 
karto padidinti dabartines gyventojų 
pajamas su sąlyga, jei pakeisime 
dabar vykdomą ekonominę politiką, 
kuri prieštarauja elementariai lo
gikai“.

Viena iš pagrindinių priežasčių, 
kodėl Lietuvos ūkis ėmė merdėti, G. 
Vagnoriaus nuomone, buvo gyven
tojų pajamų įšaldymas. ’’Per 8 mėne
sius, kai kas mėnesį infliacija pa
didėdavo 20-30 proc., gyventojų 
pajamos buvo tos pačios. Praktiškai 
pajamos užšaldytos ir dabar“.

’’Kai kurie objektai grupėms drau
gų atiduodami beveik už dyka“, - 
tvirtino Seimo narys, tačiau jis nenei
gė, kad kai kurie, dažniausiai visai 
beverčiai, pastatai atiduodami ir dir
bantiesiems. ’’įstatyme leidžiama 
imti, tai kodėl neimti“ - taip privati
zavimą nusakė G. Vagnorius. - Išeitis 
iš korupcijos - priversti visus dirbti“.

Kam padeda policija?
"Lietuvos aide“ 02 11 išspausdintas 
Linos Baltrukonytės straipsnis "Nak
tinės gaudynės Gariūnuose: įkliuvo 
privatūs sekliai“.

Istorija prasidėjo, kai sausio 30 d.

nei į ES?
bos planavime su NATO, o Lietuva 
šiame planavime jau dalyvauja.

Seimo užsienio reikalų komitete 
praėjusią savaitę po ilgų debatų buvo 
suderintas tekstas telegramos JAV 
Kongreso Atstovų rūmams ir ji 
išsiųsta. Tiesa, komiteto vadovas K. 
Bobelis ’’Europos lietuviui“ prieš tai 
išreiškė nuomonę, kad ’’prieš siun
čiant laišką į JAV Kongresą, reikėtų 
pasiųsti laišką užsienio reikalų mi
nistrui P. Gyliui, kad jis kreiptųsi į 
Vašingtoną, o gautą informaciją pa
teiktų Seimo komitetui. Tik po to 
galima svarstyti šią problemą“. Dr. 
K. Bobelis sakė, kad ’’svarstant tokį 
reikalą, reikia turėti faktus. Mūsų ko
mitetui URM sekretorius A. Januška 
pateikė informaciją, tačiau joje tėra 
labai kairių pažiūrų demokrato Torri 
Celli pasiūlymas išbraukti Baltijos 
šalis iš NATO kandidačių sąrašo. Ar 
šiam pasiūlymui duota eiga, mes ne
žinome. Taip pat nežinome, iš kokio 
asmens A. Januška gavo žinią, jog 
JAV Kongreso užsienio reikalų ko
mitete iškeltas pasiūlymas išbraukti 
Baltijos valstybes iš minėto sąrašo - 
dokumente yra tik asmens pavardė, 
tačiau be jokio titulo. Aš tokio as
mens Vašingtone nepažįstu. Todėl 
neturiu jokio pagrindo tikėti ministe-

Prieš metus šis piešinys su ant
raštėle ”Ar vėl nauja Jalta?“ buvo 
išspausdintas Australijos lietuvių 
savaitraštyje ’’Mūsų pastogė“. ’’Ei, 
Biliau, ką tu darai? - klausė E. 
Keišs, ’’Austrai(jas Latvietis“ dai
lininkas humoristas.

į sostinės medikus kreipėsi moteris, 
kuri pareiškė, kad ją išžagino. Atvy
kusiam tardytojui, kuriam apie įvykį 
pranešė medikai, ji pasakė pareiš
kimo nerašysianti (paprastai taip da
roma nusikaltėliams grasinant - aut.)

Vaikinai savo kaltę neigė: esą 
moteris pati sutikusi su jais lytiškai 
santykiauti. Abu vaikinai - vilnie
čiai, niekur nedirba, juos dažnai ga
lima pamatyti Gariūnuose. Policija 
šiuos abu brolius pažinojo jau anks
čiau. Nukentėjusios moters vyras 
surinko draugus ir abiem broliams 
pateikė ultimatumą: arba pinigai, 
arba... I šį reikalą įsipainiojo ir 
”Skydo-2“ darbuotojai (t. y. ėmėsi 
padėti nukentėjusiosios vyrui - aut.). 
Kai abu vyrukai atnešė reikalautus 1 
tūkst. JAV dolerių, atėjusių pasiimti 
pinigų reketininkų (? - aut.) jau lau
kė policijos ir prokuratūros parei
gūnai. Sulaikytieji uždaryti į areš
tinę, vakar juos apklausinėjo proku
ratūros tardytojas.

Firma ”Skydas-2“ įsteigta 1992 
m. Kaune. Vilniuje yra jos filialas. 
LA žiniomis, joje darbavosi nema
žai buvusių policininkų. ”Skydo-2“ 
darbuotojai vertėsi apsauga, din
gusių automobilių ir žmonių pa
ieška. Nepatvirtintais duomenimis, 
praktikuojamas buvo ir besislap
stančių skolininkų suradimas bei 
pristatymas skolinusiems asmenims. 

rijos pateikta informacija“, sakė dr. 
K. Bobelis. Paklaustas, ar pats komi
teto vadovas tiki, jog JAV galėtų pri
imti tokį Baltijos šalims nepalankų 
sprendimą, dr. K. Bobelis atsakė, jog 
tikimybių yra visokių, bet ’’prieš 
tikint ar netikint kuo nors, pirmiausia 
reikia žinoti faktus“.

Trečiadienį, vasario 15 d., Seimo 
užsienio reikalų komiteto pasiųstoje 
telegramoje JAV Kongreso Atstovų 
rūmams prašoma atmesti pasiūlymą 
išbraukti Baltijos valstybes iš kandi
dačių į NATO sąrašus. Joje nurodo
ma, kad priėmus minėtą pasiūlymą 
būtų pakenkta ne tik Baltijos šalių, 
bet ir Vidurio Europos valstybių 
prestižui tarptautinėje arenoje bei sto
jimui į NATO. Belieka laukti, kaip 
išsispręs šis plausimas, juolab kad 
vasario 16-ąją JAV Kongrese buvo 
svarstomas tiek nerimo sukėlęs T. 
Celli siūlymas.

Vasario pradžia Lietuvai tikrai 
buvo nesėkminga. Tai įrodo ir vasa
rio 10 d. padarytas buvusio ES Ko
misijos ekonomikos reikalų įgalio
tinio H. Kristoferseno pareiškimas, 
kad tokios šalys kaip Rumunija, 
Estija, Latvija, Lietuva ir buvusios 
Jugoslavijos dalys nėra tinkamos 
kandidatės į Europos Sąjungos nares 
šiuo metu, nes jų demokratijos siste
mos ir požiūris į mažumas neatitinka 
keliamų reikalavimų. Tuo tarpu Če
kija, Vengrija, Lenkija, Malta ir Slo
vėnija gali tapti sąjungos narėmis jau 
kitame ES plėtimo etape maždaug 
2003 m., teigė ES pareigūnas.

Kai aplinkui sklando tokios ne
ramios žinios, Lietuvai, kaip, beje, ir 
kitoms Rytų bei Vidurio Europos 
šalims, aktualiai skamba Čekijos 
prezidento V. Havelo savaitraščiui 
”Der Spiegei“ išsakyti žodžiai: ’’Gali 
iškilti naujos Jaltos pavojus, jeigu 
Vakarai nuspręs, kad kai kurios ša
lys, pirmiausia - Centrinės Europos 
valstybės, yra Rusijos interesų sfero
je ir neturi stoti į NATO“. V. Havelas 
pasisako už tai, kad Centrinės ir Rytų 
Europos valstybės kuo greičiau būtų 
priimtos į Atlanto sąjungą - ’’tai bū
tina saugumo stiprinimo Europoje 
sąlyga“. ’’Saugumo požiūriu mums 
svarbiau įstoti į NATO negu j 
Europos Sąjungą“, - pabrėžė Čekijos 
prezidentas, motyvuodamas tuo, kad 
niekas nežino, kaip artimiausiu metu 
klostysis situacija Rusijoje.

Erika Umbrasaite

Meilės šventė ateina 
ir i Lietuva

Švęsti Lietuvoje pirmuosius žings
nius žengiančią šv. Valentino šventę 
pakvietė savaitraštis "Pirmadienis* 
Nr. 7.

Kaip rašoma Aldonos Azaravi- 
čienės straipsnyje ’’Ateik į meilės 
klonį“, Šv. Valentino, įsimylėjusių 
porų globėjo dieną, vasario 14-ąją 
švęsdavo ir anų laikų lietuviai stu
dentai Peterburge, Paryžiuje, Švei
carijoje, ten, kur mokėsi. Todėl į ne
priklausomą Lietuvą ši šventė ir 
atkeliavo iš Europos.

Lietuvos kaimuose ši šventė nie
kam nerūpėjo. Tik studentai, gim
nazistai, skautai ją paminėdavo. 
Berniukai, jaunimas siųsdavo savo 
išrinktosioms atvirukus, įteikdavo 
gėlių, perrištų rausvu kaspinu. Atvi
rukus vadindavo ’’Valentinais“, i 
juos įrašydavo ketureilį posmą. Va
kare ateidavo po numylėtinės lan
gais ir dainuodavo serenadas.

Valentino dieną jaunimas reng
davo vakarėlius, šokdavo senovi
nius šokius - fokstrotą, valsą, polo
nezą... Vakaro įkarštyje rinkdavo 
mis Valentiną - merginą ar vaikiną.

Dabar Lietuvoje atkūrus neprik
lausomybę imta minėti ši pamiršta 
jaunimo šventė. Pamažu ji atgimsta 
ir mūsų mokyklose, universitetuose.

V. Dimas
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Seime

Šv. Valentino dieną apšaukė 
kolegas ’’glušais”...

Rytinė Lietuvos siena nustatyta 
1920 metų sutartimi

Lietuvių tautininkų sąjungos pareiškimas
** Vasario 14-osios dienos Seimo 
posėdis prasidėjo šventiškai. Lietu
vos Respublikos Prezidentą A. Bra
zauską su antrosiomis išrinkimo į 
valstybės vadovo postą metinėmis 
parlamentarų vardu pasveikino Sei
mo pirmininkas Č. Juršėnas. Jis taip 
pat pasveikino Seimo narį - užsienio 
reikalų ministrą P. Gylį gimtadienio 
proga, o visus posėdžiaujančius - su 
šv. Valentino diena. Linkėjimas ne
pridėjo Seimo nariams meilės, tačiau 
apie tai papasakosime vėliau.
** Iškart nutarta iš vasario 14-osios 
Seimo darbotvarkės išbraukti įstaty
mą dėl užsienio kapitalo investicijų 
Lietuvoje. Seimo Ekonomikos ko
miteto narys J. Veselka tuo labai pa
sipiktino ir pareiškė, jog kažkas me
tus laiko tyčia atidėlioja šį įstatymą. 
Seimo pirmininkas Č. Juršėnas paža
dėjo išspręsti tą klausimą ’’dar šioje 
sesijoje”.
** Toliau svarstytas ir priimtas va
sario 7 dieną aptartas įstatymo dėl 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
(AT) teisėjų skaičiaus projektas. 
Įstatyme numatyta, kad AT turi dirbti 
23 teisėjai. Seimo narys, Lietuvių 
tautininkų sąjungos frakcijos atstovas 
A. Baležentis pasakė, kad Seimas 
dirba neracionaliai. Mat 1994 metų 
spalio 13-ąją jis nutarė, kad AT suda
ro 20 teisėjų, o gruodžio 13-ąją pa
keitė sprendimą ir balsavo už 15 
teisėjų. Ir štai vasario 14 dieną - vėl 
viskas iš pradžių. (Primename ”EL” 
skaitytojams, kad gruodžio 13 dieną, 
patvirtinus mažesnį AT teisėjų skai
čių, buvo paskirtas to Teismo pirmi
ninkas P. Kūris. Pagal galiojusį Teis
mų įstatymą, pirmininką galima bu
vo skirti tik turint visus Aukščiau
siojo Teismo teisėjus. Kadangi, esant 
gana griežtiems reikalavimams, pa
gal kuriuos buvo renkami kandidatai 
į AT, prieš tai numatytų 20 teisėjų 
gruodžio 13 dienai nerasta, skaičių 
teko mažinti, kitaip tariant, Seimui 
darbuotis kelis kartus.) Tuo pačiu 
metu vasario 14 dieną Seime įstaty
mu patvirtinti ir Teismų įstatymo 
pakeitimai, kad būtų lengviau surasti 
tinkamus AT teisėjus.

Vasario 14 d. priimtas įstatymas 
”Dėl Lietuvos Respublikos biudže
tinės sandaros įstatymo papildy
mo”. Pagal jį, papildomas biudžeto 
lėšas skirstys ne Lietuvos Vyriau
sybė, bet Seimas.
**■ Ilgokai Seime užsitęsė įstatymo 
”Dėl valstybinių įmonių, kurių iki 
2000-ųjų metų nenumatoma nei 
aukcionuoti, nei privatizuoti sąrašo 
papildymo” projekto svarstymas. 
Kadangi aptariama kiekviena sąraše 
nurodyta įmonė, dėl kiekvieno pava
dinimo pasisako vos ne visi Seimo 
nariai, šio sąrašo priėmimas vyksta 
perdėm lėtai. Įstatymas ’’Dėl spe
cialios paskirties bendrovių ir jų 
veiklos sričių” atsirado kaip įstaty
mo dėl neprivatizuojamų įmonių pa
pildymas. Vasario 14 dieną Seimui 
svarstant specialios paskirties įmonių 
sąrašą, susiginčyta dėl Kėdainių 
chemijos gamyklos, kuri neseniai pri
vatizuota. Manoma, kad Lietuvos 
Vyriausybė netrukus atšauks Kėdai
nių gamyklos privatizavimą, nes, 
anot Seimo nario, LDDP frakcijos 
atstovo A. Salamakino, jos akcijų už 
investicinius čekius nusipirko netgi 
ne Lietuvos piliečiai, nors įstatymai 
tai ir draudžia. Seimas, balsuodamas 
atvirai, rankų pakėlimu (57- už, 5 - 
prieš, 6 - susilaikė), priėmė sprendi
mą įtraukti Kėdainių chemijos ga
myklą į specialios paskirties įmonių 
sąrašą, kad iki 2000-ųjų jos negalima 
būtų privatizuoti. Tuomet buvęs eko
nomikos ministras Seimo narys J. 
Veselka pareiškė, kad Seimas tokiu 
sprendimu sudarė galimybę kai kam 
iš Vyriausybės, prireikus, teisintis, 
jog ’’tie glušai Seime taip nutarė”. Jis 
siūlė parduoti Kėdainių chemijos 
gamyklą už pinigus. Tuo metu pašo
kęs LDDP frakcijos atstovas A. Al- 
bertynas apkaltino J. Veselką, jog ta

sai, būdamas ministru, taip nekal
bėjo, bet leido privatizuoti visiškai 
tokią pačią gamyklą - Jonavos ’’Azo
tą”. ’’Mes tikrai buvome ’’glušai”, nes 
leidome tai padaryti, būdami J. Ve
selkos užhipnotizuoti”, pareiškė A. 
Albertynas. Tačiau tos kalbos skam
bėjo jau nubalsavus. Visas įstatymas 
dėl specialios paskirties bendrovių ir 
jų veiklos sričių“ bei bendrovių są
rašas priimtas vasario 15 d.
** LDDP frakcijos seniūnas G. Kir
kilas ir du jos nariai - J. Karosas ir 
A. Gricius pateikė Seimo pareiškimo 
“Dėl kovos su rasizmu, ksenofobi
ja, antisemitizmu ir netolerancija 
aktualumo” projektą. Jame rašoma, 
kad Lietuvos Respublikos Seimas, 
’’pritardamas Jungtinių Tautų pa
skelbtų 1995 metų kaip Tolerancijos 
metų aktualumui“, susirūpinęs dėl 
vis dar pasitaikančių antisemitinių 
išpuolių, griežtai smerkia antisemi
tizmą, pasižada jo netoleruoti ir įsi
pareigoja kovoti su šiomis blogy
bėmis Lietuvoje. Svarstymo metu pa
daryta pataisų, šis pareiškimas buvo 
priimtas vasario 15 d. Seimo narius 
kurti tokį pareiškimą paskatino neti
kėtas įvykis. Mat vasario 12-osios 
naktį Kaune, veikiančiose Aleksoto 
kapinėse, kažkas išvartė 26 žydų 
antkapius. Nukentėjo Kauno žydų 
bendruomenės pirmininko J. Taco ir 
Seimo nario Emanuelio Zingerio 
artimųjų kapai. Iškart po vandalizmo 
akto spaudoje buvo paskelbtas Prezi
dento A. Brazausko pareiškimas, kad 
tautinio nepakantumo, taip pat ir anti
semitizmo, pasireiškimai bus perse
kiojami pagal Lietuvos įstatymus. 
Lietuvos žydų bendruomenės pirmi
ninkas S. Alperavičius mano, kad pa
našūs antisemitiniai išpuoliai papras
tai įvykdomi būtent svarbiais Lietu
vos ir Izraelio santykių momentais. 
Tokių išpuolių būdavo ir anksčiau, 
tačiau Lietuvos žydų bendruomenė šį 
nusikaltimą linkusi vadinti tyčiniu, 
nes prieš Lietuvos Prezidento vizitą į 
Izraelį siekiama sugadinti lietuvių ir 
žydų santykius.

