
sime informaciją, tiek ir jie mums bus 
paslaugūs.

Ministre, kokias problemas sukelia sve
timšaliai nusikaltėliai Lietuvoje, o tuo 
pačiu, lietuviai užsienyje?

Svetimšalių nusikaltėlių problema Li
etuvoje nėra labai aktuali. Mes tas prob
lemas išsprendžiame gan lengvai. Sve
timšaliams taikomi Lietuvos įstatymai. 
Yra keli sulaikyti asmenys, kurie užsiim
inėjo nelegaliu verslu pervedant per Li
etuvos sieną nelegalius ekonominius 
imigrantus. Už tai jie patraukti at
sakomybėn, o nelegalūs perkeliami į 
Pabradės pabėgėlių centrą, kur tyriama 
ir nustatoma ar jie yra nelegalūs ekono-

Vidaus reikalų ministras V. Žiemelis pasikeičia dovanomis su DBLS 
pirm. J. Alkiu. Kairėje ambasadorius J. Paleckis

miniai pabėgėliai ar prašantys ir galimi 
politinio prieglobsčio. Pagal tarptautinę konvenciją, jei jie yra 
ekonominiai pabėgėliai, tai jie turi būti grąžinti į tą šalį, iš kurios
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Ministras Žiemelis apsilankė Lietuvių namuose 
Vidmantas Žiemelis pirmą kartą atvykęs į Angliją, apsilankė senu
ose Lietuvių namuose kaip eilinis Seimo narys. Dabar, į naujuosius 
atvyko jau būdamas L. R. Vidaus reikalu ministru. Jį ir ministerijos 
Interpolo padalinio direktorių Aurelijų Racevičių iš Heathrow oro 
uosto atlydėjo Lietuvos ambasadorius J. Paleckis, patarėjas A. 
Brūzga ir reikalų vedėjas E. Petrikas. Apžiūrėjęs Lietuvių namus iš 
lauko ir iš vidaus, ministras V. Žiemelis pareiškė, kad naujieji 
namai jam geriau patinka. Jie puikesni, žymiai patogiau įrengti ir 
pasitikrino, kad jie yra tik 18 minučių automobiliu nuo Lietuvos 
ambasados. Sakė, siūlys visoms ministerijoms, kad atvykus jų atsto
vams į Londoną, pasinaudotų tų namų viešbučio dalimi bei raštinės 
įrenginiais.

Ministras ir ambasados tarnautojai Lietuvių namuose susitiko su 
DBLS ir LNB valdybomis, ‘Europos lietuvio’ redakcija bei keliais 
kitais mūsų bendruomenės atstovais. Susitikime pakalbėta apie 
bendras aktualijas ir vėliausius įvykius Lietuvoje. Dalį jų patieki
ame skaitytojams.

Kokiais reikalais keliaujate, ministre?
Kartu su ministerijos Interpolo direktoriumi A. Racevičių vyk

stame į Indiją, New Delhi. Ten rengiama metinė Interpolo konfer
encija, kur ir mes dalyvausime. Tai bus pirmas kartas, kai Lietuvos 
Vidaus reikalų ministras ar iš viso aukštas Lietuvos pareigūnas 
dalyvaus pasaulinėje Interpolo konferencijoje. Esu tikras, kad tai 
bus ypatingai pravartu Lietuvai, nes joje yra galimybės susitikti ir 
pasitarti su Vakarų pasaulio svarbiais pareigūnais. Visų pirma 
mane domina susitikimas su JAV FBI vadovu, nes ministerijoje 
esame įsteigę skyrių, panašų į jų Federalinį tyrimų biurą. 
Reikalinga pagalba apmokyti mūsų biuro tarnautojus ir konkrečiai 
išvystyti bendradarbiavimo ryšius. Taip pat svarbu pajusti Interpolo 
dvasią, o tai bus įmanoma padaryti susitikus su kitų kraštų vidaus 
reikalų ministrais.

Direktoriau, kaip vystosi bendradarbiavimas su Interpolu? ■
Interpolo organizacija remiasi savanoriškumu. Jos nariai 

deklaruoja Interpolo principų pripažinimą. Mes į Interpolą įsto
jome 1991 metais. Oficialių tarptautinių sutarčių, kaip ekstradici- 
joms, nėra. Sutartys yra dėl teikimo teisinės pagalbos ir jas esame 
pasirašę su suomiais ir turkais, bet kitos Europos Sąjungos narės 
vengia tai daryti. Yra tarptautinės konvencijos, ir kas nori, jungiasi 
prie jų. Sėkmė jos darbe priklauso nuo to, kiek mes geranoriškai 
prisidėsime veikloje su kitais kraštais, kiek mes geranoriškai teik- 

pabėgo. Jei nustatoma, kad tai yra asmenys galimai reikalingi 
politinio prieglobsčio, jie siunčiami į Ruklos stovyklą, ir ten 
galutinai išsprendžiama kaip su jais pasielgti.

Lietuviai užsienyje kartais sukelia mums problemų. Kartais 
reikia vykti į užsienį ir aiškintis. Kaip pavyzdį, turiu galvoje atvejį 
Lietuvoje organizuoto nelegalaus įsidarbinimo Čekijoje. Nuvykę 
lietuviai darbo negavo. Turėjome išspręsti, kaip tuos lietuvius 
sugrąžinti namo, bei tai, daugumoje, yra konsulinių tarnybų dar
bas. Šiaip nusikalstamumas lietuvių užsienyje yra apie 400-440 
per metus.

Jūsų ministerijai patikėta atsakomybė išlaikyti KGB ir kitų 
panašių organizacijų bylas ir dokumentus. Ar yra tokių dokumentų 
apie išeivijos asmenis gyvenančius Britanijoje, kurie buvo, o gal net 
dar yra KGB kolaborantai?

Turiu pasakyti, kad KGB dokumentai yra perduoti į Genocido 
centrą ir yra laikomi archyve (Genocido centras yra archyvo 
dalis). 1990-92 metais buvau Vyriausybinės komisijos pirmininku 
dėl KGB bylų atgavimo ir pagal dokumentus galiu konstatuoti, 
kad KGB bendradarbių agentūrinės bylos yra išvežtos į Rusiją, į 
Sverdlovską. Čia likusios tik kai kurios nuotraukos. Šis bei tas 
bandoma surinkti, bet be agentūrinių žinių sunku ką nors 
iššifruoti. Sąlygos atgauti tas bylas yra beveik neįmanomos: val
stybė, kuri perėmė tas bylas, nėra tuo suinteresuota.

Artėja Lietuvos prezidento rinkimai. Kaip galvojate, ar Britanijos 
lietuviai turėtų aktyviai jungtis į tuo rinkimus?

Manau, kad Britanijoje gyvena sąmoningi lietuviai, o rinkimu
ose dalyvauja sąmoningi. Kiekvienas sąmoningas lietuvis turi 
dalyvauti rinkimuose, nesvarbu už ką jis balsuotų. Jo pilietinė 
pareiga apsispręsti, kam patikėti vadovavimą Lietuvos valstybei.

Ar rinkimuose turėtume vadovautis partijų siūlomais kandidatais 
ar nepartinėmis asmenybėmis?

Nuo Lietuvos nepriklausomybės atstatymo jau praėjo 7 metai. 
Per tą laiką įgavome daug valstybinio patyrimo ir nesame atsilikę 
nuo kitų valstybių. Tai yra svarbu ir neturėtume leisti šiam efektui 
sumažėti. Mūsų prezidento postas nėra visagalis, bet jis turi 
nemažai įtakos, ypač užsienio reikalų formavime. Nebūtų są
moninga išrinkti prezidentu asmenį, kuris nedalyvavo valstybinėje 
politikoje. Be to, toks pradžioje daro daug klaidų. Mano 
nuomone, turėtume rinkti žmogų su patirtimi.
Ačiū už pasikalbėjimą.

