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Paminklas tautos aukoms
ir kančiai atminti

ilemorialo atidarymo iškilmės.
Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.
Spalio 30 d., mirusiųjų pager
ino dienos išvakarėse, Vilniaus
totakalnio kapinėse atidengtas meMtialas Lietuvos laisvės gynėjams,
b autoriai - skulptorius Stanislovas
\uzma, architektai Marius Šaliamois ir Juras Balkevičius.
I Nuo šiol žuvusiųjų Sausio 13sios ir Medininkų tragedijos metu
iinžinojo poilsio vietoje rymos Sonlingoji Dievo Motina, ant kelių
likanti nukryžiuoto sūnaus kūną,
ieveik keturių metrų aukščio skul-

ptūra ’’Keta“, sukurta iš bronzos ir
granito, simbolizuoja tautos aukas ir
kančią. Aštuoniolika laisvės gynėjų
kapų dengia iš Afrikos atgabentos
juodojo granito plokštės, kuriose iš
kalti žuvusiųjų vaidai, gyvenimo ir
mirties datos. Bronzinėse plaketėse
iškalta ir daugiau žinių apie žuvu
siuosius. Vienintelės žuvusios mer
ginos Loretos Asanavičiūtės kapą
puošia balto marmuro kryžius. Iki
šiol laisvės gynėjų amžinojo poilsio
vietoje stovėjo tautodailininko Ipoli

to Užkurnio sukurtas kryžius, dabar
perkeltas kiek atokiau.
Memorialo atidengimo ceremo
nijoje dalyvavo žuvusiųjų artimieji,
vienintelis gyvas likęs Medininkų
tragedijos liudininkas Tomas šer
nas, Prezidentas Algirdas Brazaus
kas, ministras pirmininkas Adolfas
Šleževičius, Seimo pirmininkas
Česlovas Juršėnas, Vilniaus arkivys
kupas Audrys Juozas Bačkis, Seimo
ir Vyriausybės nariai, memorialo
autoriai, vilniečiai. Iškilmėse daly
vavo ir tuo metu Lietuvoje viešėjęs
Estijos parlamento pirmininkas Too
mas Savi.
Lietuvos Prezidentas, prisiminęs
žuvusiuosius, pažymėjo, kad "Pieta“
- tai ’’paminklas visiems ir visoms
mūsų tautos sūnums ir dukterims,
žuvusiems didvyrių kovose pokario
metais, nukentėjusiems kalėjimuose
ir lageriuose“. A.Brazauskas išreiškė
viltį, jog užuojauta ir pagarba žuvu
siųjų artimiesiems bus lydima kon
krečios valstybės paramos. Prezi
dentas pranešė, kad netrukus Seimui
pateiks įstatymą, kuriame siūlys žu
vusiųjų per tragiškuosius 1991 m.
įvykius artimiesiems suteikti teisę
gauti pirmojo laipsnio pensijas.
Memorialo Lietuvos laisvės gy
nėjams statybą finansavo Vyriausy
bė. Šis projektas kainavo 5 mln. litų.
ELI
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Įamžintas Kazio Bizausko atminimas
Vašingtone pagerbtas žymaus
etuvių politiko ir diplomato, Vasao 16-osios akto signataro Kazio
zausko atminimas.
Spalio 29-ąją po tradicinių lietuikų šv.Mišių, kartą per mėnesį
ukojamų vienoje iš Džordžtauno
dnyčių, JAV sostinės lietuviai su
moko Lietuvos ambasadoje. Buvo
Mintingai atidengta bronzinė pin
tojo Lietuvos pasiuntinio Ameriko.«Kazio Bizausko atminimo lenta,
'^priklausomos Lietuvos švietimo
ministras, paskutinės iki okupacijos

Vyriausybės vicepremjeras buvo so
vietų nužudytas 1941 metais.
Atminimo lentą suprojektavo ar
chitektas Arvydas Barzdukas. Joje
išlieti užrašai lietuvių ir anglų kalbo
mis: "Vasario 16-osios Akto signa
taras, nuo 1923 lapkričio 24 iki 1927
rugpjūčio 31 pirmasis Nepaprastasis
pasiuntinys ir Įgaliotas Ministras
Jungtinėms Amerikos valstybėms
Kazys Bizauskas (1893 II 14-1941
IV 26) įgijo šį pastatą Lietuvos vals
tybei ir 1924 birželio 1 d. įkurdino
jame Lietuvos pasiuntinybę“.

Atminimo lentą atidengė Lietu
vos ambasadorius JAV A.Eidintas.
Ją pašventino Vašingtono katalikų
universitete studijuojantis kunigas iš
Lietuvos A.Narbekovas.
Apie žymaus politiko gyvenimą
ir visuomeninę veiklą susirinkusie
siems pasakojo K.Bizauskui skirtos
dokumentinės apybraižos autorius
P.Zunde. Ambasadoje buvo ekspo
nuojama dailininkės E.Nazaraitės
dovana - jos sukurtas K.Bizausko
portretas.
ELTA

tylvalgininko pastabos

Gyvename lyg prie ugnikalnio
Spalio 27 d. Rusijos televizija
ransliavo reportažą apie naujos ope
rinės taktinės raketos ’Točka“
įleidimą ir visam pasauliui gyrėsi,
nd tai didelis atradimas, galįs pabryti perversmą raketinėje gynybo
je. Matėme ir mes tą paleidimą. Tik
ėdžioje nesupratome, kur ta jėga
konstruojama. O, pasirodo, Lie
jos pašonėje, Karaliaučiaus krašto
lupenų (Nesterovo) rajone, mažper 10 kilometrų nuo Lietuvos

Paprastai tokiais atvejais infor
muojami kaimynai, kaip to reika
lams Europos Saugumo ir benddaibiavimo organizacijos (ESBO)
j>kumentuose, kuriuos yra pasira

šiusi ir Rusija. Deja, to nesulaukė
me.
Rusijos armijos spaudos tarnyba
pareiškė, kad apie panašius bandy
mus neprivalu informuoti užsienio
valstybių, ir paneigė, jog Rusija de
monstravo Lietuvai karinę jėgą.
Lietuva nesukėlė jokio triukšmo.
Tik užsienio reikalų ministerijos
Politikos departamento direktorius
P.Zapolskas mandagiai pasakė:
’’Rusija, be abejo, turi teisę rengti
karines pratybas, tačiau faktas, kad
operatyvinė taktinė raketa paleista
arti Lietuvos sienos, neramina ir
kelia dviprasmiškų minčių“.
Raketos paleidimą stebėję aukšto
rango kariniai ir valdžios atstovai sa

ko, jog ji buvo paleista taip, kad vėl
nukristų į 100 kvadratinių kilometrų
poligono teritoriją. Bet galėjo atsi
tikti ir kitaip. Juk neseniai Rusijos
tarpžemyninė raketa, gabenusi į or
bitą aplink Žemę Meksikos ir Izrae
lio palydovus, pakeitė kursą ir nukri
to su visais palydovais į Ochotsko
jūrą. Taip pat atsitiko ir su karine ra
keta SU-25, kuri kovo mėnesį nu
krito visai netoli Novovoronežsko
atominės elektrinės. Balandžio mė
nesį Tolimuosiuose Rytuose reak
tyviniai "Grad“ sistemos sviediniai,
nuskridę 25 kilometrus, krito ne poligine, o gyvenviečių gatvėse.

Nukelta j 2 psl.

Dvylikametė šiaulietė pasaulio čempionė
Brazilijoje, San Lorenco mieste
vykusiame pasaulio jaunųjų šach
matininkų čempionate, 1983-1984
m. gimusių mergaičių grupėje, pa
saulio čempionės vardą pelnė Šiau
lių Didždvario vidurinės mokyklos
septintokė Viktorija Čmilytė. Iš 11
galimų dvylikametė šachmatininkė
surinko 9 taškus.
Tai jau ketvirtasis V.Čmilytės
laimėjimas oficialioje tarptautinėje
arenoje. 1993 m. Vengrijoje ji tapo
iki 10 metų žaidėjų Europos čem
pione, pelniusi 8 taškus iš 9 galimų.
Pernai Rumunijoje vykusiame ana
logiškame Europos čempionate Vik
torija žaidė vyresniųjų - iki 12 metų
šachmatininkų grupėje ir laimėjo
bronzos medalį.

Šią vasarą V.Čmilytė Prancūzi
joje iškovojo iki 12 metų šachmati
ninkių Europos vicečempionės var
dą.
šiaulietė V.Čmilytė tapo Kami
lės Baginskaitės tradicijų tęsėja.
Kaip žinoma, vilnietė 1986 m Vil
niuje pasaulio merginų čempionate
buvo trečioji, o po metų Filipinuose
iškovojo planetos čempionės vardą.
| šachmatų pasaulį Viktoriją
įvedė tėvas... bokso treneris. Pirmą
kart prie šachmatų lentos mergaitė
prisėdo būdama ketverių, bet rimtai
žaisti pradėjo po šeštojo gimtadie
nio. Daug dėmesio Viktorijos kaip
šachmatininkės brendimui skiria ir
Nukelta į 7 psl.

Pavojinga duoti interviu
Rusijos agentūroms
Spalio 31 d. Lietuvos Prezidento
spaudos atstovė L.Šabajevaitė išpla
tino pareiškimą, kuriame sakoma:
"Prezidento esu įgaliota pareikšti Rusijos informacijos agentūros
”R1A-Novosti” spalio 23 d. išplatin
tame pranešime netiksliai cituoja
mos Lietuvos Prezidento mintys dėl
Lietuvos saugumo užtikrinimo”.
Pasak RIA, Lietuvos Prezidentas,
viešėdamas Niujorke, šiai agentūrai

pareiškė, jog jo šaliai narystė NATO
nėra pati savaime tikslas. ”RIA-Novosti” teigimu, kalbėdamas apie tai, '
kad NATO ir Rusija galėtų kartu
teikti saugumo garantijas Europos
šalims, A. Brazauskas pasakė: ’Tai
įdomus pasiūlymas, kuris nusipelno
dėmesio”.
Prezidento patarėjas J.V.Paleckis,
Nukelta j 2 psl.

Susitikimai

Pagaliau atskridau
j Lietuvą
Ji sėdėjo Seimo posėdžių salės
ložėje ir klausėsi debatų apie per
versmą kurį neva rengia Tėvynės
sąjunga. Įsišnekėjome. Ji - Danutė
Staknis-Harmon. Profesorė. Dakta
rė. Žingsnis po Žingsnio ji pasakoja
gyvenimo istoriją

’Tėvelio pavardė buvo Staknevičius. Jis atsirado Amerikoje dar prieš
Pirmąjį pasaulinį karą, nes daugelis
jaunų lietuvių bėgo į Ameriką, ne
norėdami tarnauti rusų caro kariuo
menėje. Tėvelis nuvažiavo pas savo
du brolius. Vėliau sulietuvino, su
trumpino pavardę ir mes tapome
Stakniais. Tėvelis Amerikoje prasi
gyveno. Vedė Amerikoje gimusią ir
augusią lietuvę. Gaudė žinias iš
Lietuvos. Kai joje prasidėjo kovos
dėl Nepriklausomybės, kartu su
kitais lietuviais aktyvistais lankėsi
pas JAV prezidentą, prašydamas pa
remti Lietuvą... Lietuvai reikėjo ki
taip mąstančių žmonių, ir mano tė
velis, devyniais vaikais vežinas, be
rods, 1921-aisiais grįžo į gimtinę,
palikęs visus savo turtus Amerikoje.
Šeima apsigyveno Palangoj, pasista
tė lentpjūvę. Tėvas dirbo sunkiai, bet
vertėsi gerai, jsigijo nuosavybę, bu
vo pasiturintis. Dalyvavo įvairių or
ganizacijų veikloje. Buvo išrinktas
Palangos burmistru - kaip ir Palan
gos meru. Tvarkė miestelėnų reika

.

lus, tačiau tautininkai neleido jam
daug nuveikti. Mama irgi buvo ne
vien namų šeimininkė, dalyvavo lie
tuvių katalikų veikloje, nors vaikų
buvo didelis būrys. Palangoje gi
miau aš - pirmasis Lietuvoje gimęs
vaikas, dešimtasis šeimoje.
Lietuvoje, man atrodo, visi bu
vom laimingi. Vaikai lankė mokyk
las. Visi esame muzikalūs, visi mo
kėmės skambinti pianinu. Mėgom
pramoginę muziką. Sesuo Valerija
Vytauto Didžiojo universitete baigė
matematikos mokslus, tačiau vėliau
tapo vienuole, seserimi Ignacija, bu
vo Pažaislio vienuolyno vargoninin
kė. Trys broliai inžinieriai, vienas žurnalistas. Ruošėmės gyvenimui,
ruošėmės darbui Lietuvai“, - pasa
koja Danutė Staknis-Harmon.

Rusų okupacija buvo
košmaras
’’Supratom: Lietuvoj nebėra
mums vietos. Tėvelis pradėjo rūpin
tis išvažiavimu į Ameriką. Trys ma
no broliai išvyko dar keturiasdešim
tųjų rugpjūčio mėnesį. Amerika tada
buvo atsiuntusi specialų laivą savo
piliečiams. Tėvelių tada neišleido.
Nežinau, kodėl. Tiktai gruodžio mė
nesį sulaukėm vizos visai šeimai, bet
leido išvažiuoti beveik tuščiomis
Nukelta j 5 psl.
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EUROPOS LIETUVIS

Gyvename lyg prie ugnikalnio
Atkelta iš 1 psl.
Kas gali būti garantuotas, jog to
kie pašaudymai nepasieks mūsų
miestų ar Ignalinos atominės elek
trinės? Juo labiau kad Maskvoje net
nenorima kalbėti apie Karaliau
čiaus krašto demilitarizavimą. Šią
problemą pavasarį kėlė ir JAV
Kongresas, atkreipdamas dėmesį į
pavojų Baltijos regionui, esančiam
tarp dviejų labiausiai pasaulyje mi
litarizuotų regionų - Karaliaučiaus
krašto ir Baltarusijos. O kai pernai
rugsėjo 30 dieną JT Generalinės
Asamblėjos sesijoje Lietuvos Prezi
dentas A.Brazauskas pasiūlė ’’Kali

ningrado srities problemą apsvars
tyti už apvalaus stalo Europos Są
jungos Stabilumo pakto rėmuose“, į
tai Maskva sureagavo gana piktai ir
nervingai, užsienio reikalų vicemi
nistro V.Čiurkino lūpomis pareiš
kusi, jog ’’Kaliningrado sritis yra
nedaloma Rusijos dalis. Klausimas
dėl srities teritorinės priklausomy
bės išpręstas galutinai, visiems lai
kams. Ten yra ir bus Rusijos ka
riuomenė“.
Iš 900 tūkst. srities gyventojų
daugiau kaip 200 000 yra kariškiai.
Čia veikia didelės karinės gamyk
los, bazės, uoste sutelkta gausybė
karinių laivų. Prieš ką visa tai nu

kreipta, nuo ko rengiamasi gintis?
Vis dar tebeieškoma priešo? Atro
do, kad tai NATO. Neseniai Kara
liaučiaus krašte viešėjęs Rusijos vi
cepremjeras S.Šachrajus išdėstė po
ziciją, pagal kurią ’’srityje dislo
kuoto Baltijos laivyno, 11-osios ar
mijos ir pasienio kariuomenės stip
rinimas - veiksnys, stabdantis
NATO plėtimą į Rytus“.
O kad Baltijos kraštai netriukš
mautų, juos galima apdoroti propagandiškai. Karaliaučiuje numatoma
steigti radijo ir televizijos stotį, kuri
transliuotų laidas į Baltijos vals
tybes.
Antanas Šimkūnas