Apie tuos santykius baigiantis va
sario 14 dienos Seimo rytiniam posė
džiui prakalbo ir nukentėjęs parla
mentaras E. Zingeris. Jis perskaitė 
pareiškimą, kurį kartu su broliu (lie
tuviškai rašančiu žydų poetu Marku 
Zingeriu. - O. M.) sakė parašęs ’’ant 
savo tėvo nusviesto paminklo”. Beje, 
vasario 14 dieną Kauno policija pra
nešė, kad įtariamieji - du niekur ne
dirbantys kauniečiai - buvo sulaikyti 
dar vasario 12-osios vakare. Jie prisi
pažino, kad nusikaltimą įvykdę girti 
”iš chuliganiškų paskatų”.
**• Vasario 14 d. po pietų Seimo po
sėdį pradėjo J. Bernatonis, vasario 2 
dieną Seimo seniūnų sueigos spren
dimu pašalintas iš pirmininkaujančio 
pareigų po susidūrimo su A. Endriu
kaičiu. Pasipiktinusios, kad nepaiso
ma šios Sueigos sprendimų, posėdį 
paliko konservatorių, tautininkų ir 
demokratų frakcijos. Gerokai suma
žėjęs Seimas nepriėmė jokių įstaty
mų, tik apsvarstė 7 įstatymų projek
tus ir pritarė jiems.

Vasario 14 dieną uždarame posė
dyje aptartas Seimo pirmininko pava
duotojo J. Bematonio ir signataro A. 
Endriukaičio susidūrimas. Žurnalistai 
į jį nebuvo įleisti.
** Beje, Seimas dar sausio 26-ąją 
priėmė nutarimą ’’Dėl Lietuvos Res
publikos Seimo ir lietuvių išeivijos 
Siaurės Amerikoje, JAV ir Kana
doje komisuos sudarymo“, kuri be 
kitų reikalų, matyt, svarstys pasiūly
mus, kaip tobulinti pilietybės įstaty
mus, kad užsienyje gyvenantys lietu
viai neliktų ’’išpilietinti“. Iki šios sa
vaitės vidurio Seimo kanceliarija 
”EL“ nepateikė to nutarimo oficia
laus teksto (taigi ir komisijos narių 
pavardžių), nes, regis, Seimo pirmi
ninkas jo dar nepasirašęs. Kai gausi
me oficialų dokumentą, apie tai pra
nešime išsamiau.

Ona Mickevičiūtė

Lietuvių tautininkų sąjunga prita
ria Lietuvos Respublikos Seimo, Pre
zidento ir Vyriausybės pastangoms 
stiprinti bendradarbiavimą, nustatyti 
ir įtvirtinti gerus kaimyninius santy
kius su Baltarusijos Respublika. Šiam 
reikalui galėtų pasitarnauti ir pirmoji 
tarpvalstybinė sutartis, pasirašyta 
abiejų šalių Prezidentų 1995 vasario 6 
d. Vilniuje. Kartu tenka apgailestauti, 
kad ši sutartis buvo rengiama tik 
LDDP jėgomis, kitos Lietuvos par
tijos buvo nušalintos nuo šios bend- 
ranacionalinės problemos sprendimo.

Pirmą kartą Lietuvos ir Baltarusi
jos valstybių istorijoje abipusiu susi
tarimu nustatoma ir valstybinė siena. 
Buvo skelbiama, kad 1995 m. sausio 
3 d. parafuotoje sutartyje Lietuvos ir 
Baltarusijos sienos linija suderinta 
vadovaujantis trimis principais: 1) 
1940 metų administracine linija; 2) 
faktine žemėnauda; 3) vietos gyven
tojų valia.

Šiuos principus Lietuvių tauti

Konservatoriai kruopščiai atrinko kandidatus
Vilniuje įvykusioje spaudos kon

ferencijoje, skirtoje savivaldybių rin
kimams, Tėvynės Sąjungos - konser
vatorių frakcijos seniūnas A. Kubi
lius pranešė, jog jau patvirtinti visi 
Tėvynės Sąjungos kandidatų sąrašai, 
jie bus registruojami visuose rajonuo
se. Anot Tėvynės Sąjungos, rinkimų 
štabui vadovaujančio A. Kubiliaus, 
kandidatų atranka buvusi ypač kruop
šti ir priekabi, todėl galima tvirtai 
pasakyti, kad ’’mes atsakome už savo 
kandidatus“.

Jis sakė, kad partijos sąrašuose 
yra ir Politinių kalinių ir tremtinių bei 
Tautininkų sąjungos atstovų, dar te- 
besvarstoma galimybė su šiomis par
tijomis sudaryti jungtinius koalici
nius sąrašus, kadangi norima, kad

Vėl ieškoma Įrodymų, 
ar Lileikis dalyvavo žydų žudyme

Lietuva nenori bausti JAV gyve
nančio lietuvio Aleksandro Lileikio, 
kurį JAV ketina deportuoti už daly
vavimą tūkstančių žydų žudynėse 
Antrojo pasaulinio karo metu. Šitaip 
pareiškė Pasaulio žydų kongresas 
(PŽK), rašo Reuterio žurnalistas Ar
turas Špygelmanas, pranešė ELTA.

PŽK teigia, jog Lietuvos Vyriau
sybė neseniai pranešė JAV amba
sadai Vilniuje, kad nerandanti jokių 
dokumentų, kurie įrodytų A. Lileikio 
dalyvavimą žydų žudyme Vilniaus 
krašte, todėl negalinti pradėti teismo 
bylos. Šį teiginį patvirtino ir JAV 
Vyriausybės šaltiniai.

JAV Vyriausybė tikėjosi, kad Lie
tuva sutiks kelti bylą A. Lileikiui ir 
paprašys, kad jis būtų perduotas 
Lietuvai. Tokiu būdu būtų pasibaigęs 
A. Lileikio priešinimasis deportacijai 
iš JAV, kur A. Lileikis gyvena Masa- 
čiūsetso valstijos Njutono mieste nuo 
1955 metų. Ironiška, bet JAV teisin
gumo departamentas A. Lileikio de
portavimo klausimą pradėjo svarstyti 
pernai rugsėjo mėnesį, gavęs archy
vinius dokumentus iš Lietuvos Vy
riausybės.

Anot PŽK atsakingojo direkto
riaus Elano Steinbergo, ’’Lietuvos 
Prezidento vizitas Izraelyje vasario 
28 dieną dėl šio sprendimo bus dip
lomatinė nelaimė“.

Kaip žinoma, gruodžio viduryje 
A. Lileikis JAV teisingumo departa
mentui pateikė raštą, kuriame neigia 
kaltinimus žydų žudymu. Savo atsa
kyme jis pripažįsta vadovavęs sau
gumo policijos veiklai ketvirtadalyje 
Lietuvos teritorijos. Tačiau prašyda
mas JAV vizos, jis teisingai pareiškė 
neprisidėjęs ir nepalaikęs žmonių 
persekiojimo dėl jų rasės, religijos ar 

ninkų sąjunga vertina taip:
L 1940 metų administracinė linija 

yra Vokietijos-Sovietų Sąjungos 
(Molotovo-Ribbentropo) pakto slap
tųjų protokolų įgyvendinimo padari
nys, ji yra niekinė ir jokios teisinės 
galios neturi.

2. Faktinės žemėnaudos terminas 
reiškia ne ką daugiau, kaip žemės 
naudojimo ribą tarp LSSR ir BSSR 
kolūkių. Žemėnaudų linija - tai savo
tiška 1940 metų administracinės lini
jos detalizacija, todėl taip pat negali 
būti tarpvalstybinės sienos nustatymo 
principu.

3. Kokiu būdu ir kada buvo pa
reikšta ar sužinota gyventojų valia, 
pagal kurią nustatyta valstybės siena, 
nepranešta.

Atsižvelgdami į čia išdėstytus mo
tyvus, manome, kad buvusi žemė
naudų linija tarp LSSR ir BSSR kol
ūkių negali būti įteisinta kaip valsty
binė siena, ji gali būti vadinama ad
ministracine linija tarp Lietuvos Res

būtų kuo mažiau sąrašų ir nebūtų 
prarasti tų rinkėjų balsai, kurie bal
suotų už 4 proc. barjero neįveiksian
čias partijas. Pasak A. Kubiliaus, pa
grindinė priežastis, kodėl jungtiniai 
sąrašai yra sudaromi labai atsargiai - 
tai Rinkimų įstatymas, pagal kurį 
jungtinio koalicinio sąrašo numeris 
įvairiose apygardose gali būti kitoks, 
o tai sukeltų daug problemų rinkimi
nės kampanijos metu. Jis informavo, 
kad, norint pašalinti šiuos trukdymus, 
pasiūlyta Seimui nežymiai pakeisti 
rinkimų įstatymą.

A. Kubilius pranešė, kad vasario 
11d. įvykusioje Tėvynės Sąjungos 
konferencijoje patvirtintos progra
minės nuostatos, aptarta savivaldybių 
rinkimų programa. Kaip sakė Seimo 

tautybės, teigia A. Lileikis.
Lietuvos spaudoje primenama, 

jog praėjusių metų pabaigoje Jungti
nėse Valstijose buvo iškelti ieškiniai, 
kad šalies pilietybė būtų atima iš dar 
dviejų lietuvių, kaltinamų tarnyba na
ciams. 70-metis Ilinojaus valstijos 
gyventojas Ch. Rydlinskis kaltina
mas tarnyba Osvencimo koncentra
cijos stovykloje nacių okupuotoje 
Lenkijoje, taip pat Buchenvaldo ir 
Lauros stovyklose Vokietijoje. 73 
metų A. Dailidė iš Ohajo valstijos 
kaltinamas žydų persekiojimu, kai 
tarnavo Vilniaus saugumo policijoje, 
pavaldžioje vokiečių saugumo poli
cijai.

Panašiai apkaltintas 1993 metais 
iš JAV buvo deportuotas Antanas 
Mineikis, tačiau Lietuvos generalinė 
prokuratūra nerado pakankamai įro
dymų, kurie pagrįstų būtinybę kelti 
jam baudžiamąją bylą.

Lietuvos generalinis prokuroras 
V. Nikitinas vasario 13 dieną davė 
nurodymą patikrinti medžiagą, kuria 
remdamasis Generalinės prokuratū
ros specialiųjų tyrimų skyrius atsisa
kė kelti baudžiamąją bylą A. Lilei
kiui. Patikrinimą atlieka generalinio 
prokuroro pavaduotojas A. Pėstinin
kas.

Specialiųjų tyrimų skyriaus virši
ninkas prokuroras V. Vaicekauskas 
’’Respublikai“ sakė, kad atsisakymą 
iškelti A. Lileikiui bylą priėmė 
buvęs jo pavaldinys S. Punys (dabar 
dirba Vilniaus apygardos teisme 
teisėju), jis su tuo sprendimu susi
pažinęs - ’’sutikau, manau, kad jis 
yra teisingas“.

Duodamas interviu "Dienai“, Lie
tuvos Prezidento patarėjas užsienio 
politikai J. V. Paleckis pareiškė netu

publikos ir Baltarusijos Respublikos, 
o derybos dėl valstybės sienos turi 
būti pratęstos. Tai neturi tapti kliūti
mi ratifikuoti Lietuvos ir Baltarusijos 
sutartį ’’Dėl geros kaimynystės ir 
draugiškų santykių“, prieš tai atlikus 
siūlomus pakeitimus ir patikslinimus.

Lietuvių tautininkų sąjunga pa
reiškia, kad vienintelis ir iki šiol ga
liojantis teisinis aktas, nustatantis 
Lietuvos Respublikos rytinę valsty
bės sieną, yra 1920 m. liepos 20 d. 
pasirašyta Lietuvos ir Rusijos Taikos 
sutartis, o šioje sutartyje nustatyta 
Lietuvos-Rusijos siena ligi šiol yra 
Lietuvos Respublikos rytinė valsty
bės siena de jure, todėl, nustatant ki
tokią valstybės sieną negu ta, kuri 
yra patvirtinta 1920 metų Lietuvos- 
Rusijos sutartyje, reiktų laikytis Lie
tuvos Konstitucijos dešimtojo straip
snio reikalavimo: ’’Valstybės sienos 
gali būti keičiamos tik Lietuvos 
Respublikos tarptautine sutartimi, kai 
ją ratifikuoja 4/5 visų Seimo narių“.

narys, ji remiasi konservatizmo pa
grindais, ypatingas dėmesys skiria
mas tradicinei žmonių bendruome
nei, šeimai, kaimynystei, bažnyčiai. 
Anot jo, tai nėra vien deklaracijos, 
programoje numatyti konkretus ben
druomenės gaivinimo būdui: kaimiš
kose vietovėse seniūnai bus skiriami 
tik pasitarus su žmonėmis, bus kuri
amos Piliečių komisijos savivaldybių 
problemoms svarstyti, svarbiais klau
simais bus organizuojamos pataria
mosios apklausos. Savivaldybių pa
reigūnai turės laikytis etikos taisyklių 
ir deklaruoti pajamas, bus organizuo
jami konkursai ir atestacijos norin
tiems jose dirbti, rašoma Seimo opo
zicijos atstovės spaudai R. Rastaus- 
kienės pranešime, atsiųstame ”EL“.

rįs pagrindo netikėti prokuratūra. Kai 
korespondentas priminė, kad pakan
kamai įkalčių nebuvo rasta ir prieš A. 
Mineikį, J. V. Paleckis pasakė: ”O jei 
tų įrodymų nėra - nieko nepadarysi. 
Parodomųjų procesų Lietuva neorga
nizuos“. J. V. Paleckis atkreipė dė
mesį, kad Pasaulio žydų kongresas 
yra viena iš daugelio žydų visuo
meninių organizacijų, ir pareiškė 
nemanąs, kad jos nuomonė visuomet 
sutampa su Izraelio vyriausybės nuo
mone. Pasak Lietuvos Prezidento 
patarėjo, oficiali Tel Avivo pozicija 
siekia konstruktyvaus bendradarbia
vimo ir tarpusavio sampratos.