Eimutis Šova
Už valandos svečiai buvo lėktuve pakeliui į Indiją. 1997.10.13d.
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Lietuva pasaulyje
Dr. Valdas Adamkus - kandidatas į Prezidentus
VILNIUS, spalio 9 d. Teismas nutarė, kad Dr. V. Adamkus 
gali kandidatuoti į Lietuvos Prezidentus ir įpareigojo Vyri
ausiąją rinkimų komisiją išduoti Dr. V. Adamkui kandidato 
į Lietuvos Prezidentus parašų rinkimo lapus. Vyriausioji 
rinkimų komisija buvo atmetusi paraišką, motyvuodama, 
kad jis Lietuvoje negyveno tris paskutinius metus. Prof. 
Vytautas Landsbergis kritikavo Vyriausios rinkimų komisi
jos sprendimą ir teigė, kad Dr. V. Adamkus turėtų būti 
įregistruotas kandidatu į Lietuvos Respublikos Preziden
tus. Teisme Dr. V .Adamkaus advokatai teigė, kad Lietu
vos įstatymai nedraudžia piliečiams dirbti ar turėti nu
osavybės bet kurioje kitoje pasaulio valstybėje. 
’’Konstitucija nereikalauja būti Lietuvoje visus trejus me
tus’’, -teigė advokatas Gintaras Bartkus. Pasirėmę tarp
tautinės teisės principais bei piliečio ryšio su valstybe prin
cipu, Dr. V. Adamkaus gynėjai įrodė, jog pretendentas gali 
būti laikomas gyvenusiu Lietuvoje. Taip pat teismui buvo 
perduota Lietuvos Aplinkos apsaugos ministerijos išduota 
pažyma, kurioje teigiama, jog Dr. V. Adamkus buvo nuola
tinis šios ministerijos konsultantas bei aktyvus konsultac
inės tarybos narys.

VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas pareiškė, kad 
teismo sprendimas jam buvo netikėtas ir žada pagalvoti 
apie atsistatydinimą.
Prof. Vytautas Landsbergis - Tėvynės Sąjungos kandidatas į 
Lietuvos Prezidentus
VILNIUS, spalio 3 d. Lietuvos Seimo Pirmininkas Prof. 
Vytautas Landsbergis Vyriausiajai rinkimų komisijai įteikė 
prašymą įregistruoti jį kandidatu į prezidentus. Jo kandi
datūrą į prezidento postą iškėlė Tėvynės sąjunga, o parėmė 
konservatorių koalicijos partneriai krikščionys demokratai. 
Didelė grupė Lietuvos intelektualų paragino gruodžio mė
nesį įvyksiančiuose Prezidento rinkimuose balsuoti už Prof. 
Vytautą Landsbergį. "Prezidentu būtina rinktis žmogų, 
kuris visa savo esybe būtų pasišventęs Lietuvai, rūpintųsi 
jos saugumu ir žmonių gerove, sugebėtų deramai ir 
sąžiningai atstovauti jai pasaulyje, kurio balsą gerbtų 
didžiųjų valstybių vadovai. Mūsų nuomone, šie bruožai 
geriausiai atsiskleidė profesoriaus V.Landsbergio asmeny
bėje", rašoma kreipimesi į Lietuvos visuomenę. Pasirašė 
profesoriai Edvardas Gudavičius, Algimantas Nasvytis, Ju
rgis Dvarionas, dailininkas Rimantas Dichavičius, rašytojai 
Petras Dirgėla, Eugenijus Ignatavičius, Robertas Ketu
rakis, Jonas Mikelinskas, Kornelijus Platelis, aktorės Rūta 
Staliliūnaitė, Regina Varnaitė, kompozitoriai Osvaldas 
Balakauskas, Julius Juzeliūnas, Bronius Kutavičius, 
muzikologas Donatas Katkus, teatro režisierius Rimas Tu
minas ir daugelis kitų, daugiau nei septyniasdešimt žymi
ausių Lietuvos mokslo ir meno žmonių.
Algirdas Brazauskas į Prezidentus nebekandidatuos
VILNIUS, spalio 6 d. Tiesioginėje televizijos laidoje Lietu
vos Prezidentas Algirdas Brazauskas pareiškė, kad nekan
didatuos į Lietuvos Prezidento postą. Prezidento teigimu 
svarbiausi tokio apsisprendimo motyvai -tai nepakankamai 
geri santykiai su Seimu, solidus amžius ir jo politinė bi
ografija. Priminęs, kad jis buvo vienas iš Lietuvos komu
nistų partijos vadovų, A.Brazauskas paminėjo, kad šiais 
laikais prie valstybės vairo reikalingas kitokios politinės 
praeities, "naujos kartos" žmogus. "Aš nesirengiu siekti 
perrinkimo per Prezidento rinkimus. Tai sunkūs žodžiai, 
bet jie gerai apgalvoti ir brendo labai seniai. Dėkoju 

visiems žmonėms, rėmusiems mane prieš penkerius metus, 
remiantiems dabar. Suprantu, kad dalį Lietuvos vi
suomenės nuvyliau savo apsisprendimu, bet toks yra gyven
imas, kuris niekada nestovi vietoje. Nemanau, kad mano 
apsisprendimas pakenktų Lietuvai, jos demokratinei raidai 
ir visiems žmonėms", - kalbėjo neseniai 65-ąjį gimtadienį 
atšventęs Prezidentas.
Brazauskas važiuos į Maskvą
STRASBOURG, spalio 10 d. Lietuvos ir Rusijos Preziden
tai Algirdas Brazauskas ir Borisas Jelcinas susitiko ir 
trumpai kalbėjosi Strasbūre, Europos Tarybos aukščiausio 
lygio susitikime. Jie susitarė, kad spalio 23-25 dienomis 
rengiamo Lietuvos vadovo vizito į Maskvą metu bus pasir
ašyta valstybių sienos delimitavimo sutartis. Taip pat keti
nama pasirašyti keletą kitų dvišalių susitarimų. Jelcinas 
atmetė Valstybės Dūmos raginimą nepasirašinėti sienos 
sutarties su Lietuva, pavadindamas šį raginimą 
"nekonstruktyviu ir net žalingu". Rugsėjo 26 dieną Valsty
bės Dūma priėmė pareiškimą, kuriame ragina B.Jelciną 
nepasirašyti sienos sutarties su Lietuva. Dūmos nuomone, 
"skubotas sutarties pasirašymas reikštų, kad Rusija netenka 
juridinių teisių į Klaipėdos kraštą".
Brazauskas: organizuotas nusikalstamumas ir korupcija didži
ausia problema
STRASBOURG, spalio 10 d. Lietuva remia Europos Tary
bos iniciatyvą kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir 
korupcija, pareiškė Lietuvos Prezidentas Algirdas 
Brazauskas Europos Tarybos aukščiausiojo lygio susi
tikime. Vienomis didžiausių šio meto problemų Lietuvos 
Prezidentas pavadino organizuotą nusikalstamumą bei ko
rupciją. Pasak A.Brazausko, Lietuva pasiryžusi aktyviai 
dalyvauti kuriant sistemą, pagal kurią būtų tikrinama, kaip 
valstybės laikosi Europos Tarybos nustatytų kovos su orga
nizuotu nusikalstamumu principų.
Vokietija parems Lietuvą
VILNIUS, spalio 10 d. susitikime su Lietuvos Ministru 
Pirmininku Dr. Gediminu Vagnoriumi Vokietijos Bun
desrato Nuolatinės patariamosios tarybos pirmininkas Gus
tav Wabr pažadėjo perduoti Vokietijos vadovams Lietuvos 
požiūrį į Europos Sąjungos plėtimą. Lietuva mano, kad 
derybos dėl narystės turi vienu metu prasidėti su visomis 
šalimis -kandidatėmis. Vokietijos užsienio politikai turinti 
įtaką Bundesrato nuolatinė taryba žada padaryti visa, kas 
įmanoma, kad Lietuva Liuksemburge būtu pakviesta 
pradėti derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Tai susi
tikime su Seimo pirmininko pirmuoju pavaduotoju Andri
umi Kubiliumi pareiškė šios tarybos delegacijos vadovas, 
valstybės patarėjas Erik Pettermann. Pasak jo, Lietuva 
padarė didelę pažangą reformuodama ekonomiką, yra 
demokratinė ir teisinė valstybė. Erikas Petermanas žadėjo, 
jog Bundesrato nuolatinė taryba sieks, kad pradedant dery
bas dėl narystės ES Baltijos šalys nebūtų skaidomos. Šią 
savo poziciją taryba ketina išsakyti derybose Briuselyje.
Prancūzija ratifikuos Lietuvos ir Europos Sąjungos asocijuo
tos narystės sutartį
VILNIUS, spalio 7 d. Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje 
Michel Touraine, priešišvykstant Seimo pirmininkui Prof. 
Vytautui Landsbergiui į Prancūziją, įteikė Prancūzijos 
Prezidento paskirtą Garbės Legiono "Grand officier" or
diną. Prancūzijos atstovas pavadino Prof. Landsbergį 
"besivystančių Lietuvos ir Prancūzijos santykių kalviu".
Prancūzijoje Seimo pirmininkas susitiko su Prancūzijos 
Senato Prezidentu Rene Monory, Nacionalinės Asamblėjos 
prezidentu L.Fabius, Užsienio reikalų komiteto pirmininku
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J.Lang, kalbėjosi su senatoriumi D.Badre, Senato 
Prancūzijos -Lietuvos draugystės grupe ir jos pirmininku 
C.Huriet, Paryžiaus meru ministru G.Kaspereit.

