
Esame laisvi rinktis
Esame žemės keleiviai. Artėja metai, diena, valanda, kada 
tokia kelionė baigsis. Kada? Nežinome. Tuomet mus ištiks 
viena iš trijų galimybių. Kokia? Priklausys nuo pasiruošimo 
pomirtiniam gyvenimui.

Neklystantis Dievo Žodis Šventraštyje aiškiai nurodo tris 
lemiamas galimybes: dangų, skaistyklą, pragarą.

Mirštantis Dievo malonėje, draugystėje, visiškai nu- 
siskaistinęs laimi dangų, kurį šv. Paulius apaštalas aptaria: 
‘Ko akis neregėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė 
Dievas tiems, kurie Jį myli’ (1 Kor. 2,9). Į tokią nesi
baigiančią laimę Dievas visus kviečia. Ją pasiekusius vadi
name šventaisiais. Juos ypač prisimename lapkričio pirmą 
dieną, Visų šventųjų šventėje.

Kurie miršta Dievo malonėje, bet nepakankamai nu- 
siskaistinę, yra tikri amžinojo išganymo, bet dar turi kentė
dami nusiskaistinti taip tyrai, kad galėtų eiti į dangaus dži
augsmą. Tokį išrinktųjų nusiskaistinimą Bažnyčia vadina 
skaistykla. Ten patekusios sielos nebegali už save melstis, sau 
pagelbėti, todėl laukia maldavimų pagalbos iš gyvųjų. Į tai 
Bažnyčia mus skatina visą laiką, bet ypatingai Vėlinėse, 
lapkričio antrą dieną, visą mėnesį. Iš skaistyklos išsilaisvinu
sios sielos gali melsti už mus, laisvintojus. Bažnyčia mirusių 
labui ragina skirti išmaldas, atlaidus, atgailas.

Dar minėta, kad mirštant sunkioje nuodėmėje, nesigailint, 
atstumiant gailestingą Dievo meilę, reiškia savo paties laisvu 
noru būti amžinai nuo Jo atskirtam. Tas skaudžiausias at
siskyrimas nuo Dievo vadinamas pragaru. Tai sielos ir kūno 
pražūtinga kančia. Gailestingas Dievas nenori nei vienos 
tokios pražūties.

Prieš mus trys lemiamos galimybės: dangus, skaistykla ir 
pragaras.

Esame laisvi rinktis.... S.M.

Škotijos lietuvių kryžius Kryžių kalne

Kai nepajėgia palaužti - apšmeižia 
'Vytautas Landsbergis -KGB struktūrai buvo didžiausias 
priešas', - sako Nijolė Gaškaitė, šešerius metus tyrinėjanti 
sovietinio saugumo archyvus.
Su Nijole Gaškaite kalbasi Lina Pečeliūnienė
Kaip Jums, tyrinėjančiai KGB darbo metodus ir specifiką, 
atrodo dabartinis skandalas - KGB darbuotoju liudijimai 
apie Vytauto Landsbergio bendradarbiavimą?

Vertinant pagal tai, ką aš patyriau studijuodama KGB 
metodus, šie liudijimai man tik juoką kelia. Tie, kurie kaip 
nors susidūrė su KGB sistema, rimtai nežiūrės į tą informa
ciją. Tačiau plačiajai visuomenei, žinoma, tai daro įspūdį.
Šiais metais jau ne pirmą kartą 'bomba' prieš 
V.Landsbergi išmetama.

Pirmasis pradėjo G.Ilgūnas, tvirtindamas neva dingusi 
Landsbergio spec, patikrinimo byla. Neužkibo, pasirodo, 
niekur nedingo. Paskui mosavo Butkevičius KGB generolo 
Sironino knyga, kurios teiginius klaidingais pripažino net 
tie, kurie džiūgautų gavę progos Landsbergį apjuodinti. 
Dabar dviem Seimo nariams buvę etatiniai KGB darbuoto
jai pasakoja apie neva dingusią agentūrinę Landsbergio 
bylą. 'Sudeginta byla atkuriama'... - rašoma 'Lietuvos ryte'. 
Tarsi lyg feniksas iš pelenų.

Visos agentų bylos buvo išvežtos iš Lietuvos, kai KGB 
evakavosi 1990-1991 m. iki pučo. Sudegintos jos tikrai 
nebuvo. Jeigu būtų profesoriaus Landsbergio agentūrinė 
byla, tai čekistai turėtų galimybę gauti iš jos dokumentus ir 
profesorių šantažuoti. Bet, matyt, nieko nėra, jie neturi 
kuo, todėl remiamasi kažkokių liudytojų prisiminimais.
Kaip Jūs vertinate tuos prisiminimus, kurių detalės jau 
skelbtos spaudoje?

KGB papulkininkis teigia, kad V. Landsbergis užverbuo
tas Lojo (žvalgybos) skyriaus 1950-ųjų metu gale. Tuomet 
jam būtų be kliūčių leista vykti į užsienį. Netgi specialiai 
siųstų -užsienis (ypač 'kapitalistinis') ir yra žvalgybos skyri

aus specifika. O juk žinoma, kad tuo 
metu Landsbergis daugybę kartų 
prašė leidimo išvykti į užsienį, ir jam 
buvo griežtai atsakyta. Į Australiją 
prašė, JAV, į muzikos festivalį Angli
joje - nuo 1969 iki 1977 metų niekad 
neleido.

Teigiama, kad Landsbergis turėjęs 
iškart du slapyvardžius. Šitaip niekad 
nebūna. Gali žmogus turėti du slapy
vardžius, bet ne vienu metu. Slapy
vardį pakeisdavo, esant naujai už