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V.Landsbergiui iškart teko pasinaudoti daugumos jėga
Vakar trys minutės po 
vidurdienio prasidėjo pirmasis naujojo 
Seimo posėdis, - rašo K. Gečas 
"Lietuvos Ryte", 26.11.96.

Seimo salės gongo dūžis taip pat 
paskelbė iki šiol dirbusių Seimo narių 
įgaliojimų pabaigą.

Priesaiką davė visi 137 išrinkti 
Seimo nariai. Slaptu balsavimu Seimo 
pirmininku išrinktas Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) pirmininkas 
64 metų profesorius Vytautas Lands
bergis. Už balsavo 107 parlamentarai, 
prieš - 28, vienas biuletenis pripažintas 
negaliojančiu.

Vakar iš ryto šventiškai buvo 
nusiteikę ne tik Seimo nariai. Prie 
pagrindinių Seimo vartų pora šimtų 
daugiausiai vyresnio amžiaus žmonių 
su vėliavomis laukė naujosios Seimo 
daugumos atstovų. Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) frakcijos 
narius jie sutiko su ovacijomis, 
gėlėmis bei plojimais. Buvo 
dainuojamos lietuvių liaudies dainos, 
skandaujama: "Lietuva, Lietuvai", 
"Landsbergis, Landsbergis!", "Vagno
rius, Vagnorius!", "Ačiū, ačiū!" Seimo 
narius prieš posėdį ir jo pertraukomis 
linksmino etnografinis ansamblis "Ūla".

Prieš posėdį naujieji Seimo nariai 
buvo supažindinti su jiems skirta vieta 
Seimo salėje. Jiems buvo dalijami 
juodos spalvos portfeliai. Juose - 
keletas lapų rašymui, kanceliarijos 
reikmenys, šalies konstitucija. Seimo 
statutas, ankstesniojo Seimo priimtų 
juridinių dokumentų sąrašas. Seimo 
nariai taip pat gavo rinkinį dokumentų 
apie jų darbo sąlygas, leidimus į 
Seimą ir parlamento apsaugą, apie 
telefonus, automobilius, komandiruo
tes, apie rūkymo bei kavos gėrimo 
taisykles. Tačiau pats vertingiausias 
daiktas - darbo kalendorius odiniais 
viršeliais bei Seimo rūmų atvaizdu.

Posėdžiui vadovavo, kaip ir 
numato šalies konstitucija, seniausias 
išrinktas narys - 74 metų rašytojas 
Jonas Avyžius.

Iš pradžių Seimo salėje vos galėjo 
sutilpti visi kviestieji. į posėdį atvyko 
šalies Prezidentas, laikinoji Vyriausybė, 
diplomatinis korpusas, Kovo 11-osios 
signatarai, Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
hierarchai ir kitų konfesijų atstovai, 
Seimui atskaitingų institucijų bei 
apskričių ir savivaldybių atstovai, 

Pasaulio lietuvių bendruomenės, 
kūrybinių organizacijų atstovai.

Visi smalsaujantys, taip pat ir 
žurnalistai Seimo posėdį galėjo stebėti 
tik per televizorių arba virš salės 
esančiame balkone. Posėdžio 
pradžioje čia susirinko -tiek žmonių, 
jog imta nuogąstauti,kad balkonas gali 
nugriūti.

Seimo priesaiką priėmė 
Konstitucinio Teismo pirmininkas 
Juozas Žilys. Pirmasis prisiekė J.Avy
žius, o likusieji abėcėlės tvarka. Kaip 
pavyko suskaičiuoti, devyni LDDP 
naujojo Seimo nariai prisiekė be 
paskutinio sakinio: "Tepadeda man 
Dievas!".

Prisiekę Seimo nariai išklausė 
sveikinimų. Šalies prezidentas Algirdas 
Brazauskas pabrėžė, jog svarbiausi 
Seimo sprendimai turėtų stiprinti 
santarvę visuomenėje, skatinti 
kompromisų ir sutarimų esminiais 
klausimais ieškojimą.

"Ypač nenaudingi staigūs posūkiai 
užsienio politikoje",-akcentavo šalies 
vadovas. A. Brazauskas taip pat 
prisiminė iki šiol dirbusį Seimą. Jo 
nuomone, per praėjusius keturis 
metus Lietuvos politinė atmosfera tapo 
kur kas ramesnė.

Seimą sveikino ir diplomatinio 
korpuso Lietuvoje dekanas, Šventojo 
Sosto apaštalinis nuncijus Justo Muller 
Garcia. Jis lietuviškai linkėjo, kad 
Seimas taptų privilegijuota vieta, kur 
lietuvis lietuviui pasijustų broliu. 
Arkivyskupas Audrys Juozas Bačkys 
sukalbėjo maldą, kurią parlamentarai 
išklausė stovėdami.

Konservatorė Rasa Rastauskiene 
paskaitė 97 Seimo narių pasirašytą 
pareiškimą, kuriuo išrinkti Seimo pirmi
ninku pasiūlė Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) vadovą Vytau
tą Landsbergį. Kitų pasiūlymų nebuvo.

Už kalbėjusieji konservatoriai, 
krikščionys demokratai bei centristai 
šią kandidatūrą priėmė labai palankiai.

Socialdemokratas N. Medvodovas 
kalbėjo, kad jie apie Seimo daugumą 
ir pirmininką spręs iš darbų. Tuo tarpu 
Č.Juršėnas, dar prieš balsavimą 
pasveikinęs V.Landsbergį su pergale, 
pareiškė: "Mes ir jūs turime atminti ir 
prisimename tam tikrus įvykius Aukš
čiausioje Taryboje bei už jos ribų. Jis 
sakė, kad LDDP frakcija balsuos prieš.

Naująjį pirmininką pasveikino 
Lietuvos Prezidentas, Seimo nariai,’ 
taip pat Vilniaus miesto meras 
A.Vidūnas.

Ūkininkų grupė iš Žemaitijos 
naujajam Seimo pirmininkui 
padovanojo naminį sūrį bei medinį 
koplytstulpį su Rūpintojėliu.

Tapęs Seimo pirmininku V.Lands- 
bergis pasakė kalbą, "Mes turime visi 
atkakliai dirbti, kad mūsų Tėvynėje 
rastųsi daugiau džiaugsmo",-sakė jis. 
"Mes peržiūrėsime mokesčių ir 
valdymo sistemas, kad verslas 
Lietuvoje būtų skatinamas, o užsienio 
investuotojai nesibaisėtų įstatymų 
painiava,"-teigė V.Landsbergis.

Seimo pirmininkas pareiškė 
manąs, kad kontrabanda ir alkoholių 
falsifikavimas turi būti priskirti prie 
ypač sunkių nusikaltimų.

Naujasis Seimo pirmininkas tuojau 
pat ėmėsi vadovauti parlamentui ir 
priėmė pareiškimus del Seimo Frakcijų 
registracijos. Be penkių didžiųjų Seimo 
Frakcijų - Konservatorių, Krikščionių 
demokratų, Centro, Socialdemokratų 
bei LDDP, susikūrė dar trys.

Vakar Seimas priėmė kreipimąsi į 
Lietuvos tautą. Jame pabrėžiama, kad 
naujai išrinktas Seimas pradeda darbą 
sunkiomis valstybei daugeriopų skolų 
ir energetinio apsirūpinimo sąlygomis. 
Lietuvos gyventojai ir piliečiai 
kviečiami pakelti galvas:"Nesižudykite 
širdyse, pasipriešinkite doroviniam 
pakrikimui. Juk ateina geresni laikai".

LDDP frakcija priešinosi kreipimosi 
teiginiui apie valstybės skolas, tačiau 
Seimas didžiule balsų persvara tam 
nepritarė.

Seimo sekretariate jau registruotas 
Seimo nutarimo projektas "Dėl 
valstybės skolinių įsipareigojimų ir 
finansinių išteklių panaudojimo 
nepriklausomo audito".