Prancūzijos Senato Prezidentas Rene Monory pasakė, 
kad artimiausiame Senato posėdyje, spalio 14 dieną, 
Prancūzijos Senatas ratifikuos Lietuvos ir Europos Sąjungos 
asocijuotos narystės sutartį. Senato Prezidentas sakė Seimo 
pirmininkui, kad Prancūzijai Lietuva yra svarbi šalis: 
"Žinokite, kad iš mūsų pusės visada turėsite palaikymą".
Pasaulio bankas gerai vertina Lietuvą
VILNIUS, spalio 9 d. Pasaulio banko Lenkijos ir Baltijos 
šalių regiono direktorius Basil Kavalsky susitikime su Lietu
vos Ministru Pirmininku Dr. G. Vagnoriumi pasakė, kad 
Pasaulio bankas yra pasirengęs suteikti pagalbą stojant į 
Europos Sąjungą. Lietuvos pasiekimai energetikoje bei 
stiprinant bankų veiklą pranoko Pasaulio banko lūkesčius. 
Lietuva likvidavo įsiskolinimus energetikams, kurie praėju
siais metais buvo pasiekę beviltišką mastą. Lietuvos Vyri
ausybė nuosekliai laikosi reformų programos, ir tai opti
mistiškai nuteikia investuotojus.
Italijai pristatyti Lietuvos komentarai
ROME, spalio 6 d. Lietuvos pasirengimo deryboms dėl 
narystės Europos Sąjungoje specialiosios delegacijos 
vadovas Dr. Gediminas Šerkšnys Romoje pristatė Italijos 
užsienio reikalų ministerijos Politinių reikalų generalinio 
direktoriaus pavaduotojui Benedetto Amari bei Ekono
minių reikalų generaliniam direktoriui Federico Di Roberto 
Lietuvos komentarus dėl liepos mėnesį paskelbtos Europos 
Komisijos nuomonės apie Lietuvą. Lietuva yra pasirengusi 
pradėti derybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Vasarą 
Europos Komisija rekomendavo derybas pradėti tik su 
Lenkija, Vengrija, Čekija, Slovėnija, Estija ir Kipru. Dr. 
Gediminas Šerkšnys jau aplankė daugelio Europos Sąjun
gos šalių sostines, kuriose jis pristatė Lietuvos pastabas apie 
Europos Komisijos vertinimuose rastus netikslumus. Šį 
dokumentą sudaro daugiau kaip 40 puslapių, taip pat yra 
dešimties puslapių priedas su naujausiais statistikos 
duomenimis. Pastabos turėtų padėti Europos šalims 
susidaryti išsamų įspūdį apie Lietuvą.
Europos Komisija gali atsižvelgti į Lietuvos pažangą
VILNIUS, spalio 7 d. Europos Komisija gali įvertinti Lietu
vos pastarųjų kelių mėnesių pasiekimus reformuojant 
ekonomiką ir suderinant savo teisinę sistemą su Europos 
Sąjungos normomis, susitikime su Seimo pirmininku Prof. 
Vytautu Landsbergiu pareiškė Europos Komisijos gener
alinio direktoriaus pavaduotojas Francois Lamoureux.
Islandija remia Lietuvos siekį įstoti į NATO
REYKJAVIK, spalio 1 d. Islandija žada ir toliau remti 
Lietuvos siekį įstoti į NATO, Islandijoje viešinčiam Seimo 
pirmininkui Prof. Vytautui Landsbergiui pareiškė preziden
tas Olafur Ragnar Grimson. Prezidentas informavo apie 
ketinimą per kitų metų vizitą po Europą pirmiausia apsi
lankyti Baltijos šalyse. "Baltijos šalys bus pirmosios valsty
bės, į kurias atvyksiu su oficialiu vizitu".

Islandijos prezidento manymu, Europos saugumas yra 
neįmanomas be Baltijos šalių. "Priešingu atveju saugumo 
struktūra bus moraliai silpna". Tai O.R.Grimson jau buvo 
pareiškęs JAV prezidentui Bill Clinton ir viceprezidentui Al 
Gore neseniai įvykusio vizito į JAV metu.

Seimo pirmininkas padėkojo Islandijos vadovui už šią 
paramą bei pažymėjo, jog "darbas dar nebaigtas". Pasak jo, 
išsivadavimas iš svetimos politinės valios dar nėra galutinis, 

nors "Antrasis pasaulinis karas mums baigėsi prieš ketverius 
metus, kai Lietuvą paliko paskutinis Sovietų Sąjungos 
kareivis".
Lietuvoje viešėjo Didžiosios Britanijos Karališkojo gynybos 
studijų koledžo delegacija
VILNIUS, spalio 1 d. Į Lietuvą atvyko dvylika šioje mokyk
loje studijuojančių asmenų. Šis vizitas yra pažintinės ke
lionės po Šiaurės ir Vidurio Europą dalis. Delegacija jau 
lankėsi Danijoje, Švedijoje, Latvijoje, o iš Lietuvos išvyks į 
Lenkiją.
KGB ataka prieš Landsbergį
VILNIUS, spalio 10 d. Seimo pirmininko pirmojo pavaduo
tojo Andriaus Kubiliaus nuomone, "KGB ataka prieš Vy
tautą Landsbergį yra krizinis taškas Lietuvos politiniame 
gyvenime, nes pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istori
joje buvę KGB pareigūnai nutarė pabandyti viešai daryti 
įtaką Lietuvos politiniam gyvenimui". Jis teigė, kad suintere
suotų surengti provokaciją prieš V.Landsbergį buvo ne 
vienas, visų pirma tie, kuriems nepakeliama mintis, kad 
V.Landsbergis taps Prezidentu.

Viešumon iškilusius Seimo narių bendradarbiavimo su 
kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis faktus tirianti 
laikinoji komisija "neturi jokių dokumentų apie Seimo 
Pirmininkui Vytautui Landsbergiui prikišamą bendradar
biavimą su buvusios SSRS KGB", sakė komisijos 
pirmininkas Seimo narys Algimantas Sėjūnas. Jis spalio 8 d. 
kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, siūlydamas jai ištirti ir 
teisiškai įvertinti šmeižtą prieš Seimo pirmininką.

Priešiškų Lietuvos Nepriklausomybei sovietinių KGB 
karininkų pareiškimai, neparemti jokiais dokumentais ar 
tikrais faktais, gali būti vertinami tik kaip Prof. Vytauto 
Landsbergio, daugiausia prisidėjusio prie Nepriklausomy
bės atstatymo, sąmoningas šmeižtas, o ne liudijimas dėl 
tariamo bendradarbiavimo su sovietinėmis specialiosiomis 
tarnybomis, -rašoma spalio 5 d. išplatintame Ministro 
Pirmininko Dr. Gedimino Vagnoriaus kreipimesi į Lietuvos 
žmones. "Gali būti, kad išpuolių iniciatoriai siekia ne tik 
asmeninio ar politinio keršto, bet ir bando išprovokuoti 
naują nesantaiką, abipusius kaltinimus ir įtarinėjimus tarp 
šimtų tūkstančių Lietuvos žmonių, kas destabilizuotų val
stybę".

Tėvynės Sąjunga -Lietuvos konservatoriai kreipėsi į visus 
Lietuvos žmones ir prašė nepasiduoti keršto ir nesantaikos 
kurstymui. "Turime nelengvą ilgalaikę ekonomikos ir valsty
bės stiprinimo programą -dirbkime kartu", -ragino Dr. Ged
iminas Vagnorius.
"Esu stovėjęs prieš daug baisesnes jėgas nei keturi 

pašlemėkai", -teigė Prof. Vytautas Landsbergis, atmes
damas kaltinimus bendradarbiavimu su KGB.
Algirdas Patackas -prieš buvusius KGB darbuotojus

Seimo Krikščionių demokratų frakcijos narys Algirdas 
Patackas siūlo apriboti buvusių KGB etatinių darbuotojų 
pilietines teises. Algirdo Patacko teigimu, duodami parody
mus buvę KGB karininkai neslepia pretenzijų tiesiogiai 
veikti politikoje. Krikščionių demokratų frakcija svarstė ir 
ketina siūlyti Pilietybės, Rinkimų bei kitų įstatymų pataisas, 
kurios apribotų KGB darbuotojų teises būti renkamais ar 
dalyvauti politiniame gyvenime. Tai, Algirdo Patacko 
teigimu, jau seniai padaryta kaimyninėse Latvijoje ir Esti
joje.

