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Durys j NATO atviros ir Lietuvai Apdovanota Švedijos
karališkoji šeima

Williamas Perry (kairėje) su ministru Linu Linkevičiumi, pasirašę 
Informacijos apsaugos sutartį.

Lapkričio 20-21 d. Lietuvoje pir
mą kartą oficialaus vizito lankėsi
JAV gynybos sekretorius Williamas 
Peny su žmona Leonilla Perry ir 34 
asmenų delegacija. Lietuvos užsie
nio reikalų ministras P.Gylys JAV 
gynybos sekretoriaus atvykimą pa
vadino ypatingos svarbos vizitu na
rystės NATO siekiančiai Lietuvai, 
nes kai kurių politikos ekspertų nuo
mone, W.Perry yra trečiasis pagal 
įtaką asmuo prezidento B.Clintono 
administracijoje.

Kartu su Pentagono vadovu mū
sų šalyje lankėsi aukšto rango JAV 
gynybos departamento pareigūnai, 
atsakingi už ryšius su Baltijos šali
mis, Baltųjų rūmų atstovė pjulia 
CVindasius.

Agentūrų ITAR-TASS-ELTA 
pranešimais, lankydamasis Estijoje 
W.Perry teigė, kad jam nėra žinoma, 
jog NATO, svarstydama naujų narių 
priėmimą, teiktų pirmenybę kuriai 
nors šaliai arba šalių grupei. Agentū-

Taikos sutartis: Balkanų konflikte
nugalėtojų nėra

Lapkričio 21 d. vakare trijų Bal
ionų valstybių vadovai parafavo is
torinę sutartį dėl taikos Bosnijoje. 
Sutartis turėtų nutraukti kruviniausią 
tonfliktą Europoje nuo Antrojo pa
saulinio karo laikų, trukusį 43 savai
te ir nusinešusi 250 tūkstančių žmo
nių gyvybių, nors ją nebus lengva 
įgyvendinti. Tris savaites JAV tru
kusios derybos baigėsi tik tada, kai 
Serbijos prezidentas Slobodanas Mi
loševičius ir Bosnijos prezidentas 
Mįja Izetbegovičius sutiko paskutinį 
ginčytiną klausimą perduoti tarptau
tiniam arbitražui.

Bendrą preliminarią taikos sutar
tį savo inicialais patvirtino visi dery
bose dalyvavę Balkanų lyderiai - 
Bosnijos prezidiumo pirmininkas 
A.Izetbegovičius, Serbijos bei Kroa
tijos prezidentai S.Miloševičius ir 
Pranjo Tudžmanas. Dokumentai pa
tvirtinti dalyvaujant JAV, Rusijos ir 
SS tarpininkams.

Niūrokai atrodąs Bosnijos prezi- 
ientas A.Izetbegovičius, kurio šalį 
padalijo karas, pasakė, kad tai taika 
* teisingumo. "Tokia taika teisin

Gintaro Mažiulio (ELTA) nuotr. 
ros nurodo, kad vienas iš Pentagono 
vadovo vizito tikslų - patvirtinti, kad 
Estija, Lietuva ir Latvija gali būti 
priimtos j NATO, nors kaimyninė 
Rusija ir prieštarautų. "Man atrodo, 
kad Estijoje ar kitose Vidurio ir Rytų 
Europos šalyse elgiamasi neteisin
gai, kai pabrėžiama, kad į NATO 
reikia įstoti dabar”, pasakė Taline 
JAV gynybos sekretorius.

Kadangi svečio vizito išvakarėse 
įvyko sprogimas dienraščio ’’Lietu
vos rytas” pastate, JAV delegacija, 
atskridusi iš Talino, buvo saugoma 
ypatingai stipriai. Delegacijai įsikū
rus ’’Šarūno” viešbutyje, W.Perry 
susitiko su Lietuvos Prezidentu 
A.Brazausku.

Lapkričio 21 d. Krašto apsaugos 
ministerijoje W.Perry ir ministras 
L.Linkevičius pasirašė dvišalę In
formacijos apsaugos sutartį. L.Lin- 
kevičiaus priminė, kad Lietuva pir
moji iš Baltijos šalių 1994 m. spalį 
pasirašė su JAV memorandumą dėl 

gesnė negu tęsiamas karas; geresnės 
taikos ir nepasiektume“, sakė jis.

Bosnijos serbai jiems atstovavu
sio Serbijos prezidento kompromisus 
sutiko priešiškai. S.Miloševičius, ku
rio svajonė apie didžiąją Serbiją, 
daugelio nuomone, kaip tik ir sukėlė 
karą, pasakė: "Nėra nugalėtojų. Visi 
yra pralaimėjusieji. Laimėjo tik 
taika“.

Savo kalboje per televiziją JAV 
prezidentas Billas Clintonas pranešė 
amerikiečiams ir' Kongresui apie 
pasiektą susitarimą ir paprašė, kad 
jie pritartų 20 tūkst JAV karių dis
lokavimui Balkanuose.

Sutarties pagrindiniai teiginiai 
yra šie: Bosnija lieka viena valstybė, 
susidedanti iš dviejų respublikų - 
Musulmonų ir kroatų federacijos bei 
Serbijos. Pirmajai priklausys 51 
proc. teritorijos, antrajai - 49 proc., 
sostinė Sarajevas yra bendras atviras 
miestas Musulmonų ir kroatų fede
racijos sudėtyje; sudaroma federa
cinė Bosnijos valdžia, prezidentas ir 
parlamentas renkami; pabėgėliai 
grąžinami namo; leidžiama laisvai 

bendradarbiavimo gynybos ir kari
nių ryšių srityje. Dabar pirmieji pa
tvirtinome ir Informacijos apsaugos 
sutartį, kuri yra vienintelis doku
mentas, W.Perry pasirašytas šios ke
lionės per Europą metu. Sutartis, pa
sak L.Linkevičiaus, atvers Lietuvos 
krašto apsaugos ministerijai gali
mybę su Pentagonu tiesiogiai keistis 
slaptomis karinių technologijų ir 
ginkluotės žiniomis. Šalys įsiparei
gojo saugoti gautą informaciją ir ne
perduoti jos trečiai šaliai be perdavu- 
sios šalies sutikimo.

Vilniaus Antakalnio kapinėse 
prie Sausio 13-osios aukų kapų JAV 
gynybos departamento delegacija 
padėjo vainikus. Vėliau W.Perry su
sitiko su Lietuvos parlamento vado
vu ČJuršėnu ir Užsienio reikalų bei 
Nacionalinio saugumo komitetų na
riais, kalbėjosi su ministru pirminin
ku A.Šleževičiumi. Pokalbyje su 
premjeru W.Perry pasakė, kad Lie
tuva, turėdama ribotus išteklius, gy
nybos srityje nuveikė labai daug. 
W.Perry sakė esąs tikras, kad durys į 
Aljansą atviros ir Lietuvai. Tėvynės 
sąjungos pirmininkas V.Landsber- 
gis paklausė Pentagono vadovo nuo
monės apie Rusijos karinę doktriną. 
Svečias priminė, kad JAV, kaip 
NATO lyderėms, rūpi Europos sau
gumas, o Rusijos atžvilgiu Valstijos 
vykdo pragmatišką ’’ištiestos rankos 
politiką”. Tačiau, pabrėžė JAV gy
nybos sekretorius, dėl Baltijos šalių 
nepriklausomybės negali būti jokių 
diskusijų. V.Landsbergio paklaus
tas, ar Vakarai Lietuvą laiko proble
ma, ar pasinaudos ja kaip galimybe 
plėsti saugumo ir stabilumo zoną 
Europoje, W.Perry atsakė: ”Aš ne
galiu nieko žadėti”.

Nukelta j 2 psl.

judėti visoje šalyje; karo nusikaltė
liams draudžiama eiti valstybines 
pareigas.

Taikos susitarimas dėl Bosnijos 
sulaukė greitos užsienio valstybių 
reakcijos. Taikos sutartį ratifikuoti 
numatoma dar šiemet per tarptautinę 
konferenciją Paryžiuje. Per keturias 
paras nuo galutinio taikos susitarimo 
pasirašymo NATO vadovaujamos 
60 tūkst. kareivių pajėgos galės būti 
dislokuotos Bosnijoje. Prieš pajėgų 
dislokavimą JT Saugumo Taryba tu
ri priimti rezoliuciją, suteikiančią 
NATO įgaliojimus vykdyti šią ope
raciją. Daugiatautės taikos priežiū
ros pajėgos saugos maždaug tūks
tančio kilometrų ilgio buferinę zoną, 
kuri vingiuoja per painias fronto lini
jas. Didžiausias bus amerikiečių 
taikdarių kontingentas. Savo kariuo
menes taip pat skirs mažiausiai 10 
NATO nepriklausančių valstybių. 
Pažymima, jog ši operacija bus pa
vojinga ir taps sunkiu išbandymu 
NATO 45 metų karo veiksmų plana
vimo patirčiai.

Lapkričio 21-23 d. Lietuvos Pre
zidentas A.Brazauskas ir jį lydinti 
delegacija lankėsi Švedijoje.

Stokholme A. Brazauską priėmė 
Švedijos karalius Carlas XVI Gusta- 
fas ir karalienė Silvija. Prezidentas 
įteikė Vytauto Didžiojo I laipsnio 
ordinus Švedijos karaliui ir kara
lienei, apdovanotiems už ypatingus 
nuopelnus Lietuvai, lietuvių tautai ir 
žmonijos gerovei. Už indėlį plėto
jant Lietuvos Respublikos ir Švedi
jos Karalystės valstybių santykius 
bei draugišką abiejų tautų bendra
darbiavimą Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino II laipsnio ordi
nais apdovanota princesė Viktorija, 
Jos Karališkoji Aukštybė Halando 
hercogienė princesė Lilijana ir kiti 
oficialūs asmenys. Aštuoni Švedijos 
pareigūnai apdovanoti Lietuvos Ku
nigaikščio Gedimino III laipsnio or
dinais, jų tarpe ir Švedijos ambasa
dorius Lietuvoje S.Otosonas. Švedi
jos karališkoji šeima surengė oficia
lią vakarienę Lietuvos Prezidento ir 
jo dukros garbei.

Lietuvos Prezidentas taip pat su
sitiko su Švedijos Parlamento ir Vy
riausybės vadovais. Derybose su 
Švedijos Vyriausybe, kuriose daly
vavo Švedijos premjeras Ingvaras 
Karlsonas, daug dėmesio skirta pa
bėgėlių problemoms, ypač todėl, 
kad pastaraisiais metais iš Baltijos 
šalių, taip pat ir iš Lietuvos, jūra į 
Švediją ne kartą nelegaliai atvyko 
išeivių iš Artimųjų Rytų ir Azijos ša
lių. Susitikime su premjeru svarsty

Šveduos karališkoji pora priėmė Stokholme viešėjusį Lietuvos Prezi
dentą A.Brazauską su dukra A.Usoniene. EPA-Eltos nuotr.

’’Žalgirio“ pergalė Belgrade
Europos vyrų krepšinio taurės 

turnyro grupės varžybas Kauno 
”Žalgiris“ pradėjo Jugoslavijoje 
susitikimu su Belgrado ’’Partizan“. 
LKL čempionai šeimininkų aikšte
lėje nugalėjo Jugoslavijos lyderį 
“Partizan“ rezultatu 99:90 (47:40).

”Žalgiris“ jau nuo pirmųjų mi
nučių pirmavo keliais taškais. Di
džiausia lietuvių krepšininkų turėta 

tos energetikos problemos. A.Bra
zauskas sakė, jog Ignalinos AE bus 
uždaryta 2000 metais, kai savo dar
bą baigs ir visos Švedijos atominės 
elektrinės.

Pirmosios vizito dienos vakare 
vykusioje spaudos konferencijoje 
A.Brazauskas sakė, jog nelaiko 
dabartinės Rusijos agresyvia vals
tybe, tačiau nepanorėjo leistis į svar
stymus, kas bus, jei Rusijoje rinki
mus laimės komunistai. Prezidento 
teigimu, jam nekelia didelio nerimo 
ir staigus kaimyninės Lenkijos po
sūkis į kairę.

Spauda taip pat atkreipė dėmesį, 
kad Carlas XVI Gustafas pažadėjo, 
jog Švedija visais būdais nori pa
remti Baltijos šalis jų kelyje į ES.

Kitą dieną Prezidentas lankėsi 
Stokholmo aukštojoje ekonomikos 
mokykloje, kur skaitė paskaitą. Jis 
pažymėjo, jog Švedija į Lietuvos ūkį 
yra investavusi daugiausia kapitalo 
iš Skandinavijos šalių.

Prezidento dukra A.Usonienė 
lankėsi žinomiausioje Švedijos Ka- 
rolinskos ligoninėje. Čia dirba ir du 
lietuviai gydytojai, beje, kaip ir 
A.Usonienė, ginekologai, praneša 
’’Lietuvos rytas“.

Vakare A.Brazauskas susitiko su 
Stokholme reziduojančiais ambasa
doriais ir vietos lietuviais.

Lapkričio 23 d. rytą Lietuvos 
Prezidentas ir jį lydinti delegacija 
aplankė Kristianstadą ir Karlskroną. 
Vakare Prezidentas grįžo į Vilnių.

EU

persvara - 11 taškų. Likus žaisti 
maždaug 5 min., "Partizan“ išsi
veržė penkiais taškais, tačiau lietu
viai sustabdė varžovus.

Rezultatyviausiai (29 taškai) ir 
ilgiausiai (38 min.) aikštelėje žaidė 
žalgirietis Darius Lukminas, vienu 
tašku mažiau pelnė Rimas Kurti
naitis.
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Durys į NATO atviros ir Lietuvai
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W.Peny patvirtino, kad Lietuvai 
bus perduoti JAV nebereikalingi 
ginklai ir karo technika. Pentagono 
vadovo teigimu, kitais metais Valsti
jos suteiks mūsų kariškiams paramą 
kuriant oro erdvės kontrolę ir mo
kant kariškius JAV aukštosiose ka
rybos mokyklose. Gynybos sekreto
riaus žodžiais, kadangi NATO plėti
mosi studijoje išdėstytus 5 reikalavi
mus (demokratija, rinkos ekonomi
ka, civilinė kariškių kontrolė, kari
nių pajėgų standartų derinimas su 
NATO standartais, geri santykiai su 
kaimyninėmis šalimis) Lietuva vyk

Apžvalgininko pastabos

Kairėjimo epidemija Vidurio Europoje
A.Kvašnevskio atėjimą į buvu

sius Radvilų rūmus Varšuvoje šių 
metų pavasarį išpranašavo pats 
L.Valensa, kalbėdamas su žurnalis
tais. Nors vėliau jis visą laiką rinki
mų batalijose tvirtino, jog negali taip 
būti, kad lenkai pasirinktų buvusius 
komunistus, jog visos svarbiausios 
valdžios institucijos - Prezidentūra, 
Parlamentas, Vyriausybė - priklau
sytų jiems. Tai būtų Lenkijos grįži
mas į praeitį, tvirtino L.Valensa. O 
būtent taip ir atsitiko. Už A.Kvaš- 
nevskį balsavo 51,72 procento rin
kėjų, už L.Valensą - 48,28 proc.

L.Valensos šalininkai vis dar ne
gali atsigauti po šoko. Jie dar tikisi, 
kad rinkimų rezultatai bus paskelbti 
neteisėtais. Bet vargu ar bepavyks 
sustabdyti jau nuvažiavusį rinkimų 
traukinį.

Nors savo pirmojoje kalboje nau
jasis Lenkijos prezidentas paragino 
nacionaliniam susitaikymui, pralai
mėję priešininkai ir pats L.Valensa 
bando sutelkti susiskaldžiusias deši
niąsias ir centristines jėgas kovai 
prieš dabartinę valdžią, kad galėtų 
atsirevanšuoti Parlamento rinkimuo
se 1997 metais.