Vakar Seimas po pateikimo pritarė 
deklaracijos "Dėl Lietuvos Respublikos 
Seimų" projektui. Jį pateikęs 
V.Landsbergis siūlė 1990-1992 metais 
dirbusią Aukščiausiąją Tarybą vadinti 
Aukščiausiąja Taryba - Atkuriamuoju 
Seimu, o dabartinį Seimą laikyti 
aštuntuoju Lietuvos Seimu. Šis 
projektas susilaukė prieštarinių 
vertinimų. Pasiūlymas buvo priimtas 
79 balsais už, 22 prieš ir 9 susilaikius.
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MINISTRAMS PORTFELIAI JAU IŠDALYTI
Naujasis premjeras Gediminas Vagnorius vakar 12 

vai. pristatė Prezidentui A.Brazauskui siūlomo ministrų 
kabineto sąrašą, - rašo LPečeliūnienė Lietuvos Aido 
Nr.235, 1996.11.30

Kandidatas j užsienio reikalų ministrus - Algirdas 
Saudargas, krašto apsaugos - Česlovas Stankevičius, 
Europos integracijos - Laima Andrikienė, finansų - 
Rolandas Matiliauskas, valdymo reformų ir savivaldybių 
reikalų - Kęstutis Skrebys, vidaus reikalų - Vidmantas 
Žiemelis, teisingumo - Vytautas Pakalniškis, žemės ūkio 
- Vytautas Knašys, sveikatos - Juozas Galdikas, 
socialinės apsaugos ir darbo - Irena Degutienė, ryšių ir 
informacijos - Rimantas Pleikys, susisiekimo - Algis 
Žvaliauskas, kultūros - Saulius Šaltenis, švietimo ir 
mokslo - Zigmas Zinkevičius, ūkio - Vincas Babilius.

Kandidatu j ūkio ministrus pasiūlytas V.Babilius yra 
Pramonininkų konfederacijos žmogus. "Skaiteks" įmonės 
vadovas. Jis, nors ir nesąs Tėvynės sąjungos partijos 
narys, tačiau yra nusipelnęs šio posto, prisidėdamas prie 
TS ekonomikos dalies rengimo.

Kitas labai netikėtas kandidatas į finansų ministrus 
R.Matiliauskas. Tai jaunausias kabineto narys, baigęs uni
versitete apyskaitos ir analizės mokslus, stažavęsis 
Toronto "Barclay" banke, Kembridžo universitete. 1990 m. 
dirbo Statistikos departamente, rengdamas ekonomikos 
reformos programą. 1991 m. finansų ministerijoje. 
Žurnalistų paklaustas, kaip žada įveikti finansinę krizę 
(Vagnorius net kalbėjo apie galimą katastrofą, jei nebus 
radikalių sprendimų), atsakė: "Jokios finansinės krizės 
požymių nematau" ir pridūrė, kad žvelgia privačios 
įmonės darbuotojo akimis.

Buvęs Marijampolės meras A.Žvaliauskas - preten
dentas j susisiekimo ministrus - apie būsimas permainas 
šioje ministerijoje irgi nelabai norėjo kalbėti, tai, pasak jo. 
būtų labai kuklu: "Nesu nei ten buvęs, nei susipažinęs su 
ministerijos reikalais". Profesija - statybininkas, artimesnė 
sritis - automobilių keliai, gal dar geležinkelis. Krikščionių 
demokratų kandidatas.

Krašto apsaugos ministru Č.Stankevičius sakė sutikęs 
tapti todėl, kad kruopščiai dirbęs pastaruosius metus 
saugumo srityje. Rengęs 
nationalinio saugu-mo konsepciją.

I.Degutienei irgi tik iš vakaro 
pasiūlyta tapti socialinės apsau
gos ir darbo ministre (anksčiau 
buvo svarstoma jos, kaip 
sveikatos apsaugos ministrės, 
kandidatūra). Žurnalistams papa
sakojo, kad iki šiol būdama 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
sekretore Sodros tarnyboje 
susipažinusi su socialiniais reika
lais, o su finansiniais reikalais 
susipažinusi tik tada, kai dirbo 
ligoninės vyriausiąja gydytoja. 
Degutienė nenorėjo priimti 
siūlomų pareigų, bet ją įtikino kiti 
kabineto nariai.

Krikščionių demokratų kand
idatas prof.Z.Zinkevičius, busima
sis švietimo ir mokslo ministras - 
lietuvių istorinės gramatikos 
specialistas. 50 metų dirbęs
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mokslinį darbą, dėstęs universitete, vadovavęs Lietuvių 
kalbos institutui.

S.Šalteniui - būsimam kultūros ministrui - atrodo 
svarbiausia, kad ši ministerija, sovietinių, dar iki šiol 
nenugalėtų tradicijų pavyzdžiu, nesmaugtų kultūros dar
buotojų iniciatyvos. Jis sakė rūpinsis pinigais, skiriamais 
kultūrai.

Busimasis teisingumo ministras V.Pakalniškis 
pasakęs, kad "vienas iš svarbiausių uždavinių - teisėjų 
mokymo organizavimas".

Su krikščionimis demokratais konservatoriai derins 
programas, o jas suderinus, pasak G.Vagnoriaus, 
ministrams bus paliekama laisvė kaip jas įgyvendinti.

Premjeras, nepasitaręs su Krikščionių demokratų 
partija, vieną portfelį pasiūlė centristams, kas labai 
nustebino jų koalicijos partnerius. "Norėtume sužinoti 
kokiu pagrindu tai daroma", - komentavo A.Saudargas. 
"Ar Centro sąjunga prisidės prie koalicijos sutarties?"

Būsimam Vyriausybės vadovui, atrodo, kad tai 
nebuvo būtina. Jie siūlo centristams vietą savo sąskaita. 
Krikdemai savo porfelio nepraras.

Anksčiau buvo minėta, kad Prezidentas A.Brazauskas 
siūlys savo žmones į užsienių reikalų ir krašto apsaugos 
ministrus. Tačiau konstitucija Prezidentui nesuteikė tokios 
teisės. Jis ir neprieštaravo G.Vagnoriaus pasiūlytam 
kabinetui. "Mes esame patenkinti dalykiniais santykiais su 
Prezidentu ir pasirengę bendradarbiauti.". - sakė 
G.Vagnorius. Eidamas pas prezidentą jis nesivedė 
kabineto kandidatų. Nuo 14 vai. iki pat vakaro 
A.Brazauskas kvietėsi pats pasirinkęs aštuonis būsimus 
ministrus po vieną. Apie valandą pas Prezidentą užtrukęs 
V.Žiemelis žurnalistams papasakojo, kad Vidaus reikalų 
ministerijos problemas Prezidentas supranta panašiai 
kaip ir jis. Daug dėmesio reiks skirti kovai su 
kontrobanda. numatoma kurti savivaldybių policiją. 
Kalbėta ir apie R.Ozolo siūlomą kurti nacionalinį tyrimų 
biurą. Vėlai vakare Prezidentas A.Brazauskas patvirtino, 
kad ministrų kandidatūroms neprieštaraus, jie jam palikę 
gerą įspūdį. Jei ir turi kokių nors abejonių, tai Prezidentas 
sakė, "kol kas jų neminės".

LITHUANIAN AIRLINES
LONDON HEATHROW- VILNIUS 
1996/97 Winter schedule
Effective from 28th October

* 5 flights weekly
* Daily except Thursday and Sunday
* Standard arrival and departure times:
* IE 452 dcp. VILNIUS 14.15 arr. HEATHROW 15.15
* TE 453 dep. HEATHROW 16.15 arr. VILNIUS 21.05

with business and economy seating

LITHUANIAN AIRLINES Phone 0181 759 7323
Fax 0181 745 7346
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Baltijos saugumas nėra garantuotas
Didžiosioms pasaulio valstybėms sunkiausiai išsprendžiamas 

klausimas yra Baltijos valstybių priėmimas pilnais nariais į NATO 
gynybos organizaciją.