Pavojinga duoti interviu Rusijos agentūroms
Atkelta iš 1 psl.

kartu su A.Brazausku viešėjęs JAV,
pranešė, kad ”RJLA-Novosti” kalbi
no A.Brazauską "lyg JTO koridoriu
je, lyg kavinėje”. Seimo Užsienio
reikalų komiteto nariai atmetė gali
mybę, kad A.Brazauskas tikrai pa
sakė "RIA-Novosti” cituotus žo
džius. Konservatorius ELZingeris pa
siūlė vadinti tai dezinformacija, Ru
sijos strategų darbu. Sužinojęs apie
RIA pranešimą tik spalio 28 d. Lon
done, jis stebėjosi, kodėl apie tai nie
ko nepranešė Lietuvos diplomatinės
atstovybės užsienyje, nes "dezinfor

maciją mes turime paneigti jau kitą
dieną”. Socialdemokratas V.Plečkaitis mano, kad įvykis rodo blogą
Prezidento patarėjų ir aparato darbą
bei nekompetentingumą. Lietuvos
užsienio reikalų ministerijos sekre
torius AJanuška informavo, kad
ministerija šiuo klausimu jokių pa
reiškimų nedarys, nes "tai yra Pre
zidento interviu”.
’’NATO, ES ir Vakarų Europos
Sąjungos narystei alternatyvos nė
ra“, pasakė Prezidentas BNS agen
tūrai spalio 31 d. Derybas dėl stoji
mo Lietuva, pasak Prezidento, suin
teresuota pradėti kartu su kitomis

Vidurio Europos valstybėmis, nes
Europoje yra tik ’’dvi organizacijos,
kurios gali suteikti tvirtas saugumo
garantijas - tai NATO ir VES”. ”Su
jų veikla bei jų teikiamomis garanti
jomis Lietuva daugiausia ir sieja sa
vo saugumą”, pabrėžė A.Brazaus
kas. Jis patvirtino, kad Lietuvos
siekis integruotis į NATO, ES ir
VES ’’nėra tikslas pats savaime”, nes
"svarbi ne integracija dėl integraci
jos, o aiškus saugumo garantijų sie
kimas, pasirinkimas priklausyti Eu
ropos valstybių šeimai, dalijantis vi
sais sunkumais, resursais ir įsiparei
gojimais“.
ELI

Rusija vengia konkretaus atsakymo
Lietuvos Seimas ir Vyriausybė
turėtų nuspręsti, kaip reaguos į Rusi
jos ketinimus eksploatuoti ginčyti
noje Baltijos jūros teritorijoje esantį
naftos telkinį. Taip sakė Lietuvos
derybų su Rusija delegacijos pir
mininko pavaduotojas Z.Kumetaitis,
komentuodamas Maskvoje vykusias
derybas, kuriose, pasak jo, ’’didesnio
pajudėjimo nebuvo“.
Pareigūno tvirtinimu, ambasado
riaus J.Šolmovo vadovaujami Rusi
jos derybininkai pabrėžė, kad atsa

kymas dėl skandalą sukėlusio telki
nio D-6 bus pateiktas, kai tos šalies
ekspertai parengs savo išvadas. Kaip
žinoma, Rusijos valstybinė įmonė
"Rosneft“, susivienijimas "Kaliningradmomeftegaz“ bei Vokietijos
naftos kompanijos RWE-DEA ir
”Veba Oil“ birželio pradžioje pasira
šė susitarimą įkurti konsorciumą
KANT, kuris eksploatuotų naftos
telkinį D-6 Baltijos jūroje.
Lietuvos derybininkų duomeni
ms, eksploatavimo darbai D-6 telki

SEIPTYNUOS ©HIENOS
Biplomating, įtampa tarp
LifftUYvs ir Latvijos
Apie santykių krizę, kilusią po Lat
vijos ketinimo eksploatuoti ginčyti
noje Baltijos jūros zonoje esantį naf
tos tekinį, rašoma "Respublikoje*
11 02.
Spalio 31 d. Lietuvos ambasa
dorius Latvijoje R. Karazija "iš
kviestas konsultacijoms“ į Vilnių,
"kad išsiaiškintų abiejų valstybių
dabartinių santykių būklę“.
Šis kol kas beprecedentis Lietu
vos diplomatijos žingsnis susijęs su
Latvijos Vyriausybės elgesiu pasi
rašant sutartį su JAV naftos kom
panija AMOCO ir Švedijos firma
OPAB dėl naftos paieškų ir gavy
bos ginčytinoje Baltijos jūros šelfo
dalyje. Šią sutartį, nepaisant daug
kartinių Lietuvos įspėjimų ir anks
tesnių susitarimų, Latvija pasirašė
spalio 31d. URM sekretorius AJa
nuška pasakė, jog ”po sutarties pa
sirašymo tapo aišku, kad Latvija
nesielgia gero kaimyninio bendra
darbiavimo ir Baltijos valstybių
solidarumo dvasia“.
Diplomatine kalba "iškvietimas
konsultacijoms“ reiškia labai griež
tą protestą prieš tą valstybę, iš ku
rios ambasadorius tokiu būdu laiki

nai atšaukiamas. Paprastai tai sig
nalas, kad abiejų valstybių santykiai
yra ties jų nutraukimo riba. Šiuos
teiginius AJanuška atsisakė komen
tuoti.
Priminsime, kad ekonominės zo
nos tarp Latvijos ir Lietuvos Baltijos
jūroje lig šiol nėra nustatytos. Lie
tuva, sužinojusi, kad Latvija veda
derybas su AMOCO dėl naftos pa
ieškos ir gavybos ginčytinoje terito
rijoje, dar pavasarį kaimynams nu
siuntė protesto notą, tačiau derybos
nevyko. Vėliau pajudinti derybas ”iš
mirties taško“ pabandė abiejų vals
tybių prezidentai ir premjerai, nie
kam nežinant pasirašydami vadina
mąjį ’’Maišiagalos memorandumą“,
kuriame buvo išdėstyti Lietuvai ne
naudingi jūros sienos nustatymo
principai, paliekantys naftos telkinį
latviams. Po Lietuvoje kilusio skan
dalo Rygoje pavyko susitarti, kad
"Maišiagalos memorandumo“ nuos
tatos bus "rekomendacinio pobū
džio“. Tačiau raštu šis susitarimas
nebuvo fiksuotas.
Be to, Rygoje susitarta, kad kol
nebus nustatytos ekonominės zonos
ribos, naftos paieškos ir gavyba gin
čytinoje zonoje negalimos. Latviai,
tikėdamiesi, kad iki rudens bus nu
statyta ekonominės zonos riba, ati

nyje kol kas nevykdomi. Specialistų
teigimu, šis telkinys yra arčiau
Lietuvos krantų, o jo eksploatavimu
Rusijos naftininkai vėl aktyviau ėmė
domėtis prieš metus, kai iškilo kon
fliktas dėl šios teritorijos.
Per derybas pasikeista dviejų
sutarčių projektais. Viename jų api
brėžiamos ekonomikos zonos Bal
tijos jūros šelfe ribos, o kitame - nu
statomos bendros jūros ribos tarp
valstybių.
ELTA
dėjo sutarties su AMOCO pasira
šymą, tačiau derybos vėl nevyko.
Lietuvos diplomatai aiškino, kad
Latvijoje rengiamasi rinkimams į
Saeimą, todėl "nenorima trukdyti
kaimynams“. Po rinkimų opozicija
įspėjo, kad Latvijos ekonomikos mi
nistru tapus radikalui Zigeristui, ši
valstybė gali nesilaikyti dokumen
tuose nefiksuotų susitarimų. Tuoj po
to Latvijos spaudoje pasipylė prane
šimai, kad ketinama pasirašyti sutar
tį su AMOCO. Nors Lietuva reikala
vo, aiškių ir oficialių paneigimų iš
Rygos negauta.

Pq PraYięniSkių skandalo

pulkininkai lekia iš pQ?tų
Taip pavadintas straipsnis Lietuvos
ryte* 11 02.
Spalio 31 d. vidaus reikalų mi
nistro įsakymu už aplaidumą darbe
iš tarnybos vidaus reikalų sistemoje
atleistas Pravieniškių sustiprinto re
žimo darbų kolonijos viršininkas
pulkininkas Igoris Zareckis. Už ne
pakankamą darbo kontrolės organi
zavimą pažemintas pareigomis Pa
taisos reikalų departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos direkto
rius pulkininkas Jonas Blaževičius.
"Klausimas dėl kitų pareigūnų, ap
laidžiai vykdžiusių savo pareigas,
drausminės atsakomybės bus spren
džiamas baigus tarnybinį patikrini
mą“, - teigiama Vidaus reikalų mi
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Keliais sakiniais
□ Lietuvos rusų sąjunga veršis į
politiką. Tokia mintis nuskambėjo
steigiamojoje politinės organizacijos
- Lietuvos rusų sąjungos (LRS) konferencijoje. Jos metu priimta
LRS programa ir įstatai bei ’’Krei
pimasis į politines partijas, organi
zacijas, judėjimus“, kuriame, be kita
ko, pareikštas pasiryžimas ’’dirbti
vardan mūsų bendrų namų - neprik
lausomos Lietuvos - klestėjimo“.
Daug plojimų susilaukė svečias iš
Maskvos D.Rogozinas. Tarptautinio
rusų bendruomenių kongreso įkūrė
jas pagarsėjęs pareiškimais apie rusų
teisių pažeidimus "artimajame už
sienyje“. Ir Vilniuje jis kalbėjo apie
Kazachstane, Abchazijoje, Moldo
voje, Estijoje skriaudžiamus rusus,
kritikavo Rusijos Dūmoje svarstomą
įstatymą dėl rusų užsienyje ir žadėjo
apginti visus skriaudžiamuosius.
□ Stasys Eidrigevičius - Panevėžy
je. 46 m. dailininkas yra ir neseniai
Panevėžyje vykusio Lietuvos teatrų
festivalio ’’Kelias“ plakato autorius.
S. Eidrigevičius kavinėje-galerijoje
’’Algimanto galerija“ surengė beveik
4 valandų trukmės akciją, kurios
metu dailininkas juodo kontūro pie
šiniu išpiešė visą sieną. Šį piešinį
S.Eidrigevičius vadina savo paliktu
ženklu tėvų žemėje. Lenkijoje gy
venantis menininkas laikomas lie
tuviu, kurio įtaka lenkų menui lygi
nama su ispano P.Picasso įtaka paryžietiškai dailės mokyklai, dailinin
kas yra pelnęs ne vieną aukščiausią
tarptautini apdovanojimą.
□ V.Čepinskas sužavėjo Filadelfijos
lietuvius. Niujorke studijuojantis
kaunietis smuikininkas V.Čepinskas
koncertavo Filadelfijos Lietuvių mu
zikos salėje Alleghemy aveniu. Lie
tuviui akomponavo JAV pianistas
V.Smiddy. Tautiečiai entuziastingai
sutiko smuikininko pasirodymą.
O Vytauto Didžiojo mirties 565osios metinės. Jos paminėtos spalio
29 d. Trakų pilies didžiojoje menėje.
Iškilmių metu parodyta Maironio
dramos "Vytautas pas kryžiuočius“
ištrauka, prie paminklo valdovui
Karvinės saloje padėta gėlių.
□ "Aušros“ gimnazijos 80-metis.
Pirmąją lietuvišką gimnaziją Kaune
nisterijos (VRM) informacijos sky
riaus pranešime.
Vidaus reikalų ministro sprendi
mai siejami su ginkluotu konvojaus
užpuolimu, kurio metu buvo sužeisti
trys kontrolieriai (viršila J.Karčiauskas ligoninėje mirė) ir medicinos se
suo. Priminsime, kad spalio 28 d. va
kare iš Pravieniškių kolonijos greito
sios pagalbos automobiliu į ligoninę
Vilniuje gabenami du kalinami Ru
sijos piliečiai netoli Vievio pradėjo
šaudyti iš anksto paslėptu pistoletu
su duslintuvu. Vieną banditų V.Kuzminą viršila A.Gadžajevas
nukovė vietoje, kitas - V.Platonovas
-pabėgo.
Spalio 30 d. VRM surengtoje
spaudos konferencijoje apie VRM
pareigūnų atleidimą ar atsistatydi
nimą nebuvo nė kalbos. Tačiau įvy
kius paspartino tą dieną ’’Lietuvos
ryte“ išspausdintos nuotraukos, ku
riose užfiksuoti Pravieniškių kolo
nijoje puotas keliantys ir suomiš
koje pirtyje besimaudantys kaliniai.
Pas vidaus reikalų ministrą skubiai
buvo iškviesti pulkininkai J.Blaže
vičius ir I.Zareckis. Ministerijos va
dovybė aiškinosi, ar tikrai dienraš
čio nuotraukose - vaizdai iš koloni
jos.
VRM sekretorius generolas
A.Svetulevičius sakė, kad konvojaus
užpuolime dalyvavęs V.Platonovas
lapkričio 1 d. dar nebuvo sugautas.
Neatmetama versija, kad konvo

yra baigę šalyje ir už jos ribų iš
garsėję kultūros ir mokslo žmonės.
Dabar ’’Aušros“ gimnazija yra hu
manitarinio profilio, jau 24 metai jo
je dėstomi dailės dalykai, jos moks
leiviai laimi pasauliniuose piešimo
konkursuose.
□ Pirmosios gimnazijos Lietuvoje
jubiliejus. Panevėžio J.Balčikonio
gimnazijos 80-mečio iškilmių proga
3 tūkst. egzempliorių tiražu išleista
430 psl. buvusio šios mokyklos
direktoriaus V.Baliūno knyga apie
jos istoriją. Gimnazija yra išugdžiusi
daug nusipelniusių Lietuvai žmonių
- istoriką A.Šapoką, kalbininką
P.Skardžių, diplomatą - S.A.Bačkį,
skulptorių B.Bučą, kardiochirurgą
A.Marcinkevičių, lietuvių tautos
įkaitą Štuthofo koncentracijos sto
vykloje kunigą A.Lipniūną.
□ Nauji Literatūros ir tautosakos
instituto leidiniai. Tai V.Kubiliaus
parašytas lietuvių literatūros istorijos
tomas ”XX amžiaus literatūros isto
rijos tomas“ (išleido "Alna Littera“)
ir ’’Lietuvių liaudies dainyno“ de
šimtas tomas - jaunimo ir meilės
dainos (parengė N.Laurinkienė, me
lodijas parengė Ž.Ramoškaitė).
□ Vokietijos duoklė rašytojui Tomui
Mannui. Ne pelno organizacijos
"Tomo Manno kultūros centras“ pri
statyme Vokietijos ambasadorius
Lietuvoje R.Krausas kultūros mi
nistrui J.Nekrošiui įteikė simbolinį
100 tūkstančių Vokietijos markių
čekį. Tai Vokietijos valstybės dova
na rašytojo T.Manno vasarnamiui,
kuris per kelias rekonstrukcijas buvo
apgadintas, Nidoje restauruoti.
□ G.Soroso fondo dovana restaura
toriams. Lietuvos nacionalinės bib
liotekos Dokumentų konservavimo
ir restauravimo centre visuomenei
pristatyta daugiau kaip 17,5 tūkst.
JAV dolerių kainavusi unikali
įranga specialiam popieriui gaminti
ir mechaniškai restauruoti.
□ Uždarytos "Respublikos“ sąskai
tos bankuose. Mokesčių inspekcijos
nurodymu paskutiniąją spalio savai
tę uždarytos dienraščio sąskaitos
Vilniaus ir "Hermio“ bankuose, mo
tyvuojant tuo, kad UAB "Dienraštis
"Respublika“ yra pažeidęs nustatytą
mokesčių mokėjimo tvarką. Tačiau
atsisakyta nurodyti konkrečius pa
žeidimus.