SWTYNIIOS MEM
Naujieji lietuviu 

emigrantai Niujprkę
Apie jų surengtą rudeninę parodą 
rašo Šiaurys Narbutas "Lietuvos 
ryte“ 11 17.

1995 m. lapkričio 4-ąją galima 
drąsiai pavadinti diena, kai senieji 
emigrantai tikrai įsileido naujuosius 
į savo šeimą. Naujųjų ateivių sam
būris ”Versmė“, įsikūręs Niujorke, 
suorganizavo dailės parodą. Akty
vioji veikėja Albina Banienė Niu
jorko apylinkėse surado apie 60 lie
tuvių menininkų. Pusė parodos da
lyvių - naujieji emigrantai, o šių di
desnė dalis - Vilniaus dailės aka
demijos auklėtiniai. Atvyko net 
garsieji senoliai Vytautas Kašuba ir 
Vytautas Jonynas. ’’Dipukai“ pirmą 
kartą atleidžia! stebėjo naujųjų iš
daigas, salėje vyravo harmonija, 
šilta nuotaika. Pasirinkau artimo 
man mąstymo Vilmą. Siūlau ir 
jums susipažinti.

Ji sako: ”AŠ - Mare“. Kokia pa
vardė, vėl klausiu jos. "Marė, žinai, 
kaip kaimo Marė“. Žodžiu, ji dabar 
vadinasi Vilma Marė.

Ji gyvena spartietiškai, miega ant 
grindų pasitiesusi ploną čiužinuką, 
daužosi riedučiais Niujorko gatvė
mis ir nė sekundės neužmiršta savo 
pasirinkimo. Drabužių stilistika, 

do gerai, ji yra puiki kandidatė į 
NATO. Tačiau, svečio teigimu, 
niekas negali užtikrinti, kad priėmus 
į NATO kitas šalis, Lietuva neliks už 
užtrenktų durų. Jis taip pat priminė, 
kad agresijos atveju pagalbos iš 
NATO gali tikėtis tik šios organi
zacijos nares. Aljansas išsiplės ne 
per vienerius metus, nė viena vals
tybė, svečio teigimu, greitai NATO 
nare netaps. Jis pasakė esąs įsi
tikinęs, kad Rusija supras, jog 
NATO nekelia jai jokios grėsmės, 
nes sukurtas ne tam, kad grasintų 
Rusijai. Aljansas buvo tik dtsvara 
Varšuvos paktui. W.Peny mano, 
kad reikia plėsti saugumo ir stabi

Visa Rytų Europa dabar serga 
kairėjimo epidemija, dar tebesiblaš- 
ko pasirinkimo kančiose, pradėjusi 
abejoti, ar viską reikia priimti iš lau
kinio kapitalizmo, ar viską reikia pa
smerkti, ką siūlo persitvarkę komu
nistai. Tas abejones gerokai sustipri
no politikų, tiksliau pasakius, nepri
tyrusių politikų, iškeltų į valdžios 
viršūnes atgimimo bangos, neapsi
žiūrėjimas ir klaidos. Antra vertus, 
griaunant vieną sistemą ir pereinant 
prie kitos tvarkos iškilo gausybė ne
numatytų problemų, objektyvių sun
kumų, kuriuos įveikti pasirodė ne 
taip paprasta. O žmonės už tai ėmė 
kaltinti prie valdžios vairo esančius, 
manydami, jog atėję kiti, labiau pa
tyrę politikai pagerins jų gyvenimą.

Lenkijos rinkėjams, ypač jauni
mui, patiko A.Kvašnevskio ragini
mai siekti vienybės, visų jėgų susi
telkimo vardan Lenkijos ateities, pa
žadai daugiau dėmesio skirti sociali
niams reikalams. Daugeliui pabodo 
L.Valensos kalbos apie praeitį, ne
santarvės kurstymas, išpuikimas. 
Meškos paslaugą jam padarė aukš
tieji dvasininkai, atvirai nurodinėda
mi, jog ’’nevalia leisti Kvašnevskiui 

mados formos, siluetai ir proporci
jos. Jos aktyvioji diena - keliolika 
valandų. Turint galvoje, kad atvyko 
tik prieš penketą metų, vien sava
rankiškas gyvenimas Manhetene 
vertas didžiausio komplimento.

Apie 1900 metus Žemutinėje ry
tinėje Niujorko pusėje (Lower East 
Side), Manhetene, gyveno 150 
tūkst. žydų. Tai buvo pabėgėliai iš 
Lietuvos, Ukrainos, Vokietijos, Ru
munijos, Lenkijos ir Vengrijos. 
Taip pat gyveno šiek tiek lenkų, 
vienas kitas lietuvis. Jie dirbo ma
žose gamyklėlėse, cigarų parduo
tuvėse, skalbyklose, maisto parduo
tuvėse, mėsinėse. Čia žydai užvirė 
aktyvų kultūrinį gyvenimą. 1920 
m. jie leido apie 150 laikraščių ir 
kitų leidinių septyniomis kalbomis. 
Vien Boverio gatvės rajone veikė 
20 teatrų. Į šį rajoną nuolat plūdo 
eksperimentuojantys kūrėjai - poe
tai, dramaturgai, filmų režisieriai, 
filosofai, religiniai pranašai, misti
kai ir niekur nepritapę žurnalistai. 
Garsių žmonių netrūko.

Vilma čia gyvena nuo liepos mė
nesio. Planuoja surengti seminarą 
Lietuvoje gyvenantiems madų spe
cialistams ir besidomintiems mada.

Vasaros pradžioje Vilma rado 
skelbimą laikraštyje ’’Village Voi
ce“. Buvo renkami kūrybai atsidavę 

lumo zoną Europoje, įtraukiant į ją 
ir Rusiją.

’’Rusijos demokratizavimosi pro
cesas sunkus, niekas negali jo kont
roliuoti, todėl yra svarbu išlaikyti 
NATO, todėl mes ir esame Europo
je. Jei po rinkimų Rusijoje nukentės 
demokratija, NATO gali plėstis 
sparčiau, tačiau politiniai pokyčiai 
Rusijoje neturės didesnės įtakos 
NATO plėtimui”, pareiškė savo 
nuomonę W.Peny, išgirdęs ne vieną 
žurnalisto klausimą apie Rusiją.

Iš Baltijos šalių W.Peny su dele
gacija skris į Daniją, Makedoniją ir 
Austriją.

Ona Mickevičiūtė

tapti prezidentu, nes jis atvirai pa
sisako už valstybę be Dievo...“

Pagaliau A.Kvašnevskio popu
liarumui pasitarnavo jo partijos per
sitvarkymas, bendražmogiškų verty
bių pripažinimas, orientavimasis į 
Vakarus, socialdemokratinės kryp
ties programa. Būtent tokios orien
tacijos persitvarkę buvę komunistai 
į valdžią grįžo Lietuvoje, Vengri
joje, Latvijoje, Bulgarijoje. Dabar 
tikimasi, kad nemažai vietų Vals
tybės dūmoje išsikovos Rusijos ko
munistai, nors jie daugiau orientuo
jasi į praeitį negu į ateitį.

Kitas klausimas, kaip buvusiems 
komunistams seksis valdžioje, kaip 
jie įvykdys savo pažadus. Galimas 
daiktas, kad jie dar labiau susikom
promituos, neįvykdys savo pažadų, 
nepagerins žmonių socialinių reika
lų ir parengs dirvą dešiniųjų atėjimui 
prie valdžios vairo. Reformos, ko 
gero, sulėtės, nes daugiau lėšų teks 
skirti socialinėms programoms. Ant
ra vertus, sumažės Vakarų pagalba, 
jie bus linkę palaukti, kuo baigsis ta 
kairėjimo epidemja.

Antanas Šimkūnas

menininkai projektui ’’Sinagogos 
erdvė“. Dar nebaigtoje remontuoti 
buvusioje sinagogoje buvo planuo
jama rengti spektaklius, parodas, 
instaliacijas. Reikėjo parašyti, kaip 
gali prisidėti prie šio projekto. Vilma 
aprašė savo profesinius įgūdžius ir 
pridūrė: ’’Galiu valyti patalpas“. Tai 
pralinksmino renkančiuosius. Vilma 
mano, kad jos nusižeminimas atvėrė 
jai duris į projektą. Konkurse daly
vavo nemažai garsių profesionalų. 
Laimėjo niekam nežinoma lietu
vaitė.

Vilma dirba konsultante įvairiose 
bendrovėse ir atstovauja firmai 
’’Project Solvers“. Vakarais mokosi. 
Kartą nustebino kolegas - švarinosi 
sinagogoje trečią valandą nakties. Ji 
pasiaiškino paprastai: ”Aš - Pele
nė“. Mama Elena išmokė Vilmą 
tvarkos, o tėvas fotografas Vilius 
Naujikas - atskirti grūdus nuo pelų.

Vilma Naujikaitė Kauno S.Zuko 
dailės technikume baigė drabužių 
modeliavimą.

Latvijos prezidentas 
G.Ulmanis: trijų Baltijos 

Salių vienybė nestipri
Taip pavadintas straipsnis "Lietuvos 
ryte“ 11 21.

Latvijos prezidentas G.Ulmanis 
davė interviu laikraščiui ’’Neatkariga 
Rita Aviže“. Interviu buvo išspaus
dintas lapkričio 17 d. Į klausimą 
’’Kaip jūs vertinate Latvijos, Lietu

Keliais sakiniais
□ IJ Vilniaus Lukiškių kalėjimo pa
leistas Sausio 13-osios perversmi
ninkas I.Kučerovas. 5 tūkst. dolerių 
užstatą už buvusį LKP (SSKP) vei
kėją, kaltinamą Lietuvoje aktyviu 
dalyvavimu antivyriausybinių or
ganizacijų veikloje ir kenkimu mū
sų valstybei, sumokėjo Baltarusijos 
ambasada Vilniuje. Istorija apie 
I.Kučerovo paleidimą išgarsėjo po 
Baltarusijos prezidento laiško 
A.Brazauskui, kuriame buvo pra
šoma paleisti Baltarusijos pilietį.
□ 1918-1940 m. Lietuvos ministrų 
pirmininkų atminimas. Vyriausybės 
sprendimu šių garbių šalies vyrų 
atmintis turi būti įamžinta jų gim
tinėse, o J.Tūbelio, M.Sleževičiaus 
ir L.Bistro kapavietės paženklintos 
atminimo lentelėmis.
□ Jono Basanavičiaus 144-osios 
gimimo metinės. Lapkričio 23 d. 
tautinio atgimimo veikėjas, Lietu
vos Nepriklausomybės akto signa
taras, kultūros istorikas, gydytojas 
prisimintas visoje Lietuvoje.
□ Mato Šalčiaus gimimo 125-osios 
metinės. Išlauže, Prienuose, Vilniuje 
pagerbtas keliautojo, mokslininko, 
žurnalisto, knygos ’’Svečiuose pas 
40 tautų“ autoriaus atminimas. M. 
Šalčius gimė 1890 m. Prienų raj. 
Čiudiškių kaime, mirė 1940 m. Bo
livijoje.
□ Trys pilys - pašto ženkluose. 
Vilniaus aukštutinė, Trakų salos ir 
Biržų pilys puikuosis naujuose paš
to ženkluose iš serijos ’’Architektū
ros paminklai“.
□ Šiemetinė Simono Daukanto pre
mija. Ji įteikta Vilniaus universiteto 
habilituotam filologijos daktarui 
Giedriui Subačiui. Jis tyrinėja 
Skuodo apylinkių šnekamąją kalbą, 
kaip ji keitėsi nuo S.Daukanto laikų 
ir kokį poveikį turėjo bendrinės 
lietuvių kalbos formavimui.
□ Mirė vertėjas Antanas Damb
rauskas. Lapkričio 21 d. Druskinin
kuose, eidamas 85-uosius metus, 
mirė įžymus klasikinės literatūros 
vertėjas A.Dambrauskas, kalintas 
sovietiniuose lageriuose. Grižęs į 
Lietuvą iš senosios graikų ir lotynų 
kalbų išvertė garsiausius veikalus ir 
Šventojo rašto atskirus skyrius.

vos ir Estijos tarpusavio santykius?“ 
Latvijos prezidentas atsakė:

"Mūsų vienybė iš tikrųjų yra ne
stipri. Nematau nei galimybių, nei 
argumentų, kad ji iš karto galėtų 
tapti tvirtu pagrindu ir būtų pajėgi, 
nes už nugaros mums yra daug ne
susipratimų. Baigėsi okupacija, kai 
visos trys valstybės buvo po vienu 
plaktuku, - tik ne tie laikai mus vie
nijo. Tačiau iki okupacijos taip pat 
buvome labai atskirai.

Reikia suprasti, kad kritiškos gy
venimo aplinkybės yra mums vi
siems - ir Latvijoje, ir Lietuvoje, ir 
Estijoje. Jeigu negalime kokį kartą 
suvaldyti savo ego, kad ką nors pa
aukotume savo valstybės labui, pa
galvokite, kaip sunku tai padaryti su 
kaimyninėmis žemėmis dėl kokios 
nors galimos vienybės. Jos reali ir 
objektyvi galimybė daugeliui yra 
neaiški.

Jau sakiau, kad konfliktą, įvy
kusį tarp Latvijos ir Lietuvos, mes 
dar turime rūpestingai išanalizuoti. 
Naftos dėmelė tapo mūsų psicholo
gijos, mąstymo patikrinimu, noru ir 
galėjimu gerbti taip pat tokias są
vokas kaip tarpusavio pagarba. 
Taip, sutartis iš Latvijos pusės buvo 
pasirašyta juridiškai teisingai, tiktai 
toks niekas buvo užmirštas - susi
žinoti su Lietuvos Vyriausybe ir su
sitarti, ar ji vis dėlto neprieštarauja, 
o jeigu taip, tai - kodėl. Taip reikia 
elgtis bet kokiu atveju, jeigu norime 
išlaikyti draugiškus santykius. Be

□ Broniui Nainiui suteiktas Pa
kruojo garbės piliečio vardas. Pa
saulio lietuvių bendruomenės val
dybos pirmininkas yra kilęs iš šio 
krašto.
□ Paskirstytos PHARE programos 
lėšos. Pagal ES komisijos daugia
metę programą 1996-1999 m. Lie
tuvai skirta 152 mln. ekiu.
□ "Hermio “ akcijas pirks Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros bankas. 
Šis bankas kol kas vienintelis Lie
tuvos komercinis bankas, tiesiogiai 
susietas su Vakarų finansų institu
cija. Dviejų bankų sutartis dėl 25 
proc. akcijų pirkimo - paskatinantis 
ženklas užsienio investuotojams.
□ Per devynis mėnesius - tik 18 
mln. litų pelno. Tiek pelno tegavo 
Lietuvos komerciniai bankai. Ma
noma, jog keli mažesnieji komerci
niai bankai, jei nesusijungs su di
desniais, likviduosis.
□ Konservatoriai nepatenkinti re
montu buvusiuose KGB rūmuose. 
Jie nori atlikti kruopščius pastato is
torinius tyrinėjimus, kurti naują Ge
nocido aukų muziejaus koncepciją.
□ Protestas prieš orimulsijos degi
nimą Elektrėnuose. Jį išreiškė Ža
liųjų judėjimo dalyviai, surengę teat
ralizuotą piketą Vilniaus Savival
dybės aikštėje. Piketuotojai priėmė 
kreipimąsi į Vyriausybę, kuriame 
teigiama, kad, atlikto nepriklausomo 
tyrimo duomenimis, orimulsija yra 
viena ’’nešvariausių“ kuro rūšių pa
saulyje ir, visų šalių aplinkosaugos 
specialistų nuomone, ją kurui nau
doti neleistina.
□ Kontrabanda iš Lietuvos. Latvi
jos dienraštis ’’Neatkariga“ pranešė, 
kad per dešimt šių metų mėnesių 72 
proc. Latvijos pasieniečių sulaikytų 
kontrabandinių siuntų buvo iš Lie
tuvos.
□ Naujas "Gimtojo krašto" redak
torius. Juo tapo žurnalistas Artūras 
Mankevičius. Paskutiniuoju metu 
buvo Eltos politikos informacijos 
vyriausiuoju redaktoriumi, mėnesį 
dirbo ’’Respublikoje“, yra Italijos 
naujienų agentūros ANSA kores
pondentas Lietuvoje, stažavęsis 
Anglijoje, Švedijoje, Norvegijoje. 
O Išrinkta "Lietuvos TOP mode- 
lis’96". Ja tapo 24 metų vilnietė 
R.Oniūnienė, trejus metus dirbusi 
Vilniaus modelių namų manekene.

to, 1934 m. sutartyje buvo rašoma: 
”Nė viena iš valstybių negali leisti 
sau net juridiškai korektiškų 
žingsnių, kurie galėtų trukdyti ge
rus kaimyninius santykius“. Šią 
sutartį 1990 m. mes atnaujinome. 
Ir todėl aš suprantu lietuvių pa
grįstą nepasitenkinimą“.