Sis klausimas jau diskutuojamas mėnesiais, sukėlęs daug ginčų didžiųjų 
valstybių tarpe, bet vis tik dar neprieita prie galutinio sprendimo. Atrodo, šios 
trys mažos, Baltijos pakrantėje prisiglaudusios valstybėlės, neturėtų sukelti 
rūpesčių Didiesiems. Tačiau taip nėra. Jų likimas yra daug sunkiau 
sprendžiamas, negu didesniųjų, buvusių Sovietų respublikų. Faktas yra tas, 
kad jos visos trys nori įstoti j NATO pilnais nariais, kad užgarantuotų savo 
valstybės saugumą ir neutralitetą, bet tam pasipriešino, kaip tik ta valstybė 
nuo kurios jos nori apsaugos. Rusija yra priešinga bet kokiam NATO 
išsiplėtimui, ypač šių trijų valstybių priėmimui, kadangi jos naudingos kaip 
buferis užkirsti tiesioginj kelią j Rusijos teritoriją. Tačiau šis klausimas ilgiau 
nebegalės būti atidėliojamas. Sekančiais metais jau galutinai turės būti 
išspręsta, kas bus priimti pirmieji,- rašo "Financial Times" 22.11.96 laidoje.

Nustačius klaidingą NATO plėtimosi kelią, gali kilti tolimesni nesusipratimai 
platinant šią partnerystę sekančiais metais. Iš visų pasisakymų atrodo, kad 
pirmosios buvusios Varšuvos pakto valstybės Lenkija, Čekija ir Vengrija jau 
beveik tikros, kad bus priimtos. Bet, Mr.R.Hunter JAV NATO ambasadorius, 
aiškiai pasakė, kad trims Baltijos valstybėms durys nebus uždarytos, o 
vokiečių gynybos ministras Mr.V.Ruehe sakė, jog rusų reikalavimas, 
niekuomet nepriimti šių valstybių į NATO, nebus priimtas. Laikinai 
kompensuoti už šį sprendimą Baltijo valstybėms bus pasiūlyta įstoti pilnais 
nariais į NATO taikos partnerystės organizaciją, prisidėti prie NATO karinės 
veiklos. Jau dabar jos. padedamos Danijos, prisideda Boznijoje prie taikos 
palaikymo.

Taigi Baltijos regionas nėra visai išstumtas iš Vakarų gynybos 
organizacijos, bet galutinai, ko daugiausiai trokštama, apsauga nuo 
nedraugiškų kaimynų duodama nėra.

Sekantis žingsnis, kurį stipriai remia trys Šiaurės valstybės - Danija. 
Švedija ir Suomija, plėsti regiono kooperaciją prekybai ir kovai su 
nusikaltimais.

JAV ir Šiaurės valstybės savo ruožtu taip pat remia Baltijos valstybių 
įstojimą j Europos Sąjungą. Rusija prieš tai neprotestuoja ir, atrodytų, kad tas 
žingsnis gal ir būtų geriausias, nes tai vistik būtų vienokia ar kitokia saugumo 
garantija.

Baltijos valstybės nėra patenkintos sprendimu jas tiesioginiai nepriimti j 
NATO ir visų trijų valstybių ministrai aiškiai pareiškė, kad jų sprendimas palikti 
Baltijos valstybes "kažkur eilėje" aiškiai parodo, jog Vakarai pasiduoda rusų 
spaudimui, o Lietuvos ministerijos pareigūnas Vygaudas Usakas pridūrė, kad 
pasiūlymas partnerystės neturi būti garsinamas kaip pakaitas NATO narystei.

Svarbiausiai kas neramina Baltijos valstybių ir jų Šiaurės kaimynų, tai 
palikimas Baltijos valstybių, plaukiojančių tarp NATO, taikos partnerystės ir 
Europos Sąjungos, be aiškaus ateities plano jų pilnam įstojimui į NATO ir 
Europos Sąjungą.

"Lietuvos dujos" 
parduos akcijas rusams

"Lietuvos dujos", Lietuvos 
valdžiai priklausanti bendrovė, 
ateinančių metų pradžioje 
parduos savo akcijas.

"L.d", kuri tiekia dujas Lietuvai ir 
rusų valdomai Karaliaučiaus sričiai, 
pasak generalinio direktoriaus Kęstu
čio Šumacherio siūlys Rusijos kom
panijai "Gazprom" 16% savo akcijų,

"Lietuvos dujos", kurios yra 
skolingos rusų kompanijai 31 mln. 
dolerių, tikisi, kad, pardavę jiems 
akcijas, galės sudaryti ilgalaikę 
sutartį, o rusai bus patenkinti gavę 

teisę per Lietuvos teritoriją aprūpinti 
dujomis savo apsuptą Karaliaučiaus 
sritį.

Rusai bandys įsigyti šias akcijas 
dar ir dėl to, kad sustabdyti 
nesibaigiančią dujų skolą. Lietuvos 
įstatymai draudžia būti skolingiems 
dividendo nemokančias akcijas 
turintiems partneriams.

Gazprom yra didžiausia Rusijoje 
dujų tiekėja, turinti kompanijas 
Estijoje. Latvijoje, Baltarusijoje ir 
Moldavijoje. Kojos įkišimas į Lietuvą 
jiems duotų daugiau galimybės 
kontroliuoti Lietuvos aprūpinimą 
dujomis.

Šis planas bus pasiūlytas gruo

džio mėnesyje (vykstančiame 
akcininkų susirinkime ir, jeigu bus 
priimtas, pardavimas gali įvykti metų 
pradžioje. Pardavimą praves pati 
bendrovė, nekviesdama Vakarų 
patarėjų. Akcijų pirkimu taip pat 
domisi Vokietijos "Ruhrgas" ir "Gaz 
d e France".

Tikimasi, kad rinkimus laimėjusi 
dešinioji koalicija, pasipriešins rusų 
kišimuisi j Lietuvos strateginę ener
gijos sritį. Lietuvos valdžia "Lietuvos 
dujos" bendrovėje turi 90% akcijų.

Numatyta akcijos kaina 1 litas, 
Pardavus 66 mln akcijų "L.d" gautų 
339 mln litų ($99.75 mln).

Pasitikėjo sukčiumi
Jau anksčiau LA nr.142 buvo 

rašyta, jog Tauragės rajono policija 
baigė tyrimą, pradėtą, pagal UAB 
"Lietuvos dujos" direktoriaus 
V.Čeponio pareiškimą. Tyrimo metu 
nustatyta, kad "Lietuvos dujos" ir 
Tauragėje registruota individuali 
H.Staškevičiaus įmonė "Itara" dar 
1993 m. balandžio mėn. sudarė 
pirkimo ir pardavimo sutartį. Pagal ją 
individualios įmonės savininkas ir 
direktorius buvo įsipareigojęs 
parduoti "Lietuvos dujoms" 1300 
tonų suskystintų dujų. Tuomet dar 
valstybės įmonė verslininkui 
H.Staškevičiui sumokėjo 442 tūkst.Lt, 
tačiau pažadėtų dujų negavo nei 
pasibaigus sutartyje numatytam 45 
dienų laikotarpiui, nei vėliau. 
Verslininkas su "Lietuvos dujomis" 
neatsiskaitė iki šiol.

Apie plačius individualios įmonės 
savininko H.Staškevičiaus užmojus 
galima spręsti iš jam ar jo įmonei 
iškeltų baudžiamųjų bylų.

LA žiniomis. Tauragės buvusiam 
verslininkui iškeltos baudžiamosios 
bylos dėl svetimo turto paėmimo ir 
iššvaistymo, sukčiavimo. 1994 
m.H.Staškevičiui iškelta baudžiamoji 
byla dėl dokumentų klastojimo. 
H.Staškevičius jau kuris laikas 
slapstosi, paskelbta jo paieška kol 
kas rezultatų nedavė.

Estijos koalicija sugriuvo
Praeitos savaitės pradžioje suiro 

Estiją valdanti koalicija. Praeitą 
trečiadienį atsistatydino 6 mažesnio
sios Reformų partijos ministrai, 
sužinoję, kad didesnioji jų partnerė 
Koalicijos partija pasirašė 
kooperacijos paktą su Centro partija. 
Ministras pirmininkas Tiit Vahi 
pradėjo ieškoti kito koalicijos 
partnerio.
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Vokiečiai apie rinkimus
Pirminių seimo rinkimų pasekmes jau plačiai komentavo įtakingas 

Vokietijos žurnalas "Der Spiegei", atspausdindamas taip pat V. Landsbergio 
nuotrauką.