jaus užpuolimą galėjo padėti or
ganizuoti kas nors iš pareigūnų.
’’Kalbėjau su įvairaus rango parei
gūnais. Visiems kyla toks įtari
mas. Pernelyg jau viskas sklan
džiai vyko“, - sakė bylos tyrimui
vadovaujantis prokuroras K.Mikšys. Jis teigė, jog dar nenustatyta,
iš kur kaliniai gavo ginklą. "Lie
tuvos ryto“ žiniomis, Pravieniškių
kolonijos teritorijoje kontrolieriai
vaikšto ginkluoti dujiniais pistole
tais. Banditai kaip tik ir turėjo du
jinį pistoletą, pritaikytą šaudyti
koviniais šoviniais. Ginklą įma
noma perdirbti kolonijoje, kur yra
metalo apdirbimo įrenginių. Neat
metama versija, kad ginklą nusi
kaltėliams galėjo parduoti koloni
jos pareigūnai, nors vedama ginklų
apskaita, draudžiama juos iš ko
lonijos išsinešti. Pistoletas taip pat
galėjo būti permestas per tvorą.
Paklaustas, kokios kalinių nuo
taikos Pravieniškėse, ministerijos
sekretorius A.Svetulevičius sakė,
jog incidentų nebuvo.
"Lietuvos ryto“ žiniomis, po
konvojaus užpuolimo kolonijoje
nuteistieji būriavosi, aptarinėjo
įvykį. Buvo nepatenkintų, kad kon
trolieriai nušovė kalinį. Tačiau su
kolonijos administracija nuteistieji
konfliktuoti vengia. Jie laukia am
nestijos, todėl nenori gauti nuo
baudų.
EU
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Pareikštas nepasitikėjimas
Vyriausybe
Prezidentūroje
**■ A.Brazauskas spalio 27 d. apsi
lankė Valstybės saugumo departa
mente ir pasveikino darbuotojus su
jo trijų metų darbo sukaktimi.
** A.Brazauskas priėmė dviejų am
basadorių Lietuvai: Makedonijos T.Ilievskio ir Australijos - G.Konrojaus skiriamuosius raštus.
** Prezidento dekretu Lietuvos am
basadorius Venesueloje V.Dambrava paskirtas ambasadoriumi Kolum
bijoje, ambasdorius Italijoje R.Podagėlis - pasiuntiniu Graikijoje, pa
siuntinys Čekijai ir Turkijai /.Brė
dikis paskirtas dirbti ir Vengrijoje.

Seime
* Seimo ir Šiaurės Atlanto Asamb
lėjos spalio 26-28 d. surengtame
seminare ’’Baltijos regiono saugu
mas” dalyvavo Asamblėjos ir
NATO atstovai. Nacionalinio sau
gumo koncepcijos projektą pristaty
damas specialiųjų misijų ambasado
rius Č.Stankevičius pažymėjo, kad
bet kokiam agresoriui Lietuva prie
šinsis visomis įmanomomis priemo
nėmis. Premjeras A.Šleževičius pra
nešė, kad Lietuva su Rusija beveik
neturi neišspręstų principinių klau
simų. NATO atstovo C.Dale’o
žodžiais, svarbiausias NATO pro
gramos ’Tartnerystė vardan taikos”
(PfP) uždavinys - kad PfP taptų
tikruoju saugumu ir ne NATO nari
ams, nes programos tikslas nėra vien
NATO plėtimas, o pats Šiaurės
Aljansas sieks kokybės, ne kie
kybės.
^Tėvynės sąjungos valdybos pirmi
ninkas G.Vagnorius spalio 27 d. pri
statė spaudai opozicijos pareiškimą
"Dėl nepasitikėjimo Lietuvos Res
publikos Ministro Pirmininko A.Šleževičiaus
Vyriausybe”.
Pasak
G.Vagnoriaus, Vyriausybės visa
ekonominė politika nukreipta prieš
ūkio interesus. Spalio 30 d. konser
vatorių frakcijos Seime seniūnas
A.Kubilius pasakė, kad opozicija ne
turi vilčių, jog nepasitikėjimo pareiš
kimą patvirtins LDDP daugumos
Seimas, nes A.Šleževičius yra šios
partijos statytinis. Spalio 31 d. pa
reiškimas su 52 parašais oficialiai
įteiktas Seimo vadovybei. Jame sa
koma, kad Vyriausybės veiksmai ke
lia grėsmę žmonių socialiniam sau
gumui ir demokratinės valstybės
konstitucinei tvarkai. Nepasitikėjimo
kopijos išdalytos parlamentarams ir
Vyriausybei. Ji per dvi savaites turės
raštu atsakyti į dokumento klausi
mus, paskui Seimas per savaitę turės
apsvarstyti interpeliaciją.
** Spalio 30 d. Seimui S.Pečeliūnas
įteikė demokratų, tautininkų, politi
nių kalinių ir tremtinių Laisvės frak
cijų parengtą ’Interpeliaciją vidaus
reikalų ministrui R.Vaitekūnui”, ku
rioje nurodyta, kad Lietuvoje grės
mingai blogėja kriminogeninė padė
tis, policijos pareigūnai veikia išvien
su nusikaltėliais, o ministro elgesys
kompromituoja valstybę. Seimo pir
mininkas ČJuršėnas spalio 31d. pa
reiškė, kad interpeliacija negali būti
svarstoma, nes ji neatitinka Konsti
tucijos reikalavimų, kadangi nepa
sitikėjimą turėtų pasirašyti penk
tadalis parlamentarų, vadinasi, iš
141 Seimo nario - 29, bet po doku
mentu tėra 28 parašai. S.Pečeliūnas
pažadėjo klaidą ištaisyti.
* Seimo konservatorių frakcijos
seniūnas A.Kubilius spalio 30 d. pri
statė dokumentą ’’LDDP korupcijos
ir kiti skandalai”. Jame pateiktos iš
traukos iš žurnalistų straipsnių, ku

riuose aprašyti 43 su valdančiosios
partijos bei Vyriausybės veikla su
siję finansiniai ir kitokie skandalai.
Tai dar vienas dokumentas, papil
dantis pareiškimą dėl nepasitikėjimo
Vyriausybe.
Finansų ministro R.Šarkino susi
tikime su konservatoriais svarstyta
LDDP suvažiavimo rezoliucija, ku
rioje numatyta, kad 1996 m. pabai
goje bus mokama 300 litų minimalus
mėnesio atlyginimas ir ne mažesnės
kaip 250 litų pensijos. Ministras pri
sipažino negirdėjęs apie tokius paža
dus, nes iš biudžeto tikrai tiek nebus
galima mokėti. Konservatoriai ma
no, kad tokie LDDP pažadai yra po
pulistinė politika prieš rinkimus,
naudojant atlyginimams užsienio
paskolas, o buvęs premjeras G.Vag
norius nutarė, kad taip ’’turėsim tik
valstybės bankrotą”. Jis priminė, kad
skolos užsieniui siekia 1 mlrd. dole
rių, pateikė skaičius, kaip grėsmingai
didėja biudžeto deficitas: 1992 m. jokio deficito, nes išlaidos neviršijo
pajamų, 1993 m. - 52 mln. 1994 143 mln., 1995 - 419 mln., 1996 m.
- 608 mln. litų.
** V .Landsbergis spalio 23 d. pa
reiškė, kad Lietuvos specialiosios
tarnybos klausosi jo telefono pokal
bių. Pasak BNS žinių agentūros, vi
daus reikalų ministras R.Vaitekūnas
ir Valstybės saugumo departamento
direktorius /Jurgelis tiesiogiai nepa
neigė konservatorių partijos vadovo
įtarimų, nes pasakė negalį garantuo
ti, kad niekas nesiklauso šalies pa
reigūnų telefonų pokalbių.
^►Spalio 30-lapkričio 1 d. oficialaus
vizito Lietuvoje viešėjo Estijos
Parlamento pirmininkas Toomas Sa
vi su delegacija. Svečiai susitiko su
Prezidentu A.Brazausku, Seimo pir
mininku ČJuršėnu. Kalbėdamas
Seime spalio 31 d. T.Savi pabrėžė
būtinybę bendradarbiauti, derinti
trijų valstybių žingsnius kelyje į Eu
ropos Sąjungą. "Europa, į kurią mes
einame, taip pat norėtų mus matyti
kartu”, teigė Estijos Parlamento
vadovas.
**- Spalio 31 d. papildytas įstatymas
’’Dėl asmenų, represuotų už pasi
priešinimą okupaciniams režimams,
teisių atstatymo”, /uo remiantis pa
galiau bus reabilituoti iki šiol buvę
pažymėti ’’teistumo žyme” lietuviai,
kurie po 1990 m. kovo 11-osios at
sisakė tarnauti sovietų kariuomenėje
ir nuteisti sovietinių teismų, atliko
bausmę. Seime kilo konfliktas, nes
Z.šličytė ir A.Endriukaitis reikalavo
įstatymo pataisymo, kuris reabili
tuotų ir tuos, kurie bėgo iš sovietų
kariuomenės iki kovo 11d., nes jų
nereabilitavę, pripažįstame juos
kaltais, vadinasi, ir okupacijos teisė
tumą. Pataisai nepritarta.

Vyriausybėje
** Spalio 30 d. Liuksemburge Lietu
vos užsienio reikalų ministras P.Gylys ir Europos Sąjungos komisaras
H. van den Broekas pasirašė susita
rimą dėl ES Komisijos delegacijos
steigimo Lietuvoje. Spalio 31d. mi
nistras P.Gylys pirmą kartą dalyva
vo ES ir asocijuotų šalių (15 plius
11) užsienio reikalų ministrų susiti
kime.
^Užsienio reikalų ministerija sutiko
su Seimo Užsienio reikalų komiteto
siūlymu sumažinti dviem darbuoto
jais ambasadas Uzbekistane, po vie
ną atšaukti iš Argentinos ir Kazachs
tano ir papildyti vienu darbuotoju
Lietuvos ambasadą Belgijoje bei
misiją prie ES Briuselyje.

Ona Mickevičiūtė
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Valdžia nėra vienintelis LDDP tikslas
Spalio 28 d. Vilniuje įvyko IV
Lietuvos demokratinės darbo parti
jos (LDDP), kuriai priklauso 10 500
žmonių, suvažiavimas. Jame dalyva
vo 436 delegatai. Svarbiausią 45
puslapių pranešimą perskaitė partijos
pirmininkas Adolfas Šleževičius.
Daugiausia dėmesio pirmininkas
skyrė, jo žodžiais, ’’gerėjančiai eko
nominei padėčiai”, nurodydamas,
kad valdančioji partija ir jos Vyriau
sybė ypač rūpinosi socialine politika.
Suvažiavime priimtos rezoliuci
jos apie politinę padėtį, dėl kovos su
korupcija (kur LDDP frakcija įparei
gojama imtis papildomų sprendimų
šiuo klausimu), dėl žemės ūkio pa
dėties, pristatyta nauja LDDP pro
grama, kuri susilaukė kritikos ir bus
patvirtinta vėliau. Priimtos statuto
pataisos, kurios kelia LDDP nariams
griežtesnius reikalavimus.
Prof. B.Genzelio kalba suvažia
vime sukėlė triukšmą. Jis priminė
LDDP nuostatas prieš 1992 m. Sei
mo rinkimus, kad būtina sustabdyti
tautos supriešinimą skirstant pilie
čius į patriotus ir priešus. O dabar,
pasak prelegento, ’’priešais jau pas
kelbiami partijos nariai, išdrįsę kri
tiškai vertinti Vyriausybės ar Seimo
frakcijos vadovų atskirus veiks
mus”. B.Genzelio žodžiais, LDDP
"beveik nebeliko tų, kurie lemtin
gais 1988 m. pasisakė už Lietuvos
nepriklausomybę, prieš nomenkla
tūros viešpatavimą”.
Dėl ’’drausminančios“ Darbo
partijos statuto pataisos Seimo ir
LDDP prezidiumo narys Bronius
Genzelis pareiškė, kad partija "ritasi
į autoritarizmą“ ir "gali tapti pavo
jinga atgimstančiai Lietuvos demo
kratijai”. "Respublikos“ dienraščiui
B.Genzelis pasakė, kad premjero
pranešimas jam priminė įprastas so
vietines Lietuvos komunistų partijos

vadovų ataskaitas, skyrėsi tik skai
čiai.
Per spaudos konferenciją partijos
vadovai paneigė, kad statutas su
griežtintas siekiant išvengti partijos
ir frakcijos Seime skilimo. A.Šleže
vičius džiaugėsi, kad per suvažiav
imą LDDP neskilo.
Apie suvažiavimą ”EL“ pasakojo
LDDP pirmininko pirmasis pava
duotojas, Seimo LDDP frakcijos se
niūnas Gediminas Kirkilas.
"LDDP IV suvažiavimas aptarė
trejų metų frakcijos. Vyriausybės,
partijos ekonominę, socialinę bei
užsienio politiką, partijai perėmus
valdžią 1992 m., esant giliai visapu
siškai krašto krizei. Tai buvo neleng
vi metai, juolab kad opozicija nes
naudė, spauda visą laiką buvo kri
tiška. Tačiau pavyko stabilizuoti
makroekonominius rodiklius, paža
boti infliaciją, pradėti realią, o ne žo
džių kovą su nusikalstamumu, sure
guliuoti santykius su kaimyninėmis
šalimis. Tai paskatino užsienio in
vesticijas į Lietuvą (šiemet jų bus
tiek, kiek per 5 nepriklausomybės
metus iš viso); nacionalinio produk
to augimą - šiemet laukiamas 5 proc.
Pramonės augimas tik šiemet bus
apie 40 proc., tiesa, ne visose šakose
vienodai, tačiau tai natūralu.
Partijos suvažiavimas ypač daug
dėmesio skyrė socialinei saugai, nes
LDDP - socialdemokratinės orien
tacijos partija. Pusė kitų metų biu
džeto, įvairiomis formomis bus pa
skirta socialiai remtiniems žmo
nėms, švietimui, kultūrai, žemės
ūkiui, realių pajamų laipsniškam di
dinimui. LDDP neketina, kaip tai
buvo 1991-1992 m., maitinti žmo
nes iliuzijomis apie greitą gerbūvį,
bet siūlo pragmatišką "žingsnis po
žingsnio“ politiką“, teigė LDDP
pirmininko pirmasis pavaduotojas.