Teikti kreditus Lietuvai
- didelė rizika

"Lietuvos rytas“ 11 21 perspausdi
no "Business Eastern Europe“ pa
stabas.

Lietuva, įtakingo ekonomikos 
žurnalo ’’Institutional Investor“ 
vertinimu, iš daugiau kaip 100 pa
saulio šalių pagal patikimumą yra 
vos 90-ojoje vietoje.

Sparčiausiai vykdanti reformas 
Rytų Europos valstybė, metinės 
tarptautinių bankų apklausos duo
menimis, yra Čekija, kuri iš 100 
balų surinko 58,4 balo ir užėmė 30- 
ąją vietą. Estija surinko 26,3 balo ir 
užėmė 79-ąją vietą. Iš Rytų Euro
pos šalių Estiją pralenkė Slovėnija, 
Vengrija, Lenkija, Slovakija ir Ru
munija. Latvija per pastarąjį pus
metį pakilo dviem lentelės pozici
jomis aukščiau ir, surinkusi 23,4 
balo, užėmė 89-ąją vietą, todėl taip 
pat lenkia Lietuvą. Lietuva nuo ko
vo iki rugsėjo pakilo per penkias 
vietas ir, surinkusi 22,9 balo, už
ėmė 90-ąją vietą.

ELI
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Krikdemai rengiasi 
Seimo rinkimams

Danija pirmoji ratifikavo ES sutartį su Lietuva

Prezidentūroje
*■ Lapkričio 17 d. A.Brazauskas 
Tarptautinio krikščionių demokratų 
fondo generaliniam direktoriui 
A.Luisiui įteikė Gedimino III laips
nio ordiną už paramą 1990-1991m. 
atkuriant Lietuvos diplomatinę tar
nybą.
*■ A.Brazauskas nusiuntė Lenkijos 
rinkimus pralaimėjusiam L.Valensai 
telegramą, dėkodamas už ’’mūsų 
valstybei parodytą dėmesį ir supra
timą”. A.Brazausko sveikinimą ga
vo prezidentu tapęs V.Kvašnevskis. 
» Lapkričio 21 d. A.Brazausko de
kretu gerenolo laipsnis suteiktas jau 
antrajam atkurtos kariuomenės ka
riškiui - Lietuvos karo akademijos 
rektoriui Z.Kuliui. Pirmasis genero
las buvo kariuomenės vadas J.And- 
riškevičius. Pulkininkais tapo 4 Ge
neralinio štabo pareigūnai ir 3 Karo 
akademijos dėstytojai. J.Andriškevi- 
čius, karinių jūrų pajėgų vadas ko
mandoras R.Baltuška, fregatos 
"Aukštaitis” vadas, jūrų kapitonas 
A.Andrušaitis, ’’Geležinio vilko” 
brigados inžinerijos tarnybos virši
ninkas J.Barškietis apdovanoti Vy
čio kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinais.
Seime
*Buvęs ekonomikos ministras, vė
liau atsisakęs narystės LDDP frakci
joje, J. Veselka lapkričio 16 d. prisi
pažino rėmęs A.Šleževičiaus Vy
riausybę, kai lapkričio 14 d. balsuo
ta dėl nepasitikėjimo ja. Balsavime 
dalyvavo 65 parlamentarai: visi opo
zicijos frakcijų nariai, du LDDP nar
iai; manyta, kad "nefrakcionuoti” 
V.Bubnys, K.Bobelis, A.Vaižmužis 
parėmė LDDP Vyriausybę, o pasi
traukę iš LDDP frakcijos KJaskele- 
vičius, K.Gaška ir J.Veselka nepa
rėmė. Radus 57 ’’nepasitikinčiųjų”, 
5 ’’pasitikinčiųjų” bei 3 sugadintus 
biuletenius, Seimo vicepirmininkas 
J.Bematonis pareiškė, kad vienas 
konservatorius nesilaiko partijos 
nuostatų ir remia Vyriausybę. J.Ve
selka prisipažino rėmęs Vyriausybę 
iš baimės, kad atėjęs koks nors dog
matikas gali visai sustabdyti refor
mas. Blogiausius įstatymus, pasak 
eksministro, priima Seimas, kurį 
reikėtų atšaukti kartu su Vyriausybe, 
tačiau likus metams iki rinkimų tai 
neturi reikšmės.
*R.Ozolas lapkričio 16 d. pareiškė, 
kad interpeliacija Vyriausybei buvo 
parengta blogai, nesikreipiant para
mos į kitas partijas. Po interpeliaci
jos pralaimėjimo, pasak jo, LDDP 
susikurs tokias struktūras, kurios 
padės jai išsilaikyti būnant opozi
cijoje. R.Ozolas mano, kad su
stiprėjo LDDP galingumo iliuzija. 
♦Seimo vicepirmininkas A.Sakalas 
bei Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos aukų rėmimo fondo 
pirmininkas S.Stungurys lapkričio 
16 d. ragino Lietuvos URM, kad ji 
priverstų Vokietiją sumokėti kom
pensaciją nacių aukoms mūsų šaly
je. Pasak A.Sakalo, turime imti siū
lomus 2 mln. markių arba reikalauti 
1990 m.numatytų 15 mln. markių. 
♦Lapkričio 18-19 d. Lietuvos krikš
čionių demokratų partijos (LKDP) 
IV konferencijoje buvo perrinkti va
dovai, pakeistas statutas, priimtas 
LKDP manifestas ir rezoliucijos: dėl 
dienraštyje įvykdytos diversijos, dėl 
pastoracijos kariuomenėje ir prieš 
prostitucijos įteisinimą. LKDP (Lie
koje apie 10,5 tūksL narių) valdy
bos pirmininkas P.Katilius pabrėžė, 
9d LKDP reikia daryti įtaką vals
tybės raidai ir ją kreipti kita, geresne 

linkme. Buvęs užsienio reikalų mi
nistras, per krikščionių demokratų 
konferenciją išrinktas pirmuoju 
LKD partijos pirmininku, Seimo na
rys A.Saudargas 354 susitikimo da
lyviams pasakė, kad pagrindiniai 
partijos uždaviniai turi būti nukreip
ti į Seimo rinkimus. LKDP, turinti 
Seime 12 narių, numato iki birželio 
vidurio parengti rinkimų programą, 
nes savivaldybių rinkimuose pagal 
surinktus balsus buvo trečioji po 
konservatorių ir LDDP. Krikščionys 
demokratai dar kartą patvirtino, kad 
neis į koaliciją su LDDP ir jos sa
telitais. Lapkričio 20 d. spaudos 
konferencijoje A.Saudargas neat
sakė į klausimą, ar LKDP kels kan
didatus per prezidento rinkimus, ne
panoro paaiškinti ir krikdemų santy
kių su konservatoriais.

Lapkričio 19-21 d. Seime lankėsi 
Europos Parlamento (EP) delegaci
ja, vadovaujama N.Sindalo. Bend
ruose posėdžiuose su Lietuvos par
lamento grupe ryšiams su EP aptarta 
Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos 
santykių raida įgyvendinat Europos 
(Asociacijos) sutartį, pasirengimas 
stoti į ES.
^•■Lapkričio 20 d. V.Landsbergis pa
sakė manąs, kad sprogmenis ’’Lie
tuvos ryto” priestate galėjo padėti 
gerai parengtos Rusijos specialiosios 
tarnybos. Jis apgailestavo, kad Bal
tijos šalys neturi vieningų nuostatų 
dėl politinės gynybos Rusijos atžvil
giu, nes prieš Rusijos priėmimą į 
Europos Tarybą jos turi reikalauti, 
kad Rusija papildomai įsipareigotų 
nenaudoti prieš šias šalis karinės 
jėgos. Opozicijos vadovo teigimu, 
Lietuvos užsienio politika Rusijos 
atžvilgiu tebėra pasyvi ir nuolanki.
**• Lapkričio 22 d. LDDP frakcijos 
Seime pirmininko pavaduotojai 
J.Karosas ir A.Kunčinas įspėjo Lais
vo žodžio fondą, kad ėjimas į poli
tiką ’’gali blogai baigtis”. J.Karoso 
teigimu, dienraščių savininkai nepa
tenkinti, kad imta tikrinti jų mokes
čius bei nutarta apmokestinti rekla
mos duodamą pelną, todėl ir pradėjo 
’’kovą už spaudos laisvę”. A.Kunči
nas nurodė, kad bendrovės, lei
džiančios laikraščius, prekiauja me
talais, tačiau nori ir tam verslui leng
vatų. J.Karosas ragino laikraščių 
savininkus nedaryti iš to politikos.
Vyriausybėje
**■ Lapkričio 16 d. Olandijoje, 
Hagoje, konferencijoje ’’Verslo ir 
investicijų galimybės Lietuvoje” 
premjeras A.Šleževičius atsakė į 
verslininkų klausimus apie įstaty
mus ir sąlygas, taikomas Lietuvoje 
užsienio investitoriams.

Užsienio reikalų ministras P.Gy- 
lys lapkričio 16 d. pareiškė, kad Lat
vija naftos telkinių tyrimais Baltijos 
jūroje pažeidė dvišalius susitarimus. 
Jis tikisi, kad suformavus naują 
Latvijos Vyriausybę derybos bus 
atnaujintos, tačiau neatmetė gal
imybės kreiptis į tarptautinį teismą.

Lapkričio 17 d. Ženevoje buvo 
parafuotas Lietuvos ir Europos lais
vosios prekybos asociacijos (EFTA) 
sutarties tekstas.
**• Lapkričio 22 d. ministras pirmi
ninkas A.Šleževičius lankėsi Lon
done. Premjeras ir tarpautinių fi
nansinių korporacijų atstovai aptarė 
Lietuvos vertybinių popierių plati
nimo Europos ir pasaulio finansinė
se biržose galimybes, perskaitė pra
nešimą apie Lietuvos ekonomikos 
padėtį.

Ona Mickevičiūtė

Lapkričio 21 d. Danijos parla
mentas (Folketingas) ratifikavo Eu
ropos (Asociacijos) sutartį su Lie
tuva. Už ratifikavimą balsavo 110, 
prieš - 6 Danijos parlamentarai.

Teroro aktas sostinės centre
Lapkričio 16 d. naktį, 23 vai. 40 

min., buvo susprogdintas dienraš
čio ’’Lietuvos rytas” priestatas: su
ardytos antro aukšto gelžbetoninės 
perdangos, mūro sienos, apgadinti 
greta esantys pastatai. Iškelta bau
džiamoji byla perduota Vilniaus 
miesto apylinkės prokuratūrai. Ki
tos dienos rytą vyriausiajam redak
toriui G.Vainauskui, jo pavaduoto
jui bei policijai paskambinęs žmo
gus pranešė, kad sprogimas gali 
pasikartoti. Imtasi visų atsargumo 
priemonių, tačiau sprogmenų ne
rasta.

Vilniaus policijos vyriausiasis 
komisaras V.Leipus oficialiai pa
reiškė, kad tai bene galingiausias 
sprogimas Vilniuje (šeštas per me
tus). Nuostoliai - beveik pusė mi
lijono litų.

Apie sprogimą ’’Lietuvos ryte“ 
pranešė ir didžiausios pasaulio nau
jienų agentūros.

Pirmoji apie teroro aktą vos pra
ėjus kelioms valandoms po sprogi
mo pranešė Jungtinių Amerikos 
Valstijų naujienų agentūra AP. Ji 
daro išvadą, jog bomba buvo su
sprogdinta po publikacijų ciklo apie 
organizuoto nusikalstamumo augi
mą Lietuvoje. Vienos skandalin
giausių publikacijų nuotraukos rodė 
kalėjimą, kuriame nusikaltėlių pa
saulio bosai gali kaitintis saunose.

Didžiosios Britanijos agentūra 
Reuter sprogimą redakcijoje taip 
pat susiejo su publikacijomis, de
maskuojančiomis Kauno mafiją.

Rusijos agentūra ITAR-TASS 
cituoja dienraščio vyr. redaktoriaus 
G.Vainausko žodžius, jog šis spro
gimas - ne tik teroro, bet ir politinis 
aktas, norint prieš rinkimus destabi
lizuoti situaciją Lietuvoje.

Kitą dieną dienraščių ’’Lietuvos 
rytas”, ’’Lietuvos aidas” ir ’’Res

Laiškai redakcijai

Ar Lietuvių namų durys užsidarys amžinai?
Nustebino ir sujaudino žinia 

C’EL“ Nr. 46 pirmam puslapy), kad 
LN B-vė priversta Lietuvių namus 
uždaryti pardavimui.

Kyla klausimas: ar LN B-vė gali 
žengti tokį lemtingą žingsnį, neat
siklausus LN B-vės akcininkų? Ne
su mačiusi jokio skelbimo apie ne
paprastą akcininkų susirinkimą, ku
riame būtų svarstytas ir nuspręstas 
šis reikalas.

Žiemos laikotarpiu nepamirškite!

TREJOS DEVYNERIOS
(Įvairių vaistinių augalų mišinys) 

Pokelis su pristatymo išlaidomis 5.50.

BALTIC STORES & CO.,
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB. Tel. 0181 460 2592

Danija tapo pirmąją Europos Są
jungos valstybe, ratifikavusia šią 
svarbią Lietuvai sutartį. Artimiausiu 
metu parlamento priimtas ratifikavi
mo dokumentas bus pateiktas tvir

publika” pirmuosiuose puslapiuose 
su antrašte "Jie skatino susidoroti 
su laisvąja spauda” išspausdinti 
A.Brazausko, ministro pirmininko 
A.Šleževičiaus, Seimo LDDP frak
cijos seniūno G.Kirkilo, vidaus 
reikalų ministro R.Vaitekūno, 
Spaudos kontrolės valdybos virši
ninko Š.Viparto, ”Tauro” banko 
prezidento G.Konopliovo, EBSW 
grupės prezidento G.Petriko portre
tai ir šių žmonių pasakyti neigiami 
spaudos darbuotojų veiklos įvertin
imai. Prisimintas ir "Respublikos” 
žurnalisto V.Lingio nužudymas.

Laisvojo žodžio fondas (LŽF) 
išplatino pareiškimą, kurį pasirašė 
minėtų trijų dienraščių, vienos te
levizijos ir dviejų radijo stočių va
dovai.

LŽF sprogimą vertina kaip Lie
tuvos politinės vadovybės ir ko- 
rumpuotų finansinių grupuočių iš
provokuotą teroristinį aktą, iš Vy
riausybės reikalauja ryžtingų veiks
mų užtikrinti spaudos laisvę. Prie
šingu atveju LŽF žada imtis prie
molių, kad būtų surengtas referen
dumas dėl pirmalaikių rinkimų.