Interviu ’’Lietuvos rytui“ Prezi
dentas A. Brazauskas pripažino, kad 
rezonansas dėl atsisakymo kelti A. 
Lileikiui bylą Lietuvai nemalonus, 
bet jis nemanąs, kad tai gali pakenkti 
jo vizitui į Izraelį. ’’Lietuvos santy
kiai su Izraeliu - ne vien A. Lileikio 
problema. Dalykai, kurie šiek tiek 
temdo mūsų santykius, turi būti iš
siaiškinti iki galo. ’’Nepagailėsiu lai
ko ir paskatinsiu visas žinybas rimtai 
išnagrinėti kai kurių lietuvių, tautos 
atskalūnų dalyvavusių žydų tautos 
genocide, bylas“, - pasakė Preziden
tas A. Brazauskas.

Vasario 14 d. Seimo posėdyje 
Valstybės ir teisės komiteto pirminin
ko pavaduotoja Z. Sličytė pareiškė, 
kad Prezidentas A. Brazauskas vizito 
Izraelyje metu turėtų reikalauti iš
duoti Lietuvai dabartinius Izraelio 
piliečius, vykdžiusius lietuvių tautos 
genocidą. Z. Sličytė ’’Lietuvos rytui“ 
sakė, kad yra duomenų, jog lietuvių 
tautos genocidą, vykdę asmenys gy
vena Izraelyje, tačiau niekas jų Lie
tuvai neketina išduoti.
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Istorija ir dėsningumai Kur visagalis ”Rex“ įamžintas į drobę
Vilniuje pristatyta Stasio Goštauto knyga apie Čiurlionį

Atkelta iš 1 p.

šiandien savo dukrai aš kaip pasaką 
pasakoju prisiminimus apie savo se
nelį. Tai ne vien mano senelio gyve
nimas ir istorija. Tai ir mūsų visų is
torija, Lietuvos istorija. Istoriją kuria
me mes. Todėl ir norėčiau kiekvieno 
iš jūsų paklausti, ką jam reiškia ŠI 
DIENA? Ar žinote, ką veikė tą dieną 
jūsų seneliai, proseneliai, kur jie gy
veno? Pasidomėkite, surinkite savo 
gimtinės istoriją, o mes ’’Lietuvos 
aide“ paskelbsim konkursą, paskir- 
sim premijas, pasikviesim jus į re
dakciją ir surengsim šaunų balių. Ge
rai? Tuo labiau kad Nepriklauso
mybę teks įtvirtinti ne kam kitam, o 
jums, mielieji vaikai.

Rimtis ir susikaupimas, šventės 
dvasia pleveno tarp salėje sėdinčių ir 
scenoje virpančių iš susijaudinimo 
balselių deklamuojančių eiles apie 
Motiną Tėvynę, giedančių Valstybės 
Himną, dainuojančių apie pavasarį ir 
Dievulį, simboliškai saugančių namų 
žiburį ir duoną, smagiai šokančių 
lietuviškus šokius. Paskui Saulius 
Šaltenis pasakys, jog ir pats buvo su
trikęs, regėdamas lietuviškais tauti
niais drabužiais apsitaisiusius vaiku
čius, kartais visai nelietuviškais veido 
bruožais, bet deklamuojančius lietu
viškai, dainuojančius lietuviškai. Re
gėdamas šitą koncertą iš tiesų suvo
ki, jog čia Lietuvių namai, jog Lie
tuva gyva, kaip gyva ir Lietuvos dva
sia. Tai jaudina ir įkveėpia tikėjimo.

- Aš vertinu žmones, kurie ką 
nors daro kantriai, kaip anais laikais, 
- sakė Saulius Šaltenis. - Dabar yra 
labai daug kalbėtojų ir vadų daug, - 
esame lyg ir vadų tauta. Bet yra ma
žai paprastą, gal net juodą darbą 
mėgstančių dirbti. Aš mačiau, kaip į 
savo šokėjus žiūri mokytoja, kaip ji 
visa siela kartu su jais šoka, kaip jau
dinasi dainininkų ir deklamatorių 
mokytojos. Tai yra nuostabu, kad 
vaikai čia taip mylimi, kad čia tiek ši
lumos ir tiek gražių pastangų nenu
eina veltui. Nuostabu, kad po vieną, 
pamažėliais grįžta tautos vaikai į 
savo namus. Ir tai nuteikia viltingai.

O konkursas? Taip, tai išsprūdo 
netikėtai, prisipažino Saulius Šalte
nis. Esu ekspromtų žmogus, bet šį 
kartą žodis tartas, ir konkurso rezul
tatus tikriausiai tiktų susumuoti 
Knygnešių dieną.

Tremtinių grįžimo fondo pirmi
ninkas Vytautas Cinauskas taip pat 
pasidžiaugė Lietuvių namais, kartu 
apgailestavo, jog dar daug daug vai
kų ir vaikaičių, mūsų tautos medžio 
lapų ir lapelių, likę Sibire, dabartinėje 
Nepriklausomų valstybių sandraugo
je. Dar metai kiti ir nutautintų pakraš
čių, naikinamų ir engiamų žmonių 
vaikai ištirps. Šiandien neturiu jokios 
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garantijos, kad iš tų pačių 1941 metų 
tremtinių, partizanų vaikaičių dabar 
nėra Čečėnijoje. Baisu, jei taip yra! 
Tai jau valstybės reikalas pasirūpinti 
savo tauta. Prisiminkim, kiek kadaise 
grįžo lietuvių iš Voronežo gimnazi
jos, kiek sugrįžo iš caro kariuomenės, 
nors tų lietuvių žmonos buvo ir Ol- 
gos, ir Tanios, bet jų vaikai buvo lie
tuviai, ir vaikaičiai lietuviai... Žino
ma, gera matyti, kad ir šiandien grįž
ta namo vaikaičiai tų, kurie žūties 
valandą toli nuo Tėvynės tikrai neįsi
vaizdavo, kad taip gali būti.

Kita vertus, sakė Vytautas Ci
nauskas, šitų namų džiaugsmai yra ir 
mano džiaugsmai, jų bėdos yra mano 
bėdos. Štai atvežė vaikiuką iš Igar- 
kos. Devynerių metukų. Rodos, tik 
džiaugtis reikėtų, tačiau... Vaikiukas 
tikras ligoniukas ir dėl savo ligos jau 
negali būti kolektyve ne vien sanita
rijos sumetimais, bet ir dėl diskom
forto bendraujant su kitais vaikais. 
Noromis ar nenoromis toks vaikelis 
visada gali būti įžeistas, pasmerktas, 
pažemintas kitų akivaizdoje. O tai 
dar viena trauma žmogučiui. Laimė, 
kad gerų žmonių vis dėlto yra dau
giau nei blogų. Iš šį sykį mums pa
gelbėjo, paguldė vaikelį į ligoninę 
(apmaudu tik, kad mamytė, atvežusi 
sūnelį, nepasakė, kokia bėda kamuoja, 
bet ir jai, supraskime, buvo nelengva). 
Tikiuosi, kad nebeištremsime jo atgal 
į Igarką, rasime vietą jei ne čia, tai 
kitur. Norėčiau, sakė V. Cinauskas, 
kad Lietuvių namų bėdos būtų ne tik 
mano ar jų bėdos, bet ir Seimo nario 
S. Šaltenio, ir "Europos lietuvio“, ir 
visos Lietuvos. Ir džiaugsme, ir varge 
mes turime būti kartu.

O kokia Lietuvių namų ateitis? 
Kiek ilgai iš TEN dar atvažiuos vai
kų? Ir ar atvažiuos, jei mes taip neno
riai juos priimame. Mokytoja Apolo
nija Visockytė, einanti tikrus kry
žiaus kelius dėl savo auklėtinių įtei
sinimo kaip Lietuvos piliečių, verkia 
kartu su šešiolikmete Viktorija, nes 
mergaitė negauna vizos į... Latviją, 
kur važiuoja mokyklos saviveiklinin
kai, pakviesti Rygos lietuviukų. Ne
gauna todėl, kad turi... Rusijos laiki
nąjį pasą. Kaip paaiškinti šešio
likmetei, kad jos ašaros nepajėgios 
pralaužti valdininkų sumaniai suręstų 
užtvarų, kurios nuo Lietuvos atriboja 
savo vaikus, bet "išimties tvarka“ lei
džia lengvai tapti Lietuvos piliečiu 
tam, kuris su Lietuva turi tik tiek 
bendra, kad kartą per dešimt metų at
važiuoja iš Maskvos ir sušoka Vil
niuje kokį šokį. O čia tiek šokėjų ir 
tiek dainininkų auga! Reikia tik įsik
lausyti į jų balsus, reikia tik ateiti ir 
pamatyti kaip jie šoka. Gal tada ir 
valdininkų širdys suminkštės? Bet 
kažkodėl jie neateina...

Salomėja Čičiškina

1875 metų rugsėjo 22 d. Varėnoje 
oimė Mikalojus Konstantinas Čiur
lionis - didysis Lietuvos sūnus, įžy
mus teptuko ir fortepijono meistras, 
ne mažiau žymaus rusų dailininko A. 
Benua pavadintas genijum. Šį tra
giškos likties menininką įprasta va
dinti jaunystės ir pavasario dainiumi.

Dar 1928 m., parymojusi prie 
genialiojo ”Rex“, Salomėja Nėris 
rašė:

Jei mes gini dabar - kalti galbūt 
paveikslai,

Tos žalios jūrų sonatos.
Neriistauk, didis "Rex“! - 

pavasarį tai reiškia,
Pavasarį ir jaunatvę.
Šį rudenį Lietuva - ir ne tik ji - 

minės 120-jį gimtadienį menininko, 
kurį dar mūsų atgimimo patriarchas 
J. Basanavičius pažymėjo kaip nau
jos pakraipos pranokėją viso pasaulio 
dailėje. Čiurlionio gimtoji šalis ruo
šiasi šiai mūsų kultūrai, dailei ir mu
zikai reikšmingai datai. Ruošiami 
koncertai, organizuojamos parodos, 
skaitomos paskaitos, leidžiamos kny
gos.

Vieną tokių knygų vasario 13 d. 
pristatė Lietuvos menininkų rūmai ir 
"Vagos“ leidykla. Tai išeivijos vei
kėjo, Harvardo ir Fordham 'o univer
sitetų auklėtinio, Bostono ir Texaso 
universiteto bei Wellesley koledžo 
profesoriaus, daugelio knygų apie 
meną ir ispaniškąją literatūrą auto
riaus, bostoniečio Stasio Goštauto 
parengtas stambus (560 psl.) tomas 
"Čiurlionis: Painter and composer“. 
(Collected Essays and Notes, 1906- 
1989). Tai nepaprastai brangi šio 
bostoniečio dovana gimajam kraštui. 
Tai knyga apie didįjį Čiurlionį anglų 
kalba, kur surinkti straipsniai, atsi
minimai, mintys, eseistika, paskelbti 
1906-1989 metais daugelyje pasaulio 
kraštų.

Knygą pristatydamas, "Vagos“ 
leidyklos generalinis direktorius A. 
Krasnovas pabrėžė, kad tokios kny
gos apie Čiurlionį dar iš viso nėra bu
vę. Iš nuogirdų ar reprodukcijų (deja, 
nevisada kokybiškų) Čiurlionį pažįs- 
tantiems jo gerbėjams tai labai vertin
ga dovana: dabar jie galės anglų kal
ba perskaityti viską, ką apie jį yra 
kalbėję ir rašę A. E. Senn'as ir N. 
Vorobjovas, George M. A. Hanf- 
mann'as ir V. Ivanovas, A. Rannit'as 
ir V. Landsbergis, Maureen Lewis ir 
M. Dobužinskis, M. Etkindas ir Nina 
Kandinsky, John E. Bowlt'as ir J. 
Bruveris, Gabriela di Milia ir V. K. 
Jonynas, V. Jokubėnas ir Danutė 
Staškevičius, K. Stoškus ir G. Ka- 
zokienė, F. Rozineris ir W. Weidle, 
Joan M. Vaštokas ir J. Umbrasas, S. 
Makovskis ir V. Čiudovskis, S. Jaro- 
cinski's ir A. Plioplys. Ne visi čia 
turbūt išvardinti, bet autorių puokštė 
iš tikrųjų spalvinga ir įspūdinga, ap
rėpianti daug kraštų.

Gausaus vilniečių būrio šiltai su
tiktas, prof. S. Goštautas papasakojo, 
kaip gimė ši knyga, apžvelgė neleng
vą jos kelią pas skaitytoją. Pasirodo, 
ji gimė prieš 20 metų, švenčiant Di
džiojo dzūko 100-ąjį gimtadienį, kai 
profesorius aplankė Kauną, pasto
vėjo prie M. K. Čiurlionio paveikslų, 
susipažino ir susidraugavo su tapyto
jo bei kompozitoriaus giminėmis ir

Mirė Kazys Matuzas
Eidamas 86-uosius Niujorke mirė 

žinomas išeivijos kultūros veikėjas, 
kino dokumentikos veteranas Kazys 
Matuzas.

K. Matuzas gimė Vilniuje 1909 
metais, jaunystėje persikėlė gyventi į 
Ameriką. Kartu su broliu Mečiu ket
virtojo dešimtmečio viduryje pradėjo 
kurti dokumentinius filmus. Unikalūs 
kadrai buvo susukti lankantis Lie
tuvoje. Tai - valstybės šventės, žino
mi politikai, valstiečių darbo vaizdai. 
Lig šiol brolių Matuzų dokumentiniai 
filmai - bene vieninteliai spalvoti to

Stasys Goštautas. Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuotr.

bendraamžiais. Poeto K. Bradūno ir 
dailininko K. Varnelio remiamas ir 
skatinamas, prof. S. Goštautas pasi
telkė ispanistiką studijuojančius savo 
studentus, kurie rinko, vertė, lygino 
įvairius rašinius (literatūros sąrašas 
knygos gale), užskaitė jų talką kaip 
kursinius darbus, ir knyga buvo pa
ruošta. Didelį darbą ruošiant knygą 
atliko Birutė Vaičjurgis-Šležas, o 
apipavidalinant - dailininkas R. Giba- 
vičius. Iš pradžių buvo manyta iš
leisti ją Čikagoje. Deja, 1982 metais 
spaustuvei, spausdinusiai "Draugą“ 
pakeitus mašinas, buvo išbarstytas ir 
knygos rinkinys. Viską teko pradėti 
iš naujo. Čia į pagalbą atėjo "Vaga“, 
su kurios tuometiniu vyriausiuoju re
daktoriumi A. Krasnovu profesorius, 
tuo metu vadovavęs PEN klubo 
Amerikos rašytojų skyriui, susitiko 
Kanadoje, kada į šios tarptautinės 
organizacijos suvažiavimą pirmąkart 
atvyko Lietuvos rašytojai.

