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Lietuvos baletas atšventė 70-metį Rusijos pavojus: 
mistika ir realybė

Niekada nepasensiantys šokėjai sostinės Operos ir baleto teatre.
Algimanto Žižiūno nuotr.

Jau keletą mėnesių Lietuvos 
įmonių lūpos ir spaudos puslapiai 
sklidini kalbų ir raštų apie baletą. 
Minimos baleto veteranų ir jaunų ta- 
ientingų šokėjų pavardės, svarbios 
lietuvių teatrinei kultūrai datos, 
premjeros. Vyksta atsiminimų vaka- 
ni, televizijos ekranai atgaivino Sau
siausius mūsų baleto meistrų šuolius 
r sukinius, atskiras baletų scenas.

Dešinieji sudarys Seimo daugumą

Lietuvoje jau pakvipo Seimo 
Įtikimais. Steigiasi naujos partijos, 
ujudo senosios, reikšdamos nepa- 
itenkinimą Vyriausybe. Vyksta susi- 
ildmai su rinkėjais. Aktyvesnės tapo 
asmenybės. Apie tai ir kalbamės su 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konser- 
Kttorių) valdybos pirmininku Gedi
minu Vagnoriumi

— Lietuvoje renkami parašai dėl 
trofesoriaus Kazimiero Antanavi- 
Haus vadovaujamos grupės ren
giamo vadinamojo referendumo, 
bariam siūlomi gan populistiniai 
liausimai. Koks konservatorių 
požiūris į šį referendumą?
- Skirtingai puo ekonominio re

ferendumo, kuris buvo rengiamas 
praėjusių metų vasarą, šis referendu
mas yra akivaizdžiai propagandinis, 
luo nesiūloma keisti nei korum- 
puotos valdžios, nei jos politikos. 
Tokiam referendumui mes neprita- 
iame. Vienintelis referendumas ki- 
ais metais galėtų būti tik dėl paanks
tintų Seimo rinkimų. Tai būtų logiš
ka. Išrenkame naują Seimą, sudaro
me naują Vyriausybę ne rudenį, o 
pavasarį arba vasarą, kad naujoji 
valdžia galėtų pasiruošti šildymo šė
tonui. Tam reikia maždaug keturių 
mėnesių. Tačiau jei tokie klausimai 
skeliami, referendumas beprasmis.
- Bet žmonės pritaria kai ka

boms to referendumo nuostatoms: 
Pavyzdžiui, balsavimui už asmeny
bes, o ne iv, partijų sąrašus, Seimo 
torių skaičiaus sumažinimui...
- Mes irgi pritariame. Seimo, 

taip ir savivaldybių, rinkimuose 

Tai nenuostabu: Lietuvos baletas 
švenčia savo 70-ąjį gimtadienį.

Per tą laiką buvo pastatyti kone 
visi pasauliui žinomi baleto klasikos
kūriniai, kone 40 lietuvių kompozi
torių visą laiką kūrė nacionalinius 
baleto kūrinius, išsiauginti savi ta
lentingi baletmeisteriai, kelios šokė
jų kartos rašė turtingą baleto istoriją, 
Lietuvos baleto artistus ir spektak

kandidatai turėtų būti renkami ne pa
gal partinius sąrašus. Turėtume rink
ti asmenybes. Tačiau šito nepakanka 
referendumui. Propagandiškais atro
do ir siūlymai, kad būtų iš esmės 
atsisakyta fizinių asmenų mokesčio, 
iš kurio šiandien valstybės biudžetas 
gauna 40 proc. įplaukų. Aš įsivaiz
duoju, kad mokytojas arba gydyto
jas gali pritarti toms nuostatoms, 
nors, jei taip ir būtų padaryta, pir
miausia nukentėtų kaip tik jie, nes 
nebūtų iš ko finansuoti švietimo bei 
gydymo. Yra ten keletas populisti
nių, būdingų profesoriui Kazimierui 
Antanavičiui ir kitiems populistams, 
teiginių, kurie gali įpratinti rinkėjus 
prie svarbiausio klausimo - Valsty
bės tribunolo. Šis tribunolas labiau
siai ir neramina. Ne tiktai teisinin
kus, bet ir daugumą politikų ir, ti
kiuosi, didesnę dalį inteligentijos. 
Matant, kas veržiasi į politikos areną 
su šituo referendumu, kokie abejoti
nos reputacijos kai kurie asmenys, 
jau dirbę vienoje ar .kitoje Vyriausy
bėje ir už nesąžiningą veiklą atleisti, 
matant, jog už šitų ’’iškabų“ realiai 
gali stovėti blogos reputacijos finan
sinės grupuotės, kyla pavojus, jog 
toks tribunolas paprasčiausiai gali 
tapti ekonominių nusikaltimų slėpi
mo organu. Bent kiek turintis sveiko 
proto politikas suvokia, kad būtina 
paskelbti karą su nusikalstamumui, 
kad reikia įveikti nusikalstamas gru
puotes, tačiau tam reikia suformuoti 
norinčią kovoti su jomis vykdomąją 
valdžią ir Seimo daugumą. Be val
džios nusistatymo, nei tribunolas, 

lius matė ir dabar stebi kone visų že
mynų žiūrovai, vis daugiau mūsų 
baleto artistų skina prestižinių tarp
tautinių konkursų laurus. Platūs ir 
kūrybingi šalies baleto ryšiai su ge
riausiais užsienio baleto meistrais 
bei kolektyvais.

Tai paliudijo ir gruodžio 3 d. Lie
tuvos Operos ir baleto teatre vykęs 
iškilmingas koncertas, skirtas nacio
nalinio baleto 70-mečiui.

Teatras buvo pilnutėlis: nebuvo 
laisvų vietų nei parteryje, nei ložėse, 
nei balkonuose. Vakare apsilankė 
Respublikos Prezidentas A.Brazaus- 
kas, ministras pirmininkas A.Šleže- 
vičius, ministrai, kiti aukšti vals
tybės pareigūnai.

Garbingą vietą tarp žiūrovų už
ėmė ir vienintelė gyva pirmųjų ba
leto spektaklių dalyvė J.Jovaišaitė- 
Olekienė, vasarą atšventusi savo 
92-jį gimtadienį. Salėje buvo ir kiti 
veteranai, paaukoję baletui visą 
gyvenimą.

Pirmoji koncerto dalis priminė 
mūsų baleto veteranų meistriškumą. 
Baleto gerbėjai ir melomanai vėl 
pamatė kino ir telekamerų įam
žintus savo senus numylėtinius: 
T.Sventickaitę ir H.Kunavičių, 
G.Sabaliauskaitę ir H.Banį, L.Aške- 
lovičiūtę ir V.Brazdylį, kurie šoko 
duetus ir scenas iš lietuviškų baletų

Nukelta j 5 psl.

Gediminas Vagnorius.

nei Aukščiausias Teismas, nei vie
nas arba kitas pareigūnas, neturėda
mas gero politinio užnugario, net ne
bandys kovoti su nusikalstamumu. 
Kas šiandien, sakysim, trukdo Sau
gumo departamentui paskelbti rim
tesnį karą nusikalstamoms grupuo
tėms?! Arba kas trukdo Vidaus rei
kalų ministerijai taikyti prevencinio 
sulaikymo įstatymą mafijos bosams? 
Tačiau kova su nusikalstamumu yra 
tik imituojama. Dar daugiau: Saugu
mo departamento direktorius JJur- 
gelis, atsakydamas į Seimo narių 
klausimus, pareiškė, jog pirmiausia 
reikėtų išsiaiškinti, kur, pavyzdžiui, 
įstringa Saugumo departamento

Nukelta j 3 psl.

Šiomis dienomis ’’Atgimimo“ 
savaitraštis perspausdino grėsmin
gąjį Rusijos gynybinių tyrimų insti
tuto (INOBIS) dokumentą, apie kurį 
tiek daug visko girdėjome, tačiau 
paties nebuvome matę. Dokumento 
pavadinimas kupinas išankstinio nu
sistatymo ir priešiškumo visam iš
oriniam pasauliui: “Koncepcinės 
priešinimosi pagrindinėms išori
nėms Rusijos Federacijos nacionali
nio saugumo grėsmėms strategijos 
nuostatos“.

Tekstas primena šaltą nesenų 
laikų Maskvos logiką, kai aplink te
buvo vieni priešai, kai jos interesai 
buvo aukščiau civilizacijos. Nors jis 
skirtas ateities strategijai, tačiau tai 
yra vakarykštės dienos dokumentas. 
Galbūt todėl tikrieji jo autoriai šian
dien neskelbia savo pavardžių, o jį 
sukūręs institutas niekam nežino
mas. Bet tai nėra mistika Tai, kas

Leidėjai perspėjo apie 
grėsmę demokratijai

Gruodis prasidėjo Laisvojo žo
džio fondo (LŽF) suvažiavimu. 
LŽF, kaip jau rašė ”EL”, neseniai 
apkaltino Prezidentą A.Brazauską, 
ministrą pirmininką A.ŠIeževičių 
ir kitus aukštus valstybės pareigū
nus, kad jie skatino susidoroti su 
spauda. Gruodžio 2 d. Vilniuje į 
LŽF suvažiavimą susirinkę beveik 
70 proc. šalies informacijos rinkos 
valdančių visuomenės informavi
mo priemonių (VIP) vadovai pri
ėmė komunikatą, pasirašytą per 40 
šalies spaudos, radijo ir televizijos 
vadovų.

Jie nurodo, kad šalyje “iškilo 
grėsmė visuomenės politinėms ir 
ekonominėms laisvėms, kartu ir 
demokratijai“. “Valdžia, užuot ryž
tingai reagavusi į grėsmingą situaci
ją, kaltę dėl netvarkos verčia VIP, 
kurios tik atspindi tai, kas vyksta 
Lietuvoje“, sakoma komunikate.

Prieš tai, lapkričio 31 d., premje
ras A.Šleževičius stebėjosi, kad nė 
vienas iš LŽF dienraščių nepaskelbė 
Vyriausybės lapkričio 27 d. nutari
mo dėl sprogstamųjų medžiagų lai
kymo, susijusio su "Lietuvos ryte“ 
įvykdytu teroro aktu.

VIP vadovai teigė, kad valdžia 
"mėgina supriešinti spaudą ir visuo
menę, ardo nepriklausomų VIP eko
nominius pagrindus, riboja žurna
listų teises gauti informaciją". "VIP 
pasilieka teisę visomis konstituci
nėmis priemonėmis kovoti dėl žo
džio laisvės, kitų pilietinių laisvių ir 
teisių“, gruodžio 2 d. pareiškė žur
nalistai.

Suvažiavime kalbėjęs Seimo pir
mininkas ČJuršėnas šį komunikatą 
pavadino ne tokiu aštriu kaip kiti 
LŽF pareiškimai. ČJuršėnas teigė 
palaikąs valdžios kritiką, bet paragi
no VIP vadovus išplatinti Europos 
Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 
priimtą rezoliuciją dėl žurnalistų 
etikos.

“Kviečiu priešintis bet kokiems 
spaudą varžantiems įstatymams“, - 

išdėstyta dokumente, jau esame 
girdėję iš kai kurių Rusijos šovinistų 
ir net aukšto rango pareigūnų. Kai 
kurie, paėmę valdžią į savo rankas, 
žada su niekuo nesiskaityti. Čia ir 
slypi šios koncepcijos pavojus. Jos 
autoriai laukia savo valandos. Juos 
remia senasis karo pramonės komp
leksas, senasis generalitetas, kurio 
atstovai dabar atkakliai veržiasi į 
Valstybės Dūmą. Savo kandidatūras 
gruodžio 17 d. rinkimuose iškėlė net 
123 aukšto rango kariškiai, tarp jų 
23 generolai. Jie balotiruojasi įvairių 
partijų sąrašuose, todėl rinkėjai, bal
suodami už civilius partijų lyderius, 
išsirinks į Dūmą ir generolus. Šitaip 
tikimasi pasiekti, kad kariuomenė, 
karo pramonė vėl taptų įtakingiausia 
politine jėga

Šiomis dienomis Rusijos užsienio

Nukelta į 2 psl.

sakė JAV leidžiamo mėnraščio 
"Akiračiai“ redaktorius prof. Z.Re- 
kašius. Jo nuomone, nesuprantama, 
kaip demokratinėje valstybėje gali 
egzistuoti tokia institucija kaip 
Spaudos kontrolės valdyba.

"Lietuvos aido" vyriausiasis re
daktorius S.Šaltenis teigė, kad Lietu
va - paradoksų kraštas, jame žmo
gus ne tik nesijaučia saugus, bet to
lydžio didėja ir grėsmė demokratijai 
bei laisvam žmogui.

"Respublikos“ vyriausiojo redak
toriaus pavaduotojo R.Staselio žo
džiais, šį susibūrimą išprovokavo 
pati valdžia. R.Staselio teigimu, val
džios požiūri i spaudą rodo ir gau
sybė premjero pareiškimų, jog dien
raščiai piktybiškai nemoka mokes
čių, jų vadovai užsiima kriminaline 
veikla, parsidavinėja korumpuotoms 
finansinėms struktūroms.

Pasak bendrovės "Lietuvos ry
tas“ direktoriaus V.Strimaičio, Vy
riausybė įvairiais būdais siekia pada
ryti spaudos verslą nuostolingu, kad 
po toji galėtų remti ir taip nutildyti 
laisvąjį žodį.

Konservatorių partijos valdybos 
pirmininkas G.Vagnorius apgailes
tavo, kad jam 1991-aisiais vadovau
jant Vyriausybei, buvo kilęs spau
dos protestas. ’Tuomet padarėm ne
mažai klaidų“, sakė ekspremjeras. 
Pasak G.Vagnoriaus, jei teigiama, 
jog šalį valdo stipriausieji, tai dabar 
Lietuvą valdo nusikaltėliai.

Suvažiavimo dalyviai pritarė, jog 
LŽF konsultacinės tarybos veikloje 
dalyvautų ir kitų šalies miestų leidi
nių, radijo ar televizijos stočių vado
vai. Nutarta, kad LŽF turėtų labiau 
remti kultūros ir švietimo leidinius, 
kurie šiandien išgyvena ekonominę 
krizę.

Apklausus LŽF suvažiavimo da
lyvius, sužinota, kad apie 60 iš 2000 
šalyje įregistruotų VIP, iš kurių tik
rai leidžiami 400, vadovų yra įsitiki
nę, kad LŽF reikalingas.

Ona Marija Miškinytė
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Rusijos pavojus: mistika ir realybė Keliais sakiniais

Andrejus Kozyrevas.
reikalų ministras A.Kozyrevas atvi
rai prisipažino, jog Rusija nežino, 
kaip elgsis su NATO. Pasak jo, yra 
trys keliai: vienas - bendradarbiavi
mo, kitas - konfrontacijos, trečias - 
aktyvaus priešinimosi bloko plėti
mui. Šitoks dejojimas - ne A.Kozy- 
revo filosofija. Tai šiandieninės Ru
sijos realybė, kurioje praeitis negali 
susitarti su ateitimi. Jeigu viršų pa
ims praeities imperinės ambicijos, 
Rusija žinos, kaip elgtis ir kur eiti.

Didžiausias Rusijos priešas vėl

Slaptas JAV ir Rusijos susitarimas?
Už bendradarbiavimą su Jung

tinėmis Amerikos Valstijomis tai
kos palaikymo operacijoje Bosni
joje JAV prezidentas B.Klintonas 
ir jo artimiausi bendradarbiai Rusi
jai slapta pažadėjo, kad Vidurio ir

sefwnhos ©hienos
iaitYirtina Baltiję? 
kraštu pastatuose

Taip pavadintas straipsnis "Lietuvos 
aide“ 12 01.

Tuomet, kai lietuvių spaudoje 
rašoma, kad užsienio reikalų minist
ras P.Gylys vėl ketina Maskvoje 
kalbėtis apie užimtus Lietuvos pa
siuntinybių pastatus Paryžiuje bei 
Romoje ir nežada šį reikalą sieti su 
balsavimu už Rusijos priėmimą į 
Europos Tarybą, Paryžiuje rusai 
stengiasi dar labiau įsikibti į Balti
jos valstybių nuosavybę.