Lapkričio 20 d., Tėvynės sąjun
gos frakcijos prašymu, Seimo val
dybos sušauktame posėdyje prem
jeras A.Šleževičius kritikavo LŽF 
pareiškimą ir jo nepagrįstus kaltini
mus. Seimo narių pokalbyje su juo, 
vidaus reikalų ministru R.Vaitekū- 
nu ir Valstybės saugumo departa
mento direktoriumi J.Jurgeliu buvo 
aptartas ’’Lietuvos ryto” dienraščio 
bylos tyrimas. Premjeras pavadino 
sprogdinimą išpuoliu prieš vals
tybę.

Ministro R.Vaitekūno manymu, 
tai ’’rezonansinis nusikaltimas”, ku
rio yra dvi versijos: susijusi su 
"Lietuvos rytu” ir nesusijusi. Vals
tybės saugumo departamento

Skaitant ”EL“ straipsnį, susidaro 
įspūdis, kad kito kelio nėra, ir Lie
tuvių namų durys užsidarys amžinai. 
Bet 50 km už Londono stovi Head- 
ley Park Sodyba, kuri per pastaruo
sius metus susilaukia vis mažiau 
svečių.

Tuo tarpu Lietuvių namai Lon
done visiems žinomi ir beveik kiek
vienas lietuvis, lankydamasis Ang
lijoje, užsuka pasimatyti su tėvy

tinti Danijos karalienei. Tą pačią 
dieną Danija ratifikavo Europos su
tartis su Estija (už 109 parlamenta
rai, prieš - 6) bei Latvija (už - 106, 
prieš - 6). ELI 

direktorius JJurgelis, paklaustas, 
sakė neįžiūrįs ryšio tarp užsienio ar
domųjų struktūrų veiklos Lietuvoje 
ir teroro akto sostinės centre kelios 
dienos iki JAV gynybos sekreto
riaus W.Perry atvykimo į Vilnių. 
Jis pavadino tai "mūsų valstybės 
vidaus reiškiniu”.

Prezidenas A.Brazauskas gavo 
iš Paryžiaus organizacijos "Repor
ters sans frontieres” (Reporteriai be 
sienų) laišką.

Jame kalbama apie "labai galin
gą bombą”, o redakcijos nuostoliai 
įvertinti 100 tūkst. JAV dolerių. 
Generalinis sekretorius R.Menar- 
das reikalauja, kad būtų apginti 
dienraščio žurnalistai, praneša, kad 
kopijos nusiųstos į 22 organizaci
jas, įskaitant UNESCO, Tarptau
tinę P.E.N. organizaciją, Pasaulinį 
spaudos laisvės komitetą.

Tarptautinės žurnalistų sąjungos 
(TŽS) pareiškime sprogimas pava
dinąs šiurkščiu išpuoliu prieš tiria
mąją žurnalistiką ir spaudos laisvę, 
o Lietuvos valdžia raginama 
kruopščiai ištirti šį nusikaltimą. 
Gamtosaugininkas Valdas Adam
kus iš JAV parašė, kad pasikėsini
mas prieš spaudą prilygsta nusi
kaltimui prieš demokratiją ir vals
tybę.

Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos (LKDP) konferencijoje pri
imtoje rezoliucijoje nurodoma, kad 
teroro aktą įvykdė Lietuvos Res
publikai ir Lietuvos laisvei priešiš
kos jėgos, siekdamos sukurti nesau
gumo Lietuvoje atmosferą bei įbau
ginti visuomenę. Prezidentas ir Vy
riausybė raginami "imtis priemo
nių, kad būtų užkirstas kelias ardo
mųjų struktūrų, diversantų ir tero
ristų nusikalstamoms veikloms ir 
kėsinimuisi į Lietuvos saugumą”.

ELI

nainiais. Ar nebūtų geriau parduoti 
tą ’’mirštančią“ Sodybą ir iš gautų 
lėšų atnaujinti Lietuvių namus? 
Aišku, tai ne vienos savaitės ar mė
nesio darbas, bet rezultatas būtų - 
puikūs Lietuvių namai taptų tikro 
Britanijos lietuvių centru.

Su pagarba,
Jonė Ashbourne

Londonas
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Diskusija apie Armiją krajovą 
Lietuvoje

Po ilgesnės pertraukos Lietuvos 
visuomenė vėl diskutavo Armijos 
krajovos (AK) klausimu. Verkiuose, 
Mokslininkų rūmuose, jų direkto
riaus Telesforo Urbaičio iniciatyva 
kalbėta tema ’’Armijos krajovos 
veiksmų Lietuvoje kai kurios pa
slaptys“.

Svarbiausią pranešimą perskaitė 
šalies Seimo narys Juozas Dringelis. 
Jis, remdamasis šiemet Bernardinų 
bažnyčioje rastais Armijos krajovos 
Vilniaus apygardos dokumentais, 
kalbėjo apie AK veiklą Lietuvoje, 
priminęs gyventojų terorizavimą, 
lietuvybės slopinimą, AK partizanų 
(akovcų) bendradarbiavimą su nacių 
pareigūnais (skirtingai nuo etninės 
Lenkijos). Kaip istorikas rastus 2902 
dokumentų lapus įvertino Lietuvos 
Ypatingojo archyvo (buv. KGB) di
rektorius dr. Arūnas Bubnys. Lenkų 
istoriografų nuomonė apie AK veik
lą Rytų Lietuvoje atsispindėjo dien
raščio "Kurier Wilenski” vyriausio
jo redaktoriaus pavaduotojo dr. Jaro
slavo Volkonovskio (apgynusio di
sertaciją apie Vilniaus apygardos 
AK) pranešime.

Prisimintos laisvės kovos

Kaune įvyko Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdžio (LLKS) sąskrydis. 
Po šv. Mišių Karmelitų bažnyčioje, 
kurias aukojo ir prasmingą pamoks
lą pasakė tos bažnyčios klebonas 
Algimantas Keina, buvę partizanai 
ir jų ryšininkai nuskubėjo į sąskrydį, 
kurį atidarė LLK sąjūdžio pirmi
ninkas Jonas Čeponis. Jis pažymėjo, 
kad apie 39 tūkst šio sąjūdžio narių 
nužudė stribai ir sovietiniai čekistai, 
dabar išlikę tik 300 partizanų. J.Če- 
ponis ragino žmones rašyti prisimi
nimus, o užsienio tautiečius kvietė 
daugiau lankytis Lietuvoje, kad su
žinotų jos praeitį.

Lietuvos politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos prezidentas B.Ga
jauskas pažymėjo, kad valdžia trem
tinių nekenčia. Seimo narė V.Brie- 
dienė reikalavo, kad valdžia parti
zanus gerbtų ir padėtų jiems. Par
tizanai buvo ištikimi Lietuvai ir jos 
neišdavė. Jie kovojo už tautos laisvę 
ir Lietuvos nepriklausomybę, primi
nė ji. Seimo narys V.Landsbergis 
pasakė, kad partizanų kova - Lietu
vos valstybingumo įrodymas. Lietu
vos laisvės kovos sąjūdžio 1949 m. 
vasario 16 d. deklaracija turi būti 
įgyvendinta, nes ji artima Lietuvos

Nukentėjusių nuo komunistų 
kongresas

Lapkričio 7-8 d. Kijive (Ukraina) 
įvyko pirmasis tarptautinis nukentė
jusių nuo komunistų kongresas. Ja
me dalyvavo ir Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos prezi
dentas Balys Gajauskas ir tos sąjun
gos tarybos narys, spaudos ir kul
tūros skyriaus pirmininkas Kęstutis 
Balčiūnas. Pirmame tarpautiniame 
nukentėjusių nuo komunistų kon
grese dalyvavo 336 delegatai iš 19 
valstybių: Vengrijos, Lietuvos, Esti
jos, Mongolijos, Izraelio, Rusijos, 
Ukrainos, Gudijos, Čekijos, JAV ir 
kt Kongrese perskaityti 46 praneši
mai, kuriuose įvairių šalių atstovai 
kėlė komunistų padarytus nusikal
timus žmonijai ir reikalavo tarptau
tinio teismo - “Niumberg 2“ - teisti 
komunizmą. Dauguma kalbėtojų 
buvo įvairių šalių mokslo, kultūros, 
švietimo darbuotojai, mokslininkai, 
profesoriai. Kongrese pasisakė ir 
B.Gajauskas bei K.Balčiūnas, reika

Prelegentai atsakė į daugeli įvai
raus pobūdžio klausimų. Apie anti
lietuvišką AK veiksmų pobūdį taip 
pat kalbėjo AK aukų Lietuvoje klu
bo atsakingoji sekretore Janina Sau- 
dargienė ir ’’Vilnijos“ draugijos pir
mininkas dr. Evaldas Gečiauskas. 
Apgailestauta, jog į renginį neatvy
ko Teisingumo ministerijai Lietuvos 
istorikų išvadas pateikusios Vyriau
sybinės komisijos AK veiklai Lietu
voje įvertinti vadovas dr. Mindaugas 
Tamošiūnas (Lietuvos istorijos ins
titutas), kuriam taip pat būtų pateik
ta daug klausimų...

Aptartieji AK dokumentai dabar 
restauruojami, tvarkomi ir kitąmet 
bus prieinami tiek lietuvių, tiek len
kų tyrinėtojams, kurie vertina rank
raščius gana skirtingai. Lietuvių is
toriografija AK veiklą Rytų Lietu
voje laiko neteisėta. Tai viena iš Že
ligovskio, prisidengus inscenizuoto 
’’maišto“ širma, 1920 m. įvykdytos 
Lenkijos agresijos, kuri buvo sustab
dyta prieš 75-erius metus Giedrai- 
čių-Sirvintų kautynėse, pasekmių.

Stanislovas Buchaveckas

Konstitucijai. Lietuvos partizanams 
turi būti suteiktas Lietuvos kario sta
tusas, nes jie visi buvo kariai. Sava- 
noriškiškosios krašto apsaugos tar
nybos vadas Algirdas Pocius patiki
no, kad 1940 m. klaidos daugiau ne
pasikartos, o grobikui kariuomenė 
priešinsis, nelaukdama įsakymo iš 
viršaus. Reikalingas visų Baltijos 
valstybių kariuomenių bendradar
biavimas, sakė jis. Vyriausybė ka
riuomenei skiria mažai lėšų, tuo tar
pu prezidentūrai kitų metų lėšos pa
didintos kelis kartus, Seimui - irgi. 
Karo tarnybai jaunimą, pasak sava
norių vado, reikėtų pradėti ruošti 
mokyklose.

Kunigas A.Keina prašė kovos 
vėliavą perduoti vaikaičiams, kad 
šie gintų Lietuvą, kaip gynė partiza
nai, kurie kovojo už Lietuvos laisvę. 
Kiekviena tauta gerbia savo did
vyrius. Tik dabartinė valdžia jų ne
pripažįsta, sakė Karmelitų bažnyčios 
kunigas. Dabar tik 69 pasipriešinimo 
dalyviai apdovanoti pasipriešinimo 
dalyvio kryžiais.

Dėl nepriklausomoje valstybėje 
esančių pažeidimų rezoliuciją per
skaitė Povilas Varanauskas.

Kęstutis Balčiūnas

lavę kongreso darbą nukreipti tarp
tautine linkme. Iki tol kalbėta apie 
ukrainiečių bėdas.

Po K.Balčiūno reikalavimo kon
gresas pradėjo nagrinėti komunizmo 
nusikaltimus įvairiose šalyse: apie 
tai, kad dar ir dabar nuo komunizmo 
nukentėjusius persekioja Gudijoje, 
neleisdami laisvai veikti represuo
tųjų sąjungai. Komunistų padaryto
mis ir daromomis skriaudomis skun
dėsi Mongolijos delegatai. Mongoli
joje nuo komunistinio teroro nuken
tėjo apie 100 tūkst žmonių, iš kurių 
20 tūkst. - buriatai. Iš Ukrainos ko
munistai ištrėmė apie 1 900 tūkst. 
žmonių. Lvive (Ukraina) gyviems 
suimtiesiems buvo į galvą kalamos 
vinys. Netoli Kijivo Babyj Jar vie
tovėje komunistai slapta užkasdavo 
savo aukas.

Antrąjį tokį kongresą numatoma 
rengti kitais metais Čekijoje.

_ Kęstutis Balčiūnas

Kariuomenės dienai

Lietuva gyva, kol turi kariuomenę

Kariuomenės dienos proga šventiniame parade Druskininkuose žy
giuoja šauliai. Gintaro Žilio nuotr.

Tūkstančius kilometrų skrido 
Vincas Augustinavičius iš tolimojo 
Sidnio į Vilnių, o paskui važiavo į 
Druskininkus, kad pamatytų Lietu
vos kariuomenės dienos minėjimą. 
Švelniai apsnigtomis miesto gatvė
mis darniai pražygiavo žvalūs sava
noriai - Lietuvos kariuomenės šak
nys. Trankia eisena praėjo žilagal
viai šauliai - V.Augustinavičiaus 
bendraamžiai, ištisus 50 metų laukę 
tos dienos, kai vėl galės užsivilkti 
uniformas ir būti naudingi savo Tė
vynei. Paskui buvo šventosios Mi
šios, kariai priklaupė prieš Kristų, 
pasimeldė prieš šv. Mariją ir nužy
giavo į šventinį minėjimą kultūros 
centre.

V.Augustinavičius kartu su kitais 
klausėsi savanorių vado pavaduoto
jo Leono Bakaičio pranešimo apie 
Lietuvos kariuomenės įsikūrimą bei 
jos istoriją. Jaunai Lietuvos Respub
likai, įsikūrusiai 1918 m. vasario 16- 
ąją, reikėjo kariuomenės gintis nuo 
priešų, bolševikinės Rusijos, Lenki
jos, bermontininkų. Todėl grįžę iš 
carinės Rusijos lietuviai karininkai 
1918 m. lapkričio 23 d. įkūrė Lietu
vos kariuomenę.

Kariuomenės ištakos - savano
riai - iš kaimų, iš tolimų kraštų 
traukė į sostinę. Nuo plūgo, nuo ark
lo, nuo šakės lietuviai ėjo ginti savo 
Tėvynės. Trūko visko - ir aprangos, 
ir ginkluotės, ir karininkų, bet buvo 

Lietuvos avialinijos

Lithuanian Airlines

Kviečiame pasinaudoti LAL atstovybės paslaugomis. 
Skriskite LAL "Boeing“ lėktuvu j Vilnių ir atgal.

Kiekvieną savaitę 
pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais

iš Vilniaus skrenda "Boeing 737-200“ lėktuvas 
į Londoną ir grįžta atgal.

| vieną pusę skrydis trunka 2 vai. 40 min.

Londone jau veikia 
Lietuvos avialinijų biuras-atstovybė:
Room 104, East Wing, Terminal 3, 

Heathrow TW61JH.
Lietuvos avialinijų atstovė Genovaitė Balsevičienė 
ir Lina Jones darbo dienomis atstovybėje dirba 
nuo 9 iki 17 vai., o šeštadieniais nuo 9 iki 13 vai. 
Joms paskambinti galima: 0181 745 7473. 
Faksas 0181 745 7346.

pareigos jausmas, noras kovoti už 
Nepriklausomybę, ir tas noras nu
galėjo.

Kaip tai susisieja su šiandiena! Ir 
po 50 okupacijos metų atsikūrusiai 
Lietuvos kariuomenei, kuri, beje, ir
gi prasidėjo nuo savanorių būrių, 
nuo pirmųjų žaliaraiščių Sąjūdžio 
mitinguose, trūko visko: ir ginkluo
tės, ir aprangos, ir karininkų. Ginti 
nepriklausomybės Sausio tryliktąją 
Lietuvos savanoriai stojo plikomis 
rankomis, ir ta nepriklausomybė bu
vo apginta, kaip ją buvo norima ap
ginti nuožmioje kovoje su okupan
tais pokario metais, kai Lietuvos ka
riai ir karininkija išėjo į miškus ko
voti už Tėvynės laisvę ir žuvo toje 
šventoje kovoje.