Autorius, pavadinęs straipsnį "Pašalintos kliūtys" rašė, kad rinkimų 
laimėtojas V. Landsbergis pergalę ima gan filosofiškai, laikydamas ją moraline

K. Baronas (Vokietija)
A.Sabonio ir Š.Marčiulionio, tačiau 
su A.Karnišovu ir G.Einikiu. Ant jų 
pečių gulėjo mūsiškių puolimai.Po 
šių rungtynių Lietuvos grupėje 
pirmenybių lentelė yra tokia.:

pergale. Vokietis meta platų žvilgsnį į muzikologo politinį gyvenimą 
primindamas, kad jis yra kilmingos Kuršių šeimos narys, privedęs su 
"Sąjūdžiu" Lietuvą j nepriklausomybės kelią, tačiau 1992 m. pergyvendamas 
kartų pralaimėjimą. Šiandieniniu laimėjimu džiaugiasi taip pat ir Lenkijos 
demokratinių liberalų atstovas Br. Komorovski pareikšdamas, kad 1992 m. 
ekskomunistų pergalė Lietuvoje privedė taip pat prie buvusios sistemos 
grįžimo į Vidurio ir Rytų Europos valstybes. Šiandieninis laimėjimas yra 
ženklas priešingai krypčiai.

Jau pirmame balsavime prof. V. Landsbergis atsiekė laimėjimą. Tai 
asmeniškas atlyginimas politikui, kadangi 4-rius metus jis turėjo pakelti daug 
netikėtumų.

"Blogiausios kliūtys įveiktos", - sako verslo s-gos sekr. R. Žukauskas". 
Prie suirutės ekskomunistai privedė ūkinį gyvenimą. Be to, valdančiosios 
partijos atstovai buvo įvėlę į korupciją bei didžiausią banko aferą" - pasakė R. 
Žukauskas. Dar toliau nuėjo A. Rutkauskas, naujai įsteigto prie Aukštosios
technikos mokyklos ekonomikos skyriaus vedėjas sakydamas, kad eiliniams 
piliečiams tų suktybių pakako, matant mažą priviligijuotų gyventojų klasę, 
aistringai kemšant pinigus j savo kišenes.

V. Landsbergis priešrinkiminėje kampanijoje prižadėjo aštrią kovą 
korupcijai ir organizuotam kriminalitetui. Praeitį konservatoriai nori užmiršti. 
"Mes neieškosime keršto ("Revanche"), - pasakė numatytas konservatorių
partijos min. pirm, postui G. Vagnorius. "Mes atsisakome nuo nomenklatūros 
pravestos privatizacijos, tačiau kas yra likę privatizuoti, oficialiai skelbsime" - 
pasakė G. Vagnorius.

Dar dramatiškesnį posūkį V. Landsbergis numato įvykdyti užsienio 
politikoje. Jis nori kartu su pietine Kaimyne Lenkija įjungti Lietuvą į NATO 
(ŠAS) ir tai dar prieš kitas Baltijos valstybes. Jis tam turi tvirtą pagrindą, 
kadangi dar yra daug sienos neaiškumų Latvijos bei Estijos su Rusija. Lietuva 
šį klausimą išsprendė ir parlamentas sutartį patvirtino. Priešingai Latvijai ir 
Estijai Lietuva neturi jokių problemų su rusų mažuma.

Manding, pranašaujamas aštrus susikirtimas tarp A. Brazausko ir V. 
Landsbergio. Rinkimai dar už pusantrų metų. Be to. užsienio politika 
formaliai priklauso prezidentui, o ne min. pirmininkui. Alg. Brazauskas jau 
pareiškęs, kad jis niekuomet nesutiks su V. Landsbergio favorito G. 
Vagnoriaus kandidatūra. Be to. G. Vagnorius nori nuvertinti litą, tuo tarpu A.
Brazauskas ir toliau nori litą laikyti pririštu prie dolerio.

Prez. A. Brazauskas turės vesti "šešėlių" 
kovą, kadangi jo varžovas V. Landsbergis 
laikysis užpakalyje ("Hintergrund") ir 
greičiausiai kandidatuos tik j seimo 
pirmininko pareigas, ramiai ruošdamas kovą 
prezidento kėdei. Dviejų stiprių vyrų 
rivalizacija eis iki 1998 m. Tačiau ar savo 
partijoje iškeltas intelektualas tiesioginiuose 
prezidento rinkimuose turi vilčių juos 
("Chancen") laimėti prieš Brazauską - tai 
ginčytinas klausimas.

Bet konservatoriai savo rankose turi 
stiprią kortą: jau ruošiamas konstitucijos 
pakeitimo įstatymas, kuriuo prezidentas bus 
renkamas parlamento atstovų. A. Brazausko 
patarėjes Neris Germanas pasakęs: "Jeigu 
tas pakeitimas bus įvykdytas, V.Landsbergio 
tikslas yra apčiuopiamoje aukštumoje!
Sportas Lietuvoje

Europos vyrų atrankinėse krepšinio 
pirmenybėse Lietuva pralaimėjo Prancū
zijai 67:75 (38:40). Mūsiškiai žaidė be

'Kačėctūičač

1 .Prancūzija-12 tšk., 2.Belgija-10 
tšk.,3.Lietuva 9 tšk.,4.Lenkija-8 tšk., 
5.Švedija 8 tšk.,6.Šveicarija 7tšk.

Pasaulio pirmenybių vyrų ran
kinio atrinktinėse rugtynėse Lietuva 
du kartus nugalėjo Makedoniją 
30:20 (17:10) ir 31:28 (17:14). 
Lietuva ir Vengrija turi vienodą 
pergalių skaičių, tačiau vengrai 
prieš Lietuvą laimėjo aukštesne 
pasekme, tad lentelėje jie pirmauja.

Lietuvos futbolo pirmenybėse 
meisterio vardą laimėjo Šiaulių 
"Kareda" prieš Vilniaus "Žalgirį" ir 
Kauno "Inkarą". Daugiausiai įvarčių
įkirto žalgirietis G.Mikulėnas-10, 
prieš Vidą Dančenką (Kareda), 
D.Maciulevičius (Inkaras). T.Ra- 
žauskas (Žalgiris) - visi po 7 ir 
Naglį Miknevičių (Kaunas) - 6.

Draugiškose futbolo rungtynėse
Lietuva nugalėjo Indoneziją 4:0. 
Mūsų vienuolikė pergalę pelnė be 
užsienyje žaidžiančių futbolininkų - 
V. Ivanausko (Vokietija). Staučio 
(Turkija), Narbekovo (Austrija) ir kt.

Lietuvos krepšininkės 
Marijampolės "Gija". Kauno "Laisvė" 
ir antroji Lietuvos rinktinė išskrido j 
JAV. Jos rungtyniaus su universi
tetų ir koledžų komandomis.

Visas išlaidas apmokėjo 
amerikiečiai. Vienos komandos to
kia kelionė kainuoja 13-14 
tūkst.dol.

Siūlome kalėdinių, kalėdinių ir Naujųjų Metų, 
ir kitoms progoms sveikinimų kortelių su 

lietuviškais užrašais.

Primename, kad žiemos sesono proga dar galima 
užsisakyti trejų devynerių 

/27 rūšių vaistažolių/ dėl įvairių ligų. 
Pakelis £5.50 su pristatymu.

BALTIC MANAGEMENT CO.
(Z.Juras, A.Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent BRI 411B, England 
Tel.0181 460 2592, Faksas 0181 290 0285
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manikiūrą moterys jau darė 
prieš 5000 metų. Žinoma, 
jog tuo metu Egipto 
faraonų rūmuose buvo 
vergės, kurios puoselėjo 
valdovės nagus. Egiptietės 
dažė nagus chna. Laką 
nagams (ir plaukams) išrado 
kinai maždaug prieš 3500 
metų. Rožių vandeni ir 
migdolų pienelį pirmieji 
ėmė gaminti persai. Rytai 
buvo ir kvapniųjų aliejų 
tėvynė. Visą kūną jais labai 
mėgo tepti senovės 
egiptietės, bet prieš tai jos 
šalindavo plaukus. Naudojo 
skustuvus ir pincetus.