Neseniai Latvijos pasiuntinybės 
pastate įkūrę Rusijos Federacijos 
misiją prie UNESCO, jie vėl paro
dė, kad ir toliau nepaiso tarptauti
nės teisės ir Prancūzijos nuosavy
bės įstatymų. Šis pastatas soviet
mečiu paryžiečiams buvo gerai ži
nomas kaip KGB centras, vėliau - 
sovietų konsulatas, kuriame ne vie
nas lietuvis, tais laikais lankydama
sis Paryžiuje, turėjo registruotis, su 
kuo susitikinėja. Dabar tame pa
čiame Latvijos pastate neseniai įsi
steigusi Rusijos atstovybė prie 
UNESCO įkurtuvių proga iškėlė 
didelę Rusijos vėliavą ir surengė 
priėmimą. Nė vienas Baltijos vals
tybių atstovas šiame priėmime ne
dalyvavo.

I tokius Rusijos veiksmus tuoj 
reagavo Latvijos ambasadorė Pran
cūzijai ir prie UNESCO Aina Na- 
gobads Abols. Ji išsiuntinėjo 185 
laiškus ir notas, informuodama 
Prancūzijos užsienio reikalų minis
teriją ir visų kraštų misijas apie 
Rusijos toliau tęsiamą nusižengimą 
visiems tarptautiniams įstatymams.

Netoliese esantis Lietuvos pa
siuntinybės pastatas nuo 1940 m. 
sovietų buvo naudojamas kaip rusų 

bus Jungtinės Valstijos, kurios ’’ne
įsileidžia Rusijos į pasaulines ginklų, 
kosminių, aviacinių ir branduolinių 
technologijų rinkas“. Rusija aktyviai 
priešinsis NATO plėtimui į Rytus, 
nes ’’šis blokas siekia izoliuoti Rusiją 
ir galutinai ją išstumti iš Europos“. 
Jeigu tai nepavyks, bus kuriamas 
Nepriklausomų valstybių sandrau
gos karinis blokas, išdėstant taktinį 
branduolinį ginklą Baltarusijos teri
torijoje, taip pat Kaliningrado ypa
tingajame rajone bei Baltijos laivyno 
kariniuose jūrų laivuose. Vienintelis 
įmanomas kelias - branduolinis 
NATO tramdymas, sakoma, doku
mente.

Rusijai būtų priimtinas Baltijos 
šalių neutralumas, kaip ir Suomijos 
- šaltojo karo metais. Tačiau jeigu 
NATO jas priims, Rusijos kariuo
menė turi būti įvesta į Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos teritorijas. Galima ir 
kitaip susigrąžinti Baltijos kraštus. 
Čia gyvenantys rusai ’’turi teisę su
kurti savas lygiagrečias valdžios ir 
jėgos struktūras“. Jeigu prieš jas bu
tų pavartotas smurtas, jos ’’turi teisę 
prašyti ginkluotos paramos iš Rusi
jos“. Lietuva nepripažįsta Moloto
vo-Ribentropo pakto, vadinasi, Ru

Rytų Europos šalių priėmimas į 
NATO bus atidėtas neribotam lai
kui, teigia žinomas Amerikos užsie
nio politikos ekspertas P.V.Rod- 
manas.

’’Administracija supranta, kad 

studentų ambasados. 1994 m. balan
džio pradžioje prie Lietuvos buvu
sios ambasados durų atsirado lentelė 
su užrašu ’’Ambassade de Federa
tion de Russie Section Agro-alimen- 
taire“ (Rusijos Federacijos ambasa
dos Žemės ūkio ir maisto skyrius). 
Iki tol ant šio pastato nebuvo jokių 
užrašų apie jo paskirtį. Tuo metu 
Lietuvos ambasadorius O.Balakaus- 
kas pradėjo labai plačią informacinę 
akciją apie Rusijos pasikeitusią lai
kyseną ir delsimą Lietuvai grąžinti 
jos nuosavybę. Tada buvęs užsienio 
reikalų ministras A.Juppe (dabar - 
Prancūzijos ministras pirmininkas), 
atsakydamas į ambasadoriaus O.Ba- 
lakausko notą, pranešė, kad minis
terija parašiusi Rusijos vadovams 
laišką, išreikšdama susirūpinimą dėl 
Rusijos negatyvios iniciatyvos pasi
savinti Lietuvos pastatą.

Prancūzijos užsienio reikalų mi
nisterijos aukšti pareigūnai ne kartą 
yra privačiai išreiškę nuomonę, kad 
Baltijos valstybių vyriausybės, o 
ypač Lietuvos, nepakankamai akty
viai rūpinasi atgauti nuosavybę.

Vienintelė išeiyė, 
atsiliepusi į premjero 

kreipi m s,j
Apie ją pasakojama "Verslo žiniose“ 
11 30.

1995 m. rugsėjį pardavusi auto
mobilį ’’Chevrolet“ į Lietuvą atvyko 
Larisa Lirgameris, iš Tauragės kilu
sio lietuvio ir Amerikos indėnės 
dukra.

’’Pirmą kartą Lietuvoje apsilan
kiau pernai su Čikagos ansambliu 
’’Klumpė“ per Dainų šventę. Iškart 
įsimylėjau šį kraštą“, - angliškai, 
įterpdama lietuviškų žodžių, pasako
ja 28-erių metų mergina.

Premjero A.Šleževičiaus 1995 m. 
birželio kreipimasis į išeivijos jau

sija ir Baltarusija gali susigrąžinti 
Klaipėdą bei Vilniaus kraštą.

Štai, pasirodo, kaip viskas papras
ta ir aišku. Tereikia tik šios koncep
cijos šeimininkams įsitvirtinti val
džioje. Nors kai kurie dabartiniai 
Rusijos ministrai sako, kad tam ne
pritaria, jų žodžiai gali būti labai lai
kini ir netikri. Juk jie tokių koncep
cijų nepasmerkia, o kai kada ir paci
tuoja jas. Štai kodėl visa tai negali 
nekelti susirūpinimo ne tik mums.

Gruodžio 1 d. 42 JAV Kongreso 
nariai nusiuntė laišką prezidentui 
B.Klintonui, ragindami jį paskelbti 
priešišką nusistatymą Rusijos kari
nės doktrinos projektui. Laišką pasi
rašė respublikonų ir demokratų par
tijų atstovai, tarp jų tokie žinomi 
amerikiečių politikai, kaip Bendža- 
minas Gilmanas, Ričardas Durbinas, 
Bilas Jangas, Barnis Frenkas ir kiti. 
Laiške sakoma: ’’Mes įsitikinę, kad 
šiam karinės doktrinos projektui tu
rėtų stipriai prieštarauti JAV ir jį ne
dviprasmiškai atmesti Rusijos vy
riausybė. Šis projektas gresia Pabal
tijo demokratinių šalių nepriklauso
mybei. Jis reiškia atsisakymą gerbti 
Pabaltijo, Rytų ir Vidurio Europos 
valstybių suverenumą ir juo pakerta

Rusija ketina būti konstruktyvi 
partnerė kuriant naują saugumo 
sistemą Europoje, todėl ji mano, 
jog nėra reikalo skubiai plėsti 
NATO“, - pareiškė P.V.Rodma- 
nas, kuris užėmė aukštas pareigas 
prezidentų R.Niksono, Dž.Fordo, 
R.Reigano ir Dž.Bušo adminis
tracijose.

nimą, kviečiantis ’’savo žiniomis ir 
triūsu padėti tėvų žemei“, lėmė Lari- 
sos apsisprendimą į Lietuvą atvykti 
ilgesniam laikui. Ji tik nežinojo, kad 
buvo vienintelė, atsiliepusi į kreipi
mąsi. Diplomuotą anglų kalbos spe
cialistę pasitiko gausus būrys gimi
naičių. Larisai ranką spaudė A.Šle- 
ževičius, tačiau niekas nežinojo, ką 
pasiūlyti viešniai.

Larisa atsisakė darbo Vyriausy
bėje, nes nekalba lietuviškai, ir pra
dėjo ieškoti užsiėmimo per darbo 
biržą. ”Už paslaugą birža iš manęs 
paprašė 250 Lt, bet aš nesirengiau 
mokėti“, - sako Larisa. Vyriausybės 
spaudos biuro vadovas V.Kavaliaus- 
kas įtikino darbo biržą, kad ši ne- 
plėštų iš Larisos pinigų, ir jai buvo 
surastas darbas - anglų kalbos pa
mokos 7 mokiniams du kartus per 
savaitę. Nuo 1996 m. sausio ji pra
dės dirbti JAV anglų kalbos mokyk
loje, kur dėstys kalbą šešioms įvai
raus amžiaus grupėms.

Larisa pasakoja: ’’Jei nesusirasiu 
jaunikio (juokiasi), Lietuvoje viešė
siu dar metus. Svajoju su kauniete 
teta traukiniu nukeliauti į Sibirą“. 
Grįžusi į JAV ji parašys knygą apie 
Lietuvą, nes Amerikos lietuvių ži
nios apie tėvynę yra paviršutiniškos.

”Aš nesu tipiška amerikietė, nes 
man nepatinka amerikiečių demons
tratyvus atlapaširdiškumas. Lietu
viai — inteligentiškiausia tauta, kokią 
teko pažinti, o vyrai labai manda
gūs“, - samprotauja Larisa. Ji prisi
mena, kaip 10 min. teko stumdytis 
tarpduryje su paslaugiu lietuvaičiu, 
kuris nenorėjo eiti pirmas pro Lari
sos atvertas duris.

Ji įsikūrė bute, kur gyvena dar du 
vaikinai. Mėgsta ramią muziką: Bo
bą Dilaną, ’Pink Floyd“. Žaidžia bi
liardą ir sako, kad aplošia visus 
čionykščius vaikinus, nors įsitikinu
si, jog gimtinėje buvo vidutinioke. 
Daug vaikšto pėsčiomis. Ją ypač ža
vi Vilniaus panorama nuo Kryžių 
kalno.

mos pastangos sukurti naujus taikin
gus santykius tarp JAV ir Rusijos“.

Kongresmenai nurodo, kad Ame
rikos politika Rytų ir Vidurio Euro
pos atžvilgiu turėtų būti grįsta dviem 
siekiais. Pirma: paremti naujųjų 
Pabaltijo, Rytų ir Vidurio Europos 
demokratijų saugumą. Antra: sukur
ti pasitikėjimo atmosferą tarp JAV ir 
Rusijos.

Sunku pasakyti, kaip į kongres
menų laišką sureaguos prezidentas 
B.Klintonas. Galbūt solidarizuosis 
su BJelcinu, kuris irgi Šiuo klausi
mu nieko nesako.

Lietuva savo nuomonę jau pasa
kė. Gruodžio 6 d. ministras P.Gylys 
išsiuntė laišką JAV atstovų rūmų na
riui R.Durbinui, kuris parengė 42-ie- 
jų Kongreso narių pasirašytus laiš
kus JAV prezidentui B. Klintonui ir 
jo patarėjui saugumo klausimais 
A.Leikui. Dokumente Lietuvos mi
nistras Vyriausybės vardu reiškia 
padėką ir palaiko kongresmenų laiš
ko nuostatas. P.Gylys nurodo, kad 
’’Rusijos karinės doktrinos projektas 
kelia pavojų ne tik Baltijos valstybių 
nepriklausomybei, bet ir visos 
Europos stabilumui”.

Antanas Šimkūnas

Apie slaptą B.Klintono susi
tarimą P.V.Rodmanas sako suži
nojęs iš aukštų Rusijos valdžios at
stovų.

Rusijos atstovai mano, kad jeigu 
B.Klintonas 1996 m. bus perrinktas, 
tai per jo antrąją kadenciją NATO 
nebus plečiama.

PAP-ELTA

Juodoji darbo rinka; 
skurdas, degtinė ir jokių 

garantijų
Apie ją rašoma "Lietuvos ryto“ 
priede "Sostinė“ 12 06.

Lazdynuose, Šiaurės miestelyje 
ir Totorių gatvėje yra trys nelega
lios Vilniaus darbo biržos. Čia ren
kasi tie, kuriuos pasaulyje vadina 
juodąja darbo rinka.

Prie laukiančiųjų išgėrusių vyrų 
retsykiais automobiliu privažiuoja 
darbdavys ir pasiūlo sunkų fizinį 
darbą statybose, pakrovimo ir iš
krovimo darbus, kasti tranšėjas ar 
duobes. Beje, susitarti dėl kainos 
pavyksta visuomet, nes didžiausias 
dienos uždarbis - apie 20 litų.

”Tai yra juodoji darbo rinka, nes 
darbdaviai nemoka mokesčių ’’Sod
rai“ ir samdomam darbuotojui ne
suteikia jokių garantijų. Į mus jau 
kreipėsi keletas Lazdynuose pa
samdytų padienių darbininkų, ku
riems darbdavys atsisakė mokėti už 
darbe gautas traumas“, - apie nele
galią darbo biržą Lazdynuose kal
bėjo laikinai einantis Vilniaus dar
bo biržos direktoriaus pavaduotojo 
pareigas J.Kankevičius. ’’Vokieti
joje yra padalinys, tikrinantis juo
dąją darbo rinką ir galintis bausti 
darbdavius, kurie naudojasi pigia ir 
neapdrausta darbo jėga. Lietuvoje 
kol kas taip nėra“, - sakė J.Kanke
vičius.

Vilniaus darbo biržoje šiuo me
tu yra įregistruoti 20 675 ieškantys 
darbo žmonės, o iš viso šiais metais 
į biržą kreipėsi apie 34 tūkst. pilie
čių. Vilniuje ir Vilniaus rajone ofi
cialiai nedirbančių žmonių - apie 
60-70 tūkst.

Lengviausia darbą rasti užsienio 
kalbų specialistams, aukštos kvali
fikacijos darbininkams (mūrinin
kams, tinkuotojams, plytelių klojė
jams), siuvėjoms, sunkiausia - 
elektronikos, radiotechnikos spe
cialistams, girtuokliams.