Iškilmingo kariuomenės dienos 
minėjimo dalyvių pavedimu savano
riai prie Druskininkų apylinkėse žu
vusiųjų Tėvynės gynėjų paminklo 
padėjo gėlių.

Žodis buvo suteiktas ir V.Augus- 
tinavičiui, jau ketvirtą kartą besilan
kančiam Lietuvoje žurnalistui, ’’Mū
sų pastogės“ redaktoriui, Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
Australijos skyriaus įkūrėjui. ’’Kai 
grįšiu namo, - kalbėjo jis, - daug ką 
turėsiu papasakoti tenykščiams lie
tuviams. Visų pirma, perduosiu tuos 
žodžius, kuriuos pasakė Lietuvos 
kariai: jie pasiryžę apginti Tėvynę. 
Ir aš matau, kad jų žodžiai ištarti ne 

tyruose: į minėjimą suėjo visi Drus
kininkai - pilnutėlė salė ir jaunų, ir 
senų. Aikštelėje aš mačiau Lietuvos 
kariuomenės kareivėlius ir supratau: 
Lietuva gyva! O juk tą aikštę, tuos 
Druskininkų slėnelius dar visai nese
niai mindžiojo okupanto batas! Ir aš 
galėsiu pasakyti Australijos lietuvi
ams: gražiai žygiuoja Lietuvos ka
riai! Pagarba jiems, pagarba Lie
tuvai!“

’’Dažnai dar samprotaujama, ar 
reikalinga Lietuvai kariuomenė? - 
klausė V.Augustinavičius. - Jei kas 
abejoja, ar reikia Lietuvai kariuome
nės, įsižiūrėkite į to abejojančio tau
tiečio akis: ar tai lietuvio akys, ar jis 
tikrai myli tėvynę? Ar tarnauja kaž
kokioms kitoms jėgoms? Mums rei
kia kariuomenės, reikia karių prie
saikos. Tai mūsų laisvės garantas!“

"Lietuva jau buvo istorijos san
kryžoje, - kalbėjo V.Augustinavi
čius, vieni išvežti į Sibirą, kiti atsidū
rėme toli nuo savo namų, kitoje pa
saulio pusėje, bet mes visi mylėjome 
Lietuvą. Prisimenu, kaip išvažiuo
jant iš Vokietijos poetas Bernardas 
Brazdžionis sakė: "Lietuvi, mylėsi 
Lietuvą iš tolo visa širdimi, visais 
jausmais“. Ir mylėjome, ir mylime, ir 
mylėsime. Tik dabar jau iš arti...“

Šventiniame minėjime kalbėjo 
Alytaus apskrities teritorinės gyny
bos štabo rinktinės vadas Kęstutis 
Leonavičius, Seimo nare Romualda 
Hofertienė, Veisiejų parapijos klebo
nas Vytautas Guogis, Druskininkų 
miesto vicemeras Kornelijus Platelis, 
Tėvynės sąjungos Druskininkų sky
riaus politinio komiteto pirmininkas 
Eduardas Milius, koncertavo miesto 
dainininkai, muzikantai, chorai.

Tą pačią dieną įvyko vakaronė 
Tėvynės sąjungos Druskininkų sky
riaus dviejų metų sukakčiai pami
nėti. Druskininkų konservatorius 
sveikino Seimo nariai Andrius Ku
bilius, Alfonsas Vaišnoras, Juozas 
Dringelis, Veisiejų parapijos klebo
nas V.Guogis, svečias iš Australijos 
V.Augustinavičius, kaimyninių sky
rių delegacijos. Lietuvos kariuome
nės dienos minėjimas - vienas iš Tė
vynės sąjungos Druskininkų sky
riaus darbų.

Adolfas Strakšys
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Lietuvos fotomenininkai 
tarptautiniuose salonuose

Iš kelionių sugrįžus

Daina - kaip raktas į širdį
Jau ne kartą ”EL“ teko rašyti apie 

lietuvių fotografų dalyvavimą tarp
tautiniuose fotosalonuose, jų kūry
bos aukštą įvertinimą. Tai - neatsi
tiktiniai dalykai. Lietuvos fotomeni
ninkų sąjunga tęsia kryptingą ir pas
tovų dar Antano Sutkaus pradėtą 
darbą: kuo daugiau dalyvauti tarp
tautiniuose renginiuose. Šie ryšiai - 
tai ne vien dalyvavimas parodose ar 
personalinių parodų rengimas užsie
nyje, bet ir kelionės į kitus kraštus, 
dalyvavimas pleneruose, seminaruo
se, pagaliau - asmeniniai fotografų 
kontaktai. Per pastaruosius metus 
lietuvių fotografai dalyvavo bent 
150 tarptautinių fotoparodų ir lai
mėjo 186 apdovanojimus. Daugiau

Vaclovo Strauko 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.

sia - vilniečiai Vitalijus Butyrinas, 
Stasys Žvirgždas, Marius Baranaus
kas. Atsirado ir naujesnių vardų: 
marijampolietis Kazimieras Linke
vičius, švenčionėliškis Algis Jakštas, 
alytiškis Zenonas Bulgakovas ir kt

Šiuo metu po Vokietijos ir Pran
cūzijos miestus keliauja dvi kolek
tyvinės lietuvių fotoparodos, o An
tano Sutkaus, kuris šiuo metu vieši 
Jungtinėse Valstijose, personalinė 
paroda ’’Basų kojų nostalgija“ iš
siųsta į Japoniją.

Nežiūrint labai sunkių Lietuvos 
fotomenininkų materialinių sąlygų, 
jie nepasiduoda ir aktyviai kuria.

Rimantas Šinkūnas

Monsinjoro Kazimiero Vasi
liausko paprašytas, JAV lietuvių pa
rapijiečiams Šilinių Šv.Mergelės 
Marijos atlaiduose giedojo solistas 
Danielius Sadauskas. Atlikęs sielo
vadininko pareigą, monsinjoras grį
žo Lietuvon tuoj pat, o D.Sadauskas 
užtruko ilgėliau - koncertavo Chica- 
goje, Clevelande, Bostone, dides
nėse bei mažesnėse lietuvių bend
ruomenių salėse. Paprašytas prisi
minti įspūdingiausius susitikimus, 
tuo labiau kad JAV lankytasi ne pir
mą kartą, D.Sadauskas prisipažino, 
jog įspūdžiai tiesiog stulbinantys. 
Džiugu vien tai, kad per dvi savaites 
Chicagoje koncertavo net 7 kartus, 
kad buvo maloniai sutiktas. Ką no
rėtų ypač pabrėžti? Tikriausiai susi
tikimą Algimanto Kezio galerijoje, 
kur buvo paminėtos M.K.Čiurlionio 
120-osios gimimo metinės.

- Kaip pasakė patsai A.Kezys, į 
minėjimą buvo sukviesti visi nau
jieji emigrantai, - pasakoja D.Sa
dauskas. - Daugiausia tai jaunimas, 
ieškantis laimės Amerikoje. Dėl to 
jo nereikėtų smerkti arba atstumti. 
Juk emigracijai taip pat reikia švie
žio kraujo. Todėl A.Kezys į naujuo
sius emigrantus žiūri gana gerano
riškai. Naujieji emigrantai iš pradžių 
jautėsi išgąsdinti, buvo susigūžę, 
nedrąsūs. Bet p.Kezys turi tokią 
Dievo dovaną - moka atšildyti žmo
nių sielas. Jis pasiūlė tiems žmo
nėms pavartyti jo knygas, pažiūrėti 
jo fotografijas - kaip meno kūrinius, 
taip pat pasiūlė kiekvienam po kelias 
minutes pakalbėti - ne tik apie 
M.K.Čiurlionį... Taip turėjo būti su
kurtas lyg ir atvirų sielų laukas, kuri

Atkurta Vilniaus evangelikų liuteronų 
bažnyčia

Gražu, kai Vilniaus senamiestyje 
skamba bažnyčios varpas. Varpo 
dūžiai, išsiveržę iš uždarų kiemelių, 
aidu sklando siauromis gatvelėmis, 
kol nuskęsta Neries ir Vilnelės ra
mioje tėkmėje. Nuo lapkričio 19 die
nos, kas sekmadienį, penkias minu
tes maldai ir susikaupimui savo ben
druomenės narius kvies varpas, 
skambantis Vokiečių gatvės 22 na
mo varpinėje. Tasai varpas, kaip ir 
daug kas kita, gauta dovanų iš Nor
vegijos, Vokietijos, Danijos, Suomi
jos... Vilniaus evangelikų liuteronų 
bažnyčios 440 metų sukaktis sutapo 
su jos atgimimu.

Tądien gerokai ankstėliau nei 
įprasta atgijo Vokiečių gatvė, plačiai 
atverti grakštūs irlengvi metalo ažū
ro vartai kvietė užeiti kieman, kur 
vienas paskui kitą rikiavosi bend
ruomenės nariai, svečiai... Ir štai iš
kilmingai suskamba varpas, statybi
ninkai ir restauratoriai įteikia bažny
čios vadovams simbolinį raktą, su
gaudžia vargonai, gieda bažnyčios 
choras, iškilmingai įnešamas Kry
žius, Krikšto apeigų lėkštė, vienas 
per kitą sveikinimo žodį taria sve
čiai, o tada jau pirmosios liturgijos 
metas...

Šiek tiek atlėgus šventės įspū
džiams, pakalbinau Evangelikų vyk- 
supą išeivijoje Hansą Dumpį.

- Tai be galo svarbus įvykis, - 
sakė svečias iš JAV. - Lietuvos sos
tinėje atstatyta vienintelė liuteronų 
bažnyčia. Svarbu, kad sostinėje, kur 
yra pati didžiausia mūsų bažnyčios 
bendruomenė, - apie 500 žmonių. 
Svarbu, kad baigėsi dvasinės prie- 

ame išsisklaidytų nepatiklumas ir 
įtarumas.

- Tai ir aš, - sakė D.Sadauskas, - 
pradėjau šneką apie M.K.Čiurlionį 
nuo Raigardo, nuo jo gimtinės, kur ir 
pats užaugau, kur grybavau ir uoga
vau, kur dabar sunoko keistos anų 
laikų tautų draugystės grūdai - Rai
gardas lyg ir nebe Lietuva, nes ka
daise vienam kolūkio pirmininkui iš 
Baltarusijos tame Raigarde buvo 
leista ūkininkauti... Pašnekėjęs apie 
liūdną Raigardo likimą, padainavau 
vieną Čiurlionio dainų - ’’Anoj pu
sėj Nemuno“. O kas yra lietuviui 
Nemunas? Ar vien upė, plukdanti 
mūsų džiaugsmus ir ašaras? O gal ir 
mūsų amžiaus simbolis, besikeičian
čio laiko liudininkas, vingiuojantis 
per slėnius, pievas, kalvas, mieste
lius, gimtinę, girių girias? Čia, be 
abejo, labai tiko kita M.K.Čiurlionio 
daina - ”Oi giria giria“, kuri tiesiog 
atkartoja Antano Baranausko gies
mes, dainas, poemas... Nežinau, 
kaip į mano kūrybos vakarus ateina 
poezija, istorija, literatūra ir menas 
apskritai. Gal pradžia buvo 1981 
metai, kai kartu su broliu, rašytoju 
Romu Sadausku, surengėme pirmąjį 
bendrą kūrybos vakarą? Tuomet 
mudu labai sėkmingai koncertavo
me Lietuvoje. Dabar aš jau turiu ga
limybių išvykti ir kitur.

— Gal pasirodysiu nekuklus, bet 
drįstu pasisiūlyti ir Rytų, ir Vakarų 
Europos lietuvių bendruomenėms, 
mokykloms. Juk vienaip "Anykščių 
šilelis“ skamba mokytojo arba mok
sleivio skaitomas, kitaip - atlieka
mas profesionalaus dainininko. Ne 
vienas visiškai kitaip suvokė tas pa
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spaudos laikai, kuomet tikėti bažny
čia buvo negalima, ypač jautėsi nu
skriausti ir suvaržyti nekatalikai. 
Svarbu, kad katalikai ir kitos bažny
čios yra darnios. Nes mūsų, evange
likų, Lietuvoje yra apie 1 procentas 
visų gyventojų. Dabar ir jie turi savo 
dvasios namus, savo maldos namus, 
turi kunigę čia, Vilniuje. O iš viso 
Lietuvoje per Nepriklausomybės 
metus atkurta apie 50 bažnyčių. Ir tai 
mums labai svarbu. Kartu atsiranda 
reikalas apmąstyti kunigo paskirtį 
parapijoje. Dabar atsitinka taip, kad 
vienas kunigas turi po kelias parapi
jas, tad vos spėja atlikti bažnyčios 
apeigas, o kitai veiklai plėtoti laiko 
nebelieka. Nemanau, kad kunigas 
turėtų viskuo rūpintis, bet jis turėtų 
bent mintimis aprėpti visą bendruo
menės gyvenimą. Turiu galvoje ir 
sekmadienio mokyklas, ir Biblijos 

čias eilutes, klausydamasis kompo
zicijos pagal A. Baranausko tekstus 
’’Dievo rykštė ir malonė“ arba 
A.Vienažindžio 'Tada aš laimin
gas“... Man pačiam buvo nauja ir ne
patirta dainuoti Martyno Mažvydo 
"Dešimt Dievo įsakymų“... Bet aš 
regėjau žmonių akis, kupinas atsivė
rimo gėriui ir meilei, savo tautos pa
žinimui ir pagarbai... Juk manęs 
klausėsi naujieji emigrantai, galbūt 
šimtus kartų prakeikę ir Lietuvą, ir 
Ameriką, galbūt norintys amžiams 
pamiršti esą Lietuvos vaikai... - kal
bėjo dainininkas. - A.Kezio galeri
joje žiūrėjau į tų žmonių veidus, į jų 
akis ir regėjau, kaip pamažu pamažu 
nuslenka tarsi koks šydas, tarsi kokia 
uždanga ar skydas, saugojęs tuos 
žmones nuo manęs ir mano dainuo
jamų tekstų. Bet tai, kad mano bal
sas, kaip koksai raktas, atrakino jų 
širdis, yra toks didis džiaugsmas, 
kad dažnai ir pats nesusilaikai nesu
sigraudinęs, - ne tiek nuo dainos ar 
giesmės žodžių, kiek nuo tų žmonių 
atsivėrimo tau, o gal ir visam pa
sauliui...

Taigi jeigu jūs, maloningasai 
skaitytojau, jaučiate poreikį išgirsti 
tokią iš tiesų širdin krintančią gies
mę, rašykite gerbiamam solistui Da
nieliui Sadauskui, kvieskite jį vieną 
ar su kitais kompozicijos atlikėjais 
(vienoje programoje yra dar aktorius 
Ferdinandas Jakšys, kitoje - aktorius 
Remigijus Vilkaitis, ojuos visus lydi 
kompozitorius Vytautas Juozapai- 
tis). Susidomėjusiems primename 
adresą: J.Basanavičiaus g. 36-1, 
2009 Vilnius, Lietuva, tel. 63 23 98.