Senovės romėnėms ir 
graikėms kur kas svarbiau 
buvo išbalinti odą. Tam jos 
naudojo kremą iš duonos 
minkštimo, išmirkyto piene; 
labai vertino germanų muilą 
iš ožienos riebalų ir buko 
pelenų. Buvo ir keistų 
kosmetikos priemonių. Štai 
vienos iš jų komponentai: 
malti datulių kauliukai 
sumaišyti su milteliais iš 
rožių žiedlapių ir ... iš 
džiovintų krokodilų 
ekskrementų.

Žlugus Romos imperi
jai, europietės ilgam 
prarado puošimosi meną, 
tad nenuostabu, jog vidur
amžiais riteriai taip veržėsi i 
arabų kraštus - ten moterys 
tebepuoselėjo savo groži. 
Europoje moterys atkuto su 
Renesansu. Daugelis 
tikriausiai matė jei ne 
originalus, tai bent Ticiano 
darbų reprodukcijas ir 
atkreipė dėmesį i nuostabią 
jo tapytų motcriĮ plaukų 
spalvą, ją net vadina Ticiano 
auksu. Ticiano amžininkių 
plaukai iš tikrųjų buvo 
tokios spalvos, bet ji nebuvo 
natūrali. Renesanso epochos 
moterys mokėjo dažytis ir 
puoštis. Vis dėlto higienos 
lygis to melo Europoje buvo 
kur kas žemesnis nei antikos 
laikais. Muilo ir vandens 
beveik nenaudota. Netgi 
paties Prancūzijos karaliaus 
Liudviko XIV (1638-1715) 

dvare "praustasi” sudrėki
nant veidą ir rankas 
odekolonu. Tiesa, karalienė 
Marija Antuanetė turėjo 
sidabrinę vonią, tačiau 
naudojosi ja nepaprastai 
retai. Karalius maudėsi 
kartą per metus - pavasari. 
Galima įsivaizduoti, toks 
"aromatas" tvyrojo rūmų 
menėse. Jį slopino gausiai 
kvėpindamiesi. Pudrą taip 
pat mėgo ir naudojo ne tik 
veidui, bet ir plaukams.

Pudravimosi mada iš 
Prancūzijos persikėlė į 
Angliją. Beje, anglų teisėjai 
iki šiol mūvi pudruotus 
perukus, tačiau tai - duoklė 
tradicija. Šiaip anglai 
greitai išsivadavo iš pudra
vimosi manijos, nes valdžia 
buvo įvedusi didžiulį mokes
tį už naudojimąsi pudra.

Prancūzams mes turime 
būti dėkingos už aukšta
kulnių batelių išradimą bei 
už kojines. Tačiau kojas— 
moterys ėmė viešai rodyti 
ne taip seniai. Didžiosios 
Britanijos karalienė Vikto
rija buvo paskutinis autori
tetas, ginąs ilgą moters 
sijoną. Negana to, ji sugal
vojo (ar tik išpopuliarino) 
ilgą sijoną su "uodega", 
besivelkančia žeme.

I ligienos reikalaidaršio 
šimtmečio pradžioje buvo 
apverktini. Antai net vokie
čių imperatorius Vilhelmas 
I neturėjo nuosavos vonios - 
kartą per savaitę berly
niečiai galėjo matyti, kaip 
keturi liokajai tempia 
valdovui vonią, paskolintą 
viename Berlyno viešbutyje.

Revoliucija higienoje 
įvyko sporto dėka, o šis 
paplito atgaivinus Olimpines 
žaidynes. Prisidėjo ir medi
cina, ypač balneologijos 
(gydomųjų vandens proce
dūrų) suklestėjimas.

Atsisakius ilgų drabužių, 
dirbtinai įsmauktos talijos, 
išryškėjo natūralus moters 
grožis. Tada imta labiau 
domėtis, koks veido, figūros 
tipas labiausiai patinka, kurį 
galima laikyti etalonu. Taip 
kilo sumanymas rinkti 

gražiausias iš gražiausiųjų. 
Pirmasis viešas gražuolių 
konkursas įvyko JAV 1924 
m. Tačiau juo toliau, juo 
labiau aiškėjo, kad tobuli 
veido bruožai, idealios kūno 
proporcijos - dar ne viskas. 
Antai ilgametis JAV 
įstaigos, ruošiančios mane
kenes bei fotopozuotojas, 
direktorius Džonas Poversas 
aiškino: "Į mane dažnai 
kreipiasi merginos, kurių 
išorei nieko negali prikišti, 
tačiau jos sukaustytos, jų 
balsas šaižus, o mąstymas - 
paviršutiniškas ..." Kas, šio 
specialisto nuomone būtina, 
kad moteris galėtų preten
duoti į gražuoles? Jis 
paminėjo 12 sąlygų. Štai 
jos: sveika išvaizda; har
moningi veido bruožai; 
gražūs plaukai; liekna, 
proporcinga figūra; blizgan
čios, sveikos akys, lygūs 
dantys; malonaus tembro 
balsas; lengva ir tiesi laiky
sena; mielas būdas; guvus 
protas; nuoširdumas; natū
ralus pasitikėjimas savimi.

Taigi, ne tik gamta 
mums dovanoja grožį, bet ir 
pačios jį kuriame (arba 
naikiname). Garsi JAV 
estrados artistė ir kino 
aktorė Barbara Streizand, 
žavi, nepaisant didelės 
nosies, kurią ji paauglystėje 
netgi norėjo sumažinti 
operacija. Ji puikiai patvir
tina Dž. Poverso teiginį, jog 
išorinis grožis nėra lemia
mas. Be to. jo nuomone, 
moters grožis atsiskleidžia 
ne ankstyvoje jaunystėje, o 
artėjant prie 30 metų, nes 
tik tada veidas gali išreikšti 
gilius jausmus. Taigi grožis 
- lai dvasinio ir fizinio 
prado harmonija. Žinoma, 
to nelengva pasiekti.

Parengė Meilutė Baltuonytė 
"Moteris" 11/89

Kalbos
Kertelė

Valdančiųjų pasveikinimas
Padarykite taip: apsi

lankykite bet kurioje valgyk
loje ir, priėję, su savo 

padėklu prie staliuko 
valgančiųjų, palinkėkite 
skalsos. Esu tikras, kas Jūsų 
nesupras, ir ne todėl, kad 
valgantieji bus turistai iš 
svetur, ar blogai mokantys 
lietuviškai vietiniai kitatau
čiai, bet todėl, kad šiandien 
ir dažnas lietuvis nežino 
žodžių "skalsa", "skalsus", 
"Skalsink, Dieve", "sotink, 
Dieve!".

Gražų, seną, tikrai lietu
višką žodį "skalsa" išstūmė 
gana abejotinos reputacijos 
pasakymai "skanaus" bei 
"gero apetito". Pirmasis - 
vertinys iš lenkų kalbos 
"smaeznego". Antrasis - su 
tarptautiniu žodžiu "apeti
tas" ("apetitum" - lotyniškai 
"siekimas, troškimas") - arti
mas rusiškam posakiui 
"prijatnogo apetitą". Forma 
"skanaus" net nepateikiama 
lietuviu kalbos žodynuose. 
Matyt, jos nėra užrašyta iš 
gyvosios lietuvių kalbos. 
Tuo tarpu pavyzdžių gausa 
bei įvairovė, formų margu
mas ("skalsa", "skalsą", "skal
su", "skalsum"). Didžiojo 
lietuvių kalbos žodyno XII 
tome rodo būtent nuo seno 
visuotinai vartotą skaLsumo 
linkėjimą. Į jį valgantieji 
atsakydavo "prašom", o ne 
"ačiū, dėkui", kaip šiandien 
įprasta. Taip buvo gerai 
linkintis žmogus kviečiamas 
pasidalinti tuo, ką davė 
Dievas, kas yra ant stalo.