Parengė Darius Furmonavičius
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Išrinkti vadus, kuriais tauta galėtų didžiuotis 
Pasikalbėjimas su ambasadoriumi dr. Vytautu Dambrava 
Juozas Kojelis (Tęsinys. Pradžia Nr.20)

Jūsų rūpesčiu šiomis dienomis išeina didelis Kersteno 
komiteto dokumentų rinkinys. Gal galėtumėte Lietuvos 
visuomenę supažindinti su tos komisijos darbais ir jų 
reikšme.

JAV Atstovų rūmų komiteto, žinomo Kersteno vardu, 
atliktas Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių užgrobimo ir 
jo padarinių tyrinėjimas yra bene svarbiausias Lietuvos 
reikalų nuveiktas darbas JAV istorijoje. Agresijos tyrinėji
mas užfiksuotas septyniuose Kersteno komiteto darbų to
muose. Lietuvoje spaudai parengtas dokumentų rinkinys 
turi apie 900 puslapių, liečiančių Baltijos valstybes. Labai 
svarbu ir tai, kad šio Sovietų Sąjungai labai nemalonaus 
projekto iniciatoriai buvo senosios kartos lietuviai, susibūrę 
į Amerikos lietuvių tarybą. Ją sudarė pagrindinių ide
ologinių srovių atstovai, tačiau didžiausia finansinė ir prak
tinio darbo našta teko lietuviams katalikams. Šia medžiaga 
buvo numatyta remtis, keliant Baltijos valstybių laisvės 
atgavimo bylą Jungtinėse Tautose. Kersteno komitetas ko
munizmo padarinius vėliau tyrinėjo ir kituose sovietų kon
troliuojamuose kraštuose. Taigi komiteto veikla išsiplėtė, 
nusitęsė ir savo galutinių tikslų nepasiekė. Kad ir kaip 
būtų, dokumentai atskleidė pasauliui šiurpią tiesąapie oku
paciją ir priespaudą Lietuvoje -tiesą, kurią mėgino dan
gstyti įžūlus Sovietų Sąjungos melas.

Tie dokumentai Amerikos archyvuose gulėjo daugiau 
kaip 40 metų. Kas paskatino juos prisiminti?

Dirbant "Amerikos balse" teko transliuoti daug 
pranešimų apie JAV Kongreso atliekamą tyrinėjimą. Kai 
kuriuos rankraščius išlaikiau iki šiandienos. Tai ir kilo 
mintis supažindinti lietuvius su svarbiu Kongreso darbu, 
išleisti dokumentų rinkinį lietuvių kalba. Aptarus tą mintį 
su užsienio reikalų viceministru Albinu Januška, su
sisiekiau su Kersteno komiteto darbų iniciatoriumi ir 
patarėju inž. Antanu Rudžiu, kuris ne tik pritarė šiai 
minčiai, bet ir pažadėjo veikalo leidimą finansuoti. Du-Ka 
leidyklos direktorius rašytojas Stasys Kašauskas sutelkė 
ekspertų ir vertėjų būrį. Netruko nė poros metų, ir tasai 
sudėtingas redagavimo ir tikslaus dokumentų vertimo dar
bas buvo baigtas. Belieka spalio 28 dieną ši istorinės 
išliekamosios vertės darbą išldlmingai pristatyti Lietuvos 
visuomenei. Manau, jog Vyriausybei, Seimui, universite
tams ir bibliotekoms tai bus neįkainojamos vertės doku
mentų rinkinys.

Pone Ambasadoriau, Venesuelos spaudoje ispanų kalba 
esate paskelbęs tūkstančius straipsnių, turbūt 90 proc. 
Jūsų parašytų, kiti -kitų autorių. Du tomus tų straipsnių 
"EI Grito Baltico" vardu turėjau ir pasiunčiau vienai 
Palangos bibliotekai. Leidžiate daugiau tomų. Gal žodelį 
apie tuos straipsnius ir jų rinkinius.

"EI Grito Baltico" yra Venesuelos spaudoje privačia 
iniciatyva parengtų ir paskelbtų straipsnių, komentarų ir 
reportažų rinkinys apie Baltijos valstybių likimą ir jų laisvės 
siekius. Daugiausia medžiagos pateikta aj>ie Lietuvą. Tai 
įtaigus pasyvios rezistencijos pavyzdys. Šį projektą teko 
įgyvendinti pamažu, kantriai, kol "prisijaukinta" Venesue
los spauda tapo lietuvių laisvės siekio propaguotoja. Dabar 
išėjo trečias dvimetis straipsnių rinkinys. Šiame 400 pus
lapių tome sudėta medžiaga ispanų kalba, kuri Venesuelos 
spaudoje pasirodė 1989-aisiais ir istoriniais 1990 pergalės 

metais. Įvadą jam dar 1991 metais parašė tuometinis 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas prof. Vytau
tas Landsbergis, o finansavo inž. Antanas Rudis. 
Ankstyvesniems dviem tomams įvadus parašė ir finansav
imą pažadėjo Venesuelos baltų unija ir JAV bei Kanados 
lietuvių bendruomenės. Dar trys tomai parengti leisti. Dar
bas buvo atliktas savo jėgomis, nelaukiant fondų talkos. 
Kadangi straipsnių rinkinio tiražas -vos kelios dešimtys 
egzempliorių, išleidimas yra labai brangus -vienas egzem
pliorius kainuoja daugiau kaip 25 dolerius. Rinkiniai, turin
tys išliekamąją istorinę vertę, pasieks Vyriausybę, Seimą, 
universitetus ir svarbiausias bibliotekas. Pirmuose trijuose 
tomuose paskelbta per tūkstantį straipsnių. Manome, kad 
jų dar yra bent tris keturis kartus daugiau.

Pasiekė žinia apie ką tik išleistą naują Jūsų studija 
"Viešoji diplomatija". Jos santrauką skaitėte šių metų Li
etuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavime. Kas 
paskatino imtis šio darbo?
Kaip žinote, aš esu rašytojas daugiausia iš reikalo. Pastebė
jau, kad užsienyje veikiančios Lietuvos ambasados per 
maža dėmesio skiria viešajai diplomatijai. Mane apstulbino 
spaudoje neseniai pasirodę pranešimai, kad ne vienoje 
Europos valstybėje, kur veikia mūsų ambasados, tenykščiai 
žmonės beveik nieko nežino apie Lietuvą ir ja nesidomi. 
Mane tai tiesiog pritrenkė. Nutariau reaguoti, pareng
damas maždaug šimto puslapių darbą apie viešąją diplo
matiją. Knygoje apibūdinama viešosios diplomatijos są
voka, nušviečiama jos reikšmė ir svarba, parodomi propa
gandiniai jos aspektai ir kaip ją vykdo didžiosios pasaulio 
valstybės. Kaip praktiškai viešąją diplomatiją vykdo am
basados, pradėdamos nuo asmeninių ryšių ir eidamos prie 
spaudos, televizijos, radijo, kino, vaizdajuosčių, švietimo 
mainų, kultūrinių programų. Šis viešosios diplomatijos 
"elementorius" pasirodo dabar, kai Lietuvai itin svarbu 
ryškinti savo veidą pasaulyje. Parengti darbą skatino mano 
paties ilgametė patirtis, nuolatinis mokymasis ir eksperi
mentavimas Viešoji diplomatija ir jos teikiamos galimybės 
atveria naujas perspektyvas ir leidžia efektyviau darbuotis 
įgyvendinant valstybės interesus. Norėdamas supažindinti 
su šia disciplina savo kolegas diplomatus, studentus ir kitus 
asmenis, besidominčius diplomatija, ir parengiau pirma 
tokio pobūdžio leidinį lietuvių kalba.

Duok Dieve daugiau tokių rašytojų iš reikalo. Ačiū už 
įdomų ir naudingą pokalbį.
Lietuvos Aidas, 1997 09 12

Lietuva pasaulyje - tęsinys iš 3-čio psl.
Buvęs krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius paskirtas 
Lietuvos misijos NATO vadovu
VILNIUS, spalio 8 d. Lietuvos Prezidentas Algirdas 
Brazauskas paskyrė Lietuvos misijos NATO vadovu 
-ambasadoriumi buvusį krašto apsaugos ministrą Liną 
Linkevičių. Lietuvos Vyriausybė pritarė šiai kandidatūrai. 
Lietuvos misija NATO įsteigta rugpjūčio 1 dieną, tačiau 
veikti ji pradeda tik dabar.
Lietuvoje kuriama karo policija
VILNIUS, spalio 7 d. Krašto apsaugos viceministras Jonas 
Kronkaitis pasakė, kad yra parengtas karo policijos įs
tatymo projekto "juodraštis". Kitais metais bus suformuotas 
pirmasis Lietuvos 36 karo policininkų būrys. Karo 
policininkai palaikys tvarką kariuomenės daliniuose, lydės 
karinių automobilių vilkstines.
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Europos Lietuvio redakcija pasiūlė Lietuvos am
basadai Londone, atstovaujančiai Lietuvos Respubliką Jungt
inėje Karalystėje, Airijoje ir Portugalijoje, turėti pastovią 
skiltį laikraštyje. Manau, tai padės skaitytojui geriau susi
pažinti su Lietuvos diplomatų darbu.