□ "Ūkininko patarėjo" 70-metis. 
Kaune iškilmingai paminėta šio 
laikraščio veiklos sukaktis. Kolekty
vą, kuris stengiasi perimti ’’senojoj© 
patarėjo” išmintį, pasveikino Prezi
dentas A.Brazauskas, žemdirbių or
ganizacijų atstovai, ūkininkai ir skai- 
tytojai.
□ Gruodyje Šiaulių apskritis švenčia *■
200 metų sukaktį. Apskritį sudaro 7 as 
rajonai ir Šiaulių miestas.Tai beveik £S 
pusė milijono gyventojų, iš kurių - ric 
nemažai darbininkų, nes Šiauliai - ją1 
stambus pramonės miestas. 'C
□ Lietuva ir Estija kviečiamos į taik- to
darių gretas. Danijos gynybos mi- fa 
nisterija oficialiai pakvietė Estijos ir $vs 
Lietuvos karius dalyvauti taikos pa- jei 
laikymo misijoje Bosnijoje - Skan- mi 
dinavijos šalių taikdarių batalione. Į vy 
Bosniją ketinama vykti kitų metų jut 
vasarį. įėt
□ Švedai padovanos seną katerį, as
Lietuvos pasienio policijos vyriau- tr 
siasis komisaras S.Stančikas pra- ju 
nešė Lietuvos Prezidentui, kad kitų #1 
metų pavasarį Švedijos Karalystė ęv 
žada atiduoti mums 10 metų senu- 
mo katerį, nes saugoti 300 kilo- ac 
metrų Lietuvos vandens sienas su 4 |yj 
senomis plaukiojimo priemonėmis įn
yra sunku. jn
O Jauniausia laikraščio redaktorė, yj 
Lietuvos agentūra ’’Factum” prane- 
šė, kad Lietuvos rekordų knygoje jj 
atsirado naujas įrašas apie 15 metų js 
moksleivę Kristiną Marcinkaitę, į£ 
kuri 1993 m. įsteigė ir leidžia vaikiš- įe 
kos kūrybos mėnraštį ’’Nenuorama”. a
□ Skilo darbininkų sąjunga. Lietu- fl 
vos darbininkų sąjungos (LDS) ja 
gruodžio 2 d. įvykusiame 6-ajame fa 
suvažiavime dalyvavo 244 delega- ja 
tai. Apie šimtą iš Kauno, Panevėžio, yj 
Jonavos, Utenos, Marijampolės į » 
Vilniaus profsąjungų rūmų salę, taip jk 
pat ir Seimo narys, LDS garbės pir- tu 
mininkas Kazimieras Uoka buvo ne- & 
įleista, dėl to iš salės išėjo ir Alytaus t>u 
delegacija. Dvi skilusios delegatų jk 
grupės posėdžiavo skirtingose sa- fa 
lėse. Pagrindinė grupė vėl vieningai p< 
LDS pirmininke išrinko A.Balsie- fa 
nę, kurią atsiskyrę darbininkai kai- |įn
tina sukčiavimu, pinigų išeikvoji- K; 
mu. Naujoji darbininkų sąjunga ke- fa 
tina iki Naujųjų metų surengti tikrą fa 
LDS suvažiavimą. A.Balsienė ski- )i
limą pavadino ’’vadovų viršuje 
problema”.
□ Nelaimė Ignalinos jėgainėje. 
Lapkričio 30 d. Ignalinos AE įvykį 
jėgainės vadovybė preliminariai 
įvertino vienu balu pagal tarptautinę 
branduolinių incidentų skalę INES, 
nors nebuvo jokios grėsmės, kad su
triks IAE darbas, nepakito ir radiaci
nė aplinka. Tačiau, tikrindamas 2- 
ojo bloko reaktoriaus daviklius, IAE 
inžinierius gavo 5 bėrų išorinio 
apšvitinimo dozę - metinę leistiną 
dozę, nesukeliančią jokių sveikatos 
sutrikimų. Nelaimė įvyko dėl darbų 
saugos procedūros pažeidimų.
□ Rusijos lyderiai veržiasi į prezi
dento postą. Lapkričio 30 d. Ru
sijos prezidentas B.Jelcinas oficia
liai iškeltas kandidatu į prezidentus. 
Steigiamo naujo politinio judėjimo 
’’Reformos - naujas kursas” lyderiu 
ketina tapti Rusijos Federalinio 
susirinkimo Federacijos tarybos 
pirmininkas Vladimiras Šumeika, 
kuris taip pat kels savo kandidatūrą 
į prezidento postą.
□ Pamiršęs gimtinę čečėnas Rus
lanas Chasbulatovas tikisi laimėti Į 
Čečėnijos prezidento rinkimus gruo
džio 2 d. išvyko žinomas Rusijos vi
suomenės veikėjas, kuris įsitikinęs, 
kad neturi gimtinėje rimtų kon
kurentų. Jis gali kelti savo kandi
datūrą tik tuomet, kai surinks 5 
tūkst. Čečėnijos piliečių parašų, ta
čiau teigia, kad jau surinkta 26 tūkst.
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Lietuvoje svarstoma 
paraiška narystei 

Europos Sąjungoje

Dešinieji sudarys Seimo daugumą

frezidenturoje
J » Gruodžio 5 d. dekretu Preziden- 
1 as, atsižvelgdamas j tai, kad narystė 
c ES yra vienas svarbiausių Lietuvos
- vidaus ir užsienio politikos tikslų, 
-japrašė Seimą priimti pareiškimą

Dėl Lietuvos Respublikos paraiš- 
-cos narystei Europos Sąjungoje”.
- ’areiškimą Seimui, kuris jį numatė 
r svarstyti gruodžio 7 d., įteikė Prezi-
- lento patarėjas V J .Paleckis. Tiki- 
i-tnasi, kad Seime iki gruodžio 16 d.
I vyksiančio ES valstybių ir asoci- 
Uiuotų narių viršūnių susitikimo ga- 

ėtų būti bent vieną kartą apsvarsty- 
(• as Lietuvos stojimo pareiškimas, 
i-* Nusiųsti A.Brazausko sveikini- 
i- nai naujajam NATO Generaliniam 
4 sekretoriui Ch.Solanui, kuris pa- 
ė cviestas apsilankyti Lietuvoje.
i- ♦Prezidentas kalbėjosi su Konsul- 
>- acinei grupei mokslo, kultūros ir 
4 švietimo klausimais priklausančiais 
is Įmonėmis ir aptarė Lietuvos kultū-

inius ryšius užsienyje ir valstybės 
š- įvaizdžio formavimą. Prezidento 

nanymu, Lietuvos kultūriniai ryšiai 
e u kitomis valstybėmis yra gerokai 
U išsiplėtę. Susirinkusieji pritarė Pre- 
«» adentui, kad kultūra yra tai, kuo ki- 

iems galime būti įdomūs, įsitvirtinti 
”• įasaulio bendrijoje kaip savitas, ci- 
J- rilizuotas kraštas, bet kultūrininkų 
>) larbą privalo remti ir Vyriausybė. 
>e ’asak prof. K.Stoškaus, pirmiausia 
a- pati Lietuva turėtų būti tokia, kokios 
o, įvaizdį norėtume parodyti pasauliui.
į »Gruodžio 5 d. A.Brazauskas susi- 

ip liko su ’’Lietuvos ryto” redakcijos, 
r- kurios vieną pastatą prieš tris savai- 
e- es buvo bandoma susprogdinti, dar- 
JS juotojais. Prezidentas pasakė eąs 
tą ikras, kad teroro aktu siekta suduoti 
a- iar vieną smūgį demokratijai, ypač 
ai os gynėjai - nepriklausomai spau- 
e- lai. Susitikime suabejota, ar reika- 
>1- linga Spaudos kontrolės valdyba,
ii- nes kovoti su pornografija gali vi- 
e- lauš reikalų ministerija, kuri turi 
tą (augiau duomenų apie pomobiznį. 
ti- Dienraščio žurnalistai Prezidentui 
je akė, kad spaudai nereikia jokių

patingų įstatymų, ji turi laikytis 
'e. jendrų įstatymų.

ai ^ime
S *LDDP prezidiumo narys, Seimo 

’ Švietimo, mokslo ir kultūros komisi- 
os pirmininkas Bronislovas Genze- 

2 is gruodžio 11-15 d. ketina praneŠ- 
i, ar galutinai apsisprendė išstoti iš 

j Darbo partijos. B.Genzelis - vienas 
J Lietuvos komunistų partijos 
LKP) atsiskyrimo nuo SSRS komu- 
ristų partijos iniciatorių - "Lietuvos 

°4 ytui” pasakė: ’’Viskas gali virsti sa-

u

. /o priešybe”. Jis teigia, kad LDDP 
Zl ištiko Sąjūdžio likimas, tačiau yra 
:u" įsitikinęs, kad ”be Sąjūdžio nebūtų 
ia' r LDDP, kuri prisidėjo prie sovie- 
as‘ inės imperijos erozijos”.
. » Gruodžio 6 d. Seime Finanų ir 
. >iudžeto komiteto pirmininkas 

1,0 ".Kolosauskas ir finansų ministras 
^Šarkinas paskelbė 1996 m. na- 

. ’ renalinio biudžeto projektą. Jis bus 
ir^ socialiai orientuotas, nes 51,3 proc.

tisų jo išlaidų bus skirta žmonių 
»cialinėms reikmėms. Tikimasi, 
(ad šį projektą, kurio pajamos suda- 
04 milijardus 843 milijonus litų, iš
ėdos - 5 mlrd. 498 mln. Lt, Seimas 
įtvirtins gruodžio 7 d. posėdyje.
* Seimo pirmininkas ČJuršėnas, 
(alyvavęs Varšuvoje vykusiame Vi
brio ir Rytų Europos šalių, asoci- 
totų Europos Sąjungos narių parla
mentų vadovų sutikime, Eltai pra

xs- 
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idi- 
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nešė, kad yra patenkintas susitikimu, 
nes buvo galimybė išdėstyti Lietu
vos požiūrį, palyginti kitų šalių inte
gravimąsi į jungtinę Europą su 
Lietuvos, taip pat išgirsta Europos 
Parlamento pirmininko K.Haenscho 
nuomonė, kad kelias į vieningą Eu
ropą bus ilgas ir sudėtingas. ČJuršė- 
nas patikino, kad jo trumpa viešnagė 
Varšuvoje buvo turininga. Lenkijos 
prezidentui A.Kvašnevskiui per
duoti Lietuvos Prezidento A.Bra
zausko sveikinimai ir kvietimas ap
lankyti mūsų šalį. Lietuvos ambasa
da Lenkijoje padėjo ČJuršėnui susi
tikti su 10 Lenkijos politikų. Su Len
kijos premjeru J.Oleksiu kalbėta 
apie laisvosios prekybos sutarties 
rengimą.

Vyriausybėje
**• Kanadoje, 511 Gilmour str., 
Ottawa, Ontario KIR 5L3, jau vei
kia Lietuvos Respublikos ambasada, 
kuriai vadovauja laikinasis reikalų 
patikėtinis Jonas Paslauskas.
^♦Gruodžio 4— 6 d., Italijos premjero 
L.Dinio kvietimu, toje šalyje 2 dienų 
darbo vizito lankėsi ministro pirmi
ninko A.Šleževičiaus vadovaujama 
delegacija. Premjeras tiesioginėje 
Milano televizijos laidoje paaiškino 
Lietuvos siekius stoti į ES ir į 
NATO, plėtoti žemyno ir regiono 
bendradarbiavimą. Lietuvos Vyriau
sybės vadovas susitiko su Italijos 
premjere, su kuriuo aptartas Italijos 
nuostatos Lietuvos atžvilgiu. Tai bu
vo labai svarbus pokalbis, nes kai 
Lietuva stos į ES, Sąjungai pirmi
ninkaus Italija ir nuo jos labai pri
klausys Lietuvos intregravimasis į 
šią Europos struktūrą. A.Šleževičius 
apsilankė Lietuvos pasiuntinybėje. 
Su Italijos atstovais kalbėta ir apie 
Lietuvos pastatą Romoje, kurį dabar 
valdo Rusija. Mūsų šalies premjerą 
Vatikane priėmė Romos Popiežius 
Jonas Paulius II. Šventajam Tėvui 
įteiktas skulptoriaus S.Kuzmos pa
minklo Sausio 13-osios ir Medinin
kų aukoms Antakalnio kapinėse mo
delis. Popiežius su Lietuvos prem
jeru dviese kalbėjosi pusę valandos.

Gruodžio 6 d. Briuselyje įvyko 
NACC (Šiaurės Atlanto bendradar
biavimo tarybos) užsienio reikalų 
ministrų susitikimas. Jame ir gruod
žio 7-8 dienomis Budapešte, Veng
rijoje, vykusiame Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo organizacijos 
(ESBO) 5-ajame Ministrų Tarybos 
susitikime dalyvavo ir Lietuvos 
ministras P.Gylys. Briuselyje aptarta 
padėtis Bosnijoje ir Hercegovinoje 
bei NACC ir NATO bendradarbia
vimas pagal ’’Partnerystės vardan 
taikos” programą. Budapešte aptarti 
bendro ir visuotino saugumo mo
delis XXI amžiaus Europai. Priimtas 
bendras dokumentas dėl ESBO 
vaidmens buvusioje Jugoslavijoje. 
Gruodžio 6 d. vykusiame užsienio 
reikalų ministrų posėdyje P.Gylys 
teigiamai įvertino NATO sprendimą 
pradėti antrąją šios organizacijos 
plėtimosi stadiją. Lietuvos pareigū
nas pareiškė, kad minėtos NATO 
iniciatyvos padės mūsų šaliai ateity
je ’’priimti NATO nario įsipareigo
jimus”. Jis patikino, kad mūsų vals
tybė remia NATO misiją Bosnijoje, 
siųsdama ten ir savo taikdarių būrį. 
**• Vyriausybė patvirtino Lietuvos 
valstybinės kalbos vartojimo ir 
ugdymo 1996-2005 metais pro
gramą.

Ona Mickevičiūtė

Atkelta iš 1 psl.

iškeltos bylos dėl kontrabandos, ko
kių pareigūnų iniciatyva jos nutrau
kiamos? Taigi, be vykdomosios, be 
Seimo valdžios, be Prezidentūros 
paramos Vidaus reikalų ministerijos 
darbuotojams arba kitoms instituci
joms kovoti su nusikalstamumu yra 
tiesiog neįmanoma...

- Jau lyg ir išdėstytas vienas 
rinkiminės programos punktas, bet 
rinkimus laimės tie, kurie sugebės 
susivienyti prieš arba po rinkimų. 
Su kuo Tėvynės sąjunga eis į koa- 
liaciją? Ar yra galimybė susivienyti 
dar prieš rinkimus ?

- Mes nuolat kvietėme ir nuolat 
kviesime krikščionis demokratus, 
kitas didesnes nekomunistines parti
jas rinkimuose dalyvauti su vienu 
bendru sąrašu. Bet krikščionys de
mokratai yra priėmę sprendimą su
daryti savo sąrašą. Todėl didžiausias 
dėmesys dabar skiriamas išanksti
niam susitarimui dėl koalicijos su
darymo po Seimo rinkimų, susita
rimui dėl taisyklių, pagal kurias bus 
formuojama vyriausybė, skiriami 
valstybės pareigūnai. Tai yra kelias, 
atitinkantis demokratinių valstybių 
sukauptą patirtį. Pariteto principais 
dalyvauti rinkimuose pateikus bend
rą sąrašą su nedidele, tiktai keletą 
šimtų narių turinčia partija, - nepa
siteisintų. Tikime, kad iki Seimo rin
kimų ne tik su krikščionimis demo
kratais, bet ir su kitomis dešiniosio
mis partijomis mums pavyks pasira
šyti išankstinį susitarimą dėl būsi
mos koalicijos po Seimo rinkimų.

- Rajonuose vyksta Tėvynės są
jungos dienos. Tai savotiška kon
servatorių jėgų apžiūra prieš rinki
mus. Kokių rezultatų tikitės tuose 
rinkimuose? Lietuvos laisvės lygos 
lyderis Antanas Terleckas konser
vatoriams pranašauja 20 proc.

Siūloma kurti Baltijos gynybos sąjungą
Gruodžio 1-2 dienomis Estijoje, 

Taline vyko Baltijos Asamblėjos 
(BA) 7-oji sesija. Joje trijų Baltijos 
šalių atstovai priėmė rezoliuciją, 
kurioje siūloma kurti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos gynybos sąjungą, 
kuri rūpintųsi oro erdvės priežiūra, 
jūros sienų gynyba, visuomeninių 
sukarintų formuočių bendra veikla. 
Kiek anksčiau Jūrmaloje, Latvijoje, 
susitikę Baltijos valstybių kari
uomenių vadai pritarė Estijos kari
uomenės vado generolo A.Einselno 
siūlymui, gavus politikų pritarimą, 
kurti trišalę gynybos sąjungą.

Estijos prezidentas L.Meris ap
gailestavo, kad 1934 m. rugsėjo 12 
d. Ženevoje pasirašyta deklaracija 
dėl Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
draugystės ir bendradarbiavimo

Lapkričio 30 d. NATO ambasa
doriai Briuselyje vienbalsiai pritarė 
Ispanijos užsienio reikalų ministro 
Chavjero Solanos kandidatūrai į 
NATO Generalinio sekretoriaus 
postą. Tai pareiškė Ispanijos NATO 
ambasadorius Karlosas Miranda.

Ispanijos užsienio reikalų minis
tras Chavjeras Solana gruodžio 5 d. 
oficialiai skirtas nauju NATO Gene
raliniu sekretoriumi. Tokį sprendi
mą Briuselyje vienbalsiai priėmė 
NATO užsienio reikalų ministrai.

Pasak naujo Aljanso vadovo, 
šiuo metu svarbiausi jo uždaviniai - 
pasiekti ilgalaikę taiką Bosnijoje, 

rinkėjų balsų, krikščionims demo
kratams -10 proc., vadinasi, per 
abi partijas tiek, kiek, jo nuomone, 
surinks viena LDDP. Tai išdėstyta 
spaudoje...