Daiktavardis "skalsa" 
turi"užtekimo ilgam, didelio 
kiekio, gausumo sėkmės, 
sotumo" reikšmes. Taigi 
sakydami "skalsos" ar 
"skalsink. Dieve", palinkime 
valgantiems, kad jie išvengtų 
nepritekliaus, kad po sotaus 
užkandžio būtų lengva ilgai 
dirbti... O gal dabar toks 
palinkėjimas prarado savo 
prasmę, kai duonos riekės 
daug kur mėtėsi ant grindų? 
Nepuolant į sociolingvisti- 
nius apibendrinimus, pakan
ka pakviesti "pagloboti" be
baigiantį išnykti (ypač iš 
miestiečių kalbos) gražų ir 
taisyklingą žodį, nes ne tik

Tęsinys 6-tame puslapyje.
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Išniekinta Kauno 
šv. Mykolo bažnyčia 
Vatikano radijo korespon
dento Vyganto Malinausko 
pranešimas iš Kauno.

Lapkričio devintosios 
nakti buvo nusiaubta ir 
išniekinta Kauno šv. Mykolo 
archangelo bažnyčia. Pikta
dariai neatstatomai sugadino 
dailininko Vaidoto Kula- 
šiaus sukurtas Kryžiaus Ke
lių stotis, turinčias nemažą 
meninę vertę. Užrašais iš
tepliojo garsiąją Juozo Mi
kėno 1938 m. sukurtą 
Rūpintojėlio skulptūrą bei 
skulptoriaus Prano Daugu
vos ’Marija su Kristumi ant 
rankų ’, sunaikinti arba suga
dinti kiti bažnyčioje buvę 
meno kūriniai. Dažais iš
tepliotos sienos. Išlaužė 
bažnyčioje buvusią brange
nybių bei aukų dėžutę.

Kaip sakė Kauno aukš
tieji policijos pareigūnai, šis 
nusikaitimas greičiausiai bu
vo įvykdytas vieno žmogaus. 
Paprašytas pakomentuoti ši 
Įvyki. Įgulos bažnyčios rek
torius kunigas Ričardas Mi
kutavičius išskyrė dvi versi
jas: arba sektos pereina, 
švelniai tariant - i naują 
santykių su krikščionybe ar 
katalikybe, tai yra 
agresyvumo fazę, arba tai 
tiesiog yra vandalizmo 
veiksmas, nukreiptas prieš 
šventovės atstatymą bei 
puošimo dabartinę formą.

Rektorius pastebėjo, 
kad piktadariai nepaliko 
salanistams būdingų ženklų, 
tačiau užrašuose ant sienų ir 
skulptūrų yra, kunigo Miku
tavičiaus žodžiais - religinės 
nuovokos. Tai leidžia daryti 
prielaidą, jog šis nusikal
timas galėjo būti sektantų 
darbas.

Vertindamas padarytus 
nuostolius. Įgulos bažnyčios 
rektorius sakė, kad 
medžiagine prasme tai yra 
beveik konkretūs skaičiai, 
tačiau dvasine prasme - jis 
dar negali viso to aprėpti. 
Jis priminė, jog pastaruoju 
metu Lietuvoje pagausėjo 
nusikaltimų nukreipti; prieš 
Bažnyčią ir religinę 
simboliką. Per paskutinius 

du mė nesiūs buvo 
išniekintos: Ukmergėje šv. 
Trejybės bažnyčia, dėl 
neaiškių priežasčių sudegė 
Pašilės klebonija, nusiaubtos 
Šilutės kapinės, apiplėšta 
bažnyčia Telšių rajone.

Degė Kryžių kalnas
Pasak R. Vitkų Z'L.R.'V 

rugsėjo keturioliktosios nak
tį kilo gaisras Kryžių kalne. 
Ji apie 3 v. r. pastebėjo 
Kryžių kaine budėję polici
ninkai. Vacys Linkus iškvie
tė ugniagesius, o Arūnas 
Valauskas pats pradėjo 
gesinti kryžius. Gaisrą 
sustabdė i Kryžių kalną per 
15 minučių atvažiavusios dvi 
ugniagesių mašinos. Spėja
ma, kad gaisras kilo nuo 
degančios žvakės liepsnos, 
dažniausiai pastatomos prie 
medinio Rūpintojėlio. Prie 
jo buvo ir statula, kurią 
viešnagės metu pašventino 
popiežius Jonas Paulius II. 
Statula neužsidegė, vėjui 
liepsnas nusinešus priešinga 
kryptimi. Nuo ugnies nu
kentėjo tik trijų metru 
pločio ir šešių metrų ilgio 
ruože stovintys kryžiai. 
Savo pranešime R. Vitkus 
pasakoja: ’Šis gaisras Kry
žių kalne yra ketvirtas ir 
didžiausias nuo 1992 m. 
rudens. Tų metų rugsėjo ir 
spalio mėnesiais Kryžių 
kaine kilo trys gaisrai. Juos 
tyrę pareigūnai nustatė, kad 
du kartus gaisras Kryžių 
kalne kilo nuo degančios 
žvakės, o vieną kartą 
bandyta padegti tyčia.”

Pupų Dėdei sukako 
100 metu C

Tėviškės Žiburiai rašo, 
kad Pupų Dėdei šiais metais 
gruodžio mėn. 22 d. sukaks 
100 melų. Pupų Dėdė, 
gimęs 1896 m. gruodžio 22 
d. Liudiškiuose, dabartiniam 
Anykščių rajone, miręs 1970 
m. liepos 23 d. Vilniuje, 
palaidotas Saltoniškių kapi
nėse, vadinosi Petras Biržys. 
Velionis mokėsi Varonežo 
lietuvių gimnazijoje, Mask
vos komercinėje mokykloje. 
Grįžęs i Lietuvą P. Biržys 
Įstojo savanorių kariuome
nėn ir 1917 m. baigė 

Lietuvos karo mokyklos II 
laidą. 1924-27 m. jis 
studijavo literatūrą ir 
teologiją tuometiniame Lie
tuvos universitete. Yra 
išleidęs keletą savo poezijos 
rinkinukų.

Labiausiai betgi pagar
sėjo kaip Pupų Dėdė savo 
armonika ir satyriniais kup
letais Lietuvos radijo prog
ramoje "Pupų Dėdės pas
togė". Vyresnio amžiaus 
lietuviai dar nėra užmiršę 
taiklių Pupų Dėdės kupletų, 
kai Lietuvą norinti okupuoti 
Sovietų Sąjunga grąžino 
Vilnių: "Vilnius mūsų, o 
mes rusų, Lietuvėlė - nebe 
mūsų..."

Lietuvoje jau nebe
įžvelgiama antise
mitizmo

"Lietuvos Rytas" 26.11 
rašo, - Izraelio ambasado
rius Odcdas Ben-1 luras 
vakar per susitikimą su Kau
no valdžia pareiškė, kad 
Lietuvoje jau nėra antisemi
tizmo apraiškų.

Kauno meras Vladas 
Katkevičius Rygoje nuolat 
r e z i d u o j a n č i a m a m b a s a d o - 
iui teigė, kad nacių oku
pacijos metais per Antrą 
pasaulini karą žydus gelbė
jusių lietuvių buvo daugiau 
nei tų, kurie prisidėjo prie 
genocido.

"Reikia realiau žiūrėti i 
ateiti ir stengtis ištaisyti 
seniau padarytas klaidas".- 
sakė ambasadorius.

Užaugęs ir mokėsis 
Vilniuje, Izraelio ambasado
rius ketina padėti plėsti 
kultūrinius dviejų tautų 
ryšius, taip pat organizuoti 
Lietuvos ir Izraelio mokyklų 
ir šeimų bendradarbiavimą.