Mes ir anksčiau informuodavome DB lietuvius apie 
svarbiausius įvykius per Europos Lietuvį.. Dabar tai darysime 
dar dažniau. Mums būtų ne tik malonu, o ir naudinga, jei 
susilauktume atsiliepimų, pasiūlymų, pastabų.

Ambasados darbo tikslą trumpai apibūdinčiau taip: 
daryti viską, kad politiniai, ekonominiai, kultūriniai, mok
sliniai ryšiai tarp Lietuvos ir Didžiosios Britanijos, Airijos ir 
Portugalijos būtų kuo glaudesni ir platesni. Dabar ypač 
svarbu, kad Londonas, Dublinas, Lisabona suprastų ir 
palaikytų mūsų siekius dėl narystės Europos Sąjungoje ir 
NATO. Privalome pagal galimybes padėti Lietuvos pilieči
ams, kuriems reikalinga pagalba ir patarimas, apginti jų in
teresus.

Lietuvos gyvenime artėja itin svarbus įvykis: Prezidento 
rinkimai. Demokratijos įsitvirtinimas Lietuvoje, auganti polit
inė kultūra leidžia tikėtis, kad prasidėjusi rinkiminė kam
panija vyks europietiškai, dalykiškai, tolerancijos dvasioje. 
Kandidatų bus nemaža, jie atspindės gan platų politinį spek
trą. Varžysis tarpusavyje pretendentų programos ir pasiūly
mai, jie patys turėtų diskutuoti aštriai, bet džentelmeniškai. 
Rinkėjai, neabejoju, atmes bandymus didinti politinį su
priešinimą, platinti nešvarias sensacijas ar nepagrįstus kaltin
imus. Tai, manau, paskatintų ir Didžiosios Britanijos lietuvius 
ieškoti konstruktyvios išeities iš konfliktinių situacijų, aktyviai 
dalyvauti rinkimuose.

Pagarbiai,
Justas V.Paleckis, 

Ambasadorius

KURSAI IR
Lietuvos bankas 1997 m. spalio 15 dieną nustato tokius lito ir 
užsienio valiutų santykius:

Airijos svarai sterlingų - 5,8380, Anglijos svarai sterlingų - 
6,4820, Australijos doleriai - 2,9460, Austrijos šilingai - 0,3246, 
Belgijos frankai - 0,1107, Čekijos kronos - 0,1223, Danijos 
kronos - 0,5999, ekiu - 4,4838, Estijos kronos - 0,2856, 100 
Islandijos kronų - 5,6148, 100 Ispanijos pesetų - 2,7087, 100 
Italijos lirų - 0,2337, 100 Japonijos jenų - 3,2965, Kanados 
doleriai - 2,8997, Latvijos latai - 6,9031, Lenkijos zlotai - 1,1782, 
Norvegijos kronos - 0,5717, Olandijos guldenai - 2,0291, 
Prancūzijos frankai - 0,6810, 1000 Rusijos rublių - 0,6817, SDR 
- 5,4982, Suomijos markės - 0,7622, Švedijos kronos - 0,5309, 
Šveicarijos frankai - 2,7356, 100 Vengrijos forintų - 2,0538, 
Vokietijos markės - 2,2849.

Litus į bazinę valiutą ir bazinę valiutą į litus bankai keičia 
patvirtintu oficialiu kursu - 4 litai už 1 JAV dolerį, imdami ne 
didesnį negu Lietuvos banko nustatytą atlyginimą už keitimo 
operacijas. Kitas valiutas bankai perka ir parduoda pačių bankų 
nustatytomis kainomis.

Kaip praneša AP, svarbiausių pasaulio valiutų kursai, palyginti 
su JAV doleriu, Niujorke vakar buvo tokie:

Australijos doleriai - 1,3541, Austrijos šilingai - 12,325, Belgi
jos frankai - 36,16, Brazilijos realai - 1,0982, Anglijos svarai 
sterlingų - 0,6160, Kanados doleriai - 1,3778, Čekijos kronos - 
32,59, Danijos kronos - 6,6767, Suomijos markės - 5,2457, 
Prancūzijos frankai - 5,8715, VFR markės - 1,7508, Graikijos 
drachmos - 275,69, Honkongo doleriai - 7,7345, Vengrijos 
forintai - 199,99, Indijos rupijos - 36,213, Izraelio šekeliai - 
3,4842, Italijos liros - 1715, Japonijos jenos - 120,80, Olandijos 
guldenai - 1,9747, Norvegijos kronos - 7,0118, Lenkijos zlotai - 
3,39, Saudo Arabijos rialai - 3,7500, Singapūro doleriai -1,5395, 
Slovakijos krona - 33,53, Ispanijos pesetos - 147,69, Švedijos 
kronos - 7,5632, Šveicarijos frankai - 1,4620, Tailando batai - 
35,75, Turkijos liros - 175655, Jungtinių Arabų Emyratų dir
chamai - 3,6710.

Kaip praneša AP, svarbiausių pasaulio valiutų pirkimo ir 
pardavimo kursai, palyginti su JAV doleriu, Londone vakar 
buvo tokie:

Lietuvos Respublikos ambasada Londone 
primena Didžiojoje Britanijoje 

ir Š. Airijoje gyvenantiems ar besisvečiuojantiems 
Lietuvos piliečiams,

kad š. m. gruodžio 21d. Lietuvoje vyks L.R. 
Prezidento rinkimai.

Ambasados rinkiminė komisija jau pradėjo 
tikslinti rinkėjų sąrašus, 

todėl maloniai prašytume visus turinčius 
balsavimo teisę pranešti ambasadai, kokiu būdu 

ketinama balsuoti: 
paštu ar atvykstant į ambasadą.

Ambasados adresas: 
84 Gloucester Place, London W1H 3HN 
Tel: -0171-486 6401 Fax: -0171-486 6403 

E-mail: lralon@globalnet.co.uk

1 JAV doleris - 1,7548/55 Vokietijos markės, 121,52/55 
Japonijos jenos, 1,4650/60 Šveicarijos franko, 5,8882/92 
Prancūzijos franko, 1,9767/72 Olandijos guldeno, 
1717,25/1718,20 Italijos liros, 36,210/250 Belgijos franko, 
148,01/12 Ispanijos pesetos, 7,5710/85 Švedijos kronos, 
7,0652/726 Norvegijos kronos, 6,6838/58 Danijos kronos, 1 
svaras sterlingų - 1,6177/87 JAV dolerio.
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“C” grupė:
“MZT Skopje”- “Žalgiris” 93:95
“ASVEL”- “Žalgiris” 65:62*

LKL varžybų lentelė 
Full scoreboard

------ :...................... ..............--------------------------------- ......s ..........■■----------— ___

Namuose žaistų rungtynių rezultatai - pabraukti;
* - rungtynės baigėsi po pratęsimo.

LKL TURNYRINĖ LENTELĖ 
HOW THEY STAND

Komanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vt. Komanda Tšk.

1 Kauno 73:75 81:56 109:67 90:67 95:59 116:57 98:68 1 Mažeikių
Lokiai

6
Žalgiris

2 Mažeikių 
Lokiai

75:73

liks- * '-A

88:80 94:80 81:95 75:87 83:74 90:76 101:88 2 Kauno
Žalgiris

6

3 Šilutės v 
Šilutė

80:88

'j

69:66 49:57 68:67 56:67 84:55 49:68 3 Vilniaus
Sakalai

6

4 Šiaulių
Šiauliai

56; 8 Į 66:69 85:55 80:72 58:64 109:85 78:69 70:78 4 Šiaulių
Šiauliai

4

5 Klaipėdos
Neptūnas

80:94 57:49 55:85 59:83 66:59 75:78 74:88 5 Alytaus 
“Alyta-Savy”

3

6 Alytaus 
Alita-Savy

67:109 95:81 67:68 72:80 83:59 59:64 96:80 6 Šilutės
“Šilutė”

3

7 Vilniaus
Sakalai

76:90 87:75 64:58 64:59 71:59 115:90 89:76 7 Vilniaus
Statyba-L.R.