- A.Terleckas akivaizdžiai ima 
vengti dešiniųjų partijų, glaudžiasi 
po kairiųjų sparneliu. Tokia linija ne 
visiems yra netikėta. Aš įsitikinęs: 
rinkimų rezultatai mums nebus 
blogi. Pirmiausia, Tėvynės sąjunga 
neketina iki Seimo rinkimų sėdėti 
rankas sudėjus. Mes artimiausiu me
tu paskelbsim ne tik pagrindines rin
kimų programos nuostatas, ne tik 
svarbiausius devynis įsipareigoji
mus, bet pateiksim kiekvienam įsi
pareigojimo punktui konkrečią įgy
vendinimo programą. Pavyzdžiui, 
iki metų pabaigos tikimės pateikti 
dvi valstybines programas - smul
kaus ir vidutinio verslo rėmimo bei 
naujų darbo vietų kūrimo skatinimo 
programas, parengtas pagal demo
kratinėse valstybėse Laikomą meto
diką. Pagrindinis tų programų bruo
žas - paramą gaus ne pavieniai iš
skirtiniai asmenys, turintys geresnių 
ryšių su valdžios atstovais, bet visi, 
kurie tenkins iš anksto nustatytas są
lygas. Mes norim paskatinti greites
nį Lietuvos valdžios struktūrų per- 
orientavimą pagal teisinių valstybių 
patirtį, kur valdininkas turi mažai 
galimybių tiesiogiai nustatyti, kam 
taikyti kokią kredito lengvatą, skirti 
užsakymus ar kitokią paramą.

Kitų metų pradžioje mes ketina
me pateikti viešam svarstymui ūki
ninkų rėmimo, eksporto skatinimo 
bei būsto rėmimo programas. Teik
dami jas viešam svarstymui, tiki
mės, kad ir dabartinė Vyriausybė 
bus verčiama atsižvelgti į tuos siūly
mus, o jei vienos ar kitos programos 
nors dalį priims, neprieštarausime.

O Seimo rinkimų rezultatus gali
ma nuspėti. Pirmiausia, valdančioji 

nebuvo pritaikyta 1940 metais.
Dešiniosios pakraipos šalių par

lamentarai pareikalavo, kad visi trys 
prezidentai aiškiai pasakytų savo 
nuomonę dėl galimos karinės sąjun
gos, o Baltijos Ministrų Taryba 
įtrauktų šį klausimą į dienotvarkę.

Lietuvos delegacijos vadovas. 
Seimo pirmininko pavaduotojas E. 
Bičkauskas priminė Lietuvos ir Lat
vijos ginčą dėl bendros jūros sienos 
ir ginčytinoje jūros dalyje esančios 
naftos naudojimo. Jis paragino Bal
tijos valstybes civilizuotai ir abiems 
pusėms naudingai spręsti tarpusavio 
nesutarimus, nes kitaip yra paken
kiama Baltijos šalių prestižui, ka
dangi mus stebi galimi partneriai. 
BA prezidiumo pirmininkas A.Riui- 
telis priminė, kad 6-oji BA sesija bu

Ch.Solana - NATO vadovas
bendradarbiauti su Rusija saugumo 
srityje ir išplėsti NATO į Rytus. 
Ch.Solana pabrėžė, kad svarbu stip
rinti ir Vakarų Europos saugumo 
struktūras.

Tačiau kitais metais NATO 
nepriims sprendimų dėl plėtimosi į 
Rytus. Gruodžio 5 d. Briuselyje vy
kusiame NATO užsienio reikalų 
ministrų susitikime Vokietijos už
sienio reikalų ministras K.Kinkelis 
pareiškė, kad ” 1996-ieji nebus 
sprendimų metai“.

’’NATO plėtos dialogą su gali
mais Aljanso kandidatais ir pati ruo
šis plėtimuisi. Čia lemiamą vaidme

partija, mūsų vertinimu, gaus ma
žiau balsų, negu gavo Sąjūdis per 
praėjusius Seimo rinkimus. Tikimės, 
kad Tėvynės sąjunga surinks ne ma
žiau kaip 40 proc. balsų ir su krikš
čionimis demokratais ir kitomis de
šiniosiomis partijomis sudarys Sei
me daugumą. Mūsų sociologinės 
apklausos šias prognozes patvirtina. 
Pavyzdžiui, Šiauliuose (apklausti 
574 žmonės) iš apsisprendusiųjų da
lyvauti rinkimuose 42 proc. šiandien 
balsuotų už. Tėvynės sąjungą, 18 
proc. - už krikščionis demokratus, 
12,6 proc. - už socialdemokratus.

Gąsdina didelis neapsisprendusių 
dalyvauti rinkimuose žmonių skai
čius. Tokių yra 51 proc. Panašios 
prognozės buvo ir prieš savivaldy
bių rinkimus.

Paprastai miestuose mes turime 
daugiau palankių mums žmonių. 
Kaimuose didesnę įtaką turi kitos 
partijos. Dabar kaimiškuose rajo
nuose rinkimų rezultatai priklausys 
nuo to, ar ūkininkai ir bendrovės iki 
galo pajus, kad valdžios "rūpestis“ 
kaimu dažniausiai yra tiktai priedan
ga pieno ir mėsos kombinatams ar 
atskiriems privatiems veikėjams pa
sipelnyti valstybės ir ūkininko są
skaita.

- Profesorius Kazimieras Anta
navičius teigė, kad priešlaikiniai 
Seimo rinkimai gali įvykti, jei su
sivienys Seimo dešinioji ir kairioji 
pusės ?

- Tėvynės sąjunga - už susi
vienijimą nacionalinėms proble
moms spręsti, tačiau niekur pasauly
je opozicija ir pozicija išvien į rin
kimus nėjo ir neis. Tai prof. K.Anta- 
navičiaus fantacijos vaisius. Bet tai 
yra, jo problema.

O mes einam savo keliu...
- Dėkojame už pokalbį.

Adolfas Strakšys

vo apkartinta Estijos ir Latvijos, o 
dabartinė - Lietuvos ir Latvijos ne
sutarimų.

BA siūlyta siekti, kad Rusija į 
Europos Tarybą (EF) būtų priimta 
tik tada, kai ji specialiu aktu įsiparei
gos gerini Baltijos šalių suverenu
mą. Sutarta, kad Baltijos valstybės 
atskirai apsvarstys šį klausimą. Pa
žymėta, kad jeigu Rusija bus priimta 
į ET, Baltijos šalių atstovams bus 
lengviau rasti bendrą kalbą su Rusi
jos demokratais.

Sesija priėmė rezoliucijas dėl pa
sienio kontrolės ir nelegalios migra
cijos per kaimynines šalis.

1996 m. BA pirmininkaus Lietu
va, tiksliau - BA prezidiumo pirmi
ninku išrinktas E.Bičkauskas.

Leonardas Vaitiekūnas

nį atliks NATO programa ’’Partne
rystė vardan taikos“. Si programa tu
ri būti įgyvendinama tikslingai, kad 
Šalys kandidatės pasirengtų narys
tei“, - sakė K.Kinkelis.

Lietuvos užsienio reikalų minis
terija (URM) pasveikino Ispanijos 
užsienio reikalų ministrą Ch.Solaną, 
paskirtą naujuoju NATO Ge
neraliniu sekretoriumi. LR URM 
tikisi, kad "naujasis NATO Genera
linis sekretorius tęs savo pirmtakų 
pradėtą darbą, plečiant NATO bei 
didinant Aljanso reikšmę visoje 
Europoje“.

ELI
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Lietuviai katalikai buvusioje Sovietų sąjungoje
Užsienio lietuvių katalikų vys

kupas pranciškonas Paulius Balta
kis naujausią ’’Vyskupo informaci
jos“ biuletenio numerį paskyrė Ru
sijos lietuviams ir buvusioje Sovie
tų sąjungoje atsikuriančiai Katalikų 
Bažnyčiai. Rugsėjo pabaigoje vysk. 
P.Baltakis aplankė Maskvos, Sibi
ro, Tomsko, Bamaulo ir Novosi
birsko lietuvius, o spalio pirmosio
mis dienomis dalyvavo Rusijos 
vyskupų ir Sibire dirbančių kunigų 
konferencijoje.

Vyskupas P.Baltakis, lydimas 
Pasaulio lietuvių bendruomenės at
stovo Lietuvoje pono Juozo Gailos 
ir prelato Leono Peck-Peckevi- 
čiaus, susipažino su Maskvoje ir Si
bire gyvenančių lietuvių visuome
nine, kultūrine ir socialine veikla 
bei su jų sielovados būkle.

Maskvoje gyvena apie 3, 5 tūkst. 
lietuvių. Dalis jų sukūrė mišrias 
šeimas, tačiau juos traukia Lietuvių 
bendruomenės - Kultūros draugijos 
veikla. Organizacijai vadovauja dr. 
Nijolė Martyniuk.

1992 m. Maskvoje buvo įkurta 6 
klasių lietuviška mokykla ’’Šaltinė
lis“. Ją lanko 98 mokiniai. Čia taip 
pat rengiami lituanistiniai kursai 
vaikams ir suaugusiems. Mokyklos 
direktore yra Solveiga Valatkaitė. 
Naujų mokyklos patalpų statybą fi
nansavo Rusijos valdžia.

Lietuvių pamaldos vyksta vie
nintelėje Maskvos Šv. Liudviko ka
talikų bažnyčioje. Ilgametis parapi
jos klebonas kun. Stanislovas Ma
žeika mirė praeitą vasarą. Bažnyčia 
yra aprūpinta lietuviškais mišiolais 
ir maldaknygėmis, bet neturi lietu
vio kunigo.

Šioje Prancūzijos ambasadai 
priklausančioje bažnyčioje darbuo
jasi du lenkų kilmės kunigai. 
Maskvoje gyvenantys tautiečiai, 
kaip ir kiti Rusijos lietuviai, labai 
nori, kad juos bent porą trejetą kar
tų per metus aplankytų lietuvis ku
nigas. Rusijos katalikų apaštalinis 
administratorius arkivyskupas Ta
das Kondrusevičius norėtų remon
tuoti kiek apleistą Maskvos kata
likų bažnyčią, bet negauna Pran
cūzijos ambasados leidimo.

Sovietų valdžios metais į Sibirą 
buvo ištremta daugiau kaip 400 
tūkst. okupuotos Lietuvos gyven

tojų, tarp jų ir apie 300 katalikų 
kunigų.

Dabar Sibire gyvena apie 40 
tūkst. lietuvių. Dauguma jų - trem
tinių palikuonys, Sibiro platybėse 
likę dėl darbo, mišrių vedybų, 
įvairių kitų priežasčių.

Ne visų į Lietuvą grįžti norinčių 
tremtinių svajonė išsipildo. Iš 1993 
m. repatriacijos prašymus įteikusių 
žmonių dar apie 800 šeimų nori 
parvažiuoti į Lietuvą. Tačiau daug 
buvusių tremtinių savanoriškai 
grįžta į Sibirą, nes buities sąlygos 
ten geresnės nei Lietuvoje. Novosi
birsko srityje gyvena apie 600 lietu
vių, Tomsko - 900, Altajaus krašte 
- 650, Omsko srityje - 8 tūkst., 
Krasnojarsko srityje - 7,5 tūkst., 
Irkutsko srityje - 4,5 tūkst.

Pasidėjus demokratiniam judėji
mui, Sibire buvo bandyta organi
zuoti bendruomenes ir kultūros 
draugijas. Kai kur buvo įsteigti li
tuanistiniai kursai, o Novosibirske 
įsikūrė lietuviška mokykla, bet dėl 
įvairių sunkumų ji buvo uždaryta.

Nors Omske yra daug lietuvių, 
bet jie nėra organizuoti. Lietuvių 
bendruomenės - Kultūros draugijos 
tebeveikia Novosibirske, Tomske, 
Bamaule, Krasnojarske ir Igarkoje. 
Jas apjungia Sibiro lietuvių sąjun
ga, kuriai vadovauja geologijos 
daktaras Vilius Bernatonis, iš
tremtas iš Lietuvos 1941 m.

Lietuvių draugijoms ir sąjungai 
priklauso vyresnio amžiaus žmo
nės, o jaunimas laikosi nuošaliai, 
daugelis nekalba lietuviškai ir lietu
vių veikloje nedalyvauja.

Išimtinai pažymėtini asmenys 
yra Efania Urvina, ištekėjusi už ru
so. Gyvena Tomske, augina 3 vai
kus ir aktyviai dalyvauja lietuviš
koje veikloje.

Tatjana Petrovskaja, caro laikų 
tremtinių ainė, gyvenanti Bamaule, 
kur jos pastangomis buvo įkurta 
Lietuvių bendruomenė - Kultūros 
draugija. Svetlana Jarunlavičiūtė, 
Rusijos Lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininkė, yra veikli, puikiai 
kalbanti lietuviškai, bet šiek tiek 
nusivylusi vietos lietuvių abejin
gumu ir susiskaldymu.

Tomske didžioji dalis gyventojų 
yra pravoslavai, bet dar 1863 m. lie
tuvis pranciškonas ten buvo įstei

gęs Šv. Rožančiaus katalikų bažny
čią, 1927 m. ji buvo paversta obser
vatorija, bet 1990 m. vėl gražinta 
tikintiesiems.

Dabartinis klebonas kun. A.Ge- 
zeis yra vokiečių kilmės, bet su
pranta ir lietuviškai. Klebonui tal
kina 6 seselės iš Kalkutos ir 4 - iš 
Lenkijos, dirbusios ir Lietuvoje. 
Šv.Rožančiaus parapijoje per metus 
būna apie 45 vaikų bei suaugusių 
krikštus. Sekmadienio pamaldose 
dalyvauja apie 200 tikinčiųjų.

1989 m. Tomske buvo dar apie 
7,5 tūkst. lietuvių, o šiuo metu likę 
apie 800. Vyskupo apsilankymo 
pamaldose ir sutikime dalyvavo tik 
keliasdešimt.

Bamaulas, Altajaus krašto sos
tinė, turi apie pusę milijono gyven
tojų. Lietuvių kultūros draugijoje 
apie 100 registruotų narių, įskaitant 
ir keletą žydų iš Lietuvos. Visi su
sirenka 5-6 kartus per metus Vokie
čių kultūros namuose. Draugijos 
pirmininkas Bonaventūras Virbic
kas - Anykščių gyventojas, ištrem
tas 1941 m.

Barnaulo lietuviai turi mažą 
knygynėlį, džiaugiasi gaudami ’’Pa
saulio lietuvį“, bet nebegauna jo
kios kitos lietuviškos spaudos. Ka
talikų bažnyčia dar negrąžinta, kitą 
pastatyti neįmanoma.

Novosibirskas yra dabartinė Si
biro sostinė, turi apie 2 mln. gyven
tojų. Čia lietuviai nebuvo tremiami, 
bet atvyko gyventi vėliau.

1989 m. Novosibirsko srityje 
buvo užregistuota 900 lietuvių, 
1991 m. įsikūrusi Lietuvių kultūros 
draugija turi 60 narių. Dauguma jų 
- senosios kartos tremtinių palikuo
nys. Vadovauja draugijai Antanas 
Šulas. Lietuviai neturi nei patalpų, 
nei knygyno, o 1993 m. įsteigtą 
mokyklėlę turėjo uždaryti dėl mo
kinių stokos.

Pranciškonas lietuvis Saulius 
Bytautas Novosibirske buvo pasta
tęs bažnyčią, kurią dabar aptarnau
ja kitų tautybių pranciškonai. Šalia 
statomos katedros medinėje koply
tėlėje sekmadieniais susirenka tik 
kokie 6 lietuviai. Kas antrą sekma
dienį evangelija skaitoma lietuviš
kai ir giedamos tradicinės lietuvių 
giesmės.

Vyskupas Juozas Werthas ir

Leono Vasausko nuotr.
generalinis vikaras tėvas Aleksand
ras, SJ, puikiai kalba lietuviškai. 
Jiems asistuoja taip pat lietuviškai 
kalbantis vokiečių kilmės brolis 
Andrius, SJ, 4 metus gyvenęs Lie
tuvoje. Į susitikimo su vysk. P.Bal- 
takiu pamaldas atvyko 40 lietuvių.