Salomėja Čičiškina

studijas, ir įvairias jaunimo organi
zacijas. Dabar mums rengti dvasi
ninkus ir tikybos mokytojus labai 
padeda suomiai, amerikiečiai. Paga
liau mes patys Amerikoje ieškome 
stipendijų savo teologijos mokslų 
studentams. Žmogui reikia pažinti 
teologijos tiesas. Aš pats kurį laiką 
skaičiau paskaitas Klaipėdos univer
siteto Teologijos fakultete, mačiau 
didelį susidomėjimą. Manau, kad 
Vilniaus evangelikų liuteronų baž
nyčios atkūrimas bus didelė paspirtis 
ir kitoms parapijoms. Juk čia bus tik
ras mūsų bažnyčios centras. Gal tei
singiau -jau yra. Jau veikia "Sando
ra“, kuri rūpinasi senais ir neįgaliais 
žmonėmis, jau yra įkurta labdaros 
vaistinė, šalpos kambarys, yra kito
kių gražių dalykų, kurių niekada ne 
per daug net ir turtingiausioje val
stybėje.

Priminsime, kad vyskupas Han
sas Dumpy s yra kilęs iš Klaipėdos 
krašto, į Lietuvą po 46 metų pir
mąsyk atvažiavo 1990 metų vasarą 
po ekonominės blokados. Tada jį 
pakerėjo visuotina vienybė, tada bu
vo aiškus priešas, ir visi darniai sten
gėsi jį įveikti. Dabar vyskupas Dum- 
pys Lietuvoje jau šeštą kartą. Ir 
jaučia liūdesį dėl to, kad tos vieny
bės nebelikę, kiekvienas žiūri tik 
savęs.

- Gal tą blogumą padės įveikti ir 
dar viena bažnyčia? - klausiu.

- Manau, kad tikrai padės, - sako 
vyskupas Dumpys, dar kartą nuošir
džiai džiaugdamasis seniausios 
šventovės sostinėje atkūrimu.

Salomėja Čičiškina
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’’Kaip viena diena 
praėjo“

Lapkričio 27 d. Vilniaus meni
ninkų rūmai rengia docento, filolo
gijos mokslų daktaro Vytauto Vit
kausko 60 metų jubiliejinį vakarą. 
V. Vitkausko parašytas ’’Šiaurės rytų 
dūnininkų žodynas“ yra pirmasis 
lietuvių tarminis žodynas; "Lietuvių 
kalbos tarties žodynas“ - taip pat 
pirmasis lietuvių filologijoje. V.Vitk- 
auskas yra 20 tomų "Lietuvių kalbos 
Žodyno“ (LKŽ) vyriausiasis redak
torius.

— Jūs jau ketvertą dešimtmečių 
atidžiai stebite lietuvių bendrinę 
kalbą, komentuojate, taisote nege
rumus.

- Dabar gal ir kiek nutilęs esu, 
nenoriu daug ko sakyti. Klaidų, tie
siog gimnazistiškų, kiek tik nori Sei
me, spaudoje, radijuje, televizijoje. 
Dabar Seimo posėdžius transliuoja, 
o kokia deputatų, premjero, Prezi
dento kalba!.. Pasakai, parašai, dar 
užsitrauki tik rūstybę. Kas bendrinės 
kalbos srityje padaryta, dabar lyg ir 
pradeda iš vėsti. Yra Valstybinė kal
bos komisija, visokios draugijos, o 
kalbos reikalai prasti. Kalbos tvarky- 
ba gerokai susilpnėjusi, net redakto
riai paleido rašytinės kalbos reika
lus. Dvikalbystės sąlygomis, bend
rinei kalbai faktiškai nesutvirtėjus, 
klibinami, buvome susikoncentravę, 
o dabar, kai iširę esam, paleisti kalbą 
laisvai raidai (kaip siūlo jaunos 
galvos) - tai atiduoti į pražūti, nes 
mūsų inteligentiškumas labai men
kas: inteligentų kalba išmokta pras
tai (ne visi galėjom geros kalbos iš 
tėvų perimti) - trėmimai, vaikų na
mai, darželiai... Kosmopolitėjam, le
kiam i Europą, o savaimingi lietuvių 
kultūros bruožai liekti šone...

Vytautas Vitkauskas.
Mildos Juknevičiūtės nuotr.

— Esate akademinio "Lietuvių 
kalbos žodyno“, didžiausio XX a. 
lietuvių filologijos veikalo, atsako
masis redaktorius.

- Žinau, kaip dirbo prof. J.Balči
konis, K.Būga. Nedrįstu lygintis su 
jais, bet žiūriu jų darbus, ir man jie 
kaip spindinti žvaigždė. Visada pa
galvoju, ką darytų šie mokslininkai. 
’’Lietuvių kalinis žodynas“ - di
džiausias sukauptas turtas. Dabar ką 
mes tuo žodynu išleisim, kaip api- 
bendrinsim, tai tiek ir bus, nes lietu
vių kalba krypsta į visų kalbų kelią: 
tarmės susiformuos buvusių tarmių 
ir bendrinės kalbos sankirtos pagrin
du. Žodyno redakcijoje prišokęs ne
padirbsi. Čia toks knibčių darbas: 
greit nepadarysi, bet ir ramiai nepa
sėdėsi. Žodynas su žodžio fiksacija, 
skelbimu, vartosenos pavyzdžiais 

yra visos lietuvių kalbos inventori
zacija. Kai didelis mokslininkas 
A.J.Greimas puolė keikti žodyną, 
nesupratau, kojis nori. Į peikimo va
jų įsijungė poetas Tomas Venclova, 
kuriam lietuvių kalba nelabai rūpėjo 
visais amžiais. Jokių prašmatnybių 
daryt žodyno tradicija neleidžia, rei
kia išleist iki paskutinio tomo pagal 
tuos pat principus. Daug rūpesčių: 
rašymo, redagavimo, išspausdinimo, 
kartotekos pildymo, žodyno papil
dymų bei pataisymų tomų rengi
mo... Mieli yra šie rūpesčiai, nes 
rašomas ir leidžiamas didžiausio tur
to, gyvosios, turėjusios savaimingą 
raidą, kalbos žodynas. Matai čia 
liaudies išmintį (kartais ir menku
mą), visą gyvenimą.

- LKŽ pagrindinėje bei papildy
mų kartotekoje yra ne vienas tūks
tantis Jūsų kortelių...

- Žodžių iš tarmių menkai tebe- 
užrašoma, nors dialektologų pulkai. 
Pokarį ilgus metus Lietuvių kalbos 
instituto žmonės, vos 83 sovietinius 
rublius gaudami, sunešė suvežė apie 
milijoną lapelių. Tik vienas kitas ne
rinko. O šiuo metu, nepamokant žo
džių rinkimo aukštosiose mokyklo
se, jų nebesugriebsi, nes dalis jų, su
sijusių su senove, senovišku mąsty
mu - nebepetduodama. Daugelis žo
džių, kurie užrašyti, jau išėję iš var
tosenos (pvz., Druskininkuose siūlas 
karpoms buriant nurišti, išnaikinti 
vadinamas mykščium), tik mes vie
ni, žodyno redakcija, teturim... Kai
mo bendruomenės nebėra, niekas tų 
žmonių nejungia kalba. Ir teritorijos 
dalis nutauto, išėjo nebūtin. Apie 
Maišiagalą prieš 50 metų lietuviškai 
kalbančių buvo daug. Prof. J.Balči- 
konis važiavo ir važiavo kiekvieną 
sekmadienį, rinko, žiūrėjo. Dėl ne
lietuviškos politikos (Armijos kra- 
jovos, lenkų banditų siautėjimo, že- 
ligovskiados, etc.) nulietuvėjo žmo
nės apie Nemenčinę ir kitur. Dabar 
taip pat pavojus didelis. Vižainys 

mūsų akivaizdoje krito (tik prof. 
M.Hasiukas iš Poznanės turi įrašų). 
Kunigai nepadeda, o jų vyresnybė 
mano, kad žodžių rinkimas kliudo 
pastoraciniam darbui. Koks požiū
ris!.. Suprantama, kodėl 35-iose pa
rapijose nėra lietuviškų pamaldų, 
nors lietuvių gyvena, net vidurinė 
mokykla yra (pvz., Jašiūnuose).

— Kokie pirmieji potyriai lėmė, 
kad pasišventėt lietuvių, žemaičių ir 
kalnėnų filologijai?

- Geri buvo mūsų tylios Kuršėnų 
mokyklos mokytojai: S.Anglickis, 
O., E.Juozapavičiai, J., K. Doveikos, 
lituanistai. Vaidindavom be galo vi
sokiausius spektaklius, vyko litera
tūros vakarai, skatino mus rašyt, - 
savaime į universitetą pasukau. Pas
kui patraukė prof. J.Balčikonis. Pro
fesorius atvėrė kalbos brangumą, 
paskatino žodžius rinkt. Na ir Z.Zin- 
kevičiaus, A.Laigonaitės paskaitos. 
Ir nuėjau šitais keliais, įsigilinau į 
žemaičių tarmes, parūpo ir kitos, o 
be tarmių išmanymo žodyno redak
cijoje nepadirbsi.

- 60 metų — tai daug ar mažai?
- Taip atėjo greit, kad nė nepaju

tau. Mano senelė sakydavo ”Kap 
vyną dyna praja“: kaip viena diena 
praėjo - ką padarei, tą padarei. Ką 
galėjau, tą dariau, kas man rodės, 
kad reikia, tai ėmiaus. Pasivažinėjęs 
po Lietuvą, pamatęs tautos didį ne- 
susikonsolidavimą bei irimo nuotai
kas, pasidariau kiek pesimistiškes- 
nis. Na, duos Dievas, - atsilaikysim. 
Prieš kryžiuočius atsilaikėm...

- Tai ne pesimistas esat?
- Ne. Prof. J.Balčikonis man yra 

priminęs G.Petkevičaitės-Bitės žo
džius, kad jeigu mūsų tautos geriau
sioji dalis, inteligentai, bus siaurašir- 
džiai, savanaudžiai, tai tautai gali iš
kilt pražūties šešėlis ir gali būti nu
šluota nuo žemės paviršiaus. Tai ši
tie žodžiai turėtų kiekvieną supurtyt, 
pažiūrėjus, kas dabar vyksta.
Kalbėjosi Vidmantas Kuprevičius

Sugrįžimai
VILNIUS

Nacionalinė galerija (Stu
dentų g. 8, nuo 11 iki 18 vai.) 
Nuolatinė ekspozicija. V. Ka- 
šubos (JAV) skulptūros, pie
šiniai - dovanotų Lietuvai 
kūrinių paroda.
Radvilų rūmai (Vilniaus g.
22, nuo 12 iki 18 vai.)
Nuolatinė ekspozicija. Dakta
rės G. Kazokienės (Australija) 
Lietuvai dovanoti rinkiniai.
Australijos ir kitų šalių lietuvių 
tapyba.
Taikomosios dailės muziejus. 
(Arsenalo g. 3).
Lietuvos ir užsienio šalių XIV- 
XX a. taikomoji dailė. Vilniaus 
juvelyrų kūrybos paroda, skirta 
Vilniaus auksakalių cecho 500 
metų sukakčiai.
Architektūros muziejus 
(Šv.Mykolo g. 9).

XX a. Architektūra. Vilniaus 
Žemutinės pilies Valdovų rū
mų atstatymo koncepcijos kon
kurso maketai.

PANEVĖŽYS
Dailės galerų a
Išeivijos dailininkės Magdale
nos Birutės Stankūnienės tapy
bos, grafikos bei batikos paroda 
’’Žemė žydi“. Veiks iki gruo
džio 3 d.

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

Vytautas Mačiuika
Autobiografiniai apsakymai ”Siaurės novelės“

Vienutė
Po to, kai rašytoją Joną Šukį Ka

linino liaudies teismas nuteisė su
šaudyti už tai, kad jis vokiečių oku
pacijos metais parašė ir išspausdino 
žurnale novelę ’’Kankinimų naktys“, 
kurioje pasakojo, kaip NKVD nu
kankino jauną lietuvaitį, Vytenis 
nieko gero iš sovietinio teismo ne
laukė. Kol kas jį, atgabenę iš PFL la
gerio, čekistai laikė Kalinino miesto 
saugumo kalėjime - rūsyje. Laikė 
uždarę vienutėje. Retkarčiais vesda
vo tardyti. Visada naktimis. Tardy
tojai, palyginus su kontržvalgybos 
’’Smerš" kankintojais Kaune, buvo 
ramesni, Vytenio nemušė ir tik kai 
kada apdovanodavo triaukščiu matu. 
Dėl bendros tvarkos. Kalinino sau
gumiečiams Vytenio byla buvo aiš
ki, nes kontržvalgybos tardytojai bu
vo surašę porą tomų protokolų, kaip 
Vytenis užsiiminėjo antisovietine 
veikla ir ruošėsi nuversti teisėtą Sta
lino valdžią Lietuvoje.

Kad sėdėdamas vienutėje neiš- 
protėtų nuo spengiančios tylos, Vy
tenis nutarė pasidaryti adatą ir pa
bandyti siuvinėti. Kamerai pašluoti 
kalėjimo prižiūrėtojas įmesdavo se
ną šluotą, surištą aliuminine viela. 
Vytenis nulaužė minkštos vielos ga
baliuką ir dvi savaites galando, kol 
tas gabalėlis vielos pasidarė smailas. 
Sunkiausia buvo išgręžti skylutę 
siūlui įverti. Bet ir čia Vyteniui pasi
sekė. Jis vargais negalais ištraukė iš 
bato kulno vinutę ir kantriai darba
vosi, kol skylutępragręžė. Ir štai! Jis 

turi adatą! Tada Vytenis ėmė ardyti 
senus marškinius, kuriuos tampė su 
savimi dar iš Kauno. Marškiniai at
rodė pilki, bet ardant paaiškėjo, kad 
jie išausti net iš keturių spalvų siūlų. 
Tai jau buvo lobis. Vytenis turėjo ką 
veikti. Jis valandų valandas siuvinė
jo, bet tai darė ištempęs ausis, kad 
suspėtų paslėpti baltą pagalvėlės už
valkalą, kai išgirs prižiūrėtojo žings
nius artėjant prie jo kameros durų - 
prižiūrėtojas keliskart per pamainą 
žvelgdavo per ’’vilkelį“, ką gi tas ka
linys veikia. Vytenio klausa buvo 
taip iŠtobulėjusi, kad jis atskirdavo 
’’gerų“ ir ’’blogų“ čekistų žingsnius. 
’’Gerieji“ paprasčiausiai eidavo, bet 
ne sėlindavo, atidarydavo duryse 
esantį langelį, pasišnekėdavo, o kar
tais duodavo net užrūkyti. ’’Blogieji“ 
spoksodavo per ’’vilkelį“ tylomis, 
taip slinkdami nuo kameros prie ka
meros. Ir langelį trankydavo piktai, 
tarsi šaudydami.

Siuvinėjo Vytenis ąžuolo lapų 
vainiką, o centre - Gedimino stul
pus. Po vainiku užrašas: ’Tas laisvės 
nevertas, kas negina jos“.

Kas porą savaičių čekistai dary
davo eilines kratas kamerose. Vyte
niui pavykdavo taip paslėpti adatą ir 
siūlus, kad prižiūrėtojai jų nerasda
vo. Siuvinėjamą užvalkalą jis įkiš- 
davo po rankovės pamušalu. Bet štai 
vienas akylas čekistas, kratęs visus 
Vytenio rūbus, aptiko užvalkalą.

- Nieko sau! Išsiuvinėtas, - 
pasakė kitiem dviem seržantam če
kistas. - Iš kur pas tave adata, velnio 
išpera?

- Aš dar lageryje siuvinėjau, - 
gynėsi nuogai išrengtas Vytenis.

- Nemuilink mums akių! Kur 
adata?

- Aš neturiu adatos.
- Surasime! - pareiškė čekistas.
Ir po valandos surado.
- Penkiolika parų karcerio! - rik

telėjo stovėjęs prie durų kapitonas, 
tvarkęs režimo reikalus.