3

8 Kauno
Atletas

59:95 74:83 67:56 85:109 59:66 59:71 SS®
Jį:■ z^'. W jj

82:77 8 Klaipėdos
Neptūnas

2

9 Panevėžio
Kalnapilis

57:116 76:90 55:84 69:78 7.8:75 80:96 90:115
L . f '-‘JJ

9 Kauno 
“Atletas”

2

10 Vilniaus
Statyba-L.R.

68:98 88:101 68:49 78:70 88:74 76:89 77:82
S&y* i

: .A

Lw Panevėžio
Kalnapilis

1

“A”grupė:
“Bipa-Moda” - “Žemaitijos Lokiai”

86:61
“Tofas SC” - “Žemaitijos Lokiai”

89:66

Grupė “C”/ Group “C” standings
Vieta Komanda L Pr.

1 ASVEL FRA 4 0
2 “Mazowszanka”POL 2 2
3 Zagreb KK CRO 2 2
4 Kauno “Žalgiris” 2 2
5 Talino “Kalev” ĖST 2 2
6 “MZT Skopje” MAC 0 4

4 komandos tęs kovą/ 4 top teams qualify to the next round

Grupė “A”/ Group “A” standings
Vieta Komanda L. Pr.

1 “Joventut” ESP 4 0
2 TOPO FIN 3 0
3 “Bipa-Moda” UKR 2 1
4 “Tofas SC” TUR 2 2
5 “Žemaitijos Lokiai” 0 4
6 Skopje MAC 0 4

sb*!;

99

“C” grupė:
Vilniaus “Statyba-L.R.” - UNIX 87:75
Vilniaus “Statyba-L.R.” -
“Astra Basket” SWE

Grupė “C”/ Group “C” standings
Vieta Komanda L. Pr.

1
Vilniaus “Statyba-
Lietuvos Rytas” 2 0

2 “Astra-Basket” SWE 1 1

3 “LKS” POL 1 1

4 UNIX RUS 0 2

“P”gnipė:
“Šachtior” - Šiaulių “Šiauliai
Šiaulių “Šiauliai” -
“Dendi Basket” UKR

85:83

105:71

s

100:74

Grupė “P”/ Group “P” standings
Vieta Komanda L. Pr.

1 “Šachtior” RUS 2 0

2 Šiaulių “Šiauliai” 1 1

3
“Dendi-Basket”

UKR 1 1

4 “Estonian Fairs” EST 0 __2_
2 komandos tęs kovą/ 2 top teams qualify to the next round
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Pasaulio lietuvių bendruomenė
Pasaulio lietuvių dainų šventės programa
Birželio 28-30 d.d.

Užsienio lietuvių atvykimas į Vilnių, jų sutikimas.
Liepos 1 d.
10.00 vai. Užsienio lietuvių chorų ir šokių ansamblių

/ ; ...bendrosrepeticijos.^ Z
Ansamblų vakaro ir Šokių dienos dalyvių 
atvykimas į Vilnių, jų sutikimas.

Liepos 2 d.
09.00 vai. Ansamblių vakaro ir Šokių dienos dalyvių 

repeticijos Vilniaus miesto stadionuose.
19.00 vai. Užsienio lietuvių meno grupių koncertas Vidaus 

reikalų kultūros rūmuose.
Liepos 3 d.
09.00 vai. Ansamblių vakaro ir Šokių dalyvių repeticijos.
11.00 vai. Folkloro ansamblių ir tautodailininkų atvykimas 

į Vilnių, jų sutikimas.
12.00 vai. Regalijų įteikimas Dainų šventės meno 

vadovams.
16.00 vai. Liaudies meno parodos atidarymas Šiuolaikinio 

meno centre.
18.00 vai. Folkloro popietė Vilniaus miesto senamiestyje ir 

Sereikiškių parke.
21.30 vai. Ansamblių vakaro koncerto generalinė 

repeticija Kalnų parke.
Dainų dienos dalyvių atvykimas, jų sutikimas.

Liepos 4 d.
09.00 vai. Šokių ir dainų dalyvių repeticijos.
17.00 vai. Šokių dienos koncerto I generalinė repeticija 

Žalgirio stadione.
18.00 vai. Mišrių ir lygių balsų chorų konkurso baigiamasis 

turas Nacionalinėje filharmonijoje, laureatų 
pagerbimas.

Šventės dalyviai bus apgyvendinti bendrabučiuose. Į Vilnių 
visi kviečiami atvykti iki 1998 m. liepos 1 d. Atvykę birželio 
28-29 d.d. galės apsigyventi bendrabučiuose, tačiau maitinimu

• .‘'c.’- , ■ lįi'fi- ■-' turės pasirūpinti patys.
Nuo birželio 30 d. iki liepos 7 d. 16.00 vai., visi Dainų šventės 

dalyviai bus nemokamai aprūpinti nakvyne ir maitinimu. Kito
mis dienomis nakvyne ir maitinimu reikės pasirūpinti patiems. 
Šventės dalyvių ‘artimiesiems’ (t.y. vyras, žmona, nepilnamečio 
dalyvio tėvas/motina) bus sudaromos galimybės apsistoti kartu 
su choristais ir šokėjais bendrabučiuose. Tokio apgyvendinimo 
ir maitinimo kainos bus paskelbtos artimoje ateityje.

Po Dainų šventės, norintiems pakeliauti po kraštą bus 
siūlomi keli maršrutai. Už visas paslaugas, susijusiai su ke
lione, reikės apsimokėti patiems.

Atvykę į Vilnių birželio 28-30 d.d. bus sutikti oro uoste ir 
palydėti į gyvenamąsias vietas. Išvykstantiems iš Lietuvos 
liepos 7 d. arba tiems asmenims, kurie dalyvaus kelionėse po 
kraštą bus parūpintas transportas į oro uostą.

Naujoji PLB valdyba patvirtino, kad kiekvienas dalyvis moka 
negrąžinamą $30 (JAV) registracijos mokestį. Prašome 
vienetų vadovų surinktą registracijos mokestį su fegistracijos 
anketomis siųsti iki 1997 m. lapkričio 15 d.:
Lithuanian World Community Song Festival
12740 South 82nd Avenue, Palos Park, Illinois 60464, USA

Negavus iki tos datos (pašto antspaudo data) Jūsų vieneto 
registracijos mokesčio, registracijos anketų bei vardinio sąrašo, 
suprasime, kad Šventėje nedalyvausite.

Išeivijos programos klausimais prašome kreiptis pas Audrą 
Lintakienę (šokių grupėms) tel. (708) 387 9180, fax. (708) 485 
5330; pas Darių Polikaitį (chorams) tel. (630) 241 0074, fax. 
(630) 241 0075; arba pas Dainų šventės koordinatorę išeivijoje 
Vitaliją Vasaitienę (bendrais Mausimais) tel. (708) 448 5930, 
fax. (630) 257 9010.

21.30 vai. Ansamblių vakaro koncertas 
Kalnų parke.

Liepos 5 d,
09.00 vai. Dainų dienos dalyvių

repeticijos Vingio parke.
10.00 vai. Šokių dienos koncerto II 

generalinė repeticija Žalgirio 
stadione.

20.00 vai. Šokių dienos koncertas 
Žalgirio stadione.

Liepos 6 d.
06.00-14.00 vai. Valstybės dienai skirti 

renginiai.
15.00 vai. Šventinės eitynės iš Arkikat 

edros aikštės į Vingio parką.
18.00 vai. Dainų dienos koncertas 

Vingio parke.
21.00 vai. Šventinis saliutas.
Vykstančiųjų į 1998 Pasaulio lietuvių 
dainų šventę Lietuvoje dėmesiui!
DBLS, kaip D. Britanijos Lietuvių ben
druomenės atstovė, gavo iš PLB informa
ciją, kurią pateikiame norintiems daly
vauti Pasaulio lietuvių II dainų šventėje:

Iki Šventės liko nedaug laiko, o kai 
kurie doumenys mums būtinai reikalingi. 
Tikiu, kad padėtį suprasite, ir į siunčiamus 
užklausimus (registracijos anketos) at
siliepsite kuo skubiau (registracijos anke
tos gaunamos Lietuvių namuose, 17 Free
land Road, London W5 3HR).