"LDDP, valdžioje praėjusi jau ne
trumpą išmėginimų kelią (beje, il
gesnį negu 2/> metų dirbusi Aukš
čiausioji Taryba, kuri buvo suforma
vusi 3 ar 4 vyriausybes), išlaikė sta
bilią Vyriausybę (nors dalis ministrų
keitėsi), stabilią vidaus ir užsienio
politiką. Palyginkime (nesidžiaugda
mi) Latvijos ir Estijos Vyriausybių
situaciją. Nors teigiama, jog pasikei
timai reikalingi, visgi politinis pasto
vumas yra palankesnis ir pačiai
krašto ekonomikos raidai, ir užsienio
investicijų pritraukimo prasme.
LDDP frakcijos nariai prieš pat
suvažiavimą deklaravo savo turtą
bei pajamas. Nepaisant opozicinės
spaudos pastangų sumenkinti šį fak
tą (ir tai suprantama, nes prieš pat
savivaldybių rinkimus žadėję dekla
ruoti pajamas konservatoriai ir kitos
opozicinės partijos to nepadarė), aki
vaizdu, kad LDDP prieš 1996 m.
Seimo rinkimus turės galimybę pa
rodyti rinkėjams, kad jų turtas per
metus iš nežinomų šaltinių nepadi
dėjo, ko nesugebės padaryti kitos
partijos. Valdančiajai partijai tai
ypač svarbu, nes nėra abejonių, kad
įvairaus plauko populistai ir apsime
tėliai kovotojai su korupcija mėgino
įkopti į valdžią būtent naudodamiesi
kaltinimais valdančiajai partijai, o ne
konstruktyviomis programomis.
Akivaizdu, jog keičiasi daugelio
LDDP narių politinė mąstysena, ke
liamų problemų ratas. Tai ir teikia
mums vilčių prieš kitų metų Seimo
rinkimus. Juolab kad opozicija nesu
gebėjo suformuoti savo naujo veido,
neturi konstruktyvių bei realių eko
nominės reformos programų. Val
džia nėra vienintelis partijos tikslas svarbu, kad Lietuva palengva taptų
lygiateise ir lygiaverte Europos ben
drijos nare“, - pasakė ”EL“ G.Kirkilas.
EU

Amerikos lietuviai primena savo nuopelnus
Spalio 31 d. Prezidentas A.Brazauskas priėmė Amerikos lietuvių
tarybos atstovų Vašingtone ir Jung
tinio Amerikos lietuvių komiteto
pirmininką profesorių Joną Genį.
J.Genys apgailestavo, kad Ame
rikos lietuvių taryba, kuri daugiau
kaip 50 metų dirbo Lietuvos labui,
Lietuvoje yra beveik nežinoma. Ji
jungia 14 didžiųjų Amerikos lietu

vių organizacijų, daugelį metų re
prezentavo lietuvius Amerikos val
džios sistemoje.
Taryba rūpinosi, kad JAV nepri
pažintų Lietuvos okupacijos, kad
būtų pradėtos transliuoti "Amerikos
balso“ laidos lietuvių kalba, kad
būtų įsteigtas jungtinis Amerikos
lietuvių, latvių ir estų komitetas
bendrai kovai už pavergtas tėvynes.

/.Genio nuomone, būtų gerai, jei
Prezidentūra ir Seimas sudarytų są
lygas dirbti nuolatiniam tarybos at
stovui ryšiams su 800 tūkstančių
Amerikos lietuvių.
Prezidentas A.Brazauskas į tai at
sakė, kad jis asmeniškai gerai žino
apie Amerikos lietuvių tarybos at
liekamus darbus, skirtus Lietuvai.
ELTA
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Pirmieji laikini namai
grįžtantiems tremtiniams
I Lietuvą grįžtančių tremtinių lai
kino apgyvendinimo punktas įsikurs
Naujojoje Vilnioje - spalio mėnesį
Vilniaus miesto savivaldybei staty
bininkai perdavė du pirmuosius
gyvenamojo namo korpusus.
Grįžtančių tremtinių ir politinių
kalinių šeimos laikino apgyvendini
mo punkte galės gyventi vienerius
metus, išimtiniais atvejais - pusant
rų. F\=r tą laiką jie galės susitvarkyti
pilietybės, įsidarbinimo, nuolatinės
gyvenamosios vietos, pensijų ir ki
tus reikalus. Šiuo metu į Lietuvą no
rėtų sugrįžti beveik tūkstantis šeimų.
Vieni sugrįžę glaudžiasi pas gimi
nes, kiti laikinai apgyvendinti miesto
manevrinio fondo namuose, treti ge
resnių žinių laukia toli nuo tėvynės.
Miesto savivaldybės valdybos
narys, Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių bendrijos valdybos pirmi
ninkas V.Miliauskas įsitikinęs, jog
nauji namai yra geresnė išeitis, negu
rekonstruojami korpusai Vilniaus
Šiaurės miestelyje, buvusioje sovie
tų karinėje bazėje. Šiuo metu jų re

Pirmieji namai tremtiniams.

konstrukcija sustabdyta, nes, specia
listų nuomone, rekonstruojamo na
mo savikaina maždaug 30-50 proc.
didesnė negu naujo. Tuo tarpu į kor
pusus Šiaurės miestelyje jau inves
tuota daugiau kaip 1 mln. litų, kuriu
os susigrąžinti tikimasi pardavus jau
restauruotus namus.
V.Miliausko nuomone, labai
simboliška, jog iš Naujosios Vilnios
į tremtį išvežti žmonės vėl sugrįš į
šią vietą.
Šalia užbaigtų dviejų namų jau
padėti ir trečiojo pamatai, tačiau kol
kas tolesnėms statyboms lėšų nėra.
Iš viso grįžtantiems tremtiniams lai
kinai apgyvendinti, pasak Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos Mig
racijos skyriaus viršininko V.Gražulio, reikėtų 100-150 butų. Atsisaky
ta minties pirkti juos įvairiuose
miesto rajonuose - atsiradus pinigų,
namai bus statomi šalia pirmųjų
namų Naujojoje Vilnioje, tuo labiau
kad vietos yra pakankamai, nutiesti
reikalingi inžinieriniai tinklai.
ELTA

Gintaro Mačiulio (ELTA) nuotr.

TEISINIŲ REIKALŲ ATSTOVAVIMAS IR
JURIDINĖ KONSULTACIJA
DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE

Dėl komercinių ir privačių teisinių reikalų
prašome kreiptis:

ADVOKATĖ
VIRGINIA JURAS LLB.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

13 Kinnaird Avenue,
Bromley, Kent, BR1 4HG. England.
Tel. 0181 402 9403
Fax. 0181 402 9403.

Energetika

Kuriamas Ignalinos
atominės jėgainės fondas
Seime per Vyriausybės valandą
buvo kalbama apie energetikos rei
kalus. Seimo nariai klausė, kodėl lat
viai, laiku atsiskaitantys su Lietuva
už elektrą, visu centu moka brangiau
negu Baltarusija ir Rusija, kurių sko
los rugsėjo mėnesį sudarė per 60
mln. litų? Kodėl Lietuvos vartotojai
už tą pačią energiją moka keturgubai
brangiau? Klausimų būtų daug. I vi
sus trumpai ir aiškiai atsakė Energe
tikos ministerijos sekretorius Saulius
Kutas. Kadangi Seimo posėdžiai da
bar transliuojami per radiją, Lietuvo
je visi girdėjo, kokia linkme plėtosis
mūsų energetikos sistema.
Labiausiai visus domina Ignali
nos atominės jėgainės likimas, tuo
labiau kad Vyriausybė jau lyg ir ap
sisprendė įkurti fondą, į kurį bus per
vedami atskaitymai nuo kiekvienos
parduotos jėgainėje pagamintos ki
lovatvalandės. Surinkti pinigai bus
naudojami tik Ignalinos atominės jė
gainės reikmėms: konservuoti ir re
konstruoti dabar veikiantiems reak
toriams arba statyti trečiajam reak
toriui. Manoma, jog pirmasis reakto
rius turėtų būti sustabdytas arba re
konstruotas 2005 metais, o antrasis 2010 m. Visa tai šių dienų kainomis
atsieitų, ne mažiau kaip pustrečio
milijardo litų. Tačiau, uždarius mi
nėtus reaktorius, rūpesčių nesuma
žės. Priešingai, naudos neturėsime, o
pinigus kišti priversti būsime, nes
branduolinė energetika - kaip sun
kiai sergantis ir beviltiškas ligonis.
Šiaip jau pasaulyje priimta bran
duolinių reaktorių fondą formuoti iš
karto, o ne reaktoriaus naudojimo
laikui įpusėjus ar baigiantis.
Žinoma, ne vartotojo reikalas
aiškintis, kas čia kaltas. Rugsėjo vi
duryje, išgirdę pavojaus signalą, į
Ignaliną sulėkė visi, kurie jaučia
atsakomybę dėl atominės jėgainės
likimo. Iš to, kaip vieni kitus viešai
badė pirštais gana rimti valdžios
vyrai ir specialistai, nesunku buvo
suvokti, jog susirinkta ieškoti kaltų,
o ne išeities. Juk ir taip aišku, kad
niekas nepasikeis, nors ir įvardinsi,
kad elektrinei energetikai skolingi
bene 190 mln. litų, o pati elektrinė
skolinga biudžetui 85 mln. litų. Net
fizikos nestudijavęs žmogus šian
dien supranta, kad nedirbantis reak
torius - yra grynas nuostolis. O tie
reaktoriai kaip kokie nepasotinami
vilkai - abiejuose yra per tris tūks
tančius kasečių, kurių viena reakto
riuje dirba bemaž trejus metus. Jau
dabar, palyginti su 1993 m., bran
duolinio kuro kasetės pabrango
dešimt kartų. Tačiau tai nereiškia,
jog kaina nusistovėjo. Galime
guostis vien tuo, kad kol kas šio ku
ro nusipirkti nėra vargo, - tik laiku

Ignalinos AE pirmasis blokas.

Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.

sumokėk. O tie mokėjimai kaip ty
čia stringa. Kaip sakė energetikai,
Rusija, noriai parduodanti branduo
linio kuro kasečių, sutiko su mūsų
pasiūlymu iki metų pabaigos pirkti
mainais 4 mlrd. kWh elektros, mo
kėdama po 1,6 JAV cento. Gal ši
taip pavyks likviduoti savo skolas.
Už 14 mln. JAV dolerių nupirkus
240 kasečių, pora mėnesių galima
gyventi ramiau, turint galvoje, kad
pagaliau atsiskaityta su Rusija ir už
pernai pirktas kasetes. Sako, buvo
gauta paskola, kurią anksčiau ar
vėliau teks grąžinti. Čia ir vėl pri
valu suklusti: kodėl dvi valstybinės
įmonės - Ignalinos atominė jėgainė
ir Valstybinė energetikos sistema niekaip nesugeba dalykiškai tvarkyti
tarpusavio santykių. Kad ir ką kal
bėtume apie tariamus ir tikrus bran
duolinės energetikos pavojus, dera
prisiminti, jog būtent Ignalinos
atominė jėgainė gamina 80 proc.
Lietuvoje suvartojamos elektros
energijos, tuo tarpu jos galingumas
yra dvigubai didesnis negu reikia
mūsų valstybei. Taigi, kol kas alter
natyvos branduolinei energijai nėra.

O kaip ateityje? Tarkime, jog at
sisakome. Tuomet skaičiuokime,
kiek atsieis įrenginių, statinių išmontavimas, radioaktyvių atliekų
konservavimas ir nuolatinė priežiū
ra. Ekspertai mano, jog tai gana
sunkus akmuo net labai išsivysčiu
sioms šalims. Gal todėl branduolinė
energija įsileidžiama net į pačias
civilizuočiausias šalis, kad yra ge
rokai pigesnė, nei energija, gauna
ma naudojant organinį kurą. Todėl
jau seniai aiškinamasi (kol kas eks
pertų būreliuose), verta ar ne statyti
trečiąjį bloką Ignalinoje. Žinoma,
kur kas saugesnį. Specialistai linkę
manyti, jog branduolinis kuras il
gainiui nebeturėtų brangti, ne taip
kaip mazutas ar gamtinės dujos,
nors prognozės šiuo atveju ir rizi
kingas dalykas. Tuo tarpu vartoto
jams rūpi žinoti, ar šiemet energijos
kainos didės ar ne, Vyriausybė, kal
bėdama apie kuriamą Ignalinos ato
minės jėgainės fondą, tvirtai pa
reiškė, jog kol kas, bent šį šildymo
sezoną, elektra nebrangs.

Ar važiuosime angliškais bėgiais?

virta pasaulyje. Firmoje dirba apie
46 tūkstančius žmonių. Firmos kas
metinė apyvarta sudaro apie 4 mi
lijardus svarų sterlingų. “British
steel“ turi savo geležinkelio bėgių
gamyklą, kuri per metus pagamina
per 250 tūkstančių tonų geležinkelio
bėgių. Šiai gamyklai talkina speciali
plieno lydimo gamykla. Šio bendra
darbiavimo dėka gaminami labai
aukštos kokybės bėgiai, kurie net du
kartus viršija standarto reikalavi
mus. Bėgio kokybė tikrinama aukš
čiausios kategorijos įrengimais.
“British steel“ bėgiais naudojosi ge
ležinkelio po Lamanšu statytojai.
Firmos bėgius naudoja 12 šalių gele
žinkeliai.

Spalio 30 d. Didžiosios Britani
jos firmos ’’British steel“ ir ”Pandrol“ surengė prezentaciją specialios
akcinės bendrovės ’’Lietuvos gele
žinkeliai“ atstovams. Abi firmos da
lyvauja “Lietuvos geležinkelių“ pa
skelbtame konkurse dėl tvirtinimo
detalių ir bėgių gamybos.
“Pandrol“ komercijos direktorius
Davidas Hamptenas papasakojo,
kad šios firmos bėgių tvirtinimus
naudoja 80 šalių geležinkelininkai,
jau dabar šį bėgių tvirtinimą pasi
ruošę naudoti dar 200 šalių. Pagrin
dinis privalumas - nėra nei varžtų,
nei veržlių, susidėvėję pabėgiai ir

bėgiai pakeičiami praktiškai nestab
dant traukinių judėjimo, nes tai daro
ma per keliasdešimt minučių. Šie
tvirtinimai tinka įvairiems geležin
keliams bei apkrovoms. Pavyzdžiui,
Australijoje tokie tvirtinimai laiko
net 35 tonų apkrovą ašiai. Australi
joje “Pandrol“ firma bėgius tvirtina
nuo 1971 m. ir dar neteko nėi vieno
tvirtinimo keisti. D.Hamptenas įsiti
kinęs, kad jų tvirtinimai tarnauja ne
mažiau 50 metų.“British steel“ komercijos direk
torius Georgas Thompsonas paaiški
no, kad ši firma pagal plieno gamy
bos apimtį yra antra Europoje ir ket

Salomėja Čičiikina

Aleksandras Janulius
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Susitikimai

Pagaliau atskridau į Lietuvą
Atkelta iš 1 psl.

rankomis - nusipirkę bilietus iki sie
nos. Sesuo Valerija, vienuolė, nesu
tiko keliauti iš gimtojo krašto - ji
išgyveno visus sibirus, visus rusų
kalėjimus. To galėjo tikėtis ir visa
mūsų šeima. Ir mes išvažiavome.
Pervažiavus Vokietijos sieną, mus
pasitiko geri tėvelio pažįstami,
kuriems jis, rizikuodamas savo gal
va, buvo padėjęs pareiti sieną, nes
reikėjo gelbėti juos nuo čekistų. Tie
žmonės, atsidūrę Berlyne, dabar pa, dėjo mums. Mes pasiekiame Paryžių
ir Lisaboną. O paskui, kaip Ameri
kos piliečius, mus globojo JAV vals
tybės departamentas. Amerikoje
padėjo ir močiutė. Taigi, nuvažia
vom į Nju Džersį tuščiom kišenėm,
skolingi JAV ir močiutei, gyvenusiai
Amerikoje. Visi kibom į darbą, nes
tik darbas galėjo mus išgelbėti.
Man ėjo septyniolikti, kai palikau
gimtinę. Taip jau klostėsi gyveni
mas mūsų šeimoje, kad kaip jaunylė
nepažinojau savo brolių ir seserų,
kurie buvo gimę ir likę gyventi
Amerikoje. Taip ir gyvenom persiskyrę. Atvažiavom iš Palangos į
JAV penki vaikai. Palangoje aš jau
buvau bebaigianti gimnaziją. Po me
tų būčiau gavusi brandos atestą“, tę
sia pasakojimą Danutė.