Tokią kainą sumokėjo Vytenis 
už adatą ir puikiai praleistas valan
das siuvinėjant užvalkalą, kurį vis 
dėlto sugebėjo išsaugoti net kelerius 
metus. Vytenis užsigrūdino: vienutė 
- dar ne pasaulio pabaiga. Gyventi 
galima ir vienutėje.

Toržoko 
persiuntimo 
punktas

Po trijų atidėliojimų karinis tri
bunolas nuteisė Vytenį dešimčiai 
metų lagerio ir penkeriems tremties. 
Pagal 58 straipsnio 1, 10 ir 11 punk
tus. Po teismo Vytenis buvo pervež
tas iš Kalinino kalėjimo į Toržoko 
persiuntimo punktą, kur sename vie
nuolyne, aptvertame aukšta mūrine 
tvora, vienu metu sėdėjo pora tūks
tančių nuteistųjų. Daugiausia tai bu
vo kriminaliniai nusikaltėliai. Politi
nių kalinių tebuvo koks penktadalis. 
Bet jie sėdėjo kamerose su krimi
naliniais, kurie politinius visokerio
pai skriaudė.

Vytenį, kaip neturintį šešiolikos 

metų, patalpino į nepilnamečių ka
merą, kurioje buvo arti šimto krimi
nalinių nusikaltėlių. Čia jis buvo vie
nintelis, teistas pagal 58 politinį 
straipsnį. Bet Vytenis nesuglumo. 
Neblogai pramokęs rusų kalbos, jis 
greitai tapo kameros ’’romanistu“. 
Tai toks kalinys, kuris kiekvieną va
karą visai kamerai kelias valandas 
be pertraukos pasakoja įvairiausias 
istorijas. Kalinių terminologija - ro
manus. Geras ’’romanistas“ kamero
je buvo labai gerbiamas, jo padėtis - 
išskirtinė. Jam nereikėjo nešioti ”pa- 
rašos“, šluoti kameros. Jam būdavo 
sukamos suktinės iš sumedžioto ta
bako, jis gaudavo papildomą duonos 
davinį. Tik pasakok, žmogau, įdo
miai apie visokius nuotykius, apie 
netikėtas meiles, drąsius vyrus, ne
bijančius nei dievų, nei velnių. Ir py
lė Vytenis istorijas iš skaitytų knygų, 
matytų kino filmų. Jo atmintis buvo 
gera. Jei ko neprisimindavo - tai pri- 
kurdavo ir fantazuodavo iki bega
lybės. Visa kamera klausydavo išsi
žiojusi. Tie ruseliai niekada nebuvo 
girdėję apie Marko Tveno, Zevako, 
Majaus, Žane Grėjaus, Piliponio kū
rybą. O detektyvinių filmų siužetai 
keldavo didžiausią klausytojų susi
žavėjimą, nes visi tie maži nusikaltė
liai svajojo apie stulbinančias aferas, 
bankų apiplėšimus, apie milijonus, 
kurie turi jiems priklausyti. Daugu
ma jų sėdėjo už smulkias vagystes... 
Dienos metu jie pliekdavo kortomis, 
kurias pasidarydavo iš duonos klijais 
suklijuotų laikraščio skiaučių, rieda
vosi tarpusavyje, bet vieningai šok

dindavo persiuntimo punkto vir
šininkus, nes nepilnamečiams buvo 
leidžiama daugiau negu suaugu
siems kaliniams. Jokiais karceriais 
nepilnamečių nepagąsdinsi... Mušti 
jų prižiūrėtojai nedrįso, nes tie ašt
riais daiktais galėjo jiems išbadyti 
akis arba supjaustyti veidus. Čekistai 
prisikentėdavo nuo tų nutrūktgalvių.

Ir štai vieną dieną, kai visa kame
ra buvo išvesta į vienuolyno kiemą 
pasivaikščioti, koks dvidešimt vai
kėzų šoko per atidarytus vartus į 
laisvę. Sargybiniai pradėjo šaudyti į 
orą, nes į nepilnametį šauti nedrįso. 
Bėgliai pasipylė į visas puses. Liku
sius suvarė atgal į kamerą. Visa sar
gyba buvo sukelta ant kojų, koman
da su vilkšuniais pasileido vytis bėg
lius. Per porą parų visi buvo sugau
dyti, ir atvaryti į Toržoko persiunti
mo punktą. Čia juos sugrūdo į kar
cerius, iškėlė baudžiamąsias bylas, 
ir teismai drąsuoliams įkrėtė po tre
jus metus lagerio. Bėgdavo ir su
augę kaliniai, bet sučiupti, jei likda
vo gyvi, gaudavo po dešimt metų, o 
vėliau - 1947 metais panaikinus 
mirties bausmę - ir visus dvidešimt 
penkerius metus.

Vytenį su grupe nepilnamečių 
čekistai išvežė į Ostaškovą, į nepil
namečių lagerį Nylovaja pustyn, ku
ris buvo Seligero ežero salos vienuo
lyne. Iš tos salos, iš to lagerio, 1946 
metų spalio septynioliktą dieną Vy
teniui pavyko pabėgti, ir po trijų pa
rų kelionės prekiniais traukiniais jis 
pasiekė Lietuvą.

Tęsinys. Pradžia Nr.38.
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Tarybos suvažiavimas įvyko tie
siog žiauraus liūdesio, nusivylimo 
dėl įvykių, vykstančių Lietuvių na
mų akcinėje bendrovėje ir DBLS, 
aplinkoje, kai kartu ir tuo pačiu metu 
netenkame Lietuvių namų Londone 
ir savaitraščio ’’Europos lietuvis“. 
Suvažiavime irgi dominavo šie du 
dalykai.

O Juozo Maslausko aprašyti da
lykai daugiausia buvo antraeiliai.

Estijos lietuvių bendruomenėje

Daugiau apie M.K.Čiurlionį sužinojo ir Estija
M.K.Čiurlionio metai Lietuvoje 

eina į pabaigą, kaip ir visi šie metai.
Rugsėjo 22 d. į Talino senamies

čio natų parduotuvę susibėgo tik 
maža saujelė lietuvių pasiklausyti 
Gražinos Murakas pasakojimo apie 
mūsų tautos genijaus M.K.Čiurlio
nio trumpą gyvenimą ir kūrybą bei 
Editos Krilavičienės atliekamų 
M.K.Čiurlionio preliudų. Spalio 27 
d. M.K.Čiurlionio - dailininko ir 
kompozitoriaus - nueitą kelią es
tams parodė Lietuvos ambasada Es
tijoje. Jiems talkininkavo Lietuvos 
kultūros ministerija, Valstybinis 
M.K.Čiurlionio dailės muziejus. Tą 
dieną į Estijos nacionalinę bib
lioteką susirinko daug svečių: kultū
ros ir meno žinovų, dailininkų ir mu
zikų, Estijos vyriausybės narių, už
sienio ambasadų atstovų, Estijos lie
tuvių bendruomenės žmonių bei jų 
bičiulių. Todėl renginys, užėmęs ne
mažai laiko, vyko trimis kalbomis.

Apie M.K.Čiurlionį - kūrėją ir 
asmenybę - kalbėjo ambasadorė 
Halina Kobeckaitė. Ją papildė sve
čiai iš Lietuvos: Valstybinio M.K. 
Čiurlionio dailės muziejaus direk
torius Osvaldas Daugelis, o mintyse, 
tikriausiai, M.K.Čiurlionio paveiks
lų ’’sargės“ Milda Kulikauskienė ir 
Nijolė Adomavičienė.

******
Lapkričio 16 d. per Estijos lie

tuvių bendruomenės vakarą valgė
me ir gyrėme estų virtuvėje lietu
vių moterų išvirtus cepelinus-didž- 
kukulius, paskanintus ne tik pa
spirgintais lašinukais su svogū
nais, bet ir šmaikščiomis lietuviš

DBLS Tarybos suvažiavimas - 
ar viskas teisingai aprašyta?

Nebeturint finansinio užnugario, 
vargu ar jie galės būti vykdomi.

Kodėl Juozas Maslauskas nepa
minėjo tarybos nario Justo Čemio 
svarbaus pasisakymo dėl dabar 
esančių direktorių atsakomybės ir 
kaip buvo prieita prie šios liūdnos 
padėties. Arba kitas pasiūlymas, pa
darytas, remiantis J.Cemio pasisaky
mu, sudaryti visai nepriklausomų 
žmonių grupę, kuri prižiūrėtų Lie

Dvi galinės septintojo aukšto 
skaityklos sienos iki lapkričio 25 d. 
buvo nukabinos M.K.Čiurlionio 
gyvenimo nuotraukomis, vaizdini
ais plakatais ir jo paveikslų repro
dukcijomis, stalelis pilnas M.K. 
Čiurlionio muzikos įrašytų kasečių 
ir knygų apie jį visą mėnesį susi
laukdavo žiūrovų ir pirkėjų. Lie
tuvių dailininko darbų reprodukci
jas Valstybinis M.K.Čiurlionio dai
lės muziejus padovanojo Estijos na
cionalinės bibliotekos meno kūrinių 
fondui.

Be tikrų fanatikų, iš anksto žino
jusių, tyrinėjusių ir net sau prisitai
kiusių M.K.Čiurlionio kūrybos savi
tumą, buvo ir nusivylusių, reikala
vusių originalių M.K.Čiurlionio pa
veikslų. Buvo ir tokių, kurie buvo 
girdėję apie ’’kažkokį Čiurlionį“, bet 
nemokėjo nei sau, nei kaimynams 
paaiškinti, kas jis...

Konferencijų salėje buvo pažiū
rėtas naujas H.Šablevičiaus filmas, 
kuris savo meniškumu, M.K.Čiur
lionio paveikslų ir muzikos dama, 
perteikė paslaptingą meno pasaulį. 
Pagaliau M.K.Čiurlionio 120-mečio 
dienas Taline papildė 1968 m. tarp
respublikinio M.K.Čiurlionio pia
nistų konkurso laureatė ir 1995 m. 
tarptautinio pianistų ir vargonininkų 

komis patarlėmis bei priežodžiais.
Dainas vedė buvusi tremtinė Pet

ronėlė Drazdauskienė.
******
Lapkričio 18 d. pasveikinome 

Estijos latvių draugiją su Latvijos 
Respublikos 77-erių metų nepriklau
somybės švente. 

tuvių namų pardavimo eigą, pradėtų 
ieškoti kitų namų nupirkimui. Ir 
svarbiausia — kad už parduotus na
mus gauti pinigai nebūtų naudojami 
įvairiems kitiems projektams. Už 
parduotus Lietuvių namus turi būti 
perkami kiti.

Tad, mielasis Juozai, įvykių apra
šymai turi būti tokie, kokie įvykiai, 
veiksmai vyko!

S.Kasparas

Estų grafikės Maret Olvet eks
librisas, skirtas M.K.Čiurlioniui.

konkurso žiuri nare Aleksandra Juo- 
zapėnaitė- Eesmaa, kuri paskambino 
15 M.K.Čiurlionio preliudų.

Kert Soans

******
Mintys ir akys krypsta į Lietuvą, 

kur lapkričio 22-25 d. vyko IX Pa
saulio lietuvių mokslo, meno ir kū
rybos simpoziumas. Taip pat manau, 
kam būti-nebūti, ’’Europos lietuvis“ 
neturi pražūti.

Rasa Unt

Sportas

R.Lupelkls - geriausias 
metų sportininkas

Rugsėjo 30 d. 27 metų klaipė
dietis Remigijus Lupeikis per Ko
lumbijoje vykusį pasaulio dviračių 
sporto čempionatą treko varžybose 
iškovojo sidabro medalį. Lietuvos 
dviratininkų komanda šiame čem
pionate iškovojo net 20 kelialapių į 
Atlantos Žaidynes. Sportininkų nuo
pelnai aukštai įvertinti: R.Lupeikį 
bei trenerius N.Dumbauską ir V.Ko- 
novaiovą Lietuvos Respublikos Pre
zidentas Algirdas Brazauskas apdo
vanojo Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino III laipsnio or
dinais, o bronzos medalininkė Edita 
Pučinskaitė buvo apdovanota Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio Ge
dimino IV laipsnio ordinu. Taip pat 
Lietuvos tautinio olimpinio komite
to vykdomasis komitetas nutarė 
1995 m. geriausiuoju Lietuvos spor
tininku paskelbti Remigijų Lupeikį.

Rezultatyviausios Sabo 
rungtynės

NBA čempionate ketvirtąją per
galę iškovojo Portlendo 'Trail Bla
zers“ prieš Los Angeles ’’Clippers“, 
o A.Saboniui, rungtyniaujančiam 
vienuoliktuoju numeriu, šios rung
tynės čempionate buvo rezultaty
viausios - jis pelnė 20 taškų.

Sezonas baigtas 
pralaimėjimu

Italijoje sužaistos Europos čem
pionato IV atrankos grupės rung
tynės Italija-Lietuva. Jos baigėsi 
italų pergale 4:0 (0:0). Italų atakos 
nesiliovė visą pirmąjį kėlinį, tačiau 
jiems nepavyko pelnyti įvarčių - 
Gintaras Staučė itin sėkmingai gynė 
vartus. Puikiu žaidimu jam nenu
sileido ir A.Tereškinas bei R.Vai- 
noras. Nustebino V.Ivanausko, pel
niusio geltoną kortelę, žaidimas, 
nekėlęs jokios grėsmės italams.

Vienintelę tikrą progą 44 žaidi
mo minutę turėjo D.Maciulevičius - 
gavęs kamuolį iš A.Skarbaliaus jis 
atsidūrė vienas prieš A.Perucį, ta
čiau pritrūko kelių centimetrų, kad 
galva pataikytų į kamuolį. Italų 
įvarčiai pasipylė 53 minutę. Tad 
sezoną Lietuvos rinktinė baigė 
stambiu pralaimėjimu. Beje, jis ir 
nebuvo pradėtas labai sėkmingai - 
tuomet pralaimėta Lenkijai 1:4.

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD 
Barypina bilietus keli o nė ms Lėktuvais,, laivais, 

užsako viešbučius.

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 smulkesnė& informaciios kreiptis;
Gunnel Travel Service LTD 

45 Woodthorpe Road 
HADLEIGH, Suffolk, IP7 5JB 

Tel 01473 828855 
Fax 01473 828866

Bet tądien Pistolos mieste žaidę 
Lietuvos jauniai nudžiugino Šalies 
futbolo gerbėjus. Europos jaunimo 
čempionato ir olimpinio turnyro at
rankos rungtynės Italija-Lietuva bai
gėsi rezultatu 0:0.

Pakvietimas Į Atlantą
Lapkričio 16-19 d. Valjadolido 

mieste, Ispanijoje, vyko aklųjų ir 
silpnaregių V Europos vyrų, I mote
rų ir I komandų dziudo Čempionatas. 
Jame dalyvavo dziudistai iš Ispani
jos, Prancūzijos, Didžiosios Brita
nijos, Rusijos, Airijos, Lietuvos, Vo
kietijos, Austrijos ir Italijos. Mūsų 
šaliai atstovavo trys sportininkai. 
J.Stoškus svorio kategorijoje 78 kg 
buvo penktas, AJakutis ir V.Ra
džiūnas pralaimėjo abi kovas.

Nors lietuviams pirmųjų vietų 
iškovoti nepavyko, Lietuvos sporti
ninkai buvo kvalifikuoti Atlantos 
Parolimpinėms žaidynėms. Atlantos 
Parolimpinių žaidynių organizacinio 
komiteto narys S.Alfabetas tvirtino, 
jog lietuviai privalo atvykti į Atlan
tą, o žaidynių organizatoriai sudarys 
visas sąlygas, kad sportininkams bū
tų lengviau, rašo ’’Respublika“.