Lithuanian Airlines ‘

LONDON HEATHROW - VILNIUS 
'■» -5 > C -s

1997 Summer Schedule
Effective from 31st March

5 flights weekly 
Daily except Thursday and Sunday 

Arrival and departure times: 
Monday, Tuesday, Friday, Saturday 

TE452 dep. VILNIUS 14.15 arr. HEATHROW 15.15 
TE453 dep. HEATHROW 16.15 arr. VILNIUS 21.05 r

■•„.z, ■ Wednesday ■' '-7

TE452 dep. VILNIUS 14.15 arr. HEATHROW 15.15 
TE453 dep. HEATHROW 17.00 arr. VILNIUS 21.50 

AIRCRAFT BOEING 737
with business and economy seating 

Attractive prices for senior travellers ‘
- - —LITHUANIAN AIRLINES,

Phone 0181 7597323 n
Fax 0181745 7346
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Vai i ja
Lietuvis Vaiijos spaudoje
Laikas nuo laiko mes išgirstame vieną 
ar kitą žinutę apie lietuvių veiklą Vali- 
joje. Pasirodo, kad Valija, kraštas kuris 
neužilgo turės savo parlamentą Su
vienytos karalystės ribose, turi daug 
ryšių su Lietuva ir kitomis Pabaltijo 
valstybėmis. Vaiijos gyventojai buvo 
labai sujaudinti kruvinojo sekmadienio 
(1991 m. sausio 13 d.) Vilniuje įvykiais. 
Nuo to laiko Vaiijos parlamentarai, jų 
tautinė partija Plaid Cymru ir kiti per 
E. Šovą palaiko artimus ryšius su Li
etuva.

Veiklai koordinuoti buvo sukurta 
organizacija Cardiff Baltic Society, bet 
paaiškėjo, kad jos veikla liečia visą 
Valiją ir dabar ji vadinasi Wales Baltic 
Society. Jos galva yra E. Šova.

Daug kartų į Valiją buvo atsilankiusi 
Europos reikalų ministrė L. An
drikienė, a.a. A. Nesavas, prof. V. 
Landsbergis, ambasadorius J. Paleckis 
ir daug kitų žymių Lietuvos asmeny
bių, o Vaiijos atstovai lankėsi Lietu
voje. Ryšiai tarp Lietuvos ir Vaiijos 
taip sustiprėjo, kad Vale of Glamorgan 
ir Jurbarko savivaldybės tarp savęs net 
susigiminiavo.

Nereikėtų todėl stebėtis, kad Vaiijos 
laikraštis ‘Western Mail’ (97.4.10) atsi
untė savo korespondentą į Šovų namus 
ir su didele spalvota nuotrauka ir re
portažu pašventė visą puslapį Šovų 
veiklai aprašyti. Pasirodo, kad Eimutis 
Valiją gerai pažįsta, nes jo tėvai ten 
turėjo ūkį. Jis reporteriui paaiškino, 
kad Baltijos draugijos pirmas už
davinys buvo atkreipti dėmesį į 1991 
m. sausio 13 d. žudynes Vilniuje, bet, 
kai Latvija, Estija ir Lietuva atgavo 
nepriklausomybę, tai jos dabartinis už
davinys yra stengtis padėti tą laisvę ir 
toliau išlaikyti ir puoselėti jų ryšius su 
Valija.

Draugijos dėka neseniai Valijoje 
koncertavo latvių bei estų muzikai ir 
chorai.

Reporteris aprašo, kaip Šovų 
oranžerija (conservatory) yra išpuošta 
įvairiausiomis vėliavėlėmis ir su
venyrais iš Pabaltijo ir Vaiijos kraštų. 
Jais atžymėti bendradarbiavimo įvykių 
momentai. Daug pastangų įdėta 
kultūriniams ryšiams. Pam Palmer 
drama ‘Yn Ein Dwylo’ (Mūsų 
rankose) vaizduojanti Sausio 13-tos 
įvykius Vilniuje, išversta į lietuvių 
kalbą ir jos premjera įvyko perpildy
tame Jurbarko teatre. Vėliau veikalas 
buvo parodytas Vilniuje.

Laikraščio korespondentas, lanky
damasis Šovų namuose, pagyrė jų 
oranžeriją pilną žalumynų ir gėlių. 
Pasirodo, tai yra Rūtos Šovienės 
‘karalystė’, kuri ne tik remia savo vyrą, 
bet ir prižiūri jų darželį, didžiuo
damasi, kad per jų langą visada galima 
matyti tamsiai žalią su mažais gelton
ais žiedeliais gėlę. Tai, žinoma, yra 
mūsų tautinė gėlė, mūsų rūta.

Labdara Lietuvai

Nottinghamo lietuvių katalikų ‘Židinyje’ įvyko pasitarimas dėl labdaros siun
timo galimybių Lietuvos ligoninėms. Susitikimo metu buvo aptariama Lietuvos 
ligoninių būklė, o spalio 10 d. jau išvyko labdaros sunkvežimis vežęs medika
mentų ir įrangos už 200,000 svarų. Tai padėjo parūpinti Mr. Bart Tappe, 
Shefield’o ligononės ligonių su stoma slaugos skyriaus vedėjas, o pervežti 
Lietuvon - Mrs. Dorothy Ellis su bendradarbiu. Minėti asmenys buvo surasti ir 
pritraukti pagelbėti Lietuvai dėka entuziastingo Anglijos lietuvio Vytauto 
Markevičiaus. Pasitarime dalyvavę kun. dr. Steponas Matulis, dr. Rūta Furmon- 
avičienė, dr. Danutė Juškienė, Mr. Bart Tappe, Mrs. Dorothy Ellis su kolega 
matomi fotografijoje viršuje. Susirinkimo dalyviai išreiškė padėką Didžiosios 
Britanijos lietuvių sąjungos organizacinių ir kultūrinių reikalų direktoriui 
Eimučiui Šovai už pagalbą nugalint administracines sunkumus.

Ministras V. Žiemelis Lietuvių namuose. Sėdi: K.Tamošiunas, V. Žiemelis, J. Paleckis, J. 
Alkis. Stovi: E. Šova, A. Brūzga, V. Keris, A. Vilčinskas, E. Petrikas, A. Racevičius

Malonu yra pamatyti, kad ir svetim
taučiai pagiria mūsų tautietį ir įvertina 
jo pastangas ir darbą. Mums visiems 
yra svarbu, kad išeivijoje vis dar atsir
anda žmonių, kurie plečia žinias apie 
Lietuvą ir garsina jos vardą. Mes 
linkime kiekvienam mūsų tautiečiui 
sėkmės tokiuose darbuose.

H. Vaineikis

8



Lietuvių kronika - tąsa 
Londonas
Britų-lietuvių vaikų fondas
Aukos:
Kun. J. Sakevičius, dėkodamas DBLS 
už simbolinę gimtadienio dovaną iš jos 
paaukojo £50; Manchesterio DBLS 
skyrius ir Klubas £41; M. Agnew, Ag
news Gallery, Londonas, £25; p.p. N. 
Osler, Wokingham, £25; Kun. V. Ka- 
maitis £10. Nuoširdžiai dėkojame už 
aukas.

Neseniai fondas už £7500 nupirko 
įrenginius sekančioms ligoninėms: 
Klaipėdos vaikų ligoninei, Vilniaus 
miesto gimdymo namams, Mažeikių 
ligoninei, Pakruojo rajono centrinei 
ligoninei, Tauragės ligoninei.

Gauti atsidėkojimo laiškai, kurių 
vieną cituojame: ‘Nuoširdžiai dėko
jame už labdarą: vakuuminį gleivių at- 
siurbėją, laringoskopų rinkinį ir pul- 
soksimetrą. Jūsų atsiųsta medicininė 
įranga padės išgelbėti ne vieną gyvybę’.

Fondo sekretorė
Vėlinės - kapinių lankymas
Sekmadienį, lapkričio 2 d. 14.00 vai 
Londono lietuviškoji parapija orga
nizuoja eiseną aplankyti šv. Patriko 
kapinėse savo mirusiųjų giminių ir 
pažįstamų kapus. Eisena į lietuvių 
skyrių prasidės nuo kapinių koplyčios.

Visi kviečiami dalyvauti šioje 
tradicinėje kapų lankymo eisenoje.

Kapinės pasiekiamos Londono 
požeminiu Central Line. Važiuoti iki 
Leyton stotelės. Autobusai: 55 ir 69.

Nauja lietuviška šeima
Londono šv. Kazimiero šventovėje 
spalio 6 d. Ramūnui Snokaičiui ir Vil
mai Krikščiukaitytei, abu iš Lietuvos, 
kun. Jonas Sakevičius, MIC, suteikė 
moterystės sakramentą.

Povestuvinis pokylis vyko Londono 
Lietuvių sporto ir socialinio klubo 
salėje.