Karą praleidau kariaudama
’’Kaip ir daugelis amerikiečių
merginų, įstojau į JAV laivyno mo
terų dalinį. Mes turėjom uniformas,
gyvenom moterų kariniuose bara
kuose, dirbom raštinėse, treniravom
karius. Visos moterys buvo savano
rės. Ištarnavau kariuomenėje dvejus
metus, kol baigėsi karas. Norėjau
žūtbūt grįžti į Lietuvą. I savo Palan
gą. Bet Lietuva buvo okupuota. Vo
kišką okupantą išvijus vėl atėjo
rusiškas. Tai buvo baisu. Pajutau,
kad visos mano viltys žlugo, kad
daugiau nematysiu krašto, kuriame
gimiau!..
Amerika manęs neviliojo. Euro
pa buvo arčiau Lietuvos. Nuspren
džiau studijuoti Šveicarijoje. Pasi
rinkau Neušetel (Neuchatel) univer
sitetą, ten studijavau prancūzų kalbą
ir literatūrą. Paskui persikėliau į Pa
ryžiaus Sorbonos universitetą, kur ir
gavau diplomą.
Amerikos vyriausybė karo vete
ranams, kaip tada mus vadino, mo
kėjo už mokslą universitetuose tiek
metų, kiek buvom ištarnavę kariuo
menėje. Po dviejų metų kariuome; nėję dar metus dirbau, taupydama
pinigus mokslams. Dar buvo univer
sitetų stipendija. Visų tų pinigų, su
dėjus juos į vieną ir taupiai naudo
jant, man užteko mokslams.
Iš Paryžiaus grįžau į Šeicariją.
Man tas kraštas labai patiko. Beje, ir
dabar patinka. Apsistojau Ženevoje
irpradėjau ieškotis darbo. Gavau lai
kiną darbą Jungtinių Tautų Organi
zacijoje, kuri dar tiktai kūrėsi. Pas
kui gavau pastovų darbą JAV užsie
nio reikalų ministerijoje - toje pačio
je Ženevoje, prie Jungtinių Tautų.
Tai buvo Nuolatinė Amerikos dele
gacija prie JT ir specialiųjų organi
zacijų. Šešeris metus dirbau admi
nistracijoje ir vertėjavau. Buvau jau
na, buvau laiminga, buvau pasaulio
įvykių sūkuryje“, - teigia profesore.
Dirbdama užsienio reikalų minis
terijoje, gavo paskyrimą į Amerikos
konsulatą Melburne. Sidnio ir Mel
burno laikraščiai parašė apie Danutę
Staknis, įdėjo nuotrauką. 19561957 m. Australijoje gyveno labai
4daug lietuvių pabėgėlių. ’’Lietuvės
Paskyrimas į tokias atsakingas parei-

Danutė Staknis-Harmon.

Vladimiro Čiulevičiaus (ELTA) nuotr.

gas jiems suteikė vilčių. Pabėgėliai
griūte užgriuvo mane. Kuo aš galė
jau padėti? Australija jų neviliojo,
bet pasirinkimą pabėgėliai turėjo
mažą. Amerikos ir Kanados reikala
vimai jiems buvo labai aukšti. Bet
Amerika viliojo visus, ir jie veržėsi į
Ameriką. Aš rašiau pareiškimus,
verčiau kitus dokumentus į anglų
kalbą, aiškinau, padėjau, kuo galė
jau“, pasakoja D.Staknis.
’’Dar Ženevoje buvau susipažinu
si su savo būsimuoju vyru. Jis buvo
kilęs iš Vidurio Amerikos, kildino
save iš škotų, vokiečių, anglų, žo
džiu, buvo europiečų mišinys. Nuo
seno jo šeima gyveno Amerikoje,
kažkada turėjo vergų, ir jis dėl to
krimtosi, nes buvo humanistas, mo
kęsis Ženevos, Berlyno universite
tuose, politinių ir socialinių mokslų
daktaras. Kai atsistatydinau iš Ame
rikos užsienio reikalų ministerijos,
grįžau į Vašingtoną, kur susituokėm
ir pradėjom sėslų gyvenimą. Tiesa,
ne iš karto. Vyras dirbo Amerikos
diplomatiniame korpuse, buvo dar
bo atašė Gvatemaloje. Ten dirbau ir
aš. Iš Gvatemalos grįžom į Vašing
toną, kur tęsiau studijas. Mano dok
torato tema: Prancūzų bei ispanų
kalbos ir literatūros. Vėliau dėsčiau
JAV universitetuose“, tęsė pasako
jimą profesore.

Dabar esu laisvas
paukštis Ir skraidau j
Lietuvą...
’’Išauginau dvi dukteris: Laimą ir
Mirgą. Abi jos ištekėjusios, viena
gyvena Virdžinijoj, kita - Kaliforni
joj. Mes, Stakniai, išsimėtę po visą
Ameriką.
Iš pasakojimų prisimenu tėtį:
kaip jis 1918 m. rūpinosi Lietuvos
nepriklausomybe. Ir aš po tiek metų
lėkiau į Lietuvą - į išsvajotąją gim
tinę. Su dukrom. Tai buvo jaudinan
ti mano gyvenimo akimirka. Svajo
nė sugrįžt į tėvynę negeso visus tuos
savotiškos tremties metus. Penkias
dešimt metų gyventa ta svajone. Tuo
ilgesiu, tuo laukimu, ta susitikimų su
gimtąja žeme viltimi...
Nebuvau nutolus nuo Lietuvos,

nors mus skyrė vandenynai ir jūros.
Keliolika metų buvau Lietuvių mo
terų klubo Vašingtone pirmininkė,
BALF'o nare ir pirmininke, dalyva
vau Lietuvių bendruomenės valdy
bos veikloje. O paskui sujudom: de
monstracijos prie Baltųjų rūmų, prie
Valstybės departamento, prie sovie
tų ambasados! Stovėjom ir lyjant, ir
sningant, ir speigams traškant Ver
kėm, šaukėm iki užkimimo. Visi no
rėjom padėt Lietuvai. Kiek kuris ga
lėjom... Nes tik tiek gali padėti už
tūkstančių kilometrų...
Pirmąkart po tokios pertraukos
pamačius Lietuvą, džiaugsmas liejo
si per kraštus. Bet eini gatve ir išgirs
ti kalbant okupanto kalba, matai
okupantų kareivius. Visa tai reikėjo
išgyventi... Mėgstu rusų muziką,
rusų literatūrą, rusų kultūrą plačiąja
prasme. Ir suprantu: yra dvi Rusijos
- rusų tauta ir valdžia. Už tai, ką ji,
valdžia, padarė mano tautai, aš
niekuomet nedovanojau ir negalėsiu
dovanoti“, tvirtino D.Staknis.
’’Linkiu Lietuvai, kad greičiau
baigtųsi tas rūstus pereinamasis pe
riodas. Kokių pažiūrų žmonės be
būtų, linkiu, kad jie siektų gerumo
savo kraštui: išlaikytų lietuvybę, tra
dicijas, kalbą, nes visi pradedame
kalbėti truputį kitaip. Esu optimistė
ir tikiu, kad baigsis nesantaika, ir
mano kraštas suklestės, kiekvienas
žmogus susiras savo vietelę po saule
ir ramiai sau gyvens. Pagalvoju apie
politinius kalinius, tremtinius, pensi
ninkus, kurie ne dėl savo kaltės da
bar atsidūrę skurde. Kad ir kaip eko
nomiškai skurdus kraštas, tiems
žmonėms reikia padėt, reikia rasti
išeitį,“ baigdama pasakojimą linkėjo
D.Staknis.
Jau trečią kartą ponia Danutė
Harmon lankosi Lietuvoje. Lietu
viams atviros jos namų durys Vir
džinijoje. Ne vienas Sąjūdžio daly
vis yra lankęsis jos svetinguose na
muose. Manau, ne vienas dar apsi
lankys. Ten gyva Lietuvos dvasia,
ten gyva Lietuva.

Adolfas Strakšys
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Dar dėl memorialo
komunizmo aukoms
’’Europos lietuvis“ š.m. birželio
išspausdinusi savo žurnale, jei ne
mėn. 17 d. Nr. 25 patalpino žinutę
mano pavardė. Ji patarusi tiems as
iš ’’Lietuvos ryto“ apie Amerikoje,
menims susilaikyti ir tų kritikų nie
Vašingtone, įsteigtą “Memorialo
kur nespausdinti, nes žinanti mane
komunizmo aukoms atminti fon
kaip didelį patriotą.
dą“. Ten sakoma, kad jau daugiau
Nors ji tų asmenų (kritikų) pa
kaip metai, kai buvo sumanyta tokį
vardžių nepaminėjo, bet man rimtai
memorialą pastatyti ir tam tikslui
sukėlė rūpestį, ar mes teisingai el
įsteigtas fondas, kuriam priklauso
giamės, nes Amerikoj gi buvo mū
daugelis politikų, parlamentarų,
sų visa didžioji vadovybė, kuri, ne
valstybių prezidentų ir žymių pa
abejotinai, skaitė ir mūsų spaudą.
saulio asmenybių.
Entuziazmas paminklui dingo.
Mus domina, kas juos paskatino
Mūsų trejukės didelis entuziastas
tokį memorialą statyti ir kas buvo
K.Bivainis staiga mirė. Mano maty
iniciatoriai? Mes tokį memorialą
mas labai susilpnėjo ir turėjau patir
norėjom pastatyti Anglijoje jau
ti net keletą rimtų operacijų ligo
1987 m. Iniciatyvos ėmėsi grupė
ninėse. Komunizmas Rusijoje pats
Didžiosios Britanijos lietuvių, kurie
sugriuvo, o man niekas daugiau iš
tikėjo, kad tai geriausias laikas to
Amerikos nė žodžio nebeparašė.
kio paminklo statymą organizuoti.
Kodėl vis dėlto toks paminklas
Mūsų grupę sudarė trejukė: Kazi
buvo vėliau sumanytas pastatyti
mieras Bivainis iš Nottinghamo,
Amerikoj ir kas buvojo iniciatoriai,
Juozas Levinskas iš Derby ir aš mes ir nežinome. Bet aš spėju, kad
Kazimieras Vilkonis iš Sheffield©.
čia, Anglijoj, gyvenančių kitų tau
Mums pritarė visi Anglijoj gyve
tybių egzilų organizacijos rašė ir
nantys lietuviai. Niekas nepasisakė
kreipėsi į turtingesnius ir skaitlinprieš. Kunigas dr.St.Matulis iš Not
gesnius savo tautiečius už Atlanto,
tinghamo nuoširdžiai pritardamas
ragindami juos imtis to žygio Ame
mums, patalpino ilgoką straipsnį
rikoj.
šiuo klausimu savo leidžiamame
Nors straipsnyje rašoma, kad
žurnale ’’šaltinis“ ir atsiuntė man
taip kitų žymių asmenybių ir val
pluoštą adresų kitų tautybių egzilų
stybių vadų yra ir Amerikos prezi
organizacijų bei jų veikėjų, gyve
dentas B.Clintonas, bet mums, ku
nančių Anglijoje. Manchesterio
rie matėme televizijos žinių biule
Lietuvių bendruomenė su savo klu
tenyje paskutinį prez. Clintono vizi
bu pritarė mūsų iniciatyvai ir patal
tą Ukrainoje, kelia abejonių jo nuo
širdumas. Šaltasis karas pasibaigė
pino ilgoką straipsnį apie tai savo
leidžiamam žurnale ’’Lietuvių biu
ir Vakarai vėl glėbesčiuojasi su Ru
letenis“. Pritarė taip pat ir ir tuome
sija.
tinis ’’European Liaison Group“
Bet reikalas tokiam memorialui
pirmininkas Zigmas Juras, Brom
statyti juk labai pribrendęs. Milijo
ley, Kent, tik įspėjo apie galimus
ninės šėtoniško režimo aukos lau
trukdymus, primindamas apie turė
kia teisingumo žodžio. Jos šaukia iš
tus sunkumus statant Londone me
Sibiro taigų, iš gulagų kapinynų,
morialą Jaltos Aukoms.
jos šaukia iš anapus į mus dar gyvus
“Europos lietuvis“ 1987 m. bir
likusius liudininkus, kur mes be
želio mėn. 10 d. Nr. 22 patalpino
būtume, jos šaukia į visą civilizuotą
mūsų, iniciatorių, ilgoką straipsnį
pasaulį - teisybės, teisingumo mes
šiuo klausimu. Kalbėjausi su kai
laukiame!!!
kuriais dvasiškiais Sheffield© ir jie
Mūsų pareiga jas išgirsti. Mūsų
visi mums pritarė.
pareiga sukelti judėjimą nuo Bal
Aš net parašiau Sheffield© mies
tijos iki Juodųjų jūrų, nuo Himalajų
to tarybai laišką, prašydamas leisti
iki Ledynuotojo vandenyno. Jis turi
pastatyti memorialą komunizmo
pajudėti kaip pavasario srautas,
aukoms esančioj prieš miesto rotu
kaip potvynis, jis turi užlieti kiek
šę aikštėje. Tai gražiausia Sheffielvieną kraštą, kur komunizmo tiro
do aikštė, vadinama Peace Gardens.
nija siautėjo, kur jo aukos dar fizi
Miesto Taryba savo laišku, datuotu
nes ir dvasines kančias tebekenčia.
88 08 15, atsakė man. Iš jų at
Gražiausi memorialai turi išdygti
sakymo supratau, kad jeigu būtume
visose jų kančios vietose.
prašę kurios nors kitos aikštės
Mano manymu, mūsų ambasa
Sheffielde, turbūt būtume gavę su
doriai turi geriausias sąlygas patarti
tikimą tokiam memorialui pasta
ir padėti tokiam judėjimui vykdyti.
tyti.
Jie turi ryšius su kitų kraštų amba
Bet ne tai sustabdė mūsų inicia
sadomis, su šalimis, pergyvenusio
tyvą dėl memorialo, o Chicagoje
mis komunizmo žiaurumus. O civi
leisto žurnalo “Tautos gyvybė“ re
lizuoto pasaulio pareiga kalbėti tei
daktorės ir leidėjos Birutės Kemesybę.
žaitės laiškas. Ji net dviem laiškais
Kazimieras Vilkonis,
įspėjo mane, kad susilaikytume nuo
Didžioji Britanija
tokio paminklo statymo. Ji sakė ga
P.S. Labai labai gaila, kad “Euro
vusi net dvi kritikas iš Kanados ir iš
pos lietuvis“ palieka mus. Jis buvo
Amerikos lietuvių, kur mūsų tre
brangiausias dalykas, ką mes turė
jukė suniekinama. Tas kritikas pa
rašė rimti asmenys ir ji būtų jom.

Lietuvos esperantininkų sąjunga bei Vilniaus miesto švie
timo ir jaunimo reikalų skyrius skelbia vieno mėnesio spe
cialius intensyvius nemokamus esperanto kalbos kursus, ku
rie vyks kasdien. Priklausomai nuo klausytojų skaičiaus bus
formuojamos kelios grupės. Kursų pradžia š.m. lapkričio 6 d.
14, 16 ir 18 vai. Kursus ves dėstytojas profesionalas iš Brazi
lijos Aristophio Andrade Alves Filho Vilniaus aukštesniojoje
technikos mokykloje, Olandų g. 16.
Išsamesnė inforriiacįja ir išankstinė n^istracija telefonu 73 67 38.
Valdybos pirmininkas

PJegorovas
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Negęstančių liktorėlių šviesa

Sugrįžimai
VILNIUS
Nacionalinė galerija (Stu
dentų g. 8, nuo 11 iki 18 vai.)