Didžioji dauguma Sibire ir kitur 
Rusijoje gyvenančių lietuvių nepa
sižymi religingumu. Vietos dvasi
ninkija pasigenda lietuvių dalyvavi
mo pamaldose ir parapijų veikloje. 
Didesni lietuvių centrai aprūpinti 
Lietuvoje išleistais mišiolais ir mi
šių eigos knygelėmis penkiom kal
bom (lietuvių, lenkų, vokiečių, rusų 
ir lotynų).

Pagrindinės nutolimo nuo Baž
nyčios priežastys yra gyventojų iš
sisklaidymas, dideli atstumai nuo 
bažnyčių, mišrios šeimos ir svar

biausia- nėra lietuvių kunigų, kurie 
tikinčiuosius tankiau aplankytų ir 
padėtų susipažinti bei susitelkti.

Kiekvienoje vietovėje lietuviai 
prašo, kad lietuvis kunigas juos 
aplankytų bent porą kartų į metus. 
Taip pat prašo lietuviškos spaudos, 
vaizdajuosčių apie lietuvių iškil
mes, minėjimus, šventes. Tai juos 
paskatintų tankiau susirinkti ir pa
laikyti lietuviškas katalikiškas tra
dicijas.

Rusijos ir Kazachstano vyskupai 
bei Sibire dirbantys kunigai paste
bėjo, kad lietuvių yra visur, nuo 
Murmansko iki Vladivostoko, bet 
jiems reikalinga tautinė ir religinė 
pagalba.

Parengta pagal 
Vatikano radijo pranešimus

Litas ir užsienio valiutos
Lietuvos avialinijos įLietuvos banko pagal valiutų kursus vidaus ir pasaulio valiutų rin

kose nuo 1995 m. gruodžio 8 d. nustatyti oficialūs lito ir kai kurių už
sienio valiutų santykiai (litai už valiutos vienetą):

Anglijos svarai sterlingų 6.1460 Lenkijos zlotai 1.5879
Australijos doleriai 2.9614 Prancūzijos frankai 0.8028
ECU 5.1004 100 Rusijos rublių 0.0870
Estijos kronos 0.3489 Šveicarijos frankai 3.4209
Latvijos latai 
—

7.4488 Vokietijos markės 2.7673

Litus į bazinę valiutą ir bazinę valiutą į litus bankai keičia patvirtintu 
oficialiu kursu - 0.25 JAV dolerio už 1 litą, imdami ne didesnį nei 
Lietuvos banko nustatytą atlyginimą už keitimo operacijas. Kitas valiutas 
bankai perka ir parduoda pačių bankų nustatytomis kainomis.

Lithuanian Airlines t

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

Heathrow TW6 1JH.
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.

Atskrendantiems į Lietuvos 
sostinę “EL“ skaitytojams pra
nešame, kad Vilniaus tarptau
tinio aerouosto keleivių atvyki
mo salėje visą parą veikia ’’Vil
niaus banko“ užsienio valiutos 
keitimo į litus punktas.

’’Vilniaus bankas“ pranešė ”EL“ redakcijai, kad gruodžio 7 dieną 
šiame banke nustatytos tokios užsienio pinigų pirkimo ir pardavimo 
kainos: JAV doleriai perkami ir parduodami po 4,00 Lt (komisinis 
mokestis - 0,75%), Vokietijos markės perkamos po 2,75 Lt už vieną, 
parduodamos po 2,82 Lt, Anglijos svarai sterlingai - atitinkamai 6,10 
Lt ir 6,22 Lt, Prancūzijos frankai - 0,78 Lt ir 0,83 Lt, Šveicarijos 
frankai - 3,26 Lt ir 3,45 Lt, Latvijos latai - 7,23 Lt ir 7,56 Lt.

Kiekvieną savaitę 
PiiTnadįeni.ais, trečiadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

iš Vilniaus skrenda ’’Boeing 737-200“ lėktuvas 
j Londoną ir grįžta atgal.

1 vieną pusę skrydis trunka 2 vai. 40 min.

Kviečiame pasinaudoti LAL atstovybės paslaugomis. 
Skriskite LAL "Boeing“ lėktuvu į Vilnių ir atgal.
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Lietuvos baletas atšventė 70-metį
Atkelta iš 1 psl.

’’Sužadėtinė“, ’’Ant marių kranto“, 
’’Jūratė ir Kastytis“, ’’Eglė žalčių ka
ralienė“, ’’Audronė“ ir kitų, pelniusių 
didžią šlovę savo šalies baletui.

Iš scenos sklindantis radijo pra
nešėjo J.Šalkausko balsas vardino 
kompozitorių, baletmeisterių, dai
lininkų, šokėjų pavardes, citavo žy
mių baleto žinovų žodžius apie gar
siausius krašto šokėjus, įrašiusius 
aukso eilutes į Lietuvos baleto istori
ją. Buvo prisimintos 1935 m. Lietu
vos teatro baleto trupės gastrolės 
Londone ir Monte Karle, sulauku
sios labai palankaus ir įtaigaus ma
žytės Lietuvos choreografinio meno 
pripažinimo bei įvertinimo.

Antroji ir trečioji koncerto dalys 
buvo ištisai skirtos dabar šokantiems 
baleto meistrams ir jų svečiams. 
Meistriškumą rodė Maskvos Di

Skolos užsieniui sustiprino gamtosaugos 
finansavimą

Lapkričio pabaigoje Lietuvos 
aplinkos apsaugos ministras Bro
nius Bradauskas lankėsi Lenkijoje. 
Viename ankstesniame pokalbyje 
ministras pastebėjo, kad kelionės į 
užsienį - ne jo hoby. Vadinasi, 
buvo rimtų priežasčių kelionei.

- Lankiausi Lenkijos aplinkos 
apsaugos ministro Stanislavo Želi- 
chovskio kvietimu. Priežasčių iš 
tikrųjų buvo. Ir ne viena. Pirmiau
sia mane domino Poznanėje vyks
tanti ’’Poleko“ tarptautinė paroda. 
Tenai buvo rodomos naujausios 
aplinkosaugos technologijos. Da
lyvavo Olandijos, Danijos, Rusijos 
ir kitų valstybių firmos. Supranta
ma, pačios Lenkijos ir jos bendros 
su kitomis kompanijomis įmonės. 
Demonstruotos vandens, oro valy
mo sistemos.

Žinoma, vien parodos aplanky
mas - per didelė prabanga, nors 
kelionę ir apmokėjo Lenkija, - 
pasakojo ministras. - Be viso ko, 
mane domino gamtosaugos finan
savimas Lenkijoje. Be pinigų nie
ko nepadarysi... Lenkija turi dide
les skolas užsieniui, tačiau, nors ir 
keista, šios skolos labai sustiprino 
gamtosaugos finansavimą. Buvo 
susitarta, kad užsienis nurašys iki 
10% skolų su ta sąlyga, jeigu tie 
pinigai bus panaudoti gamtosau
gai. Lenkijoje tai sudarytų apie 
300 milijonų Amerikos dolerių. 
Prie banko yra sudaryta Taryba, į 
kurią įeina jų Aplinkos apsaugos 

PR A KTIŠKIA U SI A S 
PINIGŲ PERVEDIMAS Į LIETUVĄ

Persiunčiant pinigines dovanas, palikimus, pensijas Ir atliekant kitus fi
nansinius reikalus su Lietuva, siūlome pasinaudoti mūsų patarnavimu, Il
gamečiu patyrimu ir praktika.

Gavus užsakymą, tuojau išmokame Jūsų nurodytam asmeniui arba organizacijai 
Lietuvoje skirtą sumą doleriais, svarais (amerikiečių, anglų) arba litais .

Pervedimo mokestis 4% plius 15 svarų (pristatymo ir iškeitimo j dolerius išlaidos). 
Už didesnius nei 3000 svarų pervedimus - 2.5% mokestis.

Z. Juras

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 
Tel. 0181 460 2592 FAX 0181 402 9403

............-   — — —   ........... ...... - n ............ .... ..................... . . —,

džiojo teatro AJacenko ir A.Petu- 
chovo duetas, Paryžiaus ’’Grande 
Opera“ solistai Ž.Falu ir K.Diukve- 
nas, Bonos teatro šokėja A.Ragozi
na, Talino teatro ’’Estonia“ pora - 
K.Kyrb ir V Jansonas, Latvijos na
cionalinio baleto solistė L.Beiris. 
Maskvos K.Stanislavskio ir V.Ne- 
mirovičiaus-Dančenkos muzikinio 
teatro primadona N.Krapivina, talki
nama bulgaro G.Angelovo-Sme- 
lenskio, Eseno teatro baletui atsto
vaujanti lietuvaitė J.Valeikaitė (jos 
kiniškoji kompozicija ’’Low ver
sion“ buvo tiesiog žavi!) kartu su 
Lietuvos baleto meistrais N.Beredi- 
na ir P.Skirmantu, L.Bartusevičiū- 
te ir A.Molodovu, E.Špokaite ir 
E.Smalakiu bei solistais A.Gineityte 
ir M. Baudžiu šoko choreografines 
kompozicijas, preliudus, duetus. 
Skambėjo Ed.Balsio, F.Šuberto, 
D.Rosinio, K.Sen-Sanso, S.Rach- 

ministerijos (AAM) aukšti parei
gūnai. Tarybos žodis bus lemia
mas finansuojant gamtosaugą.

Trečia ne mažiau svarbi prie
žastis, dėl kurios Lenkijoje lankėsi 
ministras B.Bradauskas - tai ren
gimasis pasirašyti tarpvalstybinę 
Gamtos apsaugos sutartį. Šiuo 

Zenono Bulgakovo nuotr.

maninovo, Dž.Pergolezio, M.Žaro, 
H.Perselio, A.Adano ir kitų kom
pozitorių muzika, pagal kurią cho
reografines kompozicijas sukūrė 
J.Smoriginas, E.Domeika, V.Braz- 
dylis, L.Beiris, M.Petipa, M.Fokinas 
ir kiti žymūs Lietuvos bei pasaulio 
choreografai. Koncertas buvo baig
tas mazurka iš L.Delibo baleto ”Ko- 
pelija“, kuriuo 1925 m. gruodžio 4 d. 
buvo pradėta Lietuvos nacionalinio 
baleto biografija.

Vienas rimtas ir autoritetingas 
baleto žinovas po koncerto prasitarė, 
kad buvo ir trūkumų - negrojo or
kestras, visi dalyviai šoko pagal fo
nogramas, šokėjai kažkodėl vengė 
lietuviško repertuaro, kai kurios 
kompozicijos atrodė gerokai ištęstos 
ir nuobodokos. Gal jis ir teisus, bet 
žiūrovų, pinna laiko palikusių salę, 
lyg ir nepastebėta.

Pijus Girdenis

metu veikia pasirašyta tarp abiejų 
ministerijų žinybinė sutarties. Su
prantama, kad tarpvalstybinė su
tartis apims platesnį klausimų ratą. 
Mūsų šalies aplinkos apsaugos 
ministrą priėmė Lenkijos premje
ras Juzefas Oleksis.

Rimantas Šinkūnas

Laiškai redakcijai

Kad būtų aišku
Atviras laiškas p. L.Andrikienei

’’Europos lietuvyje“ Nr. 47 per
skaičiau Jūsų straipsni ’’Neklaidin
kite“ ryšium su mano koresponden
cija ’’Lietuvos pilietybė per dvi die
nas". Kalta ”EL“ redakcija, kad pa
keitė mano korespondencijos pava
dinimą ir mintį. Jūsų rūpestį pilnai 
suprantu ir apgailestauju, kad taip 
įvyko. Rašydamas korespondenciją, 
minty turėjau tik Mančesterio lietu
vius, kurie jau trys metai negali su-

Gerbiamoji redakcija,
dažnai skaitau "Europos lietuvį" 

ir manau, jog tai informatyvus ir 
pakankamai objektyvus laikraštis.

Perskaitęs "EL“ lapkričio 25 d. - 
gruodžio 1 d. Nr. 48 straipsnį "Lie
tuva gyva, kol turi kariuomenę", ty. 
renginių, kuriuose pats dalyvavau, 
aprašymą ir įspūdžius, buvau nuste
bintas, kad straipsnio autorius 
A.Strakšys Druskininkuose "nepa
stebėjo“ svarbiausių Šio renginio or
ganizatorių: Seimo narės Laimos 
Andrikienės ir Tėvynės sąjungos 
Druskininkų skyriaus pirmininko 
Žilvino Putramento. Nepelnytai pa
miršti liko ir Druskininkų savival
dybės deputatė, Tėvynės sąjungos

’’Europos lietuvis“ padėjo 
surinkti medžiagą

Neseniai redakcija gavo p. J.Pe- 
čiulionytės, gyvenančios Ciuriche 
(Zurich), Šveicarijoje, laišką ir siun
tinį. Gerbiamoji J.Pečiulionytė rašo: 
“Perskaičiau "Europos lietuvis“ š.m. 
Nr. 39 (rugsėjo 23-29 d.) numerio 4- 
tame psl. Jūratės LauČiūtės iš Sankt 
Peterburgo straipsnyje prašymą su
tikti duomenų apie vyskupą a.a. 
Teofilių Matulionį, kuriais S.Peter
burgo katalikų metraštininkas non 
papildyti savo turimą medžiagą apie 
Šį mūsų tautos didvyrį bei kankinį. 
Siunčiu fotokopijas iš tikrai objek
tyvių šaltinių: Bostono "Lietuvių 
enciklopedijos“ ir iš a.a. B.Kviklio 
"Lietuvos Bažnyčios“ veikalo.

Prašau persiųsti Jūsų laikraščio

Vi ir prieš ’’Europos lietuvį” Vilniuje

Siūlau perkelti ”EL““ Anglijon
Rašau dideliam susirūpinime dėl 

"Europos lietuvio" ateities, net lapelį 
sukomponavau ir siunčiu savo pa
žįstamiems JAV ir Kanadoje - tik ne 
Lietuvoje, kur mano pažįstamus 
aukšta "EL“ kaina visiškai atbaido. 
Aš ne finansininkė, bet leiskite įkišti 
savo dvigrašį. Visai panašiai rašiau 
ir p.Gasperui į Nottingham. Mano 
nuomone, reikia mažinti puslapių 
skaičių, panaikinti priedus (kas skai
to juos, man neaišku) ir tapti dvisa
vaitiniu, daryti geresnę straipsnių at
ranką ir bendrai juos trumpinti (kad 
ir aš pati Jums per ilgą parašyčiau... 
manau 3-4 psl. mašinėle rašyti yra 
maximum). Labai svarbu palaikyti 
lygsvarą dėl turinio - straipsnių apie 
Lietuvą ir apie užsienį. Ir sugrįžti 
prie laikraščio pirmykštės paskirties 
-"būti Britanijos lietuvių veidrodžiu 
palaikant ryšius su Lietuva ir su lie
tuviais kitose šalyse“. Nieko blogo 

tvarkyti LR paso gavimo, bet ne viso 
pasaulio. Taip pat ir dėl Jūsų adreso. 
Aš padaviau ne Jūsų asmeninį adre
są, bet Lietuvos Parlamento, kuris 
yra viešas ir yra Jūsų tarnybinis, o 
mūsų žmonės ne visi jj žino, norė
dami kreiptis į Jus.

Rašyta, kad J.šablevičius turi LR 
pasą. Jis jo dar neturi.

Ark. Podvoiskis 
Mančesteris, Anglija

(Lietuvos konservatorių) Moterų ko
miteto pirmininkė Ramunė Sausienė 
bei dar vienas mano kolega - Seimo 
narys Vidmantas Žiemelis.

Perskaitęs šį straipsnį, jaučiausi 
nejaukiai: mes, kurie dalyvavome 
tik kaip svečiai, esame išvardinti, o 
žmonės, kvietę mus (ir straipsnio 
autorių p. A.Strakši), dirbę daugiau
sia, aukoję ne tik savo jėgas, bet ir 
lėšas šventei Druskininkuose, - ne
pelnytai nutylėti. Taip neturėtų būti.

Tikiu, kad rasite savo laikraštyje 
vietos Šiai mano nuomonei pa
skelbti.