Naujajai lietuviškai šeimai linkime 
laimingo gyvenimo. S.K

Sekmadienį, lapkričio 9 d., 13.00 vai. 
Parapijos menėje 

21 The Oval, London E2 9DT 
įvyks 

Lietuvių šv. Kazimiero klubo narių 
Metinis visuotinis susirinkimas

Visi klubo nariai kviečiami dalyvauti 
savo klubo metiniame susirinkime.

Susirinkimo metu bus padaryti klubo 
veiklos pranešimai, renkama klubo 

valdyba 1997-98 metams. 
Be to, klubo nariai, kurie dar 

neužsimokėję nario mokesčio, prašomi 
apsimokėti ir į susirinkimą atsinešti nario 

korteles.

DBLS Švietimo komisija kviečia 
mokytis lietuvių kalbos.
Learn Lithuanian!
DBLS Organizacinis skyrius infor
muoja apie Švietimo ir kultūros 
komisijos veiklą. Šiuo metu Didžiojoje 
Britanijoje lietuvių kalbos galima 
mokytis Londone naujuosiuose Lietu
vių namuose:
Lithuanian House Ltd.
17 Freeland Rd.
London W5 3 HR
Tel.: 0181 896 0355
Nottinghame - ‘Židinyje’
16 Hound Rd.
West Bridgford
Nottingham NG2 6AH
Tel.: 0115 982 1892
Bradforde - Lietuvių Klube ‘Vytis’ 
5 Oak Villas Rd.
Bradford BD8 7BG
Tel.: 01274 77 28 55

BALTIC MANAGEMENT CO
Finansinių reikalų patarnavimas 
Patariame ir sudarome palikimus 

Atliekame testamento vykdytojo pareigas 
Kiekvieno palikimo paveldimas turtas yra apdraustas 

Administruojame ir parduodame nejudomą turtą D. Britanijoje 
Sutvarkome pensijos reikalus grįžtantiems į Lietuvą 

Taupytojams mokame nuošimčius sutarta valiuta ir jų pageidaujamu adresu 
Santaupos garantuotos nejudomu turtu D. Britanijoje 

Patariame ir tarpininkaujame norintiems įsigyti įvairių Vakarų 
bendrovių investment trust, unit trust akcijų 

PERVEDAME Į LIETUVĄ PINIGINES DOVANAS TUOJAU GAVĘ 
UŽSAKYMĄ/IŠMOKAME Į RANKAS 

PERVEDIMO MOKESTIS 3% PLIUS £15 (pristatymo ir iškeitimo 
į pageidaujamą valiutą mokestis)

Už didesnius kaip £2000 pervedimus NUOŠIMTIS TIK 2% 
Sutvarkome finansinius ir kitus klausimus su D. Britanijos 

valdžios įstaigomis

BALTIC MANAGEMENT CO
(Z. Juras, A Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent BRI 4HB 
Tel. 0181 460 2592 - Faksas 1781 290 0285

DBLS Tarybos posėdis
Įvyks

Lapkričio 8 d. Manchesterio Soc. Klube 
121 Middleton Road, Crumpsail 

Pradžia 13.00 vai.
Visi DBLS Tarybos nariai 

ir DBLS skyrių pirmininkai ar atstovai 
prašomi dalyvauti

A. Podvoiskienė, DBLS Tarybos pirmininkė

DBLS Švietimo komisija sieks įsteigti 
lietuvių kalbos kursus ir kituose lietu
vių kolonijose. Norinčius mokytis 
prašome kreiptis į klubus arb^DBLS 
Švietimo komisiją Lietuvių namuose 
Londone. <

'Financial Times’: 'Lietuvos 
Telekomo’ privatizavimas

Lietuvos privatizavimo konsultantas 
‘Union Bank of Switzerland’ paskelbė 
‘Financial Times’ apie Lietuvos tele
foninio ryšio įmonės ‘Lietuvos Teleko- 
mas’ bei Lietuvos radijo ir televizijos 
centro, nuomuojančio radijo ir televiz
ijos siųstuvus privatizavimą. Tarp 
nurodytų sąlygų pažymima, kad pirkė
jas turi turėti vieno milijardo pajamas 
per pastaruosius metus, o taip pat ne
mažiau, kaip vieną milijoną telefonų 
abonentų.
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Lietuvių kronika
Derby
DBLS Derby skyrius lapkričio 16 d., 
sekmadienio 14.00 vai., Ukrainiečių 
klube, 27 Charnwood St., Derby, ren
gia Kariuomenės šventės minėjimą.

Programoje oficialioji dalis ir J. 
Maslausko paskaita.

Po to pasitarimas skyriaus ir kitais 
reikalais.

Visus skyriaus narius, apylinkės tau
tiečius bei tolimesnius svečius malo
niai kviečiame atsilankyti į minėjimą ir 
drauge atšvęsti mūsų tradicinę šventę. 
Atvykusieji bus pavaišinti arbatėle ir 
skaniais užkandžiais.

DBLS Sodybos skyrius
Lietuvių Sodyboje 

Headley Park 
v

Šeštadienį, 15 lapkričio 
20.00 vai.

rengia

Šokius
ir ruošia 

šalto bufeto užkandžius 
Bilietai - £8

Pamaldos
Derbyje
Bridge Gate. Pamaldos kiekvieno mė
nesio trečią šeštadienį, 14.00 vai.
Londone, šv. Kazimiero bažnyčioje
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje miesto 
dalyje, prie Hackney Road). Telefonas: 
0171 739 8735.

Pamaldos sekmadieniais: 9.00 vai. lo
tyniškai ir angliškai, 11.00 vai. tik lietu
viškai.

Šiokiadieniais šv. Mišios 8.00 vai. 
ryte.

Artimiausia požeminė stotis - Beth
nal Green, Central Line.
Mansfielde

Derby skyriaus valdyba
Hampshire
P. B. Varkalos dovana
DM 82000 kainavusį naujausios laidos 
kardiologinį aparatą Kauno akademi
nių klinikų širdies ligų specialistams 
padovanojo Anglijoje gyvenantis lietu
vis Petras Varkala.

Kompiuterizuotą įrangą padovanoti 
kauniečiams medikams jį paskatino 
sentimentai Tėvynei ir Kaunui, kuri
ame jis nemažai laiko praleido moky
damasis ‘Aušros’ gimnazijoje bei studi
juodamas Vytauto Didžiojo univer
sitete.

Rugsėjo 29 d. gydytojas R. Šlapikas 
rašė: ‘Jau trečia savaitė dirbame nau
juoju Jūsų dovanotu aparatu. Jo gal
imybės pranoko visus mūsų lūkesčius. 
Ištyrę ligonį gauname tiek informaci
jos, kad ją apdoroti reikia ne mažiau 
valandos, bet nauda ligoniui iš tiesų 
didžiulė’.

Nuo senojo kardiologinio aparato 
naujasis skiriasi tuo, jog gali ne tik 
fiksuoti širdies darbą visą parą, bet ir 
nustatyti kompleksą parametrų, kurie 
leidžia atrinkti ligonius, turinčius stai
gios mirties riziką.

Vokiečių kompanijos “Marquette 
Hellige Medical Systems” kardiologi
nis aparatas yra mobilus ir nesudaro 
didesnių nepatogumų ligoniui judant 
ar miegant.

Apie šį neeilinį klinikai įvykį plačiai 
komentavo radijas ir spauda.

Pranešimas

Zigmas Juras
(Baltic management Co.)

vyksta į Lietuvą
Dėl tarpininkavimo įvairių reikalų sut

varkyme prašome kreiptis iki 
š. m. spalio 21 d.
11 London Lane 

Bromley, Kent BR1 4HB 
Tel. 0181 460 2592 
Fax 0181 290 0285

GUNNEL TRAVEL SERVICES LTD 
Offer the following air-fares 

to Vilnius
Lithuanian Airlines 

from Heathrow 
(price reduction for pensioners, 6 months 
valid ticket with free return date change 

Austrian Airlines 
SAS 

from Manchester/Newcastle 
from Glasgow 
all above prices do not include Departure Tax 
or Travel Insurance (not compulsory)

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

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

£250.00

£255.00

£315.00 
£315.00

Tą

Spalio 26 d., sekmadienį, 13:30 vai.
Šv. Pilype Neri, 3 Chesterfield Rd. 
South, Mansfield.
Nottinghame - Židinyje
16 Hound R.oad, West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH. Telefonas: 0115 
982 1892.

Pamaldos šiokiadieniais 8.00 vai. 
ryte. Sekmadieniais - 11.15 vai.

Aukos ‘Europos lietuviui9

V. Šlyžienė £20; V. Žemaitis £20;
M. Sveikutis £5.

ii
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