- Čiurlionis brangus visiems lietu
viams, į kokias svetimas tolumas jie 
būtų nublokšti, kokiomis kalbomis 
jie bekalbėtų, - pasakojo S. Goštau
tas, - nes kito tokio genijaus mūsų tė
vynė kol kas neturi. Todėl darbas bu
vo tęsiamas atgimusioje Lietuvoje, 
kur jis pateko į geras, rūpestingas ir 
patikimas rankas. Daugelis Lietuvos 
žmonių suprato mano vargus ir rū
pesčius, o "Vagos“ žmonės padarė 
viską, kad knyga išeitų laiku, daili, 
verta Čiurlionio.

Tą vakarą kalbėję Lietuvos muzi
kos akademijos profesorius dr. J. 
Bruveris, menotyrininkė L. Lukošiū- 
nienė, bibliografas, hab. daktaras V. 
Žukas pabrėžė knygos svarbą, pasi
džiaugė jos dosniu turiniu ir dailia iš
vaizda. Visi jie pagyre kruopščiai pa
ruoštą vadinamąjį ”appendyx'ą“, 
aukštai vertino rengėjų pateiktą viso 
Čiurlionio gyvento laikotarpio kro
niką (Chronology), suskirstytą į 3 
skyrius: intelektualūs ir meno įvy
kiai, Lietuvos istorija, Čiurlionio gy
venimas ir veikla. Iš pirmojo sky
riaus, pavyzdžiui, sužinome, kad tais 
pačiais 1875 metais dar gimė Žakas 
Vinjonas (Jacques Villon), Mstis
lavas Dobužinskis, Antonijus Mača- 
das (Antonio Machado), Morisas Ra

meto Lietuvos gyvenimo dokumen
tai. Matuzų filmuose parodomas ir 
užsienyje apsigyvenusių lietuvių 
gyvenimas - jos kultūrininkai, jų pas
tangos padėti Tėvynei, išlaikyti lietu
vybę.

K. Matuzo filmai jau yra pasiekę 
Lietuvą. Jie buvo rodomi per Lietu
vos televiziją. Tačiau filmų originalai 
tebėra Niujorke. Buvo vedamos de
rybos su įvairiomis išeivijos organi
zacijomis, kad šie unikalūs doku
mentai būtų išsaugoti.

Šių metų sausio mėnesį ministras 

velis, Tomas Manas ir R. M. Rilke, o 
1911-siais - M. K. Čiurlionio mirties 
metais - N. Skriabinas sukūrė savo 
"Prometėjų“ ir gimė busimasis Nobe
lio premijos laureatas Česlovas Mi
lošas.

’ Ir taip metai po metų, įvykis po 
įvykio - nuo 1875 iki 1918 metų. Vi
si jie kuo nors praturtino pasaulį ir 
Lietuvą, pateikė naujų dvasinių ver
tybių, arba atėmė iš jų genijus ar įžy
mybes.

Labai vertingu visi kalbėjusieji (ir 
tikriausiai skaitytojai) laiko ir rengėjų 
paruoštą kvalifikacinį Čiurlionio kū
rinių katalogą (Classified Catalogue), 
kuriame 218 paveikslų pavadinimų, 
o taip pat knygų, straipsnių eseistikos 
apie Čiurlionį bibliografiją (Selected 
Bibliography). Kartu jie pageidavo 
tokios pat knygos lietuvių kalba, pa
teikė įdomių ir vertingų pastabų, ap
gailestavo, jog tokio menko (2000 
egz.) tiražo vargu ar užteks net Vil
niui, ir tikėjosi, jog skaitytojams ir 
Čiurlionio gerbėjams pavyks įtikinti 
leidėjus, kad ir padvigubintas šios 
knygos tiražas neužsigulės lentynose. 
(Nors savo ruožtu (skliausteliuose) 
pripažinsiu, kad pradinė knygos 
kaina - 30 Lt - ne tokia maža dabarti
nio knygos mylėtojo kišenei).

Knygoje pateiktos 209 Čiurlionio 
paveikslų reprodukcijos. Pagailavusi, 
jog jos nespalvotos, ponia L. Luko- 
šiūnienė pridūrė, kad tai turėtų paža
dinti skaitytojų smalsumą ir paskatin
ti juos nuvykti į Kauną, kur Čiurlio
niui pastatyta speciali galerija, ir aki
vaizdžiai susitikti su genialiąja kūry
ba, paklausyti jo muzikinių kūrinių. 
Beje, pastarųjų klausėsi ir vakaro 
dalyviai: juos meistriškai skambino 
pianistas Sergejus Okruško.

Turtingesni mes tapome, sulaukę 
šitos knygos, kuria, be abejo, susi
domės tūkstančiai naujų skaitytojų 
svetur, daugiau sužinos, artimiau su
sipažins su naujos eros dailėje pradi
ninku Mikalojumi Konstantinu Čiur
lioniu ir jo genialiomis drobėmis bei 
nuostabia muzika.

Beje, prieš tai knyga buvo pris
tatyta Kaune. Jos kelionė po Lietuvą 
tęsiasi..

Petras Keidošius

pirmininkas A. Šleževičius laišku 
kreipėsi į K. Matuzą, siūlydamas per
duoti filmus Lietuvai. Jis garantavo, 
kad bus įsteigtas atskiras brolių Ma
tuzų fondas valstybiniame archyve. 
Laiškas pasiekė K. Matuzą jau ligo
ninėje. Kol kas kino archyvo likimas 
tebėra neaiškus.

K. Matuzas buvo žinomas išeivi
joje ir kaip aistringas Lietuvos fila
telijos populiarintojas. Jis yra 1978 
m. Niujorke išleistos didelės mono
grafijos apie Lietuvos pašto ženklus 
anglų kalba autorius. Prieš kelerius 
metus papildytas jo knygos vertimas 
išleistas Lietuvoje, rašoma Eltos 
pranešime.
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Poetės Marijos 
Aukštaitės kūryba 
laukia tyrinėtojų
Poetės Marijos Aukštaitės Tyrimo 

Fundacija, veikianti Kanadoje, krei
piasi j pasaulio lietuvių spaudą pa
skelbti lietuviams apie naujai įsteigtą 
Toronto universitete programą, skati
nančią mokslininkus tyrinėti rašyto
jos Marijos Aukštaitės (1896-1987) 
gyvenimą ir kūrybą.

Manau, būtų visų lietuvių naudai 
giliau pažinti šią savo poetę. Ji gimė 
Lietuvoje, nuo 1930-ųjų metų veikė 
bei rašė Kanadoje. Ji paaukojo visą 
gyvenimą kovodama už pasaulio 
taiką, Lietuvą ir žmogaus teises. Ji 
nesulaukė nepriklausomos Lietuvos, 
bet paliko jai meilę ir vilties dvasią 
savo kūryboje. Jos išleistos 24 kny
gos būtų padrąsinimas ir inspiracija 
šiai ir ateinančioms kartoms.

Kaip tik dabar pasitaikė proga 
supažindinti Lietuvos ir Kanados 
poetę su pasauliu. Kaipo motina, ra
šytoja ir patriotė - nuo caro laikų iki 
šiandien - ji patyrė visas Lietuvos 
kančias. Poetės Marijos Aukštaitės 
Tyrimo Fundacijos iniciatyva, tarpi
ninkaujant dr. Horst Wittmann, To
ronto universitetas 1994 metų liepos 
6 dieną įkūrė Marija Aukštaitė 
Bursary ir priskyrė su "The School 
of Graduate Studies“ prie “The Cent
re for Russian and East European 
Studies“. To Centro direktorius yra 
profesorius Robert Johnson.

Ši Marijos Aukšaitės Bursary 
stipendija yra skiriama “Graduate“ 
studentams ar kitiems tinkamiems 
tyrinėtojams, kurie gerai moka lietu
vių kalbą. Tyrinėjimo darbas turi tęs
tis mažiausiai porą mėnesių. Baigtas 
akademinis raštas turi atitikti “Selec
tion Panel“ kriterijams ir būti tinka
mas mokslinei spaudai.

Kam suteikti “Selection Panel“ 
stipendiją, bus sprendžiama pagal 
kandidato įteikto tyrimo plano vertę: 
pradžioje, išsiaiškinus, kaip giliai 
tyrinėtojas supras poetės Marijos 
Aukštaitės kūrybą, kaip ją įvertins ir 
kokią paskirs vietą lietuvių literatūro
je bei intelektualinėje istorijoje; gale 
projekto tyrinėtojas turės įteikti cen
trui savo užbaigtą darbą.

Universiteto vertinimo komisija 
bus sudaryta iš trijų asmenų: 2 litera
tūros istorikai (prof. Horst Wittmann 
- pirmininkas, dar vienas literatūrinis 
mokslininkas iš “The Centre for 
Russian and East European Studies“) 
ir trečias nešališkas narys, mokantis 
lietuvių kalbą. Komisija peržiūrės 
kandidatų stipendijai gauti darbus iš 
viso pasaulio ir išrinks tinkamiausią. 
Pradžioje jos vertė bus ne mažiau 
2000 $ kasmet pagal autorių kvali
fikaciją ir tyrimo trukmę.

Tinkamiausias kandidatas, gyve
nantis už Kanados ribų, galės konku
ruoti gauti paramą iš “The Centre for 
Russian and East European Studies“ 
kelionės išlaidoms. Kandidatas dirbs 
“Russian and East European Studies“ 
centre, galės naudotis poetės Marijos 
Aukštaitės leidiniais, kurie yra Ro- 
barts knygyne, Toronto universitete. 
Marija Aukštaitė Bursary yra skel
biama Toronto Universiteto leidi
niuose. Poetės Marijos Aukštaitės 
Tyrimo Fundacijos veiklos vienas iš 
tikslų yra rinkti aukas, kurių divi
dendai užtikrins Marijos Aukštaitės 
Bursary kasmetines stipendijas.

Asmenys, norintys pasinaudoti 
metine “Bursary“ stipendija, prašomi 
kreiptis raštu: Director of the Centre 
for Russian and East European Stu
dies, Marija Aukštaitė Bursary, 315 
Bloor St. W„ Toronto, Ontario, Ca
nada M5S 1A3.

Rėmėjai, galintys paremti Marijos 
Aukštaitės Bursary, prašom siųsti 
aukas ar testamentinius palikimus 
Toronto universitetui Marija Aukš
taitė Bursary sąskaiton (expendable 
acct #: 9-401-019-5011; Appropria
tion #: 3-497-019-50) šiuo adresu: 
University of Toronto, Marija Aukš
taitė Bursary, 315 Bloor St. W., To
ronto, Ontario, Canada M5S 1 A3.

J. A. Navikevičius
Kanada

JE vysk. Paulius A. Baltakis kal
bėdamas Lietuvių dienų atidarymo 
pamaldose Australijoje išsakė įdomių 
minčių apie nūdienos Lietuvą. (Pava
dinimas - ”EL“).

Mes, išeivija, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, tiesiog gyvenome 
Lietuva: patys lankėme kraštą ir 
kvietėmės gimines, meno ansamblius 
bei politinius vadovus; siuntėm tal
pintu vus knygų, vaistų, technikos... 
Buvome pasiruošę atiduoti viską, 
kad tik tauta galėtų kiek įmanoma 
greičiau įsiteisinti nepriklausomų 
valstybių šeimoje ir atstatyti sugriau
tą krašto ūkį ir tautos moralę.

Deja, laimėjus kovą su išoriniu 
priešu, tautoje pradėjo ryškėti sovieti
nės sistemos ir ateistinio auklėjimo 
pasėkos: nepasitikėjimas vienas kitu, 
stoka inicatyvos, egoizmas, moralinis 
nuosmukis, politinės ambicijos.

Didelė tautos dalis liko mums be
veik neatpažįstama, o neapgalvoti, 
mus, išeiviją, žeminą įstatymai užpy
lė šalto vandens ant mūsų entuziaz
mo. Galop Seimo ir prezidento rinki
mų rezultatai ne vieną išmušė iš pu
siausvyros. Ypatingai skaudino pa
saulinės spaudos pajuoka, “girdi, Lie
tuva vėl pirmoji: pirmoji nusikratė 
komunizmo, pirmoji susigrąžino 
komunistus į valdžią“.

Tačiau nežiūrint Maskvos ekono
minio ir politinio spaudimo bei dvie
jų generacijų, auklėtų sovietinėje sis
temoje, lietuvių tauta nepalūžo, nepa
keitė savo nusistatymo, išreikšto Va
sario 16 ir Kovo 11 aktais.

Kelias, vedąs į pilną valstybės ne
priklausomybės įtvirtinimą, ekono
minį, socialinį bei moralinį-religinį 
atsinaujinimą, nėra atsidūręs akli- 
gatvyje. Jis bus tik trumpesnis ar il
gesnis. Tuo rimtai tiki visa tauta.

Kaip jau rašėme "EL“, praėjusių 
metų pabaigoje Adelaidėje įvyko 
Australijos lietuvių bendruomenės 
(ALB) krašto tarybos XXIV paprasto
sios sesijos narių suvažiavimas. 
Atsiliepdami į skaitytojų pageidavi
mus atspindėti didesnių užsienyje 
gyvenančių lietuvių telkinių gyveni
mą ne vien Europoje, pasinaudodami 
"Mūsų pastogės“ ataskaita, papa
sakosime apie minėtą ALB renginį.

******
Vykdomųjų organų pranešimai 

buvo pateikti sklandžiai. ALB kraš
to valdybos pirmininkas Viktoras 
Baltutis peržvelgė dvejų metų darbo 
rūpesčius ir pasiekimus. Iš prane
šimo paaiškėjo, kad Krašto valdyba 
dirbo darniai, atliko jai patikėtas pa

Australijos lietuvių bendruomenės (ALB) krašto tarybos XXIV 
suvažiavime: PLB valdybos pirmininkas Bronius Nainys ir ALB krašto 
valdybos 1993-1994 m. kadencijos pirmininkas Viktoras Baltutis.

Nuotrauka iš savaitraščio "Mūsų pastogė“

Remkime katalikiškas mokyklas, 
patriotinius sąjūdžius

Buvęs Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Landsbergis 
savo paskutinio oficialaus apsilanky
mo metu (1992 IX) New Yorke, ne
slėpdamas skaudaus išgyvenimo dėl 
Lietuvoje vykstančių negerovių, ypač 
dėl suluošinto žmogaus, sykiu iš
reiškė viltį, jog auga nauja generaci
ja, užtikrinanti tautos šviesią ateitį.

Kiek gražaus, patriotiško, doro ir 
religingo jaunimo auga, ypač atei
tininkų ir skautų gretose bei atsikūru
siose katalikų mokyklose, kiek dorų 
intelektualų, mokytojų ir katechetų 
formuojasi Vytauto Didžiojo Univer
sitete, Vilniaus pedagoginiame insti
tute, Kretingos ir Panevėžio katali- 

*'kiškose kolegijose, vyskupijų kate
chetiniuose centruose; kiek jaunų vy
rų ir moterų kunigų seminarijose ir 
atsikūrusiose vienuolijose ruošiasi 
tautos atsinaujinimo darbui.