Su pagarba ir linkėjimais,
Alfonsas Vaišnoras 

IJl Seimo narys

bendradarbei pJ.Laučiūtei, kuri sa
vo minėtame straipsnyje kaip tik ir 
prašė "EL“ skaitytojų šiuo reikalu 
atsiliepti.

Su pagarba ir padėka už Jūsų pas
tangas

J.Pečiulionytė 
Ciurichas, Šveicarija“.

Kartu gavome "Lietuvių enciklo
pedijos“ (Boston, 1959) 17-ojo to
mo ir B.Kviklio "Lietuvos Bažny
čios" atkarpą, kuriose pasakojama 
apie a.a. vyskupą T.Matulionį. Nuo
širdžiai dėkojame p. J.Pečiulionytei 
ir siunčiame ištrauką į Sankt Pe
terburgą.

"EL“

neįvyktų, jei "EL“ taptų mėnesiniu 
žurnalu, kur tilptų geresnių straips
nių santraukos, kronika ir L t.

Išeivių spauda nyksta ir pas mus 
JAV, bet lunme gerų redaktorių ir 
žurnalistų. Kaip gaila, negalima 
”EL“ leisti Amerikoje, nes tada jis 
nebūtų "EUROPOS lietuvis“! Nesi
nori, kad "EL“ prapultų, nes jau 10 
metų, kaip jį skaitau ir pagal išgales 
bendradarbiauju. Manau, kad mano 
"stažas" leistų pridėti paskutinį ir 
svarbiausią patarimą: siūlau perkelti 
”EL“ Anglijon, ir kuo skubiau. Apie 
kainas nieko tikro nežinau, bet, ma
nau, Londone tikrai nebus brangiau 
leisti, kaip Vilniuje. Visi žinome, 
kad Lietuvoje per daug laikraščių, 
kaip aš mėgstu sakyti, vienas kitam 
ant kulnų lipa, Lietuvos rinką nau
jam laikraščiui sunku "užkariauti“.

Su pagarba
Hypatia Yčas-Pelkus

Abukevičių šeima išvyko į Australiją
Filmų režisierius Petras Abukevičius su žmona Gražina gruodžio 12 d. iš 

Vilniaus išskrenda ir gruodžio 14 d. bus Sidnyje, Australijoje. Jis tikisi susi
tikti su vietos lietuviais ir parodyti jiems savo sukurtų videofilmų. P.Abuke- 
vičius per 30 metų yra sukūręs apie 50 dokumentinių videofilmų apie gamtą 
ir mokslą.

P. ir G.Abukevičiai Australijoje apsistos Sidnyje pas savo brolį: 24 Rose, 
Sefton 2162. Tel. 6443211.

I Vilnių Abukevičiai žada grįžti 1996 m. vasario 1 d. ELI
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Geriausias - 
filmas apie sibirietę

Susivienijo tremtinių vaikai

Gruodžio pirmosiomis dienomis 
Vilniaus mokytojų namuose vyko 
Atviros Lietuvos fondo (ALF) su
rengtas nemokamas kino forumas 
’’Įamžintas laikas“.

ALF kultūros programos direk
torė I.Marčiulionytė, renginio koor
dinatorė E.Bundzaitė, kuratorė ir 
kino kritikė Ž.Pipinytė bei A.Žukai- 
tytė su keliais talkininkais pasisten
gė, jog tiek forumo dalyviams, tiek 
žiūrovams, kurių dažnai prisirinkda
vo pilna sostinės Mokytojų namų di
džioji salė, forumas taptų ne tik 
švente, bet ir stimulu pamąstyti apie 
Baltijos šalių ir Europos XX am
žiaus istoriją, nesenus išsivadavimo 
iš sovietinės imperijos ir žengimo 
nepriklausomybės keliu reiškinius...

Forumo žiuri komisija, kurią 
sudarė anglas Davidas Robinsonas, 
rusas Aleksandras Burovas, lenkas 
Pavelas Kędzierskis, danas Larsas 
Movinas ir vokietis Hansas Schlege- 
lis, kiti kino specialistai ir kino kri
tikai, labiausiai domėjosi konkur
siniais Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
dokumentiniais filmais. Dvidešim
ties filmų, kurie skyrėsi tiek temati
ka, tiek trukme, tiek režisūros ir ope
ratoriaus darbo bei įgarsinimo sub
tilybėmis, autoriai - daugiausiai jau
ni kinematografininkai. Tad buvo 
įdomu pažvelgti į nūdienos doku

mentiką, jos tendencijas, nes jau se
nokai buvo susirinkę draugėn Balti
jos šalių dokumentinių filmų kūrėjai.

Apie kino menininkų ir visų 
kultūros darbuotojų pastangų svarbą 
tautų bei valstybių bendradarbiavi
mui, šiuolaikinei visuomenei, atsiri
bojančiai nuo mitų XXI amžiaus iš
vakarėse, įteikdama forumo laurea
tams apdovanojimus kalbėjo ALF 
valdybos pirmininkė docentė Irena 
Veisaitė.

Svarbiausias forumo ’’įamžintas 
laikas“ prizas liko Lietuvoje. Jį pel
nė 27 minučių filmo ”Už slenksčio“ 
autoriai Diana ir Kornelijus Matuze- 
vičiai, jautriai ir meniškai papasako
ję gyvenimo džiaugsmo nepraradu- 
sios Sibiro tremtinės Damutės Gai- 
žauskienės istoriją. Prizu už geriau
sią režisūrą apdovanotas Audrius 
Stonys. Jo šiemet sukurtame filme 
’’Antigravitacija“ (18 min.) susimąs
toma apie žmogaus būtį. Du prizai 
atiteko latvių filmų autoriams. Už 
geriausią operatoriaus darbą apdo
vanotas Gintas Berzinis (1994 m. 15 
min. filmas ’’Keltas“). Laureatų tar
pe taip pat latviškas 80 min. filmas 
’’Kuržemė“ (kitas pavadinimas - 
’’Krokodilo ėjimas“), pirmą kartą 
parodytas Rygoje atvežimo į Vilnių 
išvakarėse...

Stanislovas Buchaveckas

Sumaniai vadovauja Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjun
gos (LPKTS) Kaišiadorių skyriui 
pirmininkas Vincas Lozoraitis. Šiuo 
metu skyrius turi 469 narius, iš kurių 
115 yra politkaliniai, o 107 - tremti
nių vaikai, gimę tremtyje, ar maži iš
vežti kaip ’’liaudies priešai“.

Lapkričio 25 d. Kaišiadoryse su
rengtas rajone gyvenančių tremti
nių vaikų sąskrydis. I gausiai susi
rinkusius tremtinių vaikus kreipėsi 
Lietuvos politinių kalinių ir tremti
nių sąjungos Kaišiadorių skyriaus 
pirmininkas V.Lozoraitis, sakyda
mas: ’’Vaikai turi perimti mūsų dar
bą ir perduoti savo vaikams“. Kai
šiadorių rajono meras, Tėvynės są
jungos atstovas Kęstutis Jakelaitis, 
pats tremtinių vaikas, sakė, kad nie
kas nesupras, ką iškentėjo tremtinių 
vaikai Sibire. Valstybė tada stipri, 
kada žmonės sąmoningai rūpinasi 
jos tvirtumu.

Krikščionių demokratų partijos 
atstovė, Kaišiadorių vicemerė 
gydytoja Virginija Drankienė, taip 
pat tremtinių dukra, kalbėjo apie 
tėvų išgyvenimus tremtyje. Sibiro 
tremtinio sūnus, Kaišiadorių vysku
pijos kancleris kunigas Rokas Pu- 
zonas papasakojo, kaip 1982 m., 
aukodamas pirmąsias mišias, mal
davo laisvės Lietuvai. Kunigas pa
brėžė, kad ant tremtinių kaulų pas

tatyti Rusijos miestai. Jis pasidžiau
gė, kad tremtinių vaikai išsaugojo 
meilę Dievui ir tėvynei. Lietuva nu
galėjo. Kunigas R.Puzonas buvo 
aktyvus kovotojas prieš okupantus 
1980-1990 m.

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos tarybos narys, 
švietimo ir kultūros skyriaus pirmi
ninkas Kęstutis Balčiūnas papasa
kojo apie tremtinių vaikų dalią Si
bire. Toliau K.Balčiūnas kalbėjo: 
’’Partizanai ir tremtiniai neklausė, 
ką gaus už savo kovą prieš okupan
tus. Jie aukojo jėgas ir net gyvybę 
už Lietuvą. O ką matom šiandien? 
Okupantas nugirdė tautą, pavertė ją 
bedvase. Turime rašyti atsiminimus 
apie tremtį - tą skaudžiąją istoriją, 
apie pokario kovas - kruvinąją tau
tos istoriją. Visi turime dirbti Lie
tuvai. Didžiuokimės esą tremtiniai, 
prisidėję prie kovos už Lietuvą“.

Tremtinių vaikai nusprendė su
kurti Kaišiadorių rajono tremtinių 
vaikų organizaciją, kuri jungtų visus 
aplink gyvenančius tremtinių vai
kus. Išrinktas septynių žmonių orga
nizacijos komitetas. Ši organizacija 
priklausys Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungai. Tokia LPKTS 
tremtinių vaikų organizacija yra pir
moji Lietuvoje.

Kęstutis Balčiūnas

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

Vytautas Mačiuika
Autobiografiniai apsakymai ”Šiaurės novelės“

Tris kartus - 
karinis tribunolas

Neilgai džiaugėsi Vytenis laisve. 
Eidamas su bendražygiu Andrium į 
konspiracinį butą, pakliuvo į čekistų 
pasalą. Įvyko susišaudymas. Peršau
ta koja Vytenį ir peršauta krūtine 
Andrių čekistai sulaikė ir atgabeno į 
kontražvalgybą ’’Smerš“. Andrius 
nuo žaizdų kalėjime mirė. Vytenis 
išgijo, nors į tardymus porą mėnesių 
vaikščiojo su ramentais. Byla buvo 
greitai užbaigta, ir karinis tribunolas 
Vyteniui pakartotinai įkrėtė dešimt 
metų lagerio ir penkerius tremties. 
Pagal 58 straipsnį. Bet 1947 metų 
gegužės dvidešimt septintą dieną 
Vyteniui pavyko vėl pabėgti, šį kartą 
- iš Vilniaus persiuntimo punkto-ka- 
lėjimo. Deja, pasipriešinimo kovoje 
jam teko dalyvauti tik du mėnesius. 
1947 metų liepos dvidešimt šeštą 
dieną, agento ’’Ramučio“ išduotas, 
Vytenis sovietų kontražvalgybos 
buvo areštuotas Klaipėdoje. Dabar 
čekistai jaunuolį laikė surakintą visą 
laiką - ar kalėjimo kameroje, ar vež
dami į lagerius, nes karinis tribuno
las jį nuteisė dvidešimt penkeriems 
metams lagerio ir penkeriems trem
ties. Tris kartus teistas politinis ka
linys Vytenis buvo laikomas kaip 
ypatingai pavojingas sovietų val
džiai. Čekistai net nuo surakinto Vy
tenio nenuleido akių. Kai etapui į 
Šiaurę surinktus politinius kalinius 
iš Vilniaus persiuntimo punkto-kalė- 
jimo čekistai pėsčiomis nuvarė į ge
ležinkelio stotyje stovinčius gyvuli
nius vagonus, tuos tris šimtus metrų 
nuo persiuntimo punkto iki vagono 
durų surakintą Vytenį vežė sunk
vežimiu, ir saugojo ’’ypatingą nusi
kaltėlį“ trys sargybiniai su užtaisy
tais automatais. Stovėjęs prie vago
no durų etapo viršininkas pasakė:

- Gaila, kad tokius jaunus nu- 
trūktagalvius tenka vežti į Šiaurę.

Fronte su tokiais galima kalnus nu
versti.

Viršininko frontininko žodžius 
pratęsė jo pavaduotojas majoras:

- Šaudyti tokius reikia, o ne ve
žioti į lagerius. Prakeiktas banditas!

1948 metų vasario šešioliktą die
ną kalinių etapas pajudėjo iš Vil
niaus ir po pusės mėnesio pasiekė 
Komijos autonominę respubliką. 
Vienoje stotyje Vytenį įgrūdo į va
goną, kuriame buvo ’’rinktinė“ pub
lika. Kelis kartus teisti kriminaliniai 
recidyvistai. Juos visus, ir Vytenį, 
čekistai vežė į Pečioros Sevželdorla- 
go centrinį režimo lagerį Saračai. 
Pakeliui kaliniai bandė pabėgti. Seni 
lagerių vilkai adata atrakino Vyte
niui rankas, o jis peiliu per dvi paras 
perpjovė vagono grindų lentą. Bet 
sargybiniai buvo budrūs - aptiko 
perpjautą lentą, Vytenį sumušė iki 
sąmonės netekimo, po to išlaipino 
Ižmos stotyje ir leisgyvį atvežė rogė
mis į antrąjį Ižmos lagerį, į ligoninę. 
Šiaurė Vytenį pasitiko pūgomis, 
speigu ir niūriu gyvenimu už spyg
liuotos vielos.

Ižma
Ižmos lagerio punkte Nr.2 Vyte

nis atsigavo tik Vyto Morkaus, kau
niečio, nuteisto už dokumentų padir
binėjimą pogrindžiui ir partizanams, 
dėka. Morkus gaudavo iš Lietuvos 
neblogus siuntinius ir dalinosi jais su 
Vyteniu, kuris jokių siuntinių negau
davo, nes bijodavo rašyti į pavergtą 
tėvynę, kad taip neišduotų bendra
žygių, kurie liko laisvėje ir kovojo 
toliau. Morkaus nuolatinės paramos 
dėka Vytenis atsigavo, nes lagerio 
maistas buvo toks prastas, kad dau
gelis kalinių atrodė kaip kaulėtos 
šmėklos. O sunkus darbas prie gele
žinkelio ir visai pribaigdavo išseku
sius žmones. Zonoje net trys palie
gėlių brigados visą laiką būdavo pa
pildomos. Po poros mėnesių Vytenį 

su režimo brigada ėmė varyti į dar
bą. Dažniausiai iškrovinėti vagonų. 
Maišai, dėžės, metalo sijos arba bė
giai. Neretai ir rąstų vagonai atrie
dėdavo. Tada režimo brigada būda
vo keliama ir naktį, nes vagonų pras
tovos buvo draudžiamos. Naktinis 
darbas - pavojingas, dėl prasto ma
tomumo ne vienas kalinys būdavo 
sužalojamas. Sulaužytos kojos, nu
laužtos rankos... Lagerio viršininkai 
tikėjo, jog tos ’’gamybinės traumos“ 
- tyčinės. Kad nereikėtų dirbti sun
kaus darbo. Deja, tai buvo eiliniai 
čekistų svaičiojimai. Po keleto nelai
mingų atsitikimų lagerio vadovybė 
vis dėlto nutraukė naktinius iškro
vimus. Vytenis lengviau atsikvėpė.

Ižmos lageryje Nr.2 kalėjo apie 
šimtą lietuvių. Tarp jų Vytenis su
tiko savo ryšininkės dėdę - jos tėvo 
brolį. Pasirodo, Milda rašė savo dė
dei į lagerį. Iš tų laiškų paaiškėjo, 
kad Milda, ištikimai laukusi Vyte
nio, praėjus devyniems mėnesiams 
po jo arešto, ištekėjo už daug vyres
nio vyro. Štai tau ir meilė... Vytenis 
buvo priblokštas, nes jo ir Mildos 
meilė pavojų ir mirties akivaizdoje 
nepaprastai giliai įsirėžė į širdį. Bet 
vėliau, apsvarstęs visas aplinkybes, 
jaunuolis nusiramino. Gyvenimas 
žiaurus ir pilnas netikėtų sunkumų. 
Milda pasielgė praktiškai - ištekėjo, 
nes nedaug vyrų Lietuvoje bebuvo 
likę. O laukti Vytenio, matyt, neuž
teko jėgų. Nors ateitis parodė, kad 
kitos merginos išlaukė savo myli
mųjų net dešimt metų.

Svarbiausia visoje šioje istorijoje 
tai, kad kažkur Šiaurėje, tarp šimtų 
lagerių, jaunuolis pateko kaip tik į tą 
vieną vienintelį, kuriame sužinojo 
savo meilės atomazgą. Nežinomi li
kimo keliai.