Janinos Survilaitės pirmasis
eilėraščių rinkinys “Negrįžtančių
žvaigždžių lietus“* ne iš karto rado
kelią pas skaitytoją. Ji savo lyrini
ais eilėraščiais seniai buvo žinoma
- juos spausdino periodiniai lei
diniai, tačiau autorei, matyt, trūko
drąsos, didesnio pasitikėjimo savo
jėgomis sudėlioti savo kūrybos
kraitelį i vieną vietą ir išleisti
knygelę.
Bet J.Survilaitė nenuleido ran
kų, su žemaitišku atkaklumu toliau
miklino plunksną. Pagaliau pirmo
ji ilgai laukta knyga yra. Likimas
lėmė, kad poetė, kaip ji pati sako,
neįkainuojamus dvasios turtus ga
lėjo perimti iš savo senelio Lietuvos knygnešio, už lietuvišką
žodį apie septynetą metų kalėjusio
caro kalėjimuose - Jono Survilos.
Jo tautinė stiprybė ir turtingas
dvasinis palikimas padėjo jai, po
kario vaikui, susiorientuoti visose
sunkaus sovietinio gyvenimo peri
petijose ir išlikti iki galo ištikimai
jų idealams.
Pirmasis rinkinio skyrius ’Te
lieka tai, kas buvo“ ir skirtas arti
miesiems žmonėms, ’’įpūtusiems
kūrybinę ugnelę“ (eil. “Dukroms“,
’’Mamai“, ’’Artimiesiems“, ’’Sene
lei“, ’Tėvui“, ’’Knygnešio žodis“
ir kt.). Skaitydamas eilėraščius jų
autorę matai susikaupusią, kupiną
meilės gimtinei ir lietuviškam žo
džiui. Eilėraščiuose tam tikra
duoklė atiduodama meilei, liūdima
vienatvėje, yra posmų, perpintų
svajonėmis. Visa tai žmogiška,
moteriška, nors vietomis neišven
giama deklaratyvumo, paviršuti
niškumo.
J.Survilaitei brangios bendra-

žmogiškosios vertybės, kurias poe
tė - pedagogė lituanistė, dabar gy
venanti Šveicarijoje ir dirbanti se
nelių pensione, mato kituose žmo
nėse.
Skirsnyje “Negęstantys liktorė
liai“ nemažai vietos skirta mote
rims (eil. ’’Išniekinta senatvė“,
’’Moterims“, ’’Lietuvei“). Be to,
nepamirštamos ir etnografinės, is
torinės vietos (eil. “I Šiluvą“,
“Ventės ragas“, “Palangos tiltas“,
“Senosios Pamario kapinės“, “Prie
K.Donelaičio paminklo Klaipėdo
je“). Poetei Lietuvą, ypač Žemaiti
ją, artimiau pažinti padėjo darbas
su jaunaisiais kraštotyrininkais,
lietuvių kalbos ir literatūros dėsty
mas Raseinių pirmoje vidurinėje
mokykloje ir Klaipėdos universi
tete.
“Dirbdama tą darbą, galėjau
jaunimui padėti pamilti seną ir
skambią gimtąją kalbą, tėviškės
gamtą, jos žmones. Jiems atida
viau daug metų ir širdies. Manau,
kad dirbta buvo ne veltui“, - rašo
autorė rinkinio gale esančiame
“Žodyje apie save“.
Rugpjūtis subrandino rugio
dainų.
Dainuoja ją pageltę toliai.
Su ja kas rytą keliamės
ir einam, Taip per gyvenimą žygiuojam.

(EU. ’’Rugio daina“)
Rugio daina skiriama tiems, ku
riems jos prasmė artima ir aiški.
Tai gyvenimo pilnatvės teigimas.
Ji ieško prasmės, svarią mintį įtei
sina įvairiom formom, siekia įtai
gos (eil. “Mano kaimo mergaitės“,
“Saulėgrąžų daina“, “Laiko verpe
tas“).

Būdamas šio rinkinio redakto
riumi išdrįsau J.Survilaitės pa
klausti, kas jai yra poezija? Ji at
sakė:
“Eiliuoti pradėjau būdama mo
kinukė. Greitai supratau, kad ei
lėraščiuose gyvena kažkokia pa
slaptinga laisvė, kurios negali su
varžyti nei aplinka, nei mokytojai,
nei laiko padiktuoti dėsniai ir nuo
rodos. Pačia savo prigimtimi troš
kau tylaus ėjimo į save, suartėjimo
su savo vidiniu pasauliu, ilgėjaus
tik man vienai priklausančių mano
sielos namų“.
Poetė niekada nesiekė popu
liarumo ir apsidžiaugdavo, kad ją
suprasdavo, jos eilėraščius paskai
tydavo. Ir kaip gali nesuprasti
J.Survilaitės “Pasakų laimingom
pabaigom“ (toks paskutinio, ket
virtojo, skirsnio pavadinimas). Čia
randame “mokytojišką“ žodį rug
sėjo pirmajai, dar kartą sugrįžtama
į jaunystę, klausomasi “Seno ro
manso Palangoje“ ir klausiama:
Kur smėlio pilys.
Kurias pastatėm,
Kai vasarėlė žaidė plaukuos?
Kas jas sugriovė?
Kas jas išblaškė
Baltuos lyg sniegas
Smėlio laukuos?
Kur ta svajonė Mūsų undinė?
Lengvai žadėta,
Bet nerasta...
Ne visos svajonės pildosi. Ir dėl
to poetė per daug nesielvartauja.
Jai kur kas svarbiau priminti:
Išėję ir negrįžę, mirę ir gyvieji,
Budėkit prie Mažosios Lietuvos
kamieno!..

(EiL ’’Lietuvininkams“)

Vytautas Mačiuika
Autobiografiniai apsakymai "Šiaurės novelės“

Okupantas yra
okupantas
Vokiečių okupacija Lietuvoje
parodė savo iltis visur. Išvaikė
Laikinąją vyriausybę, net Lietuvos
nacionalistų partiją, masiškai nai
kino žydus, ūkininkams užkrovė
sunkius mokesčius, įvedė korteles
maisto produktams.
“Aušros“ berniukų gimnazija,
kurioje mokėsi Vytenis, veikė sa
vo pastate prie Laisvės alėjos iki
tos nelemtos dienos, kai netikėtai
gimnazijos vadovybė gavo iš vo
kiečių įsakymą per porą valandų
palikti patalpas. Jos esančios rei
kalingos vokiečių kariuomenei,
kurios daliniai atvyko iš Rytų fron
to poilsiui.
Gimnazija užvirė kaip išdrasky
tas skruzdėlynas. Šluostydami ne
vilties ašaras, mokiniai vorele lipo
laiptais iš trijų aukštų pastato ir ėjo
į Laisvės alėją. Priešais juos laip
tais kopė ir ėjo į klases vokiečių
kareiviai su šalmais, šautuvais, kup
rinėm. Išbalę mokytojai lakstė iš
kabineto į kabinetą ir nešė gimnaz
ijos turtą, kokį tik sugriebdavo po
ranka. Bet ką tu čia sugriebsi...
Vytenis matė, kaip viena pagyve
nusi mokytoja atsargiai nešė gaub
lį, o kita - kelis klasių žurnalus.
Akiniuotas mokytojas kažkodėl
gelbėjo pelėdos iškamšą iš gamtos
kabineto.
Vyresniųjų klasių gimnazistai,

užsibarikadavę klasėse, be pertrau
kos giedojo “Lietuva, Tėvyne mū
sų“. Gimnazijos direktorius ir kla
sių auklėtojai maldavo juos neašt
rinti padėties ir nekiršinti vokiečių
valdžios. Vis tiek nieko nepadary
si... Po geros valandos ir vyresnieji
mokiniai išėjo į gatvę, bet niekas
nesiskirstė. Gimnazistai rėkė, švil
pė ir keikė vokiečių kareivius. Bet
šie buvo taip nuvargę, kad tarsi au
tomatai, abejingi, dulkėtais veidais,
kulniavo į gimnazijos pastatą.
Po kurio laiko mokytojai pranešė
mokiniams, kad jie rinktųsi į buvu
sią jėzuitų gimnaziją - čia bus tę
siamas mokslas. Devintoji gimna
zija priglaudžia “Aušrą“. Laikinai.
Po poros mėnesių, mamos para
gintas, Vytenis perėjo į “Saulės“
gimnaziją. Nauji klasės draugai,
nauji mokytojai. į “Saulę“ buvo
dvigubai arčiau, be to, pamokos
vyko iš ryto. Brolis vaikščiojo į
“Aušrą“ po pietų. Taigi namai bū
davo šiek tiek prižiūrimi.
Bet ir “Saulės“ gimnaziją po
pralaimėjimo prie Stalingrado už
ėmė vokiečių kareiviai... Mokyto
jus ir mokinius vadovybė “išbars
tė“ po Žaliakalnį. Vienus į pra
džios mokyklų patalpas, kitus - į
Aklųjų institutą. Tačiau mokslas
nenutrūko. Mokytojai iš kailio nė
rėsi, kad jaunoji karta neliktų be
raštė. Nors ir okupacijos sąlygo
mis, gimnazistus mokė mylėti Tė
vynę, lietuvių kalbą, gerbti Lietu
vos istoriją. Neatsitiktinai gimna
zijose kūrėsi pogrindinės jaunimo

organizacijos. “Aušroje“ susibūrė
“Jaunime, budėk“, kuriai priklausė
ir Vytenio brolis Benediktas bei jo
klasės draugai Valdas, Liūtas,
Gabrielius ir Algis. “Jaunime, bu
dėk“ leido pogrindini laikraštėlį.
Spausdino jį Vytenio motinos na
me, brolio kambaryje. Motina net
neįtarė, kad jos namuose - pogrin
dinė spaustuvė... O šalia, pulkinin
ko Sereikos name, gyveno du vo
kiečių karininkai iš gestapo. Pavo
jinga kaimynystė...
Pamažu Vytenis įsitraukė į
“Jaunime, budėk“ veiklą. Padėjo
spausdinti laikraštėlį, ėmė platinti
jį “Saulės“ gimnazijoje. Vėliau su
darė pogrindinės organizacijos pir
mą penketuką iš savo bendrakla
sių. “Jaunime, budėk“ pradėjo sa
vo veiklą “Saulėje“.
Pogrindininko Liūto, buvusio
Lietuvos prezidento Griniaus sū
naus, namų rūsyje Vytenis mokėsi
šaudyti, pagal užsienio radijo pra
nešimus braižė žemėlapiuose Rytų
ir Vakarų frontų pasikeitimus, o
kai gestapas areštavo pogrindinės
organizacijos narį Gabrielių iš
“Aušros“ gimnazijos ir visi “Jauni
me, budėk“ nariai išlakstė iš Kau
no, tai Vytenis važinėjo dviračiu iš
vieno brolio bičiulio pas kitą ir in
formuodavo apie esamą padėtį.
Tapo “Jaunime, budėk“ ryšininku.
Kol Gabrielių gestapas išgabeno į
Vokietiją. Tada visi atsitokėjo ir
grįžo į Kauną, kuriame šeiminin
kavo okupantai.
Tęsinys. Pradžia Nr. 38.

Janina Irena Survilaitė

Nuolatinė ekspozicija. V. Kašubos (JAV) skulptūros, pie
šiniai - dovanotų Lietuvai kū
rinių paroda.

Radvilų rūmai (Vilniaus g.
22, nuo 12 iki 18 vai.)

Nuolatinė ekspozicija. Dakta
rės G. Kazokienės (Australija)
Lietuvai dovanoti rinkiniai.
Australijos ir Ramiojo van
denyno salų deivės, dievai, ri
tualų atributai.
Australijos ir kitų šalių lietuvių
tapyba.

LDS medalių galerija (ŠvJo
no g. 11, nuo 11 iki 18 vai.)
III Baltijos medalių trienalė.

KAUNAS
O “...kopose prisiminimai vaikš
to“, bet “juos smėlis vis labiau
užpusto“. Autorė kviečia saugoti
tautos atmintį, istoriją (Mažajai
Lietuvai skirtas eilėraštis “Saulė
lydžių Madona“, Mažosios Lietu
vos metraštininkei I.Simonaitytei
skirtas trijų eilėraščių ciklas “Var
pai“).
“Negrįžtančių žvaigždžių lie
tus“ - brandi ir išjausta ilgoko kū
rybos periodo ataskaita. Rinkinys
įvairus savo forma ir turiniu, todėl
ir vertas poezijos skaitytojo dėme
sio.

Vilius Laužikas
•Janina Irena Survilaitė. “Negrįžtančių žvaigždžių lietus“ eilė
raščiai. Redaktorius Vilius Lauži
kas, dailininkas Viktoras Bakšys.
Leidykla “Vilius“, Kaunas 1995,
120 psl.

Vytauto Didžiojo Karo mu
ziejus (KDonelaičio g. 64)
“Divizijos generolui Mikui
Rėklaičiui-100“.

“Lietuvos karo laivynui 60“.
“M.Krupavičius - kunigas,
politikas, menininkas“.

ŠIAULIAI
Fotografijos galerija (Vil
niaus g. 140)

K.Daugėlos (JAV) retrospek
tyvinė fotografijų paroda ’’Vei
dai ir vardai“.

Lietuvius, atvykusius iš už
sienio, gali sudominti ir daug
kitų kultūrinių renginių, paro
dų, apie kuriuos rašoma ki
tuose leidiniuose.

Vilniaus atgavimo 56-ųjų metinių
paminėjimas
Spalio 9 d. prisiminėme tragišką
įvykį, kuomet prieš 75-eris metus po
J.Pilsudskio-L.Želigovskio antpuo
lio Lietuva prarado sostinę Vilnių ir
Rytų Lietuvą - beveik pusę savo et
ninių žemių.
Spalio 27 d. sukakties renginys
buvo džiugesnis. Vilniaus miesto sa
vivaldybės salėje jos šeimininkai,
Lietuvos atsargos karininkų sąjunga,
Lietuvos 1941 m. sukilėlių sąjunga
ir “Vilnijos“ draugija surengė Vil
niaus bei Vilniaus krašto dalies grį
žimo Lietuvai 56-ųjų metinių minė
jimą.
Jo metu kalbėjo ir eilėraščius
deklamavo savivaldybės kultūros
skyriaus vedėjas P.Vaisieta. 1939 m.
spalio 29 d. Lietuvos trispalvės iškė-

limą virš pilies kalno bokšto Sąjū
džio iškeltai trispalvei atgimimo me
tais prilygino vicemeras R.Sikorskis, apie istoriją ir dabartį kalbėjo
mokslininkai, 1939 m. Lietuvos ka
riuomenės žygio į Vilnių dalyvis at
sargos pulk. Itn. S.Balčiūnas.
Spalio 29 d. Vilniaus arkikated
roje bazilikoje sukakties, praeities
aukų atminimui buvo aukojamos
šventos Mišios. Po jų įvyko eitynės į
Rasų kapines. Kapinėse buvo padė
tos gėlės ant 1919-1920 m. žuvusių
Lietuvos karių kapų, taip pat ant
žymių lietuvių kapų, vyskupas J.Tunaitis pašventino paminklą 1920 ir
1941 metų sukilėliams.

Stanislovas Buchaveckas

Didįjį dainių prisimenant
Spalio 30 d. Kaune, Maironio lie
tuvių literatūros muziejuje, Vėlinių
išvakarėse įvyko vakaras, skirtas
Maironio gimimo datai - lapkričio 2
d. - paminėti. Tai, anot muziejaus di
rektorės, buvo lyg ir paskutinis “Pa
vasario balsų“ šimtmečio akordas.
Vakaro programoje dalyvavę
Vilniaus akademinio dramos teatro
aktorės Jūratė Vilimaitė ir Jūratė
Dzeminaitė skaitė poemą “Jūratė ir
Kastytis“, eilėraščius "Nuo Birutės
kalno, “Vasaros naktys“, “Sudie“,
“Išvažiuojant“, “Malda“ ir kt Lietu
vos Nacionalinės filharmonijos so
listas Danielius Sadauskas akom
panuojant Justinui Brūzgai, dainavo
baladę “Oi, neverk, motušėle“. Tai
pirmas lietuvių muzikos istorijoje

trio, kurio kompozitorius Juozas
Naujalis 1923 m. gegužės 5 d. tit
uliniame gaidų viršelyje užrašė
’’Didžiajam mūsų Dainiui J.Maironiui“. Vakaro metu atlikta J.TalaiKelpšos baladė “Milžinų kapai“. Šis
Maironio lyrikos šedevras virto ir
liaudies daina, kuri turi net 21 užre
gistruotą variantą. Minėjime skam
bėjo malda “Aušros Vartų Marijai“.
Šią giesmę poetas sukūrė 1920 spa
lio 9 d. užgrobto Vilniaus tema. Taip
pat buvo atlikta J.Naujalio “Mano
gimtinė“ ir kitos poeto tekstais su
kurtos dainos. Minėjime dalyvavo ir
Kauno J .Naujalio vardo aukštesnio
sios muzikos mokyklos instrumen
talistai bei styginiai ansambliai.
EU
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EUROPOS LIETUVIS

Vi ir prieš ’’Europos lietuvį“ Vilniuje

Sportas

Marinamam ’’Europos lietuviui“
ieškoma ligų...
K.Tamošiūnas ’’Europos lietuvy
je“ Nr.41 duoda savo pasirašytą pra
nešimą ’’Europos lietuvio“ skaityto
jams.
Ten jis pasirašo kaip LN B-vės
pirmininkas ir tik po to prideda, kas
yra leidėjai.
Tenai jis dėsto savo nuomonę,
bet ne visų abiejų valdybų narių.
Čia noriu paklausti K.Tamošiūno,
ar visi valdybos nariai skaitė ir
sutiko su Jūsų padarytu pranešimu
”EL“? Prašau į tai atsakyti. Ir štai

kodėl prašau atsakyti.
Po kelių dienų buvo paruoštas
kitas pranešimo ’’Mieli ’’Europos
lietuvio“ skaitytojai“ projektas, kuris
turėjo būti svarstytas būsimame (95
10 29) valdybų posėdyje. (Nežinau,
kas jį paruošė - S.K.) Tą projektą
gavęs ir padauginęs K.Tamošiūnas
išsiuntinėjo D.Britanijos ”EL“ skai
tytojams be valdybų sutikimo, kad
pranešimas priimtinas išsiuntinėti,
nes projekto gale yra parašyta
“DBLS ir LNB Direktorių valdyba,

1995 metų spalio mėn...... diena“.
(Skaitykite jį žemiau.)
’’Europos lietuvio“ egzistencijos
klausimas yra labai svarbus, tad ir
tas klausimas turi būti svarstomas
rimtai, kartu su visais "EL“ skaityto
jais D.Britanijoje ir kitur, ir duoda
mas vienas bendras pranešimas visų
valdybos narių nutarimu.
Aš nenoriu, kad kieno nors vieno
nutarimais būčiau padarytas “Euro
pos lietuvio“ duobkasiu.
Stasys Kasparas

Mieli “Europos lietuvio“ skaity
tojai,
“EL“ jau nuo pat jo išleidimo pra
džios nebuvo pelningas. Kas metai
atnešdavo Lietuvių Namų Bendrovei
didelius nuostolius. Bet, kada Di
džiojoje Britanijoje lietuvių buvo
žymiai daugiau, tie nuostoliai nebu
vo tokie sunkūs, o ryšius turėjome
vieni su kitais palaikyti. “EL“ buvo
mūsų gyvenimo veidrodis, kuriame
atsispindėjo visa veikla, iš kurio suži
nodavome apie lietuvius kitose šaly
se. Daugiau sužinodavome apie prie
spaudą pavergtoje Lietuvoje, apie
daromus žygius su ta priespauda ko
voti. Tačiau tie laikai jau praėjo.
“EL“ leidimo našta vis didėjo.
Ponas Vladas Dargis, tuometinis
”EL“ redaktorius, sugalvojo išeitį perkelti laikraščio leidimą į Lietuvą
ir visos problemos išsispręs. Priža
dėjo, kad dviejų metų laikotarpyje
"EL“ jau galės verstis vien iš prenu
meratorių mokesčio.
Tačiau taip neįvyko! Laikraščio
leidimo išlaidos nesumažėjo. Tiesa,

laikraštis buvo dvigubai padidintas,
bet skaitytojų Didžiojoje Britani
joje tas nebuvo šiltai priimta. Tuose
pridėtuose puslapiuose mes tera
dome labai mažai kas mus, čia gy
venančius, domintų. Laikraščio
prenumerata taip pat turėjo būti
labai stipriai pakelta nuo £23.00 iki
£40.00.
Šių metų lapkričio mėnesio gale
baigiasi Vlado Dargio leidyklos su
tartis su Didžiosios Britanijos Lietu
vių Sąjunga ir Lietuvių Namų Bend
rove.
Bendrovė jau nebėra finansiškai
stipri.
Turime rūpintis ir kitu Bendrovės
turtu, kuris verkiant reikalauja patai
symų, atnaujinimų. Kad sumažintu
me nuostolius, vėl turėtume pakelti
prenumeratos kainą gal net iki
£50.00, kas jau gal kai kuriems būtų
per brang.
Bet kokie nors ryšiai savo tarpe
turi būti palaikomi, todėl DBLS ir
LNB direktorių valdyba kreipiasi į
”EL“ skaitytojus, norėdama sužinoti

jų nuomonę, kaip jie norėtų šį opų
klausimą išspręsti.
Pridedame apklausinėjimo lapelį
su keliais klausimais ir prašome
visus jį užpildyti, pareiškiant savo
nuomonę. Juos gavę galėsime įgy
vendinti Jūsų pačių pageidavimus.
1. Ar sutiktumėte ir toliau prenu
meruoti “EL“, prenumeratos kainai
pakilus iki £50.00
taip/ne
2. Ar norėtumėte turėti mūsų
gyvenimo leidinį Didž.Britanijoje
biuletenio formoje?
taip/ne
3. Ar užsisakytumėte tokį leidinį?
taip/ne
4. Kiek puslapių leidinio pagei
dautumėte?
—
5. Ar pageidautumėte savaitinio
ar dvisavaitinio?
---------6. Kokią prenumeratos kainą
sutiktumėte mokėti:
už savaitinį?
-----už dvisavaitini?
-----Prašau atkarpą įdėti į adresuotą
voką ir nedelsiant pasiųsti.
DBLS ir LNB direktorių valdyba
1995 m. spalio mėn.
d.

Lietuvių namai Londone pavojuje
Šiomis dienomis gavom vietinės
savivaldybės (Kesington Borough
Council), reikalavimą, pakartotinai
reikalaujanti iš pagrindų pertvarkyti
Lietuvių namus pagal 1985 m. iš
leistą įstatymą “Housing act 1985“.
Šis Kensingtono savivaldybės
reikalavimas buvo atsiųstas 1994
m. birželio 26 d. ir pakartotinai lie
pos 6 d. tuometiniam Lietuvių na
mų bendrovės pirmininkui ir adre
suotas jo privačiu adresu. Nežinau,
ar kiti tuo metu buvusieji Direk
torių valdybos nariai apie šį pakar
totinį reikalavimą žinojo.
Šie savivaldybės Lietuvių namų
remonto ir pertvarkymo reikalavi
mai yra labai dideli - apima visas
pastato funkcijų dalis, ir jų įvykdy
mas, pagal “Quantity Surveyors“
padarytą sąmatą, kainuotų virš
300,000 svarų.
Buvusios Direktorių valdybos
kadencija baigėsi š.m. balandžio
22-23 dienomis per vykusį LN Bvės metinį akcininkų suvažiavimą,
į naują Direktorių valdybą akcinin
kų suvažiavimas išrinko tris naujus
valdybos narius - Klemensą Tamo
šiūną, Juozą Levinską ir Eimutį Šo
vą, perrinko Jarą Alkį, Stasį Kas
parą, Vincentą O'Brien ir Vidą
Gasperienę.
Nauja Direktorių valdyba pir
majame valdybos posėdyje pasi
skirstė pareigomis, nauju LN B-vės
Direktorių valdybos pirmininku bu
vo išrinktas K.Tamošiūnas.
Nauja valdyba pirmiausia susi
pažino su esama LN B-vės ekono
mine ir finansine padėtimi, rado
tuščią LN B-vės santaupų banke
sąskaitą, kurioje 1992 m. buvo
90,000 svarų taupomojoje sąskaito
je, 15,000 svarų einamoje sąskaito
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je ir 14,000 svarų specialiame ban
ko rezerve.
Priedo dar atėjo 24,000 svarų
neapmokėtų sąskaitų už Sodyboje
pertvarkytą namelį (cottage) ir
dviejų kambarių pertvarkymą pa
grindiniame name - šias sąskaitas
teko apmokėti iš indėlininkų depo
zito sąskaitos.
Tokiai blogai LN B-vės finansi
nei padėčiai sustabdyti valdybos
pirmininkas pristatė valdybai pla
ną:
1. Sumažinti išlaidas kultūri
niams ir socialiniams reikalams,
2. Įvesti griežtesnę išlaidų ir pa
jamų kontrolę.
3. Ieškoti būdų, kaip galima būtų
padidinti bendrovės pajamas.

Šį pasiūlymą (su mažomis patai
somis) valdyba priėmė.
Pakartotinai naujai išrinktieji
valdybos nariai reikalavo iš buvu
sio LN B-vės pirmininko pristatyti
buvusios valdybos visos veiklos
dokumentaciją ir korespondenciją.
Deja, buvęs Bendrovės pirmininkas
pasiaiškindavo, kad tai pamiršęs ar
neturėjęs laiko jų ieškoti, galų gale
verčiamas prižadėjo juos pristatyti
iki gruodžio mėn.
Naujai išrinktiems Direktorių
valdybos nariams ir LN B-vės nau
jam pirmininkui buvęs pirmininkas
neatskleidė susirašinėjimo su savi
valdybe ir jos pateiktų reikalavimų
pertvarkyti Lietuvių namus.
Nežinau, ar buvę LN B-vės val
dyboje dL:’•♦oriai apie tai žinojo.
Posėdžių protokolų knygoje vi
siškai nieko nėra paminėta apie šio
svarbaus savivaldybės reikalavimo
gavimą.
Anksčiau buvusi Direktorių vai«

».

dyba kūrė grandiozinius planus, ža
dėdama pertvarkyti Lietuvių namus
į Kultūros ir biznio centrą. Bet nau
ja valdyba, išnagrinėjusi visas Kul
tūros ir biznio centro galimybes,
rado, kad toks projektas finansiškai
kainuotų virš 650,000 svarų, - to
kios paskolos LN B-vė būtų nepajė
gi grąžinti. Todėl to plano buvo at
sisakyta.
Nebuvo valdyboje vienos nuo
monės, ką reikėtų daryti su Lietu
vių namais, nes nebuvo nė vienam
aišku, kokia jų rinkos kaina. Iš na
mų pardavimo-pirkimo agentūros
gavom įvertinimą, pagal kurį Lie
tuvių namai rinkoje kainuotų apie
1,200,000 svarų.
Trys valdybos nariai rugpjūčio 2
d. padarė Lietuvių namų apžiūrą iš
išores ir vidaus bei rado, kad dau
guma kambarių apleisti dėl prie
žiūros, higienos ir sanitarijos trūku
mo. Jiems reikalingas neatidėlioti
nas remontas.
Todėl naujoji valdyba nutarė
neatidėliojant ruošti planus kukles
nio projekto įgyvendinimui. Pir
miausia atremontuoti ir išdažyti na
mus iš lauko bei pertvarkyti iš vi
daus kambarius, laiptus ir perėji
mus. Šiam projektui finansuoti val
dyba nutarė prašyti 150,000 pasko
los iš banko ir jau birželio 2 d. pra
dėjo tartis su banku dėl paskolos
gavimo.
Pagal Kensington Council reika
lavimą remontas ir pertvarkymas
kainuotų 300,000 svarų. Jeigu mes
tokią paskolą ir gautume, ar pa
jėgtume padidinti pajamas tiek, kad
galėtume ją grąžinti. Mūsų buhalte
rio paskaičiavimais to nebūtų.

Nukelta į B psl.

Dvylikametė
Šiaulietė pasaulio čempionė
Atkelta Iš 1 psl.
jos motina, Šiaulių dešimtosios vi
dutinės mokyklos istorijos mokytoja
Laima Čmilienė, kuri ir lydėjo savo
dukrą į Braziliją, rašoma "Lietuvos
ryte“.
Viktoriją Čmilytę Europos ir
pasaulio čempionatams rengė Gin
tautas Plungė. Beje, šiam treneriui
pirmajam Lietuvoje po nepriklauso
mybės atkūrimo suteikta šachmatų
teisėjo tarptautinė kategorija.
“Mokykloje Viktorija labiausiai
laukia anglų kalbos pamokų, jai
patinka ir matematika. Pernai ir
šiemet ji tapo Šiaulių matematikų
olimpiadų prizininke“, - pasakoja
ma apie jaunąją šachmatininkę
“Lietuvos ryte“.
Dvylikametė pasaulio čempionė.
Tarptautinės šachmatų federacijos
meistrė V.Čmilytė jau žaidžia mo
terų bei vyrų turnyruose. Šiemet de
biutavusi Lietuvos moterų pirmeny
bėse V.Čmilytė dalijosi 6-13 vieto
mis. Rugpjūtį ji rungtyniavo penktų
jų Pasaulio lietuvių sporto žaidynių
pagrindiniame šachmatininkų turny
re ir moterų kvalifikacijoje užėmė
pirmąją vietą, tarp kitų pralenkusi ir
pasaulio moterų čempionato tarpzoninio turnyro dalyvę, Lietuvos olim
pinės rinktinės narę Dagnę Čiukšytę, rašo “Lietuvos rytas“.

Ir vėl apie lietuvius NBA
“Ikisezoninėse varžybose Arvy
das Sabonis klube buvo trečias pagal
rezultatyvumą, - sako Portlendo
“Trail Blazers“ komandos atstovas
spaudai. - Jo techniniai vidurkiai to
kie: per rungtynes surinko 12,6 taš
ko. Po 9 taškus pelnydavo "pataisy
damas“ netaiklius komandos draugų
metimus (tai antras rezultatas ko
mandoje). Lietuvos varžovų krepšį
atakavo 54 proc. taiklumu, nuo trijų
taškų linijos - 25 proc.“, pranešama
ITAR-TASS informacijoje.
"Kol kas, atrodo, viskas Arvydui

sekasi gerai, tačiau ar pritapo prie
profesionalų žaidimo, pamatysime
per NBA varžybas. Arvydas - be
galo talentingas ir, svarbiausia, labai
patyręs. Todėl mes ir laukiame sva
rios jo pagalbos", sakė komandos
atstovas spaudai.
Portlendo komandos senbuviai
Arvydą priėmė kaip saviškį. Per
rungtynes partneriai jį supranta be
žodžių. Spaudos atstovo teigimu,
A.Sabonis įsigijo namą. Tiesa, jame
apsigyvenusi dar ne visa šeima - su
Arvydu kol kas tik žmona Ingrida.
Vėliau turi atvykti ir abu sūneliai.
Baigiantis ikisezoninėms varžy
boms, NBA komunikacijos grupė
surengė visų 29 profesionalų lygos
komandų vyriausiųjų trenerių spau
dos konferenciją telefonu, kurioje
dalyvavo ir "Lietuvos ryto“ žurnalis
tas. Jos metu "Sacramento Kings“
treneris G.StJeanas pavadino ko
mandoje žaidžiantį š.Marčiulionį la
bai patyrusiu žaidėju, galinčiu pel
nyti daug taškų. "Mes labai paten
kinti, turėdami jį "Sacramento
Kings“. Šarūnas - puikus vaikinas,
jis trokšta žaisti ir kitiems mūsų
krepšininkams jau įrodė, kad gali
žaisti gerai. Kartu su Šarūnu į
"Kings" atkeliavo daugybė vertin
gos patirties". Tokius komandos
vyr.trenerio žodžius cituoja “Lietu
vos rytas“. Beje, pirmasis klubų,
kuriuose šį sezoną žais po lietuvį,
susitikimas pagal tvarkaraštį įvyks
lapkričio 16 d. Portlende.

Kelionę lydėjo olimpinė
dvasia
Į Vilnių sugrįžo Lietuvos bokso
rinktinė, tris savaites viešėjusi JAV.
šalies bokso rinktinė (ją sudarė 8
geriausi Lietuvos boksininkai) apsi
gyveno netoli olimpinės Atlantos
esančiame Veikroso miestelyje. Ke
lionės tikslas buvo surengti treniruo
čių stovyklą bei pajusti artėjančių
olimpinių žaidynių dvasią, tvirtino
"Respublikai" rinktinės vyr. treneris
NJerofejevas. Treneris sakė, jog ke
lione jis liko labai patenkintas, ta
čiau pridūrė, jog 21 intensyvių tre
niruočių diena rinktinės narius nuali
no. Viešėdami Amerikoje kai kurie
Lietuvos boksininkai varžėsi drau
giškame mače su JAV boksininkais,
jį 3:2 laimėjo šeimininkai.

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais,

.užsako viešbučiui
Skrydžiai iš Londono į Vilnių ir atgal:
Skandinavijos Avia Sistema (SAS)
bilieto kaina - £285 + mokesčiai.

Skrydžiai Austrijos oro linija kaina £261.00 + mokesčiai.
Skrydžiai Suomijos (FINNAIR) oro linija kaina £259.00 + mokesčiai.
(Skrendantieji šiuo skrydžiu turės vieną naktį
permiegoti Helsinkyje.)

SAS skrydžiai iš Mančesterio
(per Kopenhagą) į Vilnių ir atgal:
Bilieto kaina - £305.00 + mokesčiai.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis;

Gunnel Travel Service LTD
45 Woodthorpe Road
HADLEIGH, Suffolk, IP7 5JB
Tel 01473 828855
Fax 01473 828866
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LONDONE
BRITŲ-LIETUVIŲ
PAGALBOS FONDAS
VAIKAMS LIETUVOJE
Fondo vadovybė gavo šias aukas:
405 svarus - A.Dzvonkutė ir
seserys iš Londono. (Trim invalidų
vežimėliams); 175 svarai - B.S.
Gailiūnai iš Tyne-Wear, 85 svarai St Gregory high school! (8 mergai
tės) iš Harrow; po 50 svarų V.M.Žemaičiai iš Derby, H.M. In
land Revenue iš Londono; 25 svarai
- S.Chotkevičius iš Cornwall; 20
svarų - BJDrevinskas iš Invemees,
Škotija; 10 svarų - Mrs. H.Dixon iš
London.
50 naujų meškiukų gauta iš anglų
pensininkų organizacijos ’Teddies

LIETUVIŲ
ŠV. KAZIMIERO
BAŽNYČIA
LONDONE
21 The Oval, E2 9DT
rytinėje Londono
centro dalyje.
įėjimas iš Hackney Road.
Tel. 071 739 8735
Pamaldos sekmadieniais 9 ir 11 vai.
Artimiausia ppžęminė .stotis;
Bethnal Green centrine linija.
Autobusai iŠ mksti? .ęęptro;
26,48, 55.

PAMALDOS
Stoke-on-Trente - lapkričio 11
d., šeštadienį, 16 vai., Šv.Vulstane.
Ecdes - lapkričio 12 d., 12.15
vai.
Nottinghame - lapkričio 12 d.,
11.15 vai.. Židinyje.
Derbyje - lapkričio 18 d., šešta
dienį, 14 vai., Bridge Gate.
Nottinghame - lapkričio 19 d.,
11.15 vai., Židinyje.
Coventryje - lapkričio 15 d.,
šeštadieni, 14.30 vai., Šv.Elzbietoje.
Leamingtone Spa - lapkričio 25
d., šeštadieni, 16 vai., Šv.Petre.
Nottinghame - lapkričio 26 d.,
11.15 vai., Židinyje.
Leicesteryje - lapkričio 26 d., 14
vai., Švč.Širdyje.

for tragedies“, Guilford.
Fondo vadovybė savo ir Lietuvos
negalios vaikų vardu dėkoja šiems
aukotojams. Ir kartu prašo neuž
miršti Lietuvos negalios vaikų.
Aukas siųsti:
British-Lithuanian Relief Fund
for Children in Lithuania,
21 The Oval,
London E2 9DT.
ATSISTATYDINO
DBLS TARYBOS
PIRMININKAS

Savo pareiškime DBLS valdybos
pirm. J-Alkiui, K.Baublys rašo:
’’Rašau Jums pranešti, kad po il
gų svarstymų nutariau formaliai iš
stoti iš DBLS Sąjungos Tarybos
prezidiumo.
Priežastys gan sudėtingos: tarp jų
yra tam tikras bendras nusivylimas ir
mano dabartinio darbo pareigos.
Siunčiu šį laišką Tarybos prezi
diumo nariams ir taip pat buvusiai
Tarybos sekretorei poniai Aldonai
Podvoiskienei, kuriai širdingai dė
koju už visą jos sąžiningai atliktą
darbą.
Su pagarba Kastytis Baublys“
H
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Lietuvių namai Londone
pavojuje
Atkelta iš 7 psl.
Pagal ’’Housing Act 1985“ įsta
tymą valdyba, gavusi reikalavimą
iš savivaldybės, turėjo per 6 mėn.
pradėti remontą arba apeliuoti į
teismą dėl savivaldybės reikalavi
mo. Buvusi valdyba to nepadarė,
todėl nusikalto prieš įstatymą ir gali
būti nubausta. Savivaldybė jau ruo
šia visą dokumentaciją kontraktui
vykdyti ir patys vykdys Lietuvių
namų remontą. Mums bus pateikta

Parduoda
* Per du aukštus, neįrengtą, keturių
kambarių butą Palangoje.
Kaina 72 000 Lt (£12000). Ref. 112.
* 13 ha seną sodybą Anykščių
rajone, gražioje vietoje, netoli ežerų,
yra didelis sodas.
Kaina 30 000 Lt (£5000). Ref. 121.
* 36 arų sodybą netoli Vilniaus (80
km), prie ežero. Yra gyvenamasis
namas, pirtis.
Kaina 48 000 Lt (£8000). Ref. 131.
* Vieno kambario butą Šventojoje.
Yra visi patogumai.
Kaina 54 000 U (£9000). Ref. 113.

MANČESTERYJE
RAMOVĖNŲ BALIUS

Spalio 21 d. LKV S-gos ’’Ramo
vės“ Mančesterio skyrius surengė
lietuvių klubo metinį ramovėnų po
būvį. Dalyvavo ramovėnai, svečiai
ir vėliau atvykęs kan. V.Kamaitis.
Pobūvį atidarė ramovėnų pirm.
V.Bematavičius, kuris pasveikino
susirinkusius ir sukalbėjo vaišių pa
laiminimo maldą. Maistą paruošė jo
žmona Manda ir B.Kupstienė.
Pobūvio metu žodį tarė ramovė
nų pirm. V.Bernatavičius, sekr. H.
Vaineikis ir klubo pirm. A.Podvoiskis. Visi prisiminė ilgametę ramo
vėnų veiklą, buvusius gausius narius
(buvo apie 120, dėl mirties ir išsikė
lusių gyventi kitur beliko ketvirta
dalis) ir sunkiai sergantį skyriaus iž
dininką A.Vigelską. Išreikšta padė
ka šeimininkėms. Ramovėnams pa
linkėta sėkmingos veiklos.
Pobūvis praėjo pakilioje nuotai

sąskaita už remontą apmokėti.
Aš bandžiau paaiškinti savi
valdybėje, kad mes apie jų praeitų
metų reikalavimus nieko nežino
jom. Todėl, atsižvelgdama į tai, sa
vivaldybė suteikia mums galimybę
surengti su jos atstovais bendrą
posėdį ir išaiškinti buvusių metų
padėtį.
Nežinau, ar pajėgsime išgelbėti
Lietuvių namus Londone.
K.Tamošiūnas

* Dviejų kambarių butą Šventojoje.
Yra visi patogumai. Reikalingas
remontas.
Kaina 60 000 Lt (£10000). Ref. 114.

Nuomoja
* Dviejų kambarių butą Vilniaus
senamiestyje. Visi patogumai.
Nuoma 2010 Lt mėnesiui (£335).
* 100 m2 patalpas Vilniaus sena
miestyje. Tinka komercijai.
Nuoma 3600 Lt mėnesiui (£600).
Rašyti: ’’Europos lietuvis“,
A. Strazdelio 1, 2600 Vilnius.

koje. Padainuota lietuviškų ir kariš
kų dainų.
KARIUOMENĖS ŠVENTėS
MINĖJIMAS
Lapkričio 25 d., šeštadienį, 6 vai.
vakaro LKV S-gos ’’Ramovės“
Mančesterio skyrius rengia Kariuo
menės šventės minėjimą. Paskaitą
skaitys H.Vaineikis. Bus meninė
dalis. Prašoma visų gausiai dalyvauti
minėjime.
A.P-kis

DERBY
Pranešame, kad š.m. lapkričio
mėn. 29 d. (sekmadienį) Derby sky
rius rengia Kariuomenės šventės
MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvyks ukrainiečių klu
bo patalpose, 27 Chamwood Str.,
Derby, 2.00 vai. p.p. Visus vietos ir
apylinkės tautiečius bei svečius mal
oniai kviečiame gausiai atsilankyti.
Skyriaus valdyba
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KaHedlfiiiDnan roungniinfiain
Sekmadienį, gruodžio 17 d. KALĖDŲ EGLUTĖ VAIKAMS
Pradžia 15.00 vai. iki 18.00 vai.
Kalėdų Senelis, užkandžiai, pasilinksminimai.
Penktadienį, gruodžio 22 d. KALĖDINIAI ŠOKIAI (DISCO)
Pradžia 19.30 vai. iki 1 vai. £6.00 asmeniui (įskaitant užkandžius).
Norintieji apsirengia maskaradiniai.
SEKMADIENINIUS PIETUS galima gauti restorane kiekvieną sekmadienį nuo 12 vai. užsisakant iš
anksto arba tik atvykus.
Dar galima iš anksto užsisakyti KALĖDINIUS PIETUS arba PRIEŠPIEČIUS švenčių laikotarpyje.
Dabartinės pemakvojimo kainos Sodyboje (esant laisvų kambarių):
kambarys su pusryčiais vienam asmeniui vienai nakčiai - £18.50
kambarys su patogumais ir pusryčiais vienam asmeniui vienai nakčiai - £25.50
DBLS nariams ir LNB akcininkams:
kambarys su pusryčiais vienam asmeniui vienai nakčiai - £12.50
kambarys su patogumais ir pusryčiais vienam asmeniui vienai nakčiai - £17.50
Paulius ir Biruti Dobrovolskiai (vedijai)

HEADLEY PARK LITHUANIAN COUNTRY CLUB, PICKETTS HILL, NR. BORDON,
HAMPSHIRE GU35 8TE, teL 01420 472810

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

PASAULYJE
Krikščioniškų filmų
savaitė
Spalį Paryžiuje vyko krikščioniš
kų filmų savaitė. Ją surengė Prancū
zijos vyskupų konferencija. Savaitės
programoje buvo rodoma 30 spe
cialios kritikų ir teologų komisijos
atrinktų kino juostų, vyko diskusijos
ir paskaitos. Peržiūrai buvo atrinkti
filmai, geriausiai interpretuojantys
krikščionišką kultūrą, Šventojo Raš
to pasakojimus, evangelinius paly
ginimus, pateikiantys atskirų šventų
jų gyvenimus. Žiūrovai galėjo vėl
pamatyti Rossellinio filmą “Roma
atviras miestas“, Zeffirellio juostą
’’Jėzus iš Nazareto“, pagarsėjusį
Fellinio ’’Kelią“. Taip pat rodomi
Johno Fordo, Roberto Bressono,
Zbygniewo Kieslowskio filmai.
Savaitės rengėjų nuomone, dau
guma krikščionių nebelanko kino
teatrų, nes jų nepatenkina tai, ką jie
ten gali pamatyti. Savaitėje demons
truotų filmų nebegalima pamatyti
kino teatruose. Tiesa, yra vaizda
juostės, bet jos tegali pasitarnauti tik
kaip ’’plataus ekrano“ prisiminimas.
Be to, savaitėje demonstruoti fil
mai nebuvo svetimi realiam gyveni
mui, nebėgo nuo jo sunkumų.

Įstatymas padidins
abortų skaičių
Jungtinių Amerikos Valstijų vys
kupų konferencija paskelbė kreipi
mąsi į šalies Parlamentą ir Senatą.
Kreipimęsi pasisakoma už tokią so
cialinės rūpybos reformą, kuri nepa
žeistų pačių vargingiausių gyventojų
interesų. Jame atsispindi popiežiaus
Jono Pauliaus II mintys, išsakytos jo
paskutiniojo apaštalinio vizito Jung
tinėse Amerikos Valstijose metu.
Popiežius įspėjo, kad lengvabūdiški
ir pavojingi sprendimai gali atnešti
didžiulius nuostolius. Šiuo metu
Parlamentas ir Senatas yra parengę
du socialinės reformos projektus,
kurie, po jų suderinimo, turės būti
prezidento B.Clintono patvirtinti.
Abu projektai numato sumažinti ar
ba visai panaikinti paramą vieni
šoms motinoms. Vyskupai įspėja,
kad, priėmus šį sprendimą, labiau
siai nukentės vaikai. Be to, giliu vys
kupų įsitikinimu, šitoks įstatymas
padidins abortų skaičių.

Šalys neslepia
priešiškumo pabėgėliams
Jungtinių Tautų Organizacijos
pabėgėlių komisarė Sadako Ogata
Ženevoje pareiškė, kad vis daugiau
pasaulio šalių uždaro savo sienas pa
bėgėliams. “Daugelis valstybių ne
beslepia priešiškumo pabėgėliams ir
uždaro sienas. Kitos šalys įsiveda
įstatymus, kurie labai apsunkina įva
žiavimą į jų teritoriją. Prieglobsčio
teisė nyksta - ir tai bene didžiausia
JT Pabėgėlių komisariato proble
ma“, pareiškė S.Ogata. Šiuo metu
komisariato įskaitoje yra 27,4 mili
jonai pabėgėlių. Daugėja žmonių,
kurie neišvyko iš savo valstybių, bet
dėl karo veiksmų turėjo persikelti į
kitą to paties krašto vietą. Tokių pas
togę praradusių žmonių, komisariato
duomenimis, šiuo metu yra 14,5 mi
lijono. 5,4 milijono žmonių gyvena
karinių konfliktų zonose. Problemą
gali išspręsti tik taika ir galimybė
pabėgėliams sugrįžti į jų paliktas tė
vynes. S.Ogata pasisakė už naujas,
efektyvesnes humanitarinių misijų ir
nuniokotų kraštų atstatymo finansa
vimo formas.

Vatikano radijo lietuviškų laidų
redakcijos žinios

Leidėjas: Lietuvių namų bendrovė Londone ir Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga. Vyriausiasis redaktorius Vladas Dargis. "EL“ redakcijos adresas Vilniuje: A. Strazdelio 1, Vilnius
- 2600, Lietuva. TeL: 622466, 225315. Faksas: 614984. Indeksas 67372. SL1436. 2 sp. L Tiražas 1700 egi. Užs. Nr. 3643. Spausdina valstybinė įmonė "Spauda“, Laisvės pr. 60, Vilnius.