Šią vasarą (1994 m. - ELR) Lietu
voje vykę bendri visos tautos kultūri
niai ir visuomeniniai renginiai bei jų 
sužadinta nuotaika mums visiems, 
gyvenantiems tėvynėje ir išeivijoje, 
priminė ir įrodė, kad tas žmogus, 
kuris per 50 metų stebino ir žavėjo 
pasaulį, tebegyvena Lietuvoje, kad ta 
Vingio parko, Baltijos kelio, Kovo 
11 bei Sausio 13 dvasia, nors šiek 
tiek priblėsus, tebėra gyva mūsų tau
toje, kad nežiūrint tų visų vidinių 
ginčų ir išorinių grasinimų, vartojant 
atsikūrusios ateitininkijos VIII kon
greso šūkį, mes “Ateitį Lietuvos ma
tome laimingą“.

Neturime pamiršti, kad žmogaus 
mąstysena, jo pasaulėžiūra, jo įsitiki
nimas, jo moralė staiga nepasikeičia. 
Tam reikia laiko, paskatinančio pa
vyzdžio ir aplinkos, o ypač yra reika
linga maldų, Dievo palaimos, nes 
kaip šv. Paulius apaštalas sako: “Vie- 

Australijos lietuviai diskutavo apie 
Bendruomenės ateitį

reigas ir uždavinius. Valdybos narys 
švietimo reikalams Vyt. Patupas 
savo kalboje ilgiau kalbėjo apie sa
vaitgalio mokyklų ir apskritai apie 
lituanistinio švietimo reikalus. Esą 
šiais klausimais mes rūpinamės jau 
daug metų, tačiau padėtis negerėja. 
Kėlė klausimą ir apie naujų moky
tojų kvietimą iš Lietuvos, kurie už 
sudarytas jiems sąlygas čia pasito
bulinti anglų kalbą ir apskritai susi
pažinti su švietimo sistema dirbtų 
savaitgalio mokyklose, kadanti Aus
tralijoje jaučiama stoka atitinkamai 
paruoštų mokytojų. Dabar dirban
tieji mūsų savaitgalio mokyklų mo
kytojai, nors ir pačių geriausių norų 
kupini, vieni šiuose darbuose susi
dariusių problemų išspręsti negali.

Suvažiavime išsamiai aptartas

Vysk. P. Baltakis pernai Vilniuje po apdovanojimo Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino ordinu. Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

ni sėjame, kiti laistome, o Dievas 
duoda augimą“.

Kai prieš trejetą metų šventėme 
Amerikos tautinėje šventėje Vašingto
ne Šiluvos koplyčios 25 metų sukaktį, 
buvęs Sibiro kankinys vysk. Sigitas 
Tamkevičius dėkojo Dievui ir lietu
viškai išeivijai už tris stebuklus: už per 
penkiasdešimt metų išsaugotą išti
kimybę Dievui ir Tėvynei; už tautos 
prisikėlimą ir už atgautą valstybinę 
nepriklausomybę, bei kvietė mus vi
sus pagelbėti išmelsti iš Dievo pasiekti 
ketvirtą stebuklą - tautos prisikėlimą 
iš moralinės ir ekonominės bedugnės.

Aš noriu baigti ištrauka iš mūsų 
išeivijos iškilaus pedagogo ir visuo
menės veikėjo Jono Kavaliūno laiš
ko, rašyto iš Kauno. Jonas Kavaliū
nas, gyvenęs Beverly Shores India
noje, keletą metų vadovavęs Vasario 

visiems rūpimas Bendruomenės 
ateities klausimas. Diskusijas pradė
jo Vytautas Juška, teigdamas, kad 
Bendruomenė mažėja, senieji iš jos 
veiklos traukiasi, o jaunųjų ateina 
mažai. Jei kitaip neišeina, reikia ieš
koti radikalių išeičių, kad būtų iš
laikyta Bendruomenė ir pritrauktas 
atgal jaunimas, kadangi dabar jauni
mas labai sparčiai slysta iš mūsų 
rankų, o be jaunimo įsijungimo į 
bendruomeninį gyvenimą ir pačiai 
Bendruomenei jokių vilčių dėl atei
ties nėra. Šiuo klausimu pasisakė 
apie 20 kalbėjusių.

Išsakyta įvairių pasiūlymų, ieško
ta atsakymų į įvairius klausimus: ar 
įvesti anglų kalbą į Bendruomenės 
gyvenimą, korespondenciją ir ry
šius, kaip ieškoti ar tiesiog išauginti 
naujų jaunų vadovų, sujungti abu 
savaitraščius ir t. t. Daug pareiškimų 
buvo apie tai, kad mums reikia to, 
šito, taip daryti ar taip nedaryti, ta
čiau nebuvo nei vieno tikrai konkre
taus pasiūlymo, plano ar ateities vi
zijos. Kaip pareiškė kai kurie kal
bėjusieji, jau daug metų mes svars
tome Bendruomenės ateitį ir siū
lome išeitis pradedant ALB Statuto 
išvertimu į anglų kalbą ir baigiant 
anglų kalbos įvedimu į mūsų sa
vaitraščius. Tačiau niekaip nenorime 
matyti, kad šiandien mes turime 
vargo susikalbėti lietuviškai su sa
vaitgalio mokyklos mokinuku, kad 
anglų kalba jau įsitvirtinusi mūsų 
jaunimo tarpusavio santykiuose, kad 
ir mes patys vartojame angliškus žo
džius, dažnai juos blogai ištardami. 
O drauge nematome, kad jau ar ne 
47 metai, kaip laikomės, tegul ir ne 
masiškai, tačiau vis dėlto dar turime 
jaunimo mūsų lietuviškame gyveni
me, mūsų bendruomenėje. Štai kad 
ir naujoji Australijos Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdyba išrinkta iš 

16 gimnazijai ir dabar metus dėstęs 
vokiečių kalbą Vytauto Didžiojo 
Universitete bei Kauno kunigų semi
narijoje, rašo: “Pereinamasis metas. 
Daug ko trūksta. Moralė suvelta. 
Sunkus metas. Liūdna“. “Bet yra ir 
daug gerų pasiaukojančių žmonių, 
gražaus jaunimo. Jie nenori nuleisti 
rankų. Reikia jiems padėti, remti jų 
pastangas.“ “Sunkus, liūdnas metas. 
Tačiau juo sunkesnė padėtis, juo la
biau reikia padėti.“

Padėkim. Remkime, ypač ideolo
gines karitatyvines organizacijas, ka
talikiškas mokyklas, patriotiškus są
jūdžius. Jie auklėja naują žmogų. Jie 
darbuojasi dėl tautos dorinio, religi
nio atsinaujinimo, be kurio visos eko
nominės, socialinės reformos yra tik 
utopinė kova su vėjo malūnais.

Iš savaitraščio "Mūsų pastogė“ 

jaunų asmenų. Ar tai nerodo, kad 
gyvi esame ir ar neteikia tai vilties 
ateičiai? Todėl ar nėra tikslingiau, 
kad užuot suvažiavimuose didele 
forma ir vaizduojama išmintimi kėlę 
klausimus dėl Bendruomenės atei
ties ateitume konkrečiai į darbą, 
nebijodami iš senesniųjų pasimokyti 
ir gerai suprasti, kas ta Bendruo
menė ir kodėl reikia mums jos prisi
laikyti.

Kai kurių ALB Statuto pakeitimų 
svarstymas sukėlė nemažai ginčų ir 
užėmė daugiau laiko. Antai buvo 
pasiūlytas ALB Statuto 1 skyriaus 2 
pastraipos papildymas prierašu: 2b/x 
“ALB, savo struktūroje būdama ne
politiniu vienetu nesijungia į gyve
namo krašto ar Lietuvos politinių 
partijų veiklą“. Bet po kiek užtruku
sių diskusijų buvo nutarta šį poskyrį 
iš Statuto projekto išleisti ir jo nepri
imti.

Diskusijos buvo gyvos ir ilgokai 
užtruko. Ju metu išaiškėjo problema, 
susidaranti Bendruomenės santy
kiuose su tos pačios Bendruomenės 
įsteigtomis ir Bendruomenės Statute 
įrašytomis organizacijomis, bet pa
gal Australijos įstatymus insikorpo- 
ravusiomis. Steigėjų, t. y. Bendruo
menės, tos organizacijos yra laiko
mos ALB padaliniais. Deja, praktiš
kai tos organizacijos, jei jos neturi 
geros Bendruomenės dvasios, gali 
visiškai nepaklusti Bendruomenei. 
Išeina, kad nesant geros valios, ar 
organizacijos vadovybėje atsiradus 
kitaip galvojantiems asmenims, sa
vo pačios įsteigtų organizacijų atve
ju Bendruomenė lieka kaip ta višta, 
ančiukus išsiperėjusi - kvaksi ant 
kranto.

Kitos ALB krašto valdybos būs
tinė buvo nustatyta Melburne. Suva
žiavime dalyviai pritarė pasiūlymui 
sušaukti kitą PL Seimą Vilniuje.
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Lietuvoje jau remontuojami 
ir keleiviniai vagonai

Vasario 7 d. valstybinės įmonės 
’’Lietuvos geležinkeliai“ Vilniaus va
gonų depe pagal gamyklinio remonto 
reikalavimus suremontuotas pirma
sis keleivinis miegamasis vagonas. 
Anksčiau toks mūsų vagonų remon
tas buvo atliekamas Lenkijoje ir Ne
priklausomų valstybių sandraugos 
šalyse. Už tai reikėdavo mokėti 10- 
13 tūkstančių dolerių. Šio vagono re
montas truko tris savaites. Jis kaina
vo apie 50 tūkstančių litų. Taigi, re
monto kaina panaši, tačiau remon
tuojant Lietuvoje sutaupomos trans
portavimo išlaidos, žmonėms yra 
darbo.

Kaip papasakojo Vilniaus vagonų 
depo viršininkas Vitalijus Skatovas, 
pirmą kartą Vilniaus remonto depas 
paminėtas spaudoje dar 1900 metais. 
Tuomet čia buvo vagonų remonto 
dirbtuvės. Nepriklausomybės metais 
vagonų depas, kaip ir visas Vilniaus 
kraštas, priklausė Lenkijai, jame bu
vo remontuojami Lenkijos vagonai. 
Jo paslaugomis naudojosi ir hitlerinės 
Vokietijos geležinkelininkai. Po ka
ro, jau 1945 metų sausyje, depas pra
dėjo remontuoti prekinius vagonus 
ne tik Lietuvai, bet ir visai SSRS. 
Paskelbus Lietuvos Nepriklausomy
bę ir Lietuvos geležinkeliams tapus 
savarankiškais, iškilo keleivinių va
gonų remonto būtinybė. Nutarta jų 
remontą patikėti Vilniaus vagonų de
pui. 1992 liepos 1 dieną atriedėjo pir
masis keleivinis vagonas, atliktas jo 
einamasis remontas. Taip jau atnau
jinta per 500 keleivių vagonų. Paga
liau nutarta depo jėgomis pabandyti 
atlikti keleivinio miegamojo vagono 
kapitalini remontą.

- Toks keleivinių vagonų remon
tas atliekamas kartą per penkerius 
metus, - pasakojo p. V. Skatovas. - 
Mes ne tik nudažėme vagoną Lietu
vos geležinkelio spalvomis, bet ir re
montavome vežimėlius, pakeitėme 
aširačius, atnaujinome interjerą, su
tvarkėme duris, iš naujo aptraukėme 
kupė sėdynes, atlikome kitus darbus. 
Norėčiau kreiptis į būsimus šio va

gono keleivius, kad šie nebūtų pikta
valiai ir nepjaustytų sėdynių, nelau
žytų durų, nenusukinėtų čiaupų ir du
rų rankenų. Vagono išvaizda ir kelei
vių aptarnavimo kultūra priklauso ne 
tik nuo mūsų pastangų, bet ir nuo ke
leivių geranoriškumo.

Pirmojo kapitaliai suremontuoto 
keleivinio vagono apžiūroje dalyva
vo susisiekimo ministras p. J. Biržiš- 
kis, geležinkelio departamento di
rektorius p. A. Zubkevičius, valstybi
nės įmonės ’’Lietuvos geležinkeliai“ 
generalinis direktorius p. S. Labutis, 
kiti įmonės darbuotojai. Visi buvo 
vieningos nuomonės - pirmasis ban
dymas pavyko, todėl nuo šiol keleivi
niai vagonai jau nebus gabenami re
montuoti į kitas šalis. Numatoma 
kasmet kapitališkai suremontuoti po 
dvidešimt vagonų.

Kaip pasakė valstybinės įmonės 
’’Lietuvos geležinkeliai“ generalinis 
direktorius p. S. Labutis, geležinke
lininkai nuolat rūpinasi keleivių pato
gumais. 1994 metais įsigyti 24 nauji 
keleiviniai vagonai Vokietijoje ir Ru
sijos Tverės vagonų gamykloje, dar 
36 rekonstruoti Lenkijos Bydgoščo 
vagonų gamykloje. Daugelis jų kur
suoja vidaus linijose. Vilniaus vago
nų depui reikalinga moderni vagonų 
dažykla, tuomet čia bus galima ne tik 
kapitaliai remontuoti, bet ir restau
ruoti vagonus.

Pasak eksploatacijos direktoriaus 
p. S. Razgaus, keleivinio vagono eks
ploatavimo trukmė 15-17 metų, ta
čiau iš SSRS gauti kai kurie keleivi
niai vagonai jau eksploatuojami po 
20 ir daugiau metų, tad belieka tokius 
vagonus tik restauruoti.

Beje, Vilniaus vagonų depas ne 
tik suremontavo kapitaliai keleivinį 
vagoną, bet ir atliko Mažeikių įmo
nei ’’Nafta“ priklausančios dujų cis
ternos kapitalinį remontą. Nors cis
ternai jau 20 metų, tačiau po atlikto 
remonto blizga kaip nauja. Toks re
montas tai pat pirmasis.

Aleksandras Januškis

Nigel Lang - naujasis 
Didžiosios Britanijos 

karo atašė

Vasario 10 dieną Lietuvos krašto 
apsaugos ministerijoje kredencinius 
raštus įteikė Didžiosios Britanijos 
naujasis karo atašė Nigel Lang. Šis 
Britanijos kariuomenės pulkininkas 
leitenantas paskirtas karo atašė iškart 
į tris Baltijos valstybes. Jis įsikurs 
Rygoje, o Lietuvoje lankysis kartą 
per mėnesį.

Nigel Lang pakeitė iki šiol Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje dirbusį pir
mąjį Didžiosios Britanijos karo atašė 
- latvių kilmės pulkininką leitenantą 
Janį Kazocins, kuris nuo 1994 metų 
gruodžio 1 dienos paskirtas vadovau
ti Latvijos kariuomenės generaliniam 
štabui.

Naujajam Britanijos kariuomenės 
atstovui N. Lang - 50 metų; iki šiol 
jis vadovavo Didžiosios Britanijos • 
gynybos ministerijos skyriui, kuris 
rūpinosi ginkluotųjų pajėgų perso
nalu Rytų Anglijai. Pulkininkas leite
nantas yra dirbę Egipte ir Izraelyje.