Saračiajus
1948 metų rugpjūčio penkioliktą 

dieną surakintą Vytenį du automa

tais ginkluoti sargybiniai atvarė iš 
Ižmos antrojo lagerio į CŠLP Nr. 4. 
Tai buvo prie Saračiajaus kalno 
esantis centrinis režimo lagerio 
punktas. Už poros kilometrų - Uch- 
ta, naftos ir anglies kasyklų miestas 
su keliolikos lagerių zonomis.

CŠLP numeris keturi buvo ypa
tingo režimo lageris su vos 300 ka
linių, bėgusių iš lagerių, kalėjimų 
arba ruošusių pabėgimus. Į šį pra
garą kasdien atveždavo po kelis ka
linius, ir sužvėrėjusi sargybos kuo
pa arba čekistams talkinusių kalinių 
banda kasdien po kelis užmušdavo. 
Jų lavonus vežimu gabendavo į 
Uchtos kalinių kapines. Čekistų 
daktarai surašydavo mirties aktus: 
mirė nuo plaučių uždegimo... Apie 
žiaurumus CŠLP numeris keturi 
lageriuose sklido šiurpios legendos, 
bet tokia ’’tvarka“ šiame punkte gy
vavo nuo karo pabaigos. Pagrindi
nis kalinių darbas buvo Saračiajaus 
kalno akmens laužykloje - skaldyk
loje. Sunkūs kūjai, laužtuvai ir me
talinės vagonetės - tai jų darbo 
įrankiai. Suskaldytą uolieną krau
davo į geležinkelio vagonus - plat
formas, kurias išvežiodavo po visą 
Sevželdorlagą.

Atvestą Vytenį iš pradžių laz
domis ’’apdorojo“ prižiūrėtojai če
kistai, paskui daužymą užbaigė du 
lagerio komendantai kaliniai. Sąmo
nės netekusį Vytenį kaip maišą įme
tė į karcerį. Jis atsipeikėjo tik nuo 
stipraus vaistų kvapo - jam po nosi
mi juos pakišo ne kas kitas, o Vy
teniui iš Kauno kalėjimo pažįstamas 
politinis kalinys ’’Ponas Taškas“ - 
kaunietis gimnazistas Antanas Iva
nauskas. Pasirodo, šiame lageryje jis 
dirbo medpunkte sanitaru. Kartu su 
Ivanausku į medpunktą buvo įsitai
sęs ir kitas lietuvis - Edvardas Di
džiulis, nuteistas už pogrindinę veik
lą Kaune.

- Nebijok, Vyteni, - guodė ’’Po
nas Taškas“. — Mes su Didžiuliu pa
lengvinsime tavo dalią.

Ir palengvino. Po kelių dienų 
sunkaus darbo Saračiajaus akmens 
skaldykloje Vytenis buvo paguldy
tas į lagerio sanitarinį namelį. Čia 
stovėjo vos keturios lovos. Ligonių 
CŠLP numeris keturi nelaikė - juos 
siųsdavo į Uchtos lagerių ligonines.

Bet štai įvyko stebuklas. Ankstų 
spalio pradžios rytą CŠLP numeris 
keturi apsupo specialiai traukiniu at
vykę MGB kareiviai, nuginklavo 
MVD sargybos kuopą ir areštavo vi
sus lagerio viršininkus. Tokį įsaky
mą Berijos nurodymu davęs pats 
SSSR generalinis prokuroras. Visas 
lageris buvo paskelbtas tardymo zo
na. Kalinių niekas į darbą nevarė. 
Atvykę iš Maskvos MGB tardytojai 
dieną naktį klausinėjo visus kalinius, 
kas mušė, kada mušė, ką sužalojo, 
ką užmušė ir LL. Daugelis bijojo sa
kyti tiesą:

- Jūs išvažiuosite, o mus už tuos 
parodymus nužudys.

- Nebijokite, - aiškino tardytojai. 
- Nusikaltusieji tarybiniams įstaty
mams visi kuo griežčiausiai bus nu
bausti ir daugelis tų išsigimėlių bus 
sušaudyti. Sakykite tiesą, ir viskas 
bus gerai.

Visa šita košė buvo užvirta vieno 
jauno kalinio ruso, paleisto iš CŠLP 
numeris keturi ir grįžusio namo į 
Maskvą. Jo byla buvo peržiūrėta, ir 
jis buvo pripažintas nekaltu. Jo moti
na, stambi figūra Stalino vyriausy
bėje, išgirdusi iš sūnaus apie tuos 
žiaurumus, kuriuos vykdė čekistai 
CŠLP numeris keturi, viską išklojo 
Berijai, kurį gerai pažinojo. Kodėl 
Berija nutarė likviduoti savo paka
likus Saračiajuje, Vytenis niekada 
nesužinojo, nes 1949 metų sausio 
pabaigoje su kitais politiniais kali
niais buvo išsiųstas į Sibirą, į politi
niams kaliniams skirtą specialų ypa
tingo režimo lagerį - ’’Ozerlagą“ 
Nr.07.

Tęsinys. Pradžia Nr.3d.
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Neseniai Vilniuje įvykusiame su
sitikime Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
vidaus reikalų ministrai konstatavo, 
jog viena svarbiausių yra nelegalių 
migrantų problema, kurią spręsti 
galima tik bendromis valstybių pas
tangomis. Ji kelia nerimą ne tik bu
vusiems komunistiniams kraštams, 
kurie tapo savotiškais pabėgėlių til
tais, bet ir Vakarų Europai.

Vien šiemet per 9 mėnesius mūsų 
Šalyje buvo sulaikyti 1274 nelegalūs 
migrantai.

Dažniausiai jie patenka iš Rusi
jos, kur, kaip spėjama, dabar gyvena 
daugiau kaip milijonas migrantų iš 
Azijos, Vidurio bei Artimųjų Rytų.

Kitas maršrutas - iš Lenkijos. 
Šios šalies pareigūnai pernai savo 
pasienyje sulaikė daugiau kaip 14 
tūkst. pabėgėlių iš įvairių kraštų. Per 
Lenkiją eina du nelegalaus perėjimo 
keliai. Vienas - kelias iš Balkanų, 
kuriuo iš karo nualinto krašto į Šiau
rę veržiasi buvusios Jugoslavijos, 
Turkijos piliečiai. Kitas - Rytų ke
lias, kuriuo naudojasi bėgliai iš 
Azijos, Afrikos bei buvusių vidu
riniosios Azijos sovietinių respub
likų. Šiuo kebu į Lenkiją daug mig

Pakvietimas į Lietuvių namų 
bendrovės akcininkų suvažiavimą

Preambulė
Kadangi 1995 m. Lietuvių namų bendrovės (LNB) akcininkų suvažiavime direktorių valdybon (DV) 

išrinkti nauji direktoriai atrado, kad:
1. Pernai metų LNB DV neįvykdė Kensington© savivaldybės nurodymų 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 remontavimo projektą, kurio kaštų maksi
mumui savivaldybė neuždėjo ribos.

3. Todėl dabartinė LNB DV stengėsi savivaldybės projektą atgauti j 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.
Pakvietimas
LNB DV, norėdama smulkiau supažindinti LNB akcininkus su buvusios LNB DV veiksmų eiga, atvedusia 

LNB j kritišką padėtį, susidariusią dėl didelių išlaidų Kensington© 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 akcininkų suvažiavimą.
Suvažiavimas įvyks šeštadienį, sausio 6 d. 1996 m., 13.00 vai. Lietuvių Židiny, 16 Hound Road, West 
Bridgford, Nottingham NG 2 6AH

DarbQty.arkė
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

Pabėgėliai plūsta į Vakarus
rantų patenka iš Rusijos. Juos suren
ka kontrabandos centras Maskvoje. 
Iš ten migrantai pervežami prie Lie
tuvos ir Lenkijos sienų, po to į Vil
nių, Marijampolę, Ukrainos miestą 
Lvivą, Baltarusijos Brestą ir kitus 
miestus. Jų tikslas - pasiekti Vaka
rus. Kiekvienas bėglys moka net po 
5 tūkst. dolerių, kad paslaptingi ved
liai pergabentų per sieną, perpluk
dytų per Baltijos jūrą.

Suimtuosius pabėgėlius Lietuvos 
vidaus reikalų ministerijos pareigū
nai grąžina į tuos kraštus, iš kur jie 
atkeliavo. Tai brangiai kainuoja. 
Vien šiemet bilietams į Maskvą 
išleista daugiau kaip 45 tūkst. litų.

Kitas rūpestis - kur laikinai ap
gyvendinti suimtuosius, nes ne visa
da pavyksta greitai juos išsiųsti 
atgal. Nelegalaus migranto išlaiky
mas per parą kainuoja daugiau kaip 
40 litų. Per 10 dienų policija privalo 
nelegalius migrantus išvežti iš Lie
tuvos. Iki šiol dar ne su visomis kai
myninėmis valstybėmis sureguliuoti 
pabėgėlių grąžinimo klausimai. Ta
čiau ir pasirašyti susitarimai ne visa
da vykdomi.

Blogiausia, kad iki šiol dar iki 

galo nesutvarkyta sienų apsauga. 
Tačiau, kaip mano vidaus reikalų mi
nistras R.Vaitekūnas, net ir esant ge
resnei sienų apsaugai nelegalių mi
grantų nepavyks išvengti. Tos už
duoties negali išspręsti net Vokietija.

Birželio mėnesį Seimas priėmė 
pabėgėlio statusą Lietuvoje apibrė
žiantį dokumentą. Jo įgyvendinimu 
labai rūpinasi Skandinavijos šalys. 
Jos ketina padėti kompiuterizuoti 
Lietuvos sieną, įkurti pabėgėlių pa
skirstymo centrą. Skandinavijos ša
lys taip pat padės padengti migrantų 
išsiuntimo iŠ Lietuvos išlaidas.

Neseniai surengtame seminare 
Lietuvos, Suomijos, Danijos, Švedi
jos, Norvegijos bei JT vyriausiojo 
pabėgėlių komisariato atstovai apta
rė, kaip geriau įgyvendinti Lietuvoje 
Pabėgėlių įstatymą. Lietuva pirmoji 
iš trijų Baltijos kraštų yra jį priėmusi 
ir tai susilaukė palankaus vertinimo. 
Kaip pareiškė JT vyriausiojo pabė
gėlių komisariato Skandinavijos ir 
Baltijos šalių skyriaus vadovas šve
das L.Kolsalainenas, Lietuva taip pa
greitina savo integravimąsi į Euro
pos Sąjungą.

Antanas Šimkūnas

Sportas

Trečio]! ’’Žalgirio” pergalė
Gruodžio 5 d. vėlų vakarą Lietu

va sėdėjo prie televizorių ekranų - 
buvo rodomos "Žalgirio" ir Ispanijos 
"Taugres" krepšinio rungtynės, ku
rios baigėsi "Žalgirio" pergale 93:91. 
Tai antroji pergalė svetimoje aikšte
lėje tr trečioji - Europos klubų taurės 
varžybų A grupės turnyre. Laimėję 
prieš ’Taugres", lietuviai išsaugojo 
grupės vienvaldžių lydenų pozicijas, 
o antrąsyk laimėję svetimoje aikšte
lėje tapo potencialiu grupės favontu. 
"Žalgiris" priminė senąją komandą - 
vien gynėjas R.Kurtinaitis per pirmą 
kėlinį pelnė 27 taškus (tai asmeninis 
jo rekordas per Europos taurių turny
rus), D.Lukminas - 19 taškų per pas
kutines 8 minutes.

Dar viena V.Urbono pergalė
Meksikoje, Monterėjaus mieste, 

vyko pirmasis pasaulio penkiolika- 
gubo triatlono čempionatas. Jame 
dalyvavo 8 sportininkai, tarp jų vie
na moteris. Po daugiau kaip 13 parų 
trukusių lenktynių paaiškėjo čem
pionato pnzininkai, įveikę plaukte 
57 km, nuvažiavę dviračiais 2700 
km ir nubėgę 663 km. Čempionato 
nugalėtoju tapo čekas Jaroslavas 
Pavelka. Nuo jo 7 valandomis atsi
liko 37 metų panevėžietis Vidman
tas Urbonas, atlaikęs šiose varginan
čiose varžybose 319 valandų 22 mi
nutes 29 sekundes (beveik 14 parų). 
Trečias - prancūzas Fabris Lucas, 
po plaukimo buvęs lyderiu. V.Urbo
nui šis laimėjimas - ne pirmasis. 
1993 m. jis buvo antras Vengrijoje 
vykusiame pasaulio ultratrialtono 
čempionate, pernai Olandijoje taip 
pat užėmė antrą vietą.

Geriausios plaukikės 
prizas - D.Želvienei

JAV, Arizonoje, "Mėsa“ plauki
mo centro 25 jardų baseine vyku
siose varžybose Dita Želvienė lai
mėjo pirmąsias vietas 50, 100 ir 200 
jardų nuotoliuose ir pasiekė atitin
kamus rezultatus 23,08 sek., 50,33 
sek ir 1 min. 51,01 sek. Tai viršija 
Lietuvos rekordus, tiesa, neoficia
liai. Trys kaunietės plaukikės rezul
tatai yra ir Arizonoje vykusių var
žybų rekordai. Dita Želvienė apdo

vanota genausios plaukikės prizu.

Lietuvis nežais už Rusiją
Vienintelis lietuvis, rungtyniau

jantis šiaurės Amerikos ledo ntulio 
čempionate, pagrindinis Niujorko 
"Islanders” gynėjas Darius Kaspa
raitis, kalbėdamas telefonu su "Sport 
Ekspress" žurnalistu, pareiškė, jog 
1998 m. olimpinėse Žaidynėse nesi
ruošia ginti Rusijos rinktinės garbės.

Laikraštis rašo, jog, anot D. Kas
paraičio, jis pnėmė Lietuvos Res
publikos pilietybę ir daugiau nieka
da nerungtyniaus Rusijos ledo ritulio 
nnkūnėje. Beje, sportininkas pareiš
kė, kad Šiam jo sprendimui politiniai 
motyvai įtakos neturėjo ir jis ne
jaučiąs antipatijos Rusijai. '’Papras - 
čtausiai aš esu lietuvis ir privalau 
ginti savo šalies garbę", - sakė D. 
Kasparaitis, neseniai atsigavęs po 
sunkios traumos.

Geriausias Europoje 
rungtyniaujantis lietuvis

24 metų 205 cm ūgio Lietuvos 
rinktinės ir Ispanijos "Barcelona" 
klubo krašto puolėjas Artūras Karni
šovas pakviestas | Europos rinktinę, 
kuri gruodžio 28 d. Tel Avive, Izrae
lyje, žais su vietos "Maccabi". Tai 
bus Izraelio rinktinės veterano 
M.Berkovičiaus atsisveikinimo ma
čas. Gruodžio 26 d. įvyks dar vienos 
atsisveikinimo rungtynės, kuriose 
taip pat dalyvaus A.Karnišovas - 
Barselonoje numatytas legendinio 
Ispanijos krepšininko Ch. A. San- 
Epifanijo atsisveikinimas su di
džiuoju krepšiniu. Ta proga "Barce
lona" susitiks su Europos rinktine.