’’Baltijos žvaigždžių“ 
viešnagė JAV

Iš JAV grįžo ’’Baltijos žvaigž
džių" moterų krepšinio komanda. į 
rinktinės sudėtį, be 5 Rygos TTT ko
mandos žaidėjų, buvo įtrauktos ir 4 
Lietuvos sportininkės.

Amerikoje sužaistos 9 rungtynės, 
3 iš jų ’’Baltijos žvaigždės" laimėjo.

Skambus komandos pavadini
mas buvo parinktas rengiantis išvy
kai - taip JAV į sporto sales privi- 
liojama daugiau žiūrovų. Tačiau tik
rų žvaigždžių komandoje nebuvo 
tiek, kiek tikėtasi, rašo ’’Respubli
ka“. Tuo pat meni JAV viešėjo dvi 
pajėgiausios Lietuvos moterų ko
mandos Kauno ’’Laisvė“ ir Vilniaus 
’’Viktorija“.

M.Babičius žals 
’’Sakaluose“

Serbas Milošas Babičius, kurio 
paslaugų atsisakė Kauno ’’Žalgiris”, 
sužibėjo Vilniaus ’’Sakaluose“. Per 
debiutines rungtynes su Panevėžio 
"Lietkabeliu“ M.Babičius baudas 
pataikė tik 20 proc., tačiau per 13 
min. jis surinko 13 taškų, o jo nau
dingumo koeficientas per šias rung
tynes - geriausias per visą turą.
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Kafledlnimnain ireimgnimnan S®dlylb)®j©
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 perriakvojimo 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 Birutė Dobrovolskiai (vedėjai)

HEADLEY PARK LITHUANIAN COUNTRY CLUB, PICKETTS HILL, NR. BORDON, 
HAMPSHIRE GU35 8TE, tel. 01420 472810
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LONDONE
BRITŲ-LIETUVIŲ 

PAGALBOS FONDAS 
VAIKAMS LIETUVOJE
Per savaitę fondas gavo šias 

aukas:
200 svarų - Kazio ir Marijos 

Drungilų šeima Londone. Jų šeima 
jau anksčiau panašiomis aukomis 
prisidėjo prie Lietuvos vaikų rėmi
mo. 50 svarų - Albertas Gudelis, 
Nottingham. 10 svarų - S.Paplaus
kas, Coventry, V.Krasauskas, Ponte
fract, atsiuntė siuntini su dovanomis 
persiųsti vaikų prieglaudai.

Už Šias aukas fondo vadovybė 
lieka nuoširdžiai dėkinga aukoto
jams.

Aukas siųsti šiuo adresu:
British-Lithuanian Relief Fund 
for Children in Lithuania.
21 The Oval, London E2 9DT.

PARAPIJOS KRONIKA
Su džiaugsmu tenka rašyti šias 

eilutes: Londono Švento Kazimiero 
parapija gausėja jaunais lietuvaičiais 
iš Lietuvos. Jaunieji lietuvaičiai 
pamaldų metu jau retkarčiais sudaro 
didesnę dalį maldininkų.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
LSS Europos rajono vadijos po

sėdis įvyks š.m. gruodžio 16 d. 3 vai. 
p.p. Lietuvių sodyboje, Headley 
Parke. Kviečiu visus vadovus posė
dyje dalyvauti.

V.s. J Alkis
Rajono vadas

BRADFORDE
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Š.m. gruodžio mėn. 3 d., sekma

dienį, po pamaldų 15.00 vai., DBLS 
skyrius ir ’’Vyties“ klubas klubo 
patalpose rengia Lietuvos kariuome
nės šventės minėjimą. Paskaitą 
skaitys p. H.Vaineikis. Meninę dalį 
atliks p. V.Gasperienės dainininkės 
iš Nottinghamo. Veiks loterija.

Po minėjimo bus šaltas bufetas su 
sumuštiniais ir kava. Norintiems

PAMALDOS
Bradforde - gruodžio 3 d., 12.30 

vai.
Eccles - gruodžio 10 d., 12.15 

vai.

stipresnio - baras sekmadieniais vei
kia be pertraukų nuo 11.00 vai. iki 
23.00 vai.
1 Maloniai prašome gausiai daly
vauti Lietuvos karių pagerbime.

Rengėjai

MANČESTERYJE
RENGINIAI

Pirmą Kalėdų dieną Mančesterio 
lietuvių klubas bus atidarytas iki 3 
vai. p.p. Kitą dieną veiks ilgiau.

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Naujųjų metų išvakarėse LKV 
S-gos ’’Ramovės“ Mančesterio sky
rius ir lietuvių klubas rengia Naujųjų 
metų sutikimą. Pradžiai galite atsi
nešti savo maisto. Vėliau jo duos 
rengėjai. Visi kviečiami dalyvauti.

Rengėjai

AfA Albertas Vigelskas
Šiais metais Mančesteryje ir 

apylinkėje netekome aštunto tautie
čio. Lapkričio 2 d. savo namuose, 
kur ilgą laiką gydėsi, nuo smegenų 
vėžio mirė A.Vigelskas, pradėjęs 
eiti 79-uosius metus.

Albertas gimė 1917 m. spalio 1 
d. Sankt Peterburge. Vėliau gyveno 
Giraičių kaime, Simno valsčiuje, 
Alytaus apskrityje, ūkininko šeimo
je. Pradžios mokyklą lankė Simne. 
1940 m. užėjus rusams už tautines 
pažiūras buvo kalinamas Kaune, 
Mickevičiaus gatvėje. 1941 m., vo
kiečių kariuomenei įžengus į Lietu
vą, išsilaisvino. Įstojo į gen. P.Ple- 
chavičiaus kariuomenę. Bet, susi
kovus su lenkų partizanais, kai žuvo 
41 mūsų karys, ji buvo apsupta vo
kiečių kariuomenės, kariai suimti ir 
išvežti į Oldenburgą. Ten juos ap
mokė, aprengė vokiečių priešlėktu
vinės gynybos uniformomis ir pa
skyrė saugoti aerodromų. Vėliau su 
kitais 13 karių A.Vigelskas buvo 
apmokytas sprogdinti tiltus. West- 
falijoje susprogdinus du tiltus, jis 
pateko į anglų belaisvę ir buvo nu
vežtas į Cedeiheimą. Po 11 mėnesių 
paleistas A.Vigelskas apsigyveno 
Grose Ezephe lageryje.

1947 m. jis atvyko į Angliją ir 
apsistojo Suttono pereinamoje sto
vykloje. Vėliau dirbo Dudley plyti-

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

Pakvietimas į Lietuvių namų 
bendrovės akcininkų suvažiavimą
Preambulė
Kadangi 1995 m. Lietuvių namų bendrovės (LNB) akcininkų su

važiavime direktorių valdybon (DV) išrinkti nauji direktoriai atrado, 
kad:

1. Pernai metų LNB DV nejvykdė Kensingtono savivaldybės nu
rodymų padaryti Lietuvių namus (Lithuanian House, 1-2 Ladbroke 
Gardens, London W11 2PT) saugiais juose gyventi ir tuo prasižengė 
įstatymams.

2. Savivaldybė perėmė j savo rankas visą LN pertvarkymo ir re- 
montavimo projektą, kurio kaštų maksimumui savivaldybė neuždėjo 
ribos.

3. Todėl dabartinė LNB DV stengėsi savivaldybės projektą at
gauti į savo rankas ir išvengti milžiniškų nuostolių.

4. DV, pasitarusi su advokatais, nerado kitų išeičių, išskyrus 
skelbti LN pardavimą.

5. Pardavus turimus namus, tikimasi, kad atliks lėšų kuklesniam 
centrui.

6. Lietuvių Sodyba pasilieka neliečiama.
PaKvjfilįrnas
LNB DV, norėdama smulkiau supažindinti LNB akcininkus su bu

vusios LNB DV veiksmų eiga, atvedusia LNB j kritišką padėtį, susi
dariusią dėl didelių išlaidų Kensingtono savivaldybei, advokatams, 
buhalteriams, o taip pat už DV paruoštus planus ir specifikacijas, ir 
jau daromas bei būsimas pardavimo/pirkimo išlaidas, ir kas už visa 
tai yra atsakingas ar atsakingi, šaukia Lietuvių namų bendrovės ak
cininkų suvažiavimą.
Suvažiavimas Įvyks šeštadienį, sausio 6 d. 1996 m., 13.00 vai. 
Lietuvių Židiny, 16 Hound Road, West Brldgford, Nottingham 
NG 2 6AH

Darbotvarkė
1. LNB DV pirmininko pranešimas apie esamą LNB ir LN padėtį. 

Diskusijos.
2. Gairės naujų Lietuvių namų įsigyjimui. Diskusijos.
3. Kiti reikalai.
4. Suvažiavimo uždarymas.

Lietuvių namų bendrovės direktorių valdybos vardu
E.šova, LNB sekretorius

KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Sausio 7 d., sekmadienį, 4 vai. 
p.p. Mančesterio lietuvių soc. 
klubo valdyba šaukia metinį narių 
susirinkimą, kuriame valdyba bei 
revizijos komisija padarys prane
šimus, bus nagrinėjami klubo rei
kalai ir renkama valdyba 1996- 
tiems metams.

Kvorumui nesusirinkus minėtą 

nėję. 1950 m. A.Vigelskas atvyko į 
Eccles. Dirbo Armitage audykloje, 
Ward&Goldstone plastiko įmonėje, 
Gardnerio motorų fabrike. Jis vedė 
italę ir susilaukė dviejų sūnų. Vė
liau įsigijo namą ir gražiai gyveno.

Nuo pat pradžių A.Vigelskas įsi
jungė į lietuvišką organizacinę 
veiklą. Priklausė ramovėnams ir bu
vo 4 metus ramovės iždininku, lie
tuvių klubo nariu, pravesdavo klubo 
susirinkimus. Velionis, gyvas būda
mas, priklausė socialdemokratams, 
Mančesterio katalikų bendrijai, bu
vojęs valdyboje. Jis skaitė lietuviš
ką spaudą, rėmė lietuviškus reika
lus aukomis. Albertas visuomet bu
vo linksmo būdo, draugiškas ir vai
šingas. Ne kartą buvo nuvykęs į 
Lietuvą, aplankė gimines, du bro
lius. Liko nuliūdusi šeima ir gimi
nės Lietuvoje.

A.Vigelskas buvo palaidotas 
lapkričio 9 d. Peel Green kapinėse, 
Eccles, M/C. Pomirtines apeigas ŠL 
Mary's bažnyčioje ir kapinėse atli
ko kan. Vai. Kamaitis. Laidotuvėse 
dalyvavo apie 100 žmonių, kurie 
sunešė daug vainikų ir gėlių. Po lai
dotuvių šeima lietuvių klube pa
ruošė arbatėlę, šeimininkė buvo 
B. Kupstienė.

Ilsėkis, Albertai, ramybėje.
Mančesterio lietuviai 

valandą, susirinkimas bus atidėtas 
vieną valandą, o po to pravestas, ne
atsižvelgiant į susirinkusių narių 
skaičių.

Narius prašome būtinai daly
vauti.

Klubo valdyba
******

Į A.Vigelsko laidotuves vyko 
klubo užvaizdą H.Pargauskas ir klu
bo gyventojas J.Šablevičius. H.Par
gauskas vairavo mašiną, į kurią atsi
trenkė kita mašina, vairuojama mo
ters. Jis jos atvažiuojančios nepaste
bėjo, nes gatvėje matomumą užsto
jo stovėjusi aukšta mašina. Visi trys 
atsidūrė ligoninėje. H.Pargauskui 
smarkiai sumušė dešinę koją ir įs
kėlė sąnario kaulą. J.Šablevičiui su
laužė keturis šonkaulius ir smarkiai 
sumušė dešinį petį. Moteris po kurio 
laiko paleista, o abu lietuviai liko li
goninėje. Jų gyvybei pavojaus nėra.

A.P-kis

PRIVATI 
LEIDYKLA 
VILNIUJE

Priima užsakymus grei
tai ir pigiai išleisti autorių 
knygas.

Rašyti:

VLD leidykla, 
A.Strazdelio 1, 
2600 Vilnius, 
LITHUANIA

PASAULYJE
Reikalavimas suvaržyti 

pornografiją
Čekijos katalikių moterų sąjun

ga pareikalavo, kad būtų suvaržyta 
šalies sostinėje Prahoje šiuo metu 
smarkiai plintanti pornografija. 
Moterų sąjunga kreipėsi į miesto 
merą, ragindama, kad būtų griežtai 
prižiūrimas pornografinės spaudos 
platinimas ir pornografinių video
juostų pardavinėjimas bei skolini
mas. ’’Šiuo metu, - sakoma Čekijos 
katalikių moterų laiške Prahos 
miesto valdžiai, - norint susirasti 
norimą laikraštį, beveik kiekviena
me spaudos kioske reikia prasikasti 
pro kalnus pornografinių leidinių. 
Tokie leidiniai tvirkina vaikus ir 
kenkia jų lytinei brandai. Be to, tai 
yra akivaizdus pažeidimas įstaty
mų, reglamentuojančių pornografi
nių leidinių platinimą. Nors įsta
tymas draudžia, tačiau praktiškai 
niekas neatsisako skolinti arba par
duoti pornografines juostas vai
kams bei paaugliams“.

Įkurtas R.Reagano 
institutas

Jungtinėse Valstijose įkurtas va
dinamasis R.Reagano institutas ko
vai su Alzheimerio liga. Liga yra va
dinamosios senatvinės silpnaprotys
tės rūšis, kai nepagydomai pažei
džiamos smegenys ir visa centrinė 
nervų sistema. Alzheimerio liga ser
gantis žmogus pamažu praranda at
mintį, pažinimo ir sprendimo su
gebėjimus; galiausiai net sutrinka 
kūno motorinė koordinacija.

Šiuo metu JAV Alzheimerio liga 
serga beveik 4 mln. žmonių, iš kurių 
kas dešimtas dar nėra sulaukęs 50 
metų amžiaus. Šia liga serga ir bu
vęs prezidentas Ronaldas Reaganas, 
dėl to, žmonos Nancy iniciatyva, 
naujasis institutas pavadintas buvu
sio prezidento vardu.

Viltis sustabdyti AIDS
Pasaulinės sveikatos organizaci

jos kovos su AIDS liga programos 
direktorius Peteris Piotas pareiškė 
spaudai, jog maždaug po dešimties 
metų medicina jau bus pajėgi visiš
kai sustabdyti AIDS ligos eigą. Kol 
kas nėra jokių priemonių, galinčių 
sėkmingai kovoti su žmogaus imu
nodeficito virusu, taip pat vilties pa
gydyti sergančiuosius AIDS liga. 
Tačiau ligos sustabdymas teoriškai 
jau beveik įmanomas, o po maždaug 
dešimties metų, atitinkamai patobu
linus turimas farmakologines prie
mones ir sumažinus jų kainą, bus 
galima ir praktiškai sustabdyti AIDS 
progresavimą.

AIDS virusu užsikrėtusių žmonių 
pasaulyje šiuo metu yra 20 milijonų 
ir jų skaičius kas dieną padidėja 6 
tūkstančiais.

Konferencija už taiką
Serbijos sostinėje Belgrade lap

kričio 27-29 d. vyks tarptautinė eku
meninė konferencija už taiką Balka
nuose. Ją rengė daugumą Europos 
krikščioniškų konfesijų vienijanti 
Europos Bažnyčių konferencija.

Pirmiausia kalbėta apie krikščio
nių susitaikymą, apie krikščionišką 
artimo meilę kaip susitaikymo im
peratyvą, tačiau konferencijos pa
sekmės negalės likti tik religinėje 
sferoje. Jos, be jokios abejonės, turės 
įtakos ir socialinio bei politinio 
Balkanų tautų gyvenimo ligai.

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 egz. Užs. Nr. 3879. Spausdino akcinė bendrovė "Spauda“, Laisvės pr. 60, Vilnius.
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