Krašto apsaugos ministerijoje 
susirinkusius Lietuvos kariuomenės 
pareigūnus Britanijos pulkininkas lei
tenantas patikino, kad jo darbas Lie
tuvoje bus ne tik oficialūs susitiki-

Savą kariuomenę Lietuvoje pra
dėta atkurti 1990 metais. Nuo to lai
ko pasikeitė netgi krašto apsaugos 
ministras - dabar juo dirba jaunas po
litikas, LDDP atstovas Linas Linke
vičius. Buvęs ministras ir pirmasis 
naujoviškos kariuomenės pradmenų 
kūrėjas Audrius Butkevičius beveik 
pasitraukė iš politikos. Jau ketvirti 
metai kuriasi įvairūs kariuomenės pa
daliniai, naujos Krašto apsaugos mi
nisterijos struktūros, tačiau iki šiol 
nėra Nacionalinio saugumo koncep
cijos ir Nacionalinės gynybos doktri
nos. Nėra pirmiausia dėl to, kad Sei
mo Nacionalinio saugumo komiteto 
atstovai ir Krašto apsaugos ministeri
jos pareigūnai busimąsias Lietuvos 
nacionalinio saugumo nuostatas įsi
vaizduoja per daug skirtingai. Krašto 
apsaugos ministras L. Linkevičius ti
kisi, kad šiais metais Seimas patvir
tins ministerijos sudarytos darbo gru
pės parengtas koncepcijas. Ministe
rijos pareigūnai nuolat tobulina įvai
rius įstatymus, kuriais vadovaujantis 
toliau kuriama Lietuvos kariuomenė, 
šaukiami į privalomąją karo tarnybą 
aštuoniolikmečiai. Antai vasario 2 d. 
Krašto apsaugos ministerijos kolegi
jos posėdyje aptartas projektas Lietu
vos Respublikos krašto apsaugos 
prievolės įstatymo, pagal kurį, pri
ėmus jį Seime, vėliau bus šaukiami į 
privalomąją karinę tarnybą Lietuvos 
jaunuoliai. Apsvarstytas ir ginkluotų
jų pajėgų Karinės drausmės kodekso 
projektas, aptarti kariuomenės Gene
ralinės inspekcijos nuostatai, kalbėta 
apie Vilniaus ir Kauno karininkų ra
movių veiklą.

Vasario 2 d. Krašto apsaugos mi
nisterijos kolegijos posėdyje kariuo
menės ir ministerijos pareigūnams 
pristatytas naujas Lietuvos Seimo 
kontrolinės įstaigos kontrolierius J. 
Jasaitis, kuris nuo kovo 1 dienos pa
skirtas rinkti žinias apie ginkluotųjų 
struktūrų kareivių, karininkų, šaukti
nių teisių pažeidimus, ginti jų teises 
ir laisves. Iki šiol Lietuvoje nėra nei 
karo prokuratūros, nei karo policijos, 
todėl J. Jasaitis - vienintelis parei
gūnas, į kurį, patyrę skriaudų, gali 
kreiptis įvairūs kariškiai.

Lietuvos krašto apsaugos minis
terija ir Ginkluotųjų pajėgų štabas 
stengiasi perimti įvairių valstybių ka
riuomenių patirtį. Su didžiųjų Euro
pos valstybių kariškiais ryšius buvo 
užmezgęs dar buvęs ministras A. 
Butkevičius, su jais toliau sėkmingai 
bendradarbiauja ir L. Linkevičius. Jo 
pastangų dėka 1994 metų pabaigoje 
pasirašytas ir Lietuvos bei Jungtinių 
Amerikos Valstijų ginkluotųjų pajėgų 

mai. Karo atašė pažadėjo teikti kon
krečią pagalbą kuriamai lietuviškai 
kariuomenei.

Ona Mickevičiūtė

Gedunino Svitojaus (ELTA) nuotr.

JAV karo atašė 
Lietuvoje suteiktas 
brigados generolės 

laipsnis
Kaip ”EL” pranešė Lietuvos kraš

to apsaugos ministerija, Jungtinių 
Amerikos Valstijų gynybos ministe

Užsieniečiai padeda kurti 
mūsų kariuomenę

bendradarbiavimo memorandumas.
Laikantis bendradarbiavimo susi

tarimų, Lietuvos kariuomenė nuolat 
susilaukia pagalbininkų iš užsienio. 
Antai vasario 6 d. Vilniuje lankėsi 
Prancūzijos gynybos ministerijos 
strateginių reikalų direkcijos dele
gacija, vadovaujama generolo A. 
Faupin - minėtos direkcijos direkto
riaus pavaduotojo. Prancūzijos gyny
bos ministerijos pareigūnai kartu su 
tos šalies ambasadoriumi Lietuvoje 
P. de Suremaine ir karo atašė, akredi
tuotu Lietuvoje, fregatos kapitonu K. 
Deregel bei Lietuvos krašto apsaugos 
ministerija Seimo konferencijų salėje 
surengė pasitarimą. Abiejų valstybių 
atstovai kalbėjosi apie Lietuvos na
cionalinio saugumo koncepciją ir 
trijų Baltijos šalių karinį bendradar
biavimą. Po Seimo Nacionalinio sau
gumo komiteto pirmininko pavaduo
tojo, Lietuvos demokratų partijos 
atstovo S. Pečeliūno pranešimo apie 
tai, kaip šis Seimo komitetas kartu su 
Krašto apsaugos ministerija kuria 
Lietuvos nacionalinio saugumo nuos
tatas, Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų 
generolas paaiškino, kad net ir jo ša
lyje veikiančios politinės jėgos dėl 
gynybos klausimų galutinai sutarė tik 
prieš 30 metų. Pastaruosius tris de
šimtmečius kariškiai ir politikai nuo
lat ginčijasi tik dėl lėšų, kurias tenka 
kasmet skirti gynybai. Tos lėšos, pri
dūrė prancūzų generolas, kiekvienais 
metais mažinamos. Prancūzijos ka
riuomenėje daugumą sudaro šaukti
niai, yra tik keli profesionalių kariškių 
daliniai. Lietuvos generalinio štabo 
viršininkas pulkininkas V. Tutkus 
svečiams paaiškino, kad ir Lietuvoje 
dabartinė kariuomenės sudėtis neati
tinka valstybės galimybių, todėl struk
tūra dar gali būti pakeista.

Vėliau su svečiais aptarti Lietuvos 
siekiai įstoti į Europos Sąjungą ir į 
NATO, Europos saugumo pakto 
reikšmė Baltijos valstybėms. Pulki
ninkas J. Gečas papasakojo apie trijų 
Baltijos valstybių galimybes ben
dradarbiauti gynybos srityje. Vienas 
iš tokio bendradarbiavimo pavyzdžių 
- Baltijos šalių bendras taikos pa
laikymo batalionas BALTBAT, apie 
kurį ”EL” jau rašė.

Nuo sausio 22 dienos Latvijos 
Adaži karinio mokymo centre trijų 
mūsų šalių karininkai ir puskarinin
kiai iš būsimoje BALTBAT batalio
no dalyvauja bendrose pratybose. 
Vasario 8 dieną buvo surengtas ofi
cialus šio didžiausio Latvijos karinio 
mokymo centro, pavadinto Baltijos 
valstybių taikos palaikymo misijos 
mokymo centru, atidarymas. Iškil

rijos ir Karinių oro pajėgų karo atai 
poniai Tiiu Kerą, akredituotai Li< 
tuvoje 1993 metų liepos mėnesį, si 
teiktas JAV karinių pajėgų brigade 
generolo laipsnis.

Ši kariškė moteris gimė 1945 m< 
tais Vokietijoje, 1975 metais baig 
JAV jaunesnių karininkų mokyki; 
vėliau - JAV karo aviacijos koledž 
ir Nacionalinį karybos koledžą. T 
Kerą tarnavo Bolingo karinių oro pi 
jėgų bazėje Vašingtone, JAV kar 
aviacijos vyriausiojoje vadavietėj 
Lenglio bazėje, Virdžinijos valstijoje 
1987-1988 dirbo JAV ginkluotų) 
pajėgų generalinio štabo strategini 
planavimo vyriausiojoje valdyboje 
teikė nacionalinės strategijos siūly 
mus JAV prezidentui, gynybos mi 
nistrui ię įvairiems aukštiems karino 
menės pareigūnams. Visą tamybo 
laiką p. T. Kerą rūpinosi savo šalie 
ir Rytų Europos valstybių tarpusavi 
santykiais bei kariškių bendradar 
biavimu.

Brigados generole T. Kerą molu 
anglų, vokiečių, estų, rusų kalbas 
Nuo 1993 metų, tik atvykusi į Lietu 
vą, JAV karo atašė p. T. Kerą pasi 
ryžo išmokti ir lietuviškai. Siuc 
metu ji kalba lietuviškai tikrai ne
blogai.

Ona Marija Miškinytė

mėms vadovavo Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos prezidentai: A. Brazauskas, 
G. Ulmanis ir L. Meris. Valstybių va
dovai patvirtino BALTBAT vėlia
vą: vienoje pusėje - mėlyna, geltona, 
raudona juostos, kitoje pusėje, žyd
rame fone, - JTO herbas bei raidės 
BALTBAT. Prezidento A. Brazaus
ko žodžiais, pasakytais per iškilmes 
Adaži, centras yra pirmasis Baltijos 
valstybių žingsnis tvirtinant Jungtinių 
Tautų pajėgas. Jame visi kariai mo
kysis tvirtinti taiką Europoje ir na
muose. Po šventės trys prezidentai, 
Lietuvos krašto apsaugos, Latvijos ir 
Estijos gynybos ministrai valgė ka
reivišką košę kartu su savo šalių ka
riais Adaži mokymo centro milžiniš
koje valgykloje, kurią kariniame 
miestelyje buvo pastatę Sovietų Są
jungos kariškiai, dar prieš trejus me
tus valdę šią didžiausią karinę bazę 
Baltijos regione.

Lietuvos kariuomenės vadai pri
pažįsta, kad mūsų šalies kariams 
reikalinga visokeriopa pagalba. Daug 
kur, nenorint naudotis sena sovietiška 
technika, reikia pradėti darbą tuščioje 
vietoje. Lietuvos kariuomenei vis dar 
trūksta gerų ryšio priemonių. Ir kai 
vasario 7-9 dienomis Lietuvoje lan
kėsi du karo ekspertai iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų, bandyta tą spragą 
užpildyti. JAV ryšininkai dirbo pagal 
programą ”Mil-to-Mil” (’’Kariškiai 
kariškiams”), mokė reguliariosios 
Lietuvos kariuomenės ryšių skyrius 
kuo geriau naudotis turima ryšio 
technika. Pulkininkas leitenantas R. 
J. Ridilla ir seržantas majoras T. C. 
Muellerr skaitė paskaitas motorizuo
tos pėstininkų brigados ’’Geležinis 
vilkas”, Savanoriškosios krašto ap
saugos ”Mil-to-Mil”, Karinių oro pa
jėgų, Karinių jūrų pajėgų flotilės ry
šių tarnyboms. Pagal JAV programą 
šios šalies kariškiai bendradarbiauja 
su lietuviais kariais jau trečius metus.

Be Vidurio Europos, Skandinavi
jos šalių ir JAV kariškių teorinės 
pagalbos ir netgi labdaros (karo tech
nikos, ryšio priemonių ir pan.) Lie
tuvos kariuomenė būtų kuriama dar 
lėčiau. Pasirašiusi bendradarbiavimo 
sutartis su penkių NATO valstybių 
(Danijos, Didžiosios Britanijos, JAV, 
Prancūzijos ir Vokietijos) gynybos 
ministerijomis, Lietuvos krašto ap
saugos ministerija nuolat sulaukia ir 
sulauks paramos. Štai ir šią savaitę 
Lietuvoje dvi dienas lankėsi aukštųjų 
Danijos karininkų delegacija, vado
vaujama ginkluotųjų pajėgų vado 
generolo J. Lyngo.

Ona Mickevičiūtė
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Raginimas Švedijos ir 
Didžiosios Britanijos ministrams

Sportas
Plinta žaidimas, dar neturintis 

lietuviško pavadinimo
"Dėl čečėnų tautos apsisprendi

mo teisės apgynimo“ - taip vadinasi 
laiškas, kurį Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos tarpparlamentinių ryšių 
grupių su Čečėnija koordinacinės 
tarybos pirmininkas A. Endriukaitis 
vasario 9-qją nusiuntė Švedijos 
užsienio reikalų ministrei L. Hjelm- 
Wallen bei Didžiosios Britanijos 
užsienio reikalų ir Sandraugos rei
kalų ministrui D. Hurdui.

A. Endriukaitis rašo: ’’Artimiau
siomis dienomis Jūs susitiksite su 
Rusijos užsienio reikalų ministru A. 
Kozyrevu kalbėtis dėl Čečėnijos. 
Mes nuogąstaujame, kad vėl nebus 
išgirstas čečėnų balsas, nors skaus
mas, kraujas ir mirtys aiškiausiai su
vokiamos. Čečėnų niekas neužtaria. 
Akivaizdu, kad Vakarų šalys bijo 
Rusijos, jai viską leido ir leidžia. 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos parla

Lietuvoje Jelcinas buvo teisus, Čečėnijoje - klysta
’’The Economist“, įtakingas tarp

tautinio masto savaitraštis, leidžia
mas anglų kalba, pernai gruodžio 17 
d. laidos vedamajame "Čečėnija 
prašosi nepriklausomybės“ įdomiai 
sulygino Lietuvos ir Čečėnijos kovas 
dėl savo nepriklausomybių. Straips
nis reikšmingas ir tuo, kad tarp eilu
čių vakariečių galvosena atskleidžia
ma daugiau negu politikai drįsta pa
reikšti. I straipsnį "EL“ dėmesį at
kreipė ir jo vertimą parengė Valijoje 
gyvenantis Eimutis Šova.

Kaltinimas Borisui Jelcinui už nu
tarimą jėga sutriuškinti atskalūnę 
Čečėnijos Respubliką remiasi 1991 
metų sausio 13-ąją, kai ’’Radio Riga“ 
transliavo tokį atsišaukimą rusų ka
reiviams: ’’Jums tikriausia sakys, kad 
jūsų pagalba tvarka bus atstatyta 
visuomenėje. Bet ar konstitucijos ir 
įsakymų pažeidimus teisėta vadinti 
taikos įvedimu? Smurtas... sukels 
naują krizę pačioj Rusijoj...“

Tai buvo diena, kai sovietų ka
riuomenė, bandydama užgniaužti 
Lietuvos nepriklausomybės siekimą, 
nužudė 13 civilių. Prelegentas buvo 
ne kas kitas kaip patsai Borisas Jelci
nas, užtikrinęs, kad vien tik prievarta 
neįmanoma išlaikyti demokratijos. 
Tuomet dėl Lietuvos jis buvo teisus. 
Dabar Čečėnijoje jis klysta.

Čečėnija gali atrodyti nereikšmin
ga, maža vietelė, kurią vargu ar vaka
rietis atrastų žemėlapy. Ilgainiui jinai 
gali sugrįžti į savo brangiai užsitar
nautą nuošalumą. Bet Jelcino pasiųs
ti tankai iškelia principinius klausi
mus, kurie yra verti atsakymo, kad 
kitos tolimos šalys Rusijos pakrašty, 
nesigailėdamos kraujo aukų, taip pat 
nepradėtų vyrauti pasaulio spaudos 
pirmuosiuose puslapiuose. Pagrindi
nis klausimas, iškylantis Čečėnijoje, 
kaip anksčiau Lietuvoje, yra atskalū
no teisė į tautinį apsisprendimą. Lie
tuvos teisė buvo neginčijama, Čečė
nijoje, nors nepriklausomybės sie
kianti vyriausybė yra gerokai kitokia, 
atsakymas lieka tas pats.

Čečėnai yra ypatingi žmonės. Tai 
nėra grupė susimetėlių, norinčių iš
naudoti progą ir nesąžiningai pasi
grobus krašto turtą dingti. Be to, jų 
teritorija, Čečėnija, yra Rusijos dalis, 
prijungta kaip imperijos lobis, taip 
buvo ir su Lietuva. Nors šiandien ne 
visus praeities užkariavimus galima 
laikyti neteisėtais - dauguma JAV 
vakarų teritorijų atimta iš Meksikos - 
jie bus įtartini, jei gyventojai nuolat 
atmes jiems primetamus naujus val

mentuose veikia parlamentinės gru
pės Čečėnijai paremti, kurioms pri
klauso per 50 parlamentarų. Jie yra 
lankęsi Čečėnijoje, gauna iš ten in
formaciją. Mes, gindami Čečėnijos 
Respublikos de facto ketvirtųjų metų 
nepriklausomybę, manome, kad nei 
teisiškai, nei morališkai neįmanomas 
Čečėnijos priklausymas Rusijai, kai:

įvesta 60 tūkst. okupacinė Rusijos 
kariuomenė,

nužudyta per 25 tūkst. žmonių, 
jau yra apie 300 tūkst. pabėgėlių, 
Rusija paskyrė Čečėnijai savo

administraciją,
Rusija kuria Čečėnijoje marione

tinę valdžios struktūrų,
sugriautas Groznas ir kiti miestai 

bei kaimai,
įkurtos karinės komendantūros, 
įsteigti koncentracijos filtraciniai

lageriai Mozdoke, Astrachanėje, 

dovus. Čečėnai, kaip ir lietuviai, 
niekad nesutiko prievarta susijungti 
su Rusija. Čečėnija, pirmoji postko
munistinės Rusijos dalis, paskelbė 
nepriklausomybę tuojau po nepasise
kusio pučo prieš Gorbačiovą 1991 
metų rugpjūčio mėnesį. Dž. Dudaje
vas deklaravo tai, ir 1991 m. spalio 
mėnesį sulaukė pritarimo prezidento 
rinkimuose.

Tai, žinoma, automatiškai nesu
teikė čečėnams teisės atsiskirti nuo 
Rusijos ir tapti Jungtinių Tautų na
riais. Paprastai bet kuris argumentas 
dėl atsiskyrimo turi dvi puses, kaip 
paprastai būna ir norint išsiskirti 
dviems žmonėms, bendrai gyvenu
siems. Rusai galėtų pateikti daug 
samprotavimų, kad pagrįstų norą 
sustabdyti čečėnus nuo pabėgimo.

Pirmiausia galėtų kilti ginčų, kad 
Čečėnijos siekimas tapti nepriklauso
ma yra neteisėtas dėl jos vyriausybės 
veiksmų. Reikia pripažinti, jog Čečė
nijos vyriausybė nekuo kvepia. Du
dajevas paveržė valdžią 1991 m., o 
1994 m. užgniaužė referendumą - pa
sikėsinimą į jo prezidentūrą. Kont
rastas tarp Čečėnijos ir Lietuvos yra 
ypač didelis: Lietuvoje demokratinis 
režimas kovojo prieš diktatorišką 
Sovietų Sąjungą. Čečėnija panašesnė 
į gangsterių respubliką, kovojančią 
prieš Rusiją, kuri daugiausia linkusi 
vadovautis populistiniais nutarimais.

Nors čečėnams neteko tiesioginiai 
balsuoti dėl savo nepriklausomybės, 
bet nematyti, kad jie nubalsuotų ki
taip. Gal jiems geriau patiktų demo
kratinė valdžia. Gal ne. Kaip bebūtų, 
jie aiškiai nepriima Jelcino primeta
mos demokratijos.

O ką galima pasakyti apie tautines 
mažumas Čečėnijoje? Jei atskalūnų 
vyriausybė jas persekiotų ar neap
saugotų jų teisių, tuomet Jelcinas pa
teisinamai skelbtų, kad jis gina ma
žumos teises. Nors etniniai rusai su
daro daugiau kaip penktadalį gyven
tojų, bet, atrodo, jie nėra skriau
džiami. Čečėnų karštakrauj iškas ir 
plėšikiškas elgesys yra pažįstamas 
nuo senovės. Visgi tas jų banditiz
mas, regis, paplitęs tiek viduje, tiek 
užsienyje, nelabai pasireiškia prieš 
savo krašto mažumas.

Kas tinka čečėnams, 
tinka ir totoriams

Aišku, Jelcinas pasiuntė tankus į 
Čečėniją ne rusų mažumą apginti, 
tuo labiau ne demokratiją įvesti. Jo 

Stavropolyje, kuriuose kalinami če
čėnų vyrai,

filtracijos lageriuose žmonės kan
kinami,

čečėnai gyvi mėtomi iš malūn
sparnių,

rusai čečėnų lavonus keičia į gy
vus rusų belaisvius,

Rusija tarptautiniu mastu neatsako 
ir neatsakys už žvėriškumus ir geno
cidą.

Kol su Rusija nebus kalbama dėl 
čečėnų tautos nepriklausomybės, o 
Čečėnija bus vertinama kaip Rusijos 
vidaus reikalas, tol liesis kraujas, bus 
pažeidinėjamos žmogaus teisės, ty
čiojamasi iš tarptautinės teisės ir 
Europos demokratijos sąžinės“.

A. Endriukaitis dėl Rusijos agresi
jos Čečėnijoje jau yra kreipęsis į kai 
kurių pasaulio šalių vadovus, visuo
menės veikėjus.

rūpesčiai, arba jo generolų, daugiau 
kyla dėl valstybės saugumo.

Vienas rūpestis yra vietinis. Į šiau
rę nuo Čečėnijos yra Rusijos javų 
ruožas, Kubanės juodos žemės sritys. 
I pietus - Iranas ir Turkija. Rusų įsi
vėlimas Kaukaze buvo pagrįstas isla
miškų idėjų baime pietuose ir noru 
įsteigti amortizacinę zoną, kuri ap
saugotų javų ruožus. Ta baime jie ir 
dabar gyvena. Bet saugumo bėdos, 
nesvarbu, kiek ryškios, nepateisina 
Jelcino elgimosi Čečėnijos nepriklau
somybės atžvilgiu, tik nurodo derybų 
poreikius.

Kitas rūpestis yra bendresnis. Nuo 
1991 m. Rusija padarė nemažai pa
žangos tobulindama federaciniu prin
cipu sulipdytą daugiatautę valstybę iš 
20 respublikų (be Čečėnijos), ku
rioms suteikta didelė savivalda. Šis 
pasiekimas yra labai silpnas. Jei Če
čėnijai būtų leista atsipalaiduoti, tuo
met kitos federacijos dalys gali pa
sekti jos pavyzdžiu: totoriai nekant
rauja. Gali būti, kad Rusijos skai
dymasis virstų Bosnijomis. Realiau - 
užrūstintų Rusijos generolus - bent 
tuos, kurie yra pareiškę, kad jų pir
mutinė pareiga yra išlaikyti Rusijos 
vientisumą. Neapkaltinsi Jelcino dėl 
to, kad jis vengia išeiti į dvikovą su 
kariuomene.

Bet jį galima apkaltinti tuo, kad 
jisai nepasiruošė sutvarkyti kariuo
menę tuo atveju, jei ji pasirodytų ne
paklusni. Ir ji yra labai nepaklusni, jei 
neatsižvelgdama į federacijos dalių 
žmonių pageidavimus stengiasi išlai
kyti tą griūvančią federaciją. Tai ne
reiškia, kad čečėnai stengdamiesi ati
trūkti patys elgiasi mandagiai ir pro
tingai. Priešingai, deklaruodamas 
nepriklausomybę 1991 m., po to ne
bandydamas rimtai tartis su Rusija, 
Dudajevas pasielgė nepaprastai blo
gai. Jo veiksmai, jei pasiektų savo 
tikslų, gali virsti kvailais. Kaip vieni
ša vilkė, Čečėnija su vienu milijonou 
gyventojų, nors ir turtinga nafta, gali 
pajusti, kad pasiekta nepriklauso
mybė yra iliuzinė.

Tai jau yra čečėnų reikalas. Jei jie 
pageidauja skubios ištuokos, likusį 
gyvenimą galės laisvai apgailestauti. 
Svarbi pamoka Jelcinui yra suprasti, 
kad neįmanoma demokratijos sulip
dyti prievarta. Tai yra pamoka, kurią 
jis suprato 1991 m. Vertėtų jam pri
siminti tai dabar, anksčiau negu ne
žinomas Kaukazo kampelis pradės 
jam vaidentis ir amžiams neduoti 
ramybės.

Vilniuje restorane “Tauro ragas“ 
įvyko “Darts“ sporto federacijos pri
statymas. Renginyje dalyvavo “Darts“ 
žaidimo specialistai iš užsienio, Res
publikos Seimo ir Vyriausybės na
riai, Sporto departamento, Tautinio 
olimpinio komiteto, miestų ir rajonų 
valdybų sporto skyrių, “Žalgirio“ 
miestų ir rajonų tarybų, laikraščių, te
levizijos ir radijo, verslo organizacijų 
atstovai.

Kūno kultūros ir sporto departa
mento vadovas V. Nėnius įteikė 
“Darts“ įregistravimo Lietuvoje ofi
cialų dokumentą “Darts“ sporto fede
racijos prezidentui A. Pliadžiui.

Adrian Bucley, Pasaulio "Darts“ 
asociacijos įgaliotas atstovas, Pasau
lio “Darts“ organizacinio komiteto 
“Bull Shooter“ įgaliotas atstovas 
Europoje, tarptautinės kompanijos 
“Diana Marketing“ prezidentas, pa
kvietė Lietuvą į Europos čempionatą, 
vyksiantį Eindhovene, Olandijoje.

“Darts“ - žaidimas, dar neturintis 
lietuviško pavadinimo. Paskelbtas 
konkursas, kaip lietuviškai jį pava
dinti, iki kovo 15 dienos laukiama 
pasiūlymų Lietuvos sporto draugijoje 
(LSD) “Žalgiris“ (Šeimyniškių 23-2, 
Vilnius). Išvertus iš anglų kalbos 
”dart“ reiškia ietis, strėlė, geluonis 
arba staigus judesys.

Dabartinės “Darts“ sporto šakos 
istorija prasidėjo nuo šio amžiaus 
pradžios, nors pats žaidimas savo 
šaknimis siekia senesnius laikus. 
Viena iš dažniausiai minimų datų yra 
XVII šimtmetis. Tuomet anglų karei
viai varžėsi tarp savęs, mėtydami 
ietis į statinių dugnus arba storų me
džių kamienų išsišakojimus. 1927 
metais pirmą kartą įvyko “Darts“ 
čempionatas. 1975 metais vienam 
verslininkui iš Rokfordo (Ilinojaus

Kauno "Žalgiris“ 
rungtyniauja 

Dubajuje

Lietuvos krepšinio lygos čempio
nate iki kovo pirmosios - pertrauka. 
Todėl Kauno "Žalgirio“ krepšinin
kai turėjo progą išvykti į Jungtinius 
Arabų Emyratus ir dalyvauti Du- 
bajaus mieste vykstančiame dide
liame tarptautiniame turnyre. Be lie
tuvių, turnyre varžosi dešimt ko
mandų: Ukrainos ir Egipto rinktinės, 
sustiprinti Talino "Kalev“, Rygos 
”SWH Broceni“ ir Saratovo ”Avto- 
dorožnik“ klubai, JAE, dvi JAV 
komandos bei Australijos “Tigers“.

Pirmąsias rungtynes kauniečiai 
žaidė su Saratovo “Avtodorožnik“ 
klubu. Rungtynes tik po pratęsimo 
83:77 (39:35, 74:74) laimėjo Rusijos 
krepšininkai. “Žalgiriui“ 22 taškus 
pelnė G. Einikis, 19 - K. Šeštokas, 13

TEISINIŲ REIKALŲ ATSTOVAVIMAS IR 
JURIDINĖ KONSULTACIJA 
DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE

Dėl komercinių ir privačių teisinių reikalų 
prašome kreiptis:

ADVOKATĖ
VIRGINIA JURAS LLB.

“Darts“ žaidimo pristatymo Vil
niuje “Tauro rage“ metu A. Plia- 
dis, šio žaidimo federacijos prezi
dentas.

Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr. 

valstija, JAV) kilo mintis išrasti 
“Darts“ automatą. Ir tada prasidėjo 
naujas šio žaidimo etapas.

Šiandien “Darts“ atkeliauja į Lie
tuvą. Gegužės mėnesį Lietuvoje pla
nuojama surengti “Darts“ čempio
natą.

Prisiminsime, kad "EL“ neseniai 
rašė, kaip šių metų pradžioje viešė
damas Londone Lietuvos ir Baltijos 
šalių bokso čempionas supersunkia- 
svoris kaunietis Gitas Juškevičius 
pirmąkart žaidė "English Darts“. Jis 
išmėgino jėgas su Londone gyve
nančiu Baliu Narbučiu, kuris garsėja 
kaip vienas iš geriausiųjų "English 
Darts“ žaidėjų tarp Britanijos lietu
vių. Dvikovą laimėjęs B. Narbutis 
buvo apdovanotas Kauno akcinės 
bendrovės "Ragutis“ prizu.

- V. Praškevičius. Varžovų koman
doje ypač stipriai žaidė trys ameri
kiečiai. Kitame susitikime žalgirie
čiai 84:64 nugalėjo Egipto rinktinę. 
Vėl rezultatyviausias buvo G. Einikis 
-24tšk.

"Aurabank“ baigė 
savo kelionę

Homo kyšulį apiplaukusi Klaipė
dos jachta “Aurabank“, vadovaujama 
kapitono J. Limanto, grįžo į pradinį 
savo kelionės punktą - Buenos Aires. 
Iš Argentinos į "Lietuvos ryto“ re
dakciją skambinęs dienraščio kores
pondentas G. Pilaitis papasakojo, kad 
paskutinysis etapas nuo piečiausia 
Argentinos uosto Ušuajos buvo gana 
nelengvas.

Visi buriuotojai grįžta į Vilnių, iš
skyrus Joną Limantą. Jis skris į Bos
toną, kur jo laukia sužadėtinė, Ame
rikos lietuvaitė Rėdą Veitaitė.

Savanoriai iš Lietuvos - Čečėnijoje
Kartu su čečėnais prieš Rusijos 

karines pajėgas kovoja ’’apie dvide
šimt“ savanorių iš Lietuvos. Tai 
Lietuvos televizijos reportaže vasa
rio 8 dieną pareiškė vienas iš tų sa
vanorių, pristatytas kaip Linas iš 
Žemaitijos.

Jis pasakojo, kad į Čečėniją at

vyko prieš penkis mėnesius, buvo 
sužeistas, gulėjo ligoninėje Grozne, 
iš kur pasitraukė artėjant Rusijos 
kariuomenei. Lino veidas reportaže 
nebuvo parodytas, tik buvo matyti, 
kad jis dėvi karinę maskuojančią 
uniformą ir ginkluotas Kalašnikovo 
automatu.

Linas sakė, kad kovoja drauge 
su tauta, kuri siekia būti nepriklau
soma nuo Rusijos, kaip ir Lietuva 
siekė būti nepriklausoma nuo So
vietų Sąjungos. To jaunuolio iš 
Lietuvos teigimu, nei jam, nei ki
tiems savanoriams niekas “nieko 
nemoka“.

13 Kinnaird Avenue, 
Bromley, Kent, BR1 4HG. England. 

Tel. 0181 402 9403 
Fax. 0181 402 9403.
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LONDONE
DBLS CENTRINIO 

SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Kovo 5 d., sekmadieni, 14.00 vai. 

Lietuvių namuose, 2 Ladbroke Gar
dens Londone kviečiamas metinis 
Didžiosios Britanijos lietuvių sąjun
gos centrinio skyriaus susirinkimas. 
Nesusirinkus kvorumui po dvidešim
ties minučių laukimo susirinkimas 
bus pradėtas ir laikomas teisėtu.

Susirinkime bus aptarta DBLS 
centrinio skyriaus organizacinė veik-

A.A. VACIUI PIŠČIKUI 
mirus Jo žmonai Hildai 

ir šeimai 
užuojautą reiškia 

DBLS centro taryba

Hildai Piščikienei, 
jos vyrui Vaciui mirus, 

reiškiame užuojautą. 
’’Europos lietuvio“ redakcija 

ir bendradarbiai

Nuoširdžiai užjaučiame 
HILDĄ PIŠČIKIENĘ 

dėl mylimo vyro mirties. 
Halina ir Sigitas Pachanavičiai

PAMALDOS
Nottinghame - vasario 26 d., 

J 1.15 vai. už Lietuvą DBLS prašy
mu.

Coventryje - vasario 26 d., 14 
vai., Šv. Elzbietoje.

Leamingtone Spa - vasario 26 
d., 16 vai., Sv. Petre.

Manchesteryje - Vasario 26 d., 
12.30 vai.

Bradforde - kovo 5 d., 12.30 
vai.

Eccles - kovo 12 d., 12.15 vai. 

la, Lietuvių Namų Bendrovės ekono
minė padėtis, Lietuvių namų Londo
ne remonto reikalai. Taip pat bus iš
rinkti atstovai į DBLS metinį suva
žiavimą Londone.

Skyriaus narius prašome (kas gali) 
būtinai susirinkime dalyvauti.

DBLS centrinio skyriaus valdyba

DBLS LONDONO 
I SKYRIAUS METINIS 

SUSIRINKIMAS
Didžiosios Britanijos lietuvių są

jungos Londono I skyriaus narių rne- 
tinis-visuotinis susirinkimas įvyks 
kovo 19 dieną. Jis prasidės 14 valan
dą, Londono lietuvių parapijos menė
je 21 the Oval, London E2. Susirin
kimo programoje - valdybos praneši
mai, naujos valdybos rinkimai, ats
tovų rinkimai į DBL S-gos metinį su
važiavimą, įvyksiantį balandžio 22- 
23 d. d. Lietuvių namuose, Londone.

Kad išrinktieji atstovai galėtų ge
riau atstovauti skyriaus nariams su
važiavime ir išreikštų jų nuomonę, 
vyks diskusijos, kas darytina su Lie
tuvių namais Londone ir kuria krypti
mi lietuviška veikla turėtų būti plėto
jama. Kviečiame dalyvauti!

ŠVENTO KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŠVENTĖ

Lietuviškoji Švento Kazimiero 
šventovė ir parapija kovo 5 dieną, 
sekmadienį, švęs savo patrono šven
tę. Ta proga įvyks iškilmingos pa
maldos, kurios prasidės 11 valandą 
Švento Kazimiero šventovėje, 21 
The Oval, London E2.

Lietuviškosios parapijos nariai 

Liūdesio valandą dėl mylimo vyro 
VACIO PIŠČIKO mirties

nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Hildą ir artimuosius.
Sotominų šeima iš Vilniaus

1995 m. DBLS ir Lietuvių Namų Bendrovės 
suvažiavimas įvyks balandžio 22-23 dienomis 
Londone.

Suvažiavimo dienotvarkė bus pranešta vėliau.

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

kviečiami gausiai dalyvauti švento
vėje, minėsiančioje 83-ąsias metines.

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS
Šiais metais tradicinis sporto ir 

socialinio klubo Užgavėnių blynų 
vakaras įvyks vasario 25 dieną, šešta
dienį, 20 valandą, klubo patalpose 
(345A, Victoria Park Road, London 
E9).

NOTTINGHAME
VASARIO 16-OSIOS 

MINĖJIMAS
Š. m. vasario 25 d. DBLS Nottin- 

ghamo skyriaus valdyba rengia Lie
tuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
77 metų paminėjimo sukaktį.

Minėjimas įvyks Latvių klubo pa
talpose: 1A Standhill Road, Nottin
gham (kampe Carlton Road ir Stand
hill Road). Pradžia 6.30 vai. (18 vai.).

Paskaitą skaitys visuomenininkas 
Juozas Maslauskas.

Meninėje dalyje pasirodys pagar
sėjęs, jau seniai Nottinghamą visur 
reprezentuojantis ’’Gintaro“ choras.

Pasivaišinsime Moterų draugijos 
paruoštais užkandžiais ir kavute. 
Veiks turtinga loterija.

Įėjimas - aukos pagal išgales.
Valdyba mielai kviečia visus apsi

lankyti, susitikti draugus, pasilinks
minti, padainuoti ir lietuviškai pra
leisti mums taip brangų vakarą.

Kitą dieną 11.15 vai. ryto visi 
kviečiami dalyvauti Sielovados Židi
nyje DBLS vietos skyriaus aukoja
mose mišiose už Lietuvą.

DBLS Nottinghamo 
skyriaus valdyba

DERBY
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS
Š. m. vasario 26 d., sekmadienį, 

DBLS Derby skyrius rengia Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimą. Jis 
įvyks ukrainiečių klubo patalpose: 27 
Chamwood Str. Derby, 2 vai. p. p.

Programoje oficialioji dalis su 
DBLS Centro valdybos pirmininko J. 
Alkio paskaita.

Vėliaus bus meninė dalis. Joje pa
sirodys meninės pajėgos iš Nottin
ghamo. Po minėjimo susirinkusieji 
bus pavaišinti kavute bei sausainiais. 
Veiks įvairi ir turtinga loterija.

DBLS Derby skyrius

MANČESTERYJE
ŠV. KAZIMIERO 

MINĖJIMAS
Kovo 4 d., šeštadienį, 6 vai. va

karo MLK Bendrija rengia Šv. Kazi
miero minėjimą ML Soc. klube, 121 
Middleton Road, Crumpsail, Man- 
čester.

Paskaitą skaitys A. Podvoiskis. 
Bus ir meninė dalis.

Rengėjai

DU GIMTADIENIAI
Vasario 6 d; Henrikas Vaineikis, 

sulaukęs 70 metų, ir Albinas Rimei-

ELI 

kis, peržengęs 69 metų slenkstį, 
Mančesterio lietuvių klube surengė 
šaunų gimtadienių pobūvį. Jame da
lyvavo jų šeimos nariai, kan. V. Ka- 
maitis, draugai bei pažįstami. Maistą 
paruošė B. Kupstienė su pagalbinin
kais. Buvo ir lietuviškų gėrimų.

H. Vaineikis nuolat plačiai reiš
kiasi lietuvių visuomeninėje, organi
zacinėje ir kultūrinėje veikloje, jau 
daug metų eina įvairias pareigas. 
(Praėjusiais metais per neapsižiūrėji
mą buvo paskelbta, kad H. Vaineikis 
sulaukė 70 metų, turėjo būti 69 m.). 
A. Rimeikis 20 metų išbuvo klubo 
baro vedėju, aktyviai dalyvauja orga
nizacinėje veikloje.

Juos gimtadienio proga pasveiki
no klubo pirmininkas A. Podvoiskis. 
Jis įteikė visų pasirašytas sveikinimo 
korteles. Visi garbiems sukaktuvinin
kams sugiedojo ’’Ilgiausių metų“ ir 
paskelbus tostus už jų sveikatą pakė
lė taures. Juos dar sveikino ir laimin
gos kloties gyvenime palinkėjo kan. 
V. Kamaitis, romovėnų pirmininkas 
V. Bernatavičius.

Į kalbas atsakė H. Vaineikis. Jis 
padėkojo paruošusiems puikų pobū
vio maistą, apsilankiusiems - už svei
kinimus bei linkėjimus. Visi padaina
vo ir pasilinksmino.

Visi sveikiname H. Vaineikį ir A. 
Rimeikį ir linkime sėkmės bei jaunat
viškų jėgų gyvenime ir veikloje.

A. P-kis

WOLVERHAMPTONE
SUSIRINKIMAS

Šių metų kovo 18 d. 13 valandą 
Lenkų klube, Stafford Rd. Wolver
hampton, DBLS Wolverhamptono 
skyrius šaukia metinį - visuotinį su
sirinkimą.

Bus renkama skyriaus valdyba, 
revizijos komisija ir atstovas į 
DBLS atstovų suvažiavimą Lon
done.

Visus skyriaus narius ir prijau
čiančius prašome dalyvauti.

DBLS Wolverhamptono 
skyriaus valdyba

PAIEŠKA
Ieškomas Abo Isakovich-Shir- 

vit (galbūt Isakovičius Širvitas). 
Jis gimė Baltarusijoje 1908 ar 1913 
m. Į Angliją atvyko 1945 ar 1946 
m. Žinančius apie šį asmenį prašo
me pranešti British Red Cross Soc. 
9 Grosvenor Cr. London SW1X 
7EJ. (Ref. 13572/Ph.)

Nijolė Jakštytė-Geštautienė 
(gyv. Partizanų 56-94, Kaunas) 
ieško Jono Jakščio, s. Jono (mo
tinos merg. pavardė Antanina 
Šeskevičiūtė-Jakštienė). Jis gimęs 
1912 12 25 Kvetkampio kaime, 
Lekėčių valsčiuje, Šakių rajone. 
Paskutinis žinomas adresas: 7 
Alexandra Rd., Redford MK40. 
Paskutinis laiškas gautas 1985 m.

Žinančius apie šį asmenį ar jo 
likimą prašome pranešti Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui (Gedimino 
pr. 3a, Vilnius) arba British Red 
Cross Soc. Ref. 53244/Ph.

******
Taip pat ieškomas Aleksandras 

(Aleksas) Malinauskas, gimęs 
1906 m. gruodžio 26 d. Petrograde. 
Paskutinis 1960 metais žinotas ad
resas: 19 Elizabeth Street, Chee- 
tham Manchester 8, England. Jo 
ieško sūnus Vytautas Malinauskas, 
gyvenantis Ukmergėje.

Apie jį ką nors žinančius asme
nis prašome parašyti Lietuvos Rau
donajam Kryžiui.

Apie visus ieškomus asmenis 
galima pranešti ir Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus atstovui Britani
joje B. Butrimui (Lietuvių namai, 
Londonas).

ELI

PASAULYJE
Popiežius kreipėsi 

į kino žmones
Vatikane paskelbtas popiežiaus 

Jono Pauliaus II kreipimasis, skirtas 
šių metų Pasaulinei socialinės komu
nikacijos dienai, kuri bus minima ge- 
gūžės 28-ąją. Šiemet sukanka 100 
metų nuo kino išradimo, dėl to ir Šv. 
Tėvo kreipimesi kalbama apie kiną. 
Kreipdamasis į kino meno ir kino in
dustrijos pasaulio žmones, Popiežius 
juos karštai ragina visoje veikloje 
nuolat prisiminti kino kultūrinę pa
skirtį. Jei vadovaujamasi tik pelno 
kriterijais, kinas jokiu būdu negali at
likti savo kultūrinio pašaukimo, bet 
priešingai - žaloja žmonių ir visuo
menės moralumą.

Katalikų dienraštis - 
kinų kalba

Kinijos pietrytinėje dalyje esan
čioje Portugalijos kolonijoje Macao 
pradėjo eiti pirmasis katalikų dienraš
tis kinų kalba, pavadintas ’’Macao 
apžvalgininkas“. Jame spausdinami 
pranešimai apie vietinius ir tarptau
tinius dienos įvykius, pateikiama 
Bažnyčios gyvenimo, socialinio, po
litinio ir kultūrinio gyvenimo komen
tarų.

Katalikų dienraščio pasirodyme 
Macao galima įžvelgti ir svarbą 
žingsnį, projektuotą į netolimą ateitį 
Macao 1999 metais atiteks Kinijai. 
Turint galvoje šiuo metu komunisti
nėje Kinijoje prasidėjusias šiokias to
kias demokratines permainas, atsar
giai tikimasi, kad po portugalų valdos 
prijungimo prie Kinijos naujasis 
dienraštis galės pasiekti kur kas di
desnį skaitytojų ratą ir operatyviai in
formuoti bei formuoti visos Kinijos 
katalikus.

Turistai turės mokėti 
už bažnyčių lankymą
Italijos bažnyčiose yra sukaupta 

daugybė dailės vertybių, o ir pačios 
bažnyčios, pastatytos prieš šimtus, o 
kartais ir daugiau negu prieš tūks
tantį metų, yra meno paminklai. Vi
so šio didžiulio palikimo apsauga ir 
išlaikymas reikalauja nemažų lėšų. 
Itin daug problemų kelia vagystės iš 
bažnyčių, kurių kasmet vis daugėja 
Prieš kelerius metus dailės pamink
lais turtingas Ravenos miestas nu
sprendė įvesti mokestį už įėjimą j 
penkias seniausias miesto bažnyčias, 
kurių mozaikos kasmet pritraukia 
šimtus tūkstančių turistų. Šiemet Ra
venos pavyzdžiu rengiasi pasekti 
Verona ir apmokestinti trijų seniau
sių miesto bažnyčių lankymą. Žino
ma, įėjimas prieš pamaldas bus ne
mokamas, o miesto gyventojai, pa
rodę asmens pažymėjimą, galės ne
mokamai įeiti į bažnyčią ir bet ku
riuo kitu metu. O turistams, kurie 
norės apžiūrėti bažnyčias, teks su
mokėti nedidelį mokestį, kuris, pagal 
paskaičiavimus, leis nusamdyti nuo
latinius bažnyčių sargus ir laikyti 
paminklines Bažnyčias bus atdaros 
daug ilgiau negu dabar.

Irako gydytojai 
nepaklūsta valdžiai

Žmogaus teises ginanti tarptautinė 
organizacija ’’Amnesty International“ 
pranešė, jog praėjusių metų pabaigo
je Irake buvo suimti ir įkalinti 9 gy
dytojai, atsisakę vykdyti teismo pa
skirtas bausmes nusikaltėliams - am
putuoti rankas, kojas, ausis, išdeginti 
žymes kaktoje ir pan. Šias bausmes 
pagal islamo įstatymus neseniai įtei
sino Bagdado režimas, jos taikomos 
už įvairius nusikaltimus - pradedant 
vagystėmis ir baigiant dezertyravimu 
iš kariuomenės. Nuteistieji, be to, jei 
nori nuskausminančių vaistų, turi už 
juos užsimokėti patys. ’’Amnesty In
ternational“ duomenimis, šimtai Ira
ko medikų nepritaria tokioms baus
mėms ir stengiasi pasipriešinti žmo
nių žalojimui ligoninėse.

Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcijos žinios
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