"Žuvėdra" tarp geriausiųjų
Baigėsi Vokietijoje, Berlyne, vy

kęs pasaulio sportinių šokių ansam
blių Lotynų Amerikos šokių čem
pionatas. Jame dalyvavo 18 koman
dų iŠ 15 šalių. Lietuvai Šiose varžy
bose atstovavęs Klaipėdos sportinių 
šokių ansamblis "Žuvėdra" užėmė 
trečiąją vietą. Lietuvos kolektyvas 
šių metų Europos čempionate iško
vojo sidabrą, o 1994 m. puikiai atli
kęs Lotynų Amerikos šokių progra
mą tapo pasaulio čempionato bron
ziniu prizininku. Pasaulio čempiono 
vardą pelnė Bremerkaveno miesto 
(Vokietija) kolektyvas, antroji vieta 
taip pat atiteko vokiečiams.
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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 pernakvojimo 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 - £1250
kambarys su patogumais ir pusryčiais vienam asmeniui vienai nakčiai - £17.50

Povilas ir Birutė Dobrovolskiai (vedėjai)

HEADLEY PARK LITHUANIAN COUNTRY CLUB, PICKETTS HILL, NR. BORDON, 
HAMPSHIRE GU35 8TE, tel. 01420 472810
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GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD 
P_arūPina bilictus kdioncms 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 smulkesni informacijos kreiptis;

Gunnel Travel Service LTD 
45 Woodthorpe Road 

HADLEIGH, Suffolk, IP7 5JB 
Tel 01473 828855 
Fax 01473 828866
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LONDONE
BISHOPSGATE 

INSTITUTO 
’’SUSIPAŽINIMO DIENA“

Lapkričio 27 d., Bishopsgate ins
titutas, esantis Fandesi City of Lon
don, parengė ’’Susipažinimo dieną“ 
su britiškąja visuomene. Visos or
ganizacijos, kurios naudojasi Bi
shopsgate instituto patalpomis, turė
jo savo veiklos stendus. Tokį stendą 
turėjo ir DBL S-ga, kuriame buvo 
supažindinama su D.Britanijos lietu
vių veikla. Surengta ir lietuviškos 
veiklos paveikslų paroda.

PARAPIJOS KRONIKA

Sekmadieni, lapkričio 26 d., bu
vo švenčiama Kariuomenės šventė. 
11 vai. vyko pamaldos, užprašytos 
DBL S-gos Londono I-ojo skyriaus.

Klebonas Jonas Sakevičius, 
MIC, pamoksle daug laiko pašventė 
Nepriklausomos Lietuvos kariuo
menės prisiminimui. Jis sakė, kad 
tuometinė Lietuvos kariuomenė atli
ko du svarbius kariuomenės veiklos 
dalykus: paruošė žmones ginti savo 
tėvynę ir auklėjo jaunimą kaip pat
riotus. Mišių metu Lietuvos lietuvai
čiai priėmė Pirmąją komuniją: Julija 
Vežauskaitė, Niką Kitkovaitė, Dai
nius Pranskaitis ir Erika Pranskaitie- 
nė. Vėliau, po pamaldų, buvo pa
krikštytas Dainius Pranskaitis.
KALĖDMEČIO PAMALDOS

Gruodžio 24 d. (sekmadieni) 24 
vai. bus vidurnakčio Bernelių mi
šios. Visi kviečiami jose dalyvauti.

Gruodžio 25 d., Kalėdų dieną. 
Mišios bus 9 vai. ir 11 vai.

Sausio 1 d., Naujųjų metų dieną, 
Mišios bus 11 vai.

LIETUVIŲ 
ŠVENTO KAZIMIERO

KLUBO KRONIKA

Kalėdų ir Naujųjų metų dienomis 
klubas bus uždarytas. Sekmadie
niais, gruodžio 24 d. ir gruodžio 31 
d., veiks normaliai, kaip ir kiekvieną 
sekmadienį.

PAMALDOS
Manchesteryje - gruodžio 25 d., 

12.30 vai.
Bradforde - sausio 7 d., 12.30 

vai.
Ecdes-sausio 14 d., 12.15 vai.

SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO KRONIKA

Kalėdų dieną klubas veiks 12- 
14.30 vai. Naujųjų metų sutikimo 
vakaras įvyks gruodžio 31 dienos 
vakare. Pradžia 20.30 vai. Įėjimas su 
bilietais.

Bilietai įsigyjami iš anksto pas 
klubo sekretorių, 345A Victoria 
Park Road, E9.

Visi klubo nariai tuojau po Nau
jųjų metų turi atnaujinti savo nario 
korteles ir sumokėti nario mokestį, 
kuris 1996 m. bus: dirbančiųjų - 
2.50 svaro, senjorams ir senjorinoms 
- 1 svaras, šeimoms - vyrui ir žmo
nai - 3 svarai.

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE

Per paskutinę savaitę Fondas 
gavo šias aukas: 150 svarų - Chari
ties Aid Foundation iš Londono.

Fondo vadovybė lieka dėkinga 
už šią auką.

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

Gelbėkime Lietuvių namus Londone

1996 m. sausio 6 d. Nottinghame 
įvyksiančiame LNA B-vės akcinin
kų suvažiavime siūlau svarstyti šią 
rezoliuciją.

Įvadas. Susipažinęs su turima 
medžiaga apie įvykius, privedusius 
prie LNA B-vės krizės ir galimo 
bankroto, konstatuoju, kad dabartinė 
LNA B-vės direktorių valdyba, susi
dedanti iš K.TamoŠiūno, J.Alkio, 
E.Šovos, J.Levinsko, S.Kasparo ir 
V.Gasperienės, yra neveikli ir ne
kompetentinga toliau vadovauti 
LNA B-vei. Todėl siūlau LNA B-vės 
akcininkų suvažiavime svarstyti ir 
priimti mano siūlomą rezoliuciją.

Sąlyga. Nuo šios rezoliucijos pa
sirodymo “Europos lietuvyje“ Nr. 
50 iki 1996 m. sausio 6 d. sustabdyti 
Lietuvių namų Londone pardavimą.

RezoliucĮja
1. 1996 m. sausio 6 d. Nottingha-. 

me susirinkę LNAB-vės akcininkai 
reiškiame nepasitikėjimą dabarti
niais LNA B-vės direktoriais ir rei
kalaujame jų atsistatydinimo.

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

KŪČIOS IR KALĖDOS 
SODYBOJE

Gruodžio mėn. 24 d. vakare Kū
čių vakarienė. Kaina £10.00 asme
niui. Gruodžio 25 d. Kalėdiniai pie
tūs (Lunch). Kaina £16.00 asmeniui.

Senųjų metų išvakarėse. Tradici
nis Naujųjų metų sutikimas.

POKALĖDINIAI RENGINIAI
Sausio mėn. 20 d. vakare Sody

bos DBLS skyrius ruošia šokius su 
vakariene.

Visi kviečiami dalyvauti. Kaina 
£11.00 asmeniui.

Sausio mėn. 25 d. vakare škotų 
poeto Robert Bums vakaras. Progra
moje: škotų dūdų (pipes) muzika su 
tradiciniu škotų patiekalu “haggis“.

Vasario mėn. 14 d. romantiška 
“Valentine night“ vakarienė prie 
žvakių šviesos.

Sodybos vedėjai mielai kviečia 
užsisakyti banketų salę su maistu ir 
nakvyne vestuvėms, gimtadieniams 
ir kitoms svarbioms iškilmėms,’ 
praleisti vakarą gražioje Sodybos 
gamtos aplinkoje - Mažojoje Lietu
voje.

Sodybos vedėjai Povilas ir 
Birutė Dobrovolskiai

BOLTONE
PRIEŠKALĖDINIS 

BALIUS

Savo veikloje boltoniškiai garsi
na Lietuvos vardą, aktyviai bendra
darbiaudami su kitų tautų atstovais, 
kokie tik jie bebūtų: ar anglai, ar 
pabaltiečiai, ar ukrainiečiai. Todėl 
buvo labai malonu, kai Boltono lie
tuviai buvo pakviesti į Boltono uk
rainiečių klubo prieškalėdinį pensi
ninkų balių. Jame dalyvavo beveik 
visi vietiniai lietuviai su savo žmo
nomis.

Vakaras praėjo labai gražiai. Visi 
lietuviai sėdėjo kartu, maistas ir vy
nas buvo veltui, grojo šokių muzika, 
tai buvo galima ir pašokti. Vakarui 
pasibaigiant kiekvienas baliaus da
lyvis buvo apdovanotas asmeniška 
dovanėle.

Į salę atvykę boltoniškiai buvo 
labai maloniai priimti. Vėliau uk
rainiečių klubo vadovybė padėkojo 
jų pirmininkui H.Vaineikiui už lietu
vių apsilankymą prieškalėdiniame 
pobūvyje.

2. Įpareigojame naujai išrinktą 
LNA B-vės direktorių valdybą:

2.1. per septynias dienas sudaryti 
trijų asmenų komitetą Lietuvių na
mams Londone gelbėti, kad jie susi
tartų su vietos savivaldybe ir gavę 
paskolą padarytų Lietuvių namų 
Londone reikalingus pakeitimus;

2.2. ištirti, ar DBL S-gai priklau
sančios 7905 akcijos, proporcingai 
išdalintos DBL S-gos skyrių atsto
vams, turi teisinį pagrindą ir ar jų sa
vininkai gali dalyvauti LNA B-vės 
akcininkų rinkimuose ir juose bal
suoti;

2.3. paruošti LNA B-vės skyrių: 
Lietuvių namų Londone, Lietuvių 
sodybos Headley Parke ir savaitraš
čio “Europos lietuvis“ ateities ko
mercinės ir kultūrinės veiklos bend
rą plantą ir jį pateikti būsimam ak
cininkų suvažiavimui svarstyti.

Vladas Dargis
LNA B-vės akcininkas ir 

buvęs LNA B-vės direktorių 
valdybos pirmininkas

MANČESTERYJE
KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Lapkričio 25 d. LKV S-gos “Ra
movės“ Mančesterio skyrius suren
gė lietuvių klube Kariuomenės šven
tės minėjimą, kuriame dalyvavo vie
tos ir plačios apylinkės lietuviai.

Minėjimą atidarė ir pravedė ra- 
movėnų pirmininkas V.Bematavi- 
čius. Po įžanginio žodžio, apibūdi
nančio šios šventės prasmę, tylos 
minute pagerbti žuvusieji ir nuken
tėję už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę savanoriai, kariai ir 
patriotai.

Paskaitą perskaitė H.Vaineikis. 
Nors ir glaustoje paskaitoje jis ben
drais bruožais vaizdžiai nusakė 
amžių bėgyje vykusius mūsų tautos 
karus už laisvę ir nepriklausomybę, 
nepriklausomybės laiku pradėjusį 
klestėti krašto ūkį ir kultūrinį gyve
nimą. Be to, pažymėjo, kad nepri
klausomos Lietuvos kariuomenė 
buvo moderni, gerai ginkluota, ka
riai buvo mokinami skaityti bei ra
šyti, būti Lietuvos patriotais ir ge
rais piliečiais. Karių moralė buvo 
aukšta, ko pasigendama dabartinėje 
Lietuvos kariuomenėje, kuri, su 
mažomis išimtimis, tebėra sovieti
nis modelis. Ji stokoja blaivybės, 
ypač - jos karininkija. Iškilus konf
liktui arba karui, Lietuva turės pati 
gintis, už ją niekas kariauti neis, pa
reiškė prelegentas.

Po minėjimo laikas praėjo paki
lioje nuotaikoje. Ta pačia proga iš
dalinta nemažai anketų LR piliety
bei atstatyti. (Jei kas norėtų tam rei
kalui anketų, kreiptis pas DBLS 
Mančesterio skyriaus pirmininką 
A.Podvoiskį.)

Kitą dieną klubo valdybos nariai 
Albinas Myliūnas, sulaukęs 76 m. 
amžiaus, ir Jonas Keturakis, sulau
kęs 78 m. amžiaus, Lietuvių klube 
paminėjo savo gimtadienius. Visi 
jiems sugiedojo “Ilgiausių metų“ ir 
išgėrė už jų sveikatą, palinkėdami 
ilgo gyvenimo ir sėkmės. To lin
kime visi.

A. P-kis

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

KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Sausio 7 d., sekmadienį, 4 vai. 
p.p. Mančesterio lietuvių soc. klubo 
valdyba šaukia metinį narių susirin
kimą, kuriame valdyba bei revizijos 
komisija padarys pranešimus, bus 
nagrinėjami klubo reikalai ir renka
ma valdyba 1996-tiems metams. 
Kvorumui nesusirinkus minėtą va
landą, susirinkimas bus atidėtas 
vieną valandą, o po to pravestas, 
neatsižvelgiant į susirinkusių narių 
skaičių.

Narius prašome būtinai daly
vauti.

Klubo valdyba

PASAULYJE
Arkivyskupai parėmė 

skurstančius
Jungtinių Amerikos Valstijų vys- ' 

kupų konferencija paskelbė kreipi
mąsi į politikus, ragindama nepriim
ti įstatymų, numatančių sumažinti ar 
visai nutraukti finansinę paramą 
skurstantiems pavieniams asmenims 
bei šeimoms. Amerikos vyskupai, 
išsirinkę naują Vyskupų konferenci
jos pirmininką Clevelando vyskupą 
Anthony Michalą Pilla, teigia, jog 
šalyje įsigali labai aiškūs trys visuo
menės sluoksniai: turtingieji, dar ne
visai nusigyvenę, ant skurdo ribos 
balansuojantys žmonės, ir visiški 
skundžiai, o apie ekonominį teisin
gumą vis dažniau lieka tik pasvajoti.

Švedijos liuteronų 
sprendimas

Švedijos liuteronų bažnyčia nuta
rė atsiskirti nuo valstybės. Šiam 
sprendimui pritarė šalies parlamen
tas. Bažnyčios atskyrimas nuo vals
tybės įsigalios 2000 m. sausio 1 d.

Švedijos liuteronų bažnyčia buvo 
paskelbta valstybine bažnyčia 1686 
m., bet labai glaudus liuteronybės ir 
valstybės ryšys siekia šešioliktąjį 
amžių. Toks ryšys nusistovėjo kara
liui Gustavui Vazai įvykdžius pro
testantišką reformą. Bažnyčios ir 
valstybės atsiskyrimas Švedijoje tu
rės visą eilę pasekmių. Visų pirma, 
Švedijos piliečiai nebebus automa
tiškai laikomi liuteronais. Liuteronų 
pastoriai nebepriklausys nuo Bažny
čios reikalų ministerijos. Tačiau iš
liks bažnytinis mokestis, kuris toliau 
bus skiriamas Bažnyčios išlaikymui.

Vaikai Rytų Europoje
Ženevoje buvo paskelbtas Jungti

nių Tautų vaikystės fondo UNICEF 
raportas apie vaikų gyvenimo lygį 
Vidurio ir Rytų Europos kraštuose.

Remiantis duomenimis, surink
tais 18-oje valstybių, kuriose iki 
1989 m. galiojo komunistinio tipo 
visuomeninės ir politinės santvar
kos, nustatyta, kad visur be išimties 
yra smukęs bendras pragyvenimo ir, 
ypač vaikų aprūpinimo, lygis. Vai
kystės fondo UNICEF generalinis 
direktorius Stephenas Lewis gana 
kritiškai atsiliepė apie ekskomunisti- 
nių kraštų dabartinę socialinę poli
tiką, kuri, pasak jo, yra klaidinga. 
Tai tiesa, kad pereinamojo laikotar
pio sunkumus kenčia visi tų kraštų 
gyventojų sluoksniai. Tačiau atitin
kamai pakoregavus socialinės rūpy
bos prioritetus, net ir su dabartiniais 
nedideliais resursais būtų galima 
pagerinti vaikų padėtį.

Pabėgėlių vis daugėja
Ženevoje buvo paskelbtas Jungti

nių Tautų pabėgėlių komisariato me
tinis raportas. Šiuo metu visame pa
saulyje yra 27 mln. 400 tūkst pabė
gėlių. Lyginant su 1990 m., jų skai
čius yra beveik dvigubas, nes prieš 5 
metus pabėgėlių visame pasaulyje 
buvo 15 mln. Pabėgėlių globai 1994 
m. Komisariatas išleido vieną mili
jardą šimtą milijonų dolerių; šiemet, 
metams dar nepasibaigus, pabėgė
liams šelpti jau sunaudota vienas mi
lijardas 300 mln. dolerių. Dauguma 
pabėgėlių yra afrikiečiai; iš to žemy
no pabėgo 43,3 proc. visų pasaulio 
benamių. Antroje vietoje Adrija (29 
proc. pabėgėlių) ir trečioje - Europa 
(24 proc.). Šioje pabėgėlių skaičiaus 
statistikoje pirmauja Afganistanas, 
Ruanda, Liberija ir Irakas.

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. 4036. Spausdino akcinė bendrovė ”Spauda“, Laisvės pr. 60, Vilnius.
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