BNS
Sėkminga oro linija

" The Baltic l imes’’ nr. 
23 paskelbė Rimanto 
Šlajaus straipsni, - rašo 
Tėviškės Žiburiai, kuriame 
iškelia "Lithuanian Airlines" 
bendrovės sėkmingą veiklą. 
Sakoma, kad skrydžiai i 
Kijevą ir Varšuvą sumažėję, 
bet padaugėjo i Londoną ir 
Amsterdamą. Per šių melų 
pirmuosius šešis mėnesius 

bendrovė uždirbusi 1.8 mln. 
litų. Apie 40% visų keleivių 
skrenda i Vokietiją. 
Didžiausias konkurentas 
esąs Skandinavijos oro 
linijos. Sumažėję keleivių Į 
Frankfurtą a.M. ir Berlyną, 
nes lietuviams sunkiau 
išduodamos vizos.

Pilotai buvo ruošiami 
Airijoje, Danijoje. Vengrijo
je ir Vokietijoje.

Ilgų nuotolių skrydžius 
atlieka savi lakūnai, 
nuskraidinę sportininkus i 
Atlantos olimpiadą.

Lėktuvuose patarnauja 
gražios lietuvaitės. Gerą ir 
Įdomų maistą paruošia 
bendra lietuvių-danų bend
rovė "Acro-Chcf-LAL".

Susirūpinimą Baita
ms i j os po 1 i t i n i a is pos i i n k i a is 
bendrai išreiškė Lietuvos, 
Lenkijos ir Ukrainos prezi
dentai, išreikšdami vilti, kad 
Baltarusija greitai išspręs 
konstitucini konfliktą.

laša iš 5 to puslapio.

Kalbos Kertelė
... pasveikinimo - palinkė
jimo reikšme jis kaskart vis 
rečiau vartojamas. Kiti 
žodžiai ar konstrukcijos 
išstūmė ir būdvardi "skal
sus". veiksmažodi "skalsinti ”.

Įdomumo dėlei galima 
pridurti, kad anksčiau buvo 
skalsinamas ne vien valgis. 
"Skalsa nuogalių" ar "skalsa 
šilimai" sakydavo Įėję i pirtį, 
o besivanojantiems tardavo: 
"skalsa. beržo lapiene". 
Radę šeimininkę kepant 
duoną, sakydavo: "skalsa, 
branda ir man banda", o 
audžiančiai - "skalsu alau- 
dl|".

Praeidamas pro besi
kalbančius, neretai svei
kindavosi: "skalsa rodai". 
Jei atsakydavo "dėkui” - 
eidavo toliau, o jei "prašom" 
- prisidėdavo prie kalbos. 
Pastarasis pavyzdys neabe
jotinai rodo subtilų etikos 
suvokimą Lietuvos kaime ir 
verčia pagalvoti apie savo 
kalbą bei bendravimo 
kultūrą.

Paulius Subačius
iš "Moteris" 11Z8Q.
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S KALĖDINIŲ RENGINIŲ PRANEŠIMAI Š
LONDONAS

Kalėdmečio pamaldos Londo
no lietuvių šv.Kazimiero šventovėje

Kūčių dieną, gruodžio mėn. 
24d., 24 vai. (vidurnaktį) bus 
atnašaujamos Bernelių mišios.

Parapijos klebonas kviečia visus 
senesnės kartos ir dabartinės kartos 
naujuosius ateivius dalyvauti 
Bernelių mišiose.

Kalėdų dieną, gruodžio mėn. 25 
d. šv.Mišios bus atnašaujamos 9 vai. 
ir 11 vai.

Antrą Kalėdų dieną, gruodžio 
26 d. šv.Mišios atnašaujamos 11 vai.

Naujųjų Metų dieną, sausio 1 d. 
šv.Mišios atnašaujamos 11 vai.

Trijų Karalių dieną, sausio 6 d. 
šv.Mišios atnašaujamos 11 vai.

Visose šiose kalėdmečio pamal
dose visi kviečiami gausiai dalyvauti.

Londono lietuvių šv.Kazimiero 
šventovės adresas:

21 The Oval, Hackney Road, 
London E2. Tel.:0171 379 8735.

Šventovė pasiekiama autobusais 
26. 48, 55, 106 ir 253. Požeminis 
"Central line", Bethnal Green stotis.

* ★ *
Naujųjų 1997-ųjų Metų 

sutikimas Londono Sporto ir 
Socialiniame klube.

Antradienio vakare, gruodžio 
mėn.31 d. Londono Lietuvių Sporto 
ir Socialinis klubas rengia "Naujųjų 
Metų sutikimo vakarą" savo 
patalpose, 345A Victoria Park Road. 
London E9.

Klubo patalpos pasiekiamos 
autobusais nr.26, 30.

įėjimo bilietai parduodami nuo 
gruodžio mėn.1 dienos klube pas 
sekretorių Alan Latham, parapijos 
menėje sekmadieniais pas Juzefą 
Kaliu-Kalinauskienę. Kaina £5.00.

Vakaro metu veiks maisto 
bufetas. Šokiams muzika "Disco".

Klubo vadovybė kviečia savo 
narius ir svečius įsigyti bilietus iš 
anksto, nes vakaro metu prie įėjimo 
bilitai nebus parduodami.

★ ★ ★

Londono lietuvių šv.Kazimiero 
klubas Kalėdų šventėse.

Klubo baras neveiks Kūčių 
vakare, gruodžio mėn. 24 dieną ir 
Kalėdose, gruodžio mėn 25-26 
dienomis.

Naujųjų Metų dieną sausio 
mėn.1 d., gruodžio mėn. 29 d. ir 
sausio mėn. 5 dieną baras veiks 
normaliai kaip kiekvieną sekmadienį.

SODYBA
Penktadienį, gruodžio 20 dieną. 

Klubo nariams DISCO ir užkandžiai 
Pradžia 8 vai. vakaro iki vėlumos

Kaina £6.50.
★ * ★

Kūčių vakarienė, gruodžio 24 d.
Pradžia 7.30 vai. vakaro.

Kaina £11.50
* * *

Kalėdiniai pietūs (lunch)
Pirmą Kalėdų dieną, gruodžio 25 d. 

Nuo 1 vai.p.p.
Kaina £17.75.

★ * ★

MANČESTERIS
Kalėdų dieną, gruodžio 25 

d.klubo baras veiks iki trečios 
valandos p.p. Kalėdų antrą dieną, 
gruodžio 26 d. baras veiks normaliai.

Naujųjų Metų sutikimas
Naujųjų Metų sutikimą rengia kartu 
ramovėnai ir klubas. Galite atsinešti 
ir savo maisto, nors jo duos ir 
rengėjai.

Naujųjų Metų sutikime prašome 
gausiai dalyvauti.

★ ★ ★

Metinis kiubu narių susirinkimas
Sausio 4 d., šeštadienį. 4 vai.p.p. 

klubo valdyba šaukia metinį, visuotinį 
narių susirinkimą, kuriame valdyba ir 
revizijos komisija padarys 
pranešimus, bus nagrinėjami klubo 
reikalai ir renkama valdyba 1997- 
iems metams.

Kvorumui nesusirinkus minėtą 
valandą, susirinkimas bus atidėtas 

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD 
Offer the following air-fares

to Vilnius
from Heathrow

Lithuanian Airlines £250.00
Austrian Airlines £255.00
SAS £255.00

from Manchester/Newcastle £310.00
from Glasgow £320.00

all above prices do not include Departure Tax 
or Travel Insurance (not compulsary) 

For further information and bookings, please contact 
Gunnel Travel Service Ltd.

45 Woodthorpe Road, Hadleigh, Suffolk IP7 5JB 
Tel.: 01473 828855 Fax: 01473 828866

vieną valandą, o po to pravestas, 
neatsižvelgiant j susirinkusių narių 
skaičių.

Narius prašome būtinai dalyvauti. 
Klubo valdyba

W Sveikiname !
w Šventų Kalėdų ir 

Naujųjų Metų proga svei
kiname rėmėjus, dvasiškius, 
globėjus, tėvelius ir visus 
tautiečius, seses ir brolius, 
gyvenančius vakarų pa
saulyje ir tėvynėje Lietuvoje.

Linkime, kad Kristaus 
kūdikėlio šventė atneštų 
visiems džiaugsmo ir 
linksmybės.

Naujieji Metai tebūna 
našūs, sveiki ir laimingi.

LSS Europos Rajono 
vadija

L R Ambasados adresas 
Lietuvos Ambasada 
84 Gloucester Place 
London W1H 3HN 

tel. 0171 486 6401/2 
faksas 0171 486 6403 

Vizų skyriaus darbo valandos 
pirmadieniais - penktadieniais 

10 am - 1pm
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Lietuvių kronika
AUKOS SPAUDAI

Susimokėdami 1997 metų prenu
meratos mokesti aukojo:

J.Masiauskas 5.00 sv
A.Tirevičius 5.00 sv
A.Mažeika 200 sv.

LONDONAS
Britų Lietuvių vaikų fondas

Aukos:
Danutė Vassiliou, Romford 10.00 sy 
K.Jankus, Burnley 50.00 w
Loughton Methodist Church 11431 sv

Klaidos atitaisymas: 
Atsiprašome p.A.Giedraitienę, kad 
praėjusiame "E.L." numeryje buvo 
padaryta klaida.

Ji paaukojo 50.00 svarų, o ne 
20.00 svarų kaip buvo paskelbta.

Fondo vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja už šias aukas. Aukas prašome 
siųsti šiuo adresu: British-Lithuanian 
Childrens Fund 21 The Oval, Hackney 
Road, London, E2 9DT.

Tel.0181 579 4657
Fondo Sekretorė 

PADĖKA
Vilniaus Universitetinė vaikų 

ligoninė dėkoja Britų-Lictuvių vaikų 
fondui už materialinę paramą - 565 
sv., įsigyjant metodines - diagnostines 
priemones, skirtas sunkių ligų 
gydymui.

Dėka Britų-Lietuvių vaikų fondo 
ir ypač fondo sekretorės p.Hildos 
Pisčikas aktyvios veiklos mūsų skyrius 
tampa modernesnis ir susirgę vaikai 
greičiau grįžta į pilnavertį gyvenimą.

Nuoširdžiai ačiū visiems, kurie 
aukoja kilniems tikslams.

Pagarbiai,
Vilniaus universitetinės vaikų 

ligoninės Reanimacijos-intensyvios 
terapijos skyrius.
Londono Maironio mokykla
Prabėga metai, nesitaria, neklausia, 
Atrodo buvo metai ir nėra.
Tik vieną mažą užvertėm lapelį, 
O pasirodo metų nebėra.
Šiais metais Londono Maironio 
mokykla švenčia savo 10 metų 
jubiliejų.

SODYBA
Kariuomenės šventės paminėjimas

Kariuomenės diena Sodyboje 
buvo atšvęsta lapkričio 24 dieną.

Kun.A.Geryba atlaikė iškilmingas 
pamaldas su pritaikintu pamokslu. 
Dalis jo buvo anglų kalboje, ką labai 
įvertinto dalyvavusiųjų anglės žmonos 
ir dukros.

Nors diena buvo lietinga ir rudens 
oras nemalonus, susirinko apie 25/30 
skyriaus narių.

Po pamaldų paminėjimas tęsėsi 
narių paruoštais užkandžiais ir 
loterija. Diena praleista maloniai, 
bendro susibūrimo nuotaikoje.

Elsa Grygelis 
MANČESTERIS
Kariuomenės šventės minėjimas

Lapkričio 23 d. LKVS-gos Man
česterio skyrius lietuvių klube surengė 
Lietuvos kariuomenės šventės minė
jimą, kuriame dalyvavo vietos ir apy
linkės tautiečiai, jų tarpe ir trys svečiai 
iš Lietuvos, turį reikalų su Mančes
terio universitetu. Pranešimo padaryti 
atvyko DBLS sekr. Eimutis Šova su 
ponia.

Minėjimą atidarė ir pravedė 
ramovė nų sekr.H.Vaineikis ir tarė 
įžanginį žodį. Žuvusius už Lietuvos 
laisvę bei nepriklausomybę pagerbė 
tylos minute.

Paskaitą skaitė VI.Bernatavičius, 
kuris, remdamasis istoriniais daviniais, 
vaizdžiai nusakė nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenės įsisteigimą, laimė
tas kovas ir jos reikšmę Lietuvos 
laisvei.

Po to kalbėjo DBLS-gos sekr. 
E.Šova ir pasveikino ramovėnus 
kariuomenės šventės proga. Prieš 
pradėdamas pranešimą, jis ramovė- 
nams įteikė SKATO ramovėnams 
padovanotą knygelę apie SKATO 
įsisteigimą ir veiklą. Jis ją parvežė iš 
Klaipėdos, kai lankėsi pas juos.

E.Šova padarė išsamų pranešimą 
apie DBLS-gos, Lietuvių namų, Sody
bos ir naujų namų Londone pirkimo 
reikalus. Išgirdome naujų minčių. Dėl 
naujų namų pirkimo Londone sakė, 
kad namų kainos kyla, o pinigų vertė 
krinta. Be to, laukti DBLS-gos suva

žiavimo Londone per ilgas laikas. 
Kaip pasielgti patarimo niekas negalė
jo duoti. Gal bus pasinaudota CV 
duota teise parduoti ir pirkti.

Paskaita ir pranešimas išklausyti 
dėmesingai. Minėjimas užbaigtas 
sugiedant Lietuvos Himną.

Po paskaitos visi buvo pavaišinti 
šaltais užkandžiais, kuriuos paruošė 
M. Bernatavičienė su K.Vigelskiene.

Vakaras praėjo visų pakilioje ir 
šventiškoje nuotaikoje.

A.P-kis

ŽIDINYS
Jungtis. Kadangi Stoke on Trent 

tautiečiai lietuviškų pamaldų nebeturi, 
todėl jie kreipiasi į Aušros Vartų 
Marijos Židinį Nottinghame. Čia 
lietuviškos pamaldos vyksta kasdien. į 
jas jau pakartotinai jungiasi B.B. 
Podžiūnai, I.Petronis, P.O.Vencaičiai, 
J. Z. Račkauskai, Z. Kalsevičius, 
A.Žvirblis, K. Kamarauskas. Tarpi
ninkauja B.Podžiūnienė. .

Nelaimės. Tikybiniai tautinių 
reikalų rėmėją Stasę Pučinskienę 
Nottinghame ištiko stipri eismo 
nelaimė. Sulaužyta koja ir petys. 
Pamažu sveiksta universiteto ligoni
nėje, skyriuje C4. Lengvesnės nelaimės 
palietė Mariją Griškauskienę ir Juzę 
Rimšienc. Pirmai teko keltis i 
prieglaudą, antroji jau savo namuose.

Gedulas. Vidurinėje Anglijoje 
gedima mirusiųjų ryškių tautiečių. 
Mansfielde mirė kaunietis Pranas 
Dubosas, Coventryje dzūkas Juozas 
Gylys ir uteniškis Vladas Dambrava, 
visi 73 metų. Leamington Spa mirė 
Pranas Zagurskas iš Dzūkijos.

PAMALDOS
Lietuviškos pamaldos Nottinghamo 
Aušros Vartų Židinyje vyksta 
šiokiadieniais 8 vai., šventadieniais 
11.15 vai.
Derby gruodžio 14d., 14val. Bridge 
Gate
Wolverhamplone gruodžio 15 d., 14.30 
vai. A. Petkevičiaus būstinėje, "Fistral", 
McBean Road.
Londone šv. Kazimiero bažnyčioje 
sekmadieniais 9.00 ir 11.00 vai.

8


	1996-12-07-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1996-12-07-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1996-12-07-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1996-12-07-EUROPOS-LIETUVIS-0004
	1996-12-07-EUROPOS-LIETUVIS-0005
	1996-12-07-EUROPOS-LIETUVIS-0006
	1996-12-07-EUROPOS-LIETUVIS-0007
	1996-12-07-EUROPOS-LIETUVIS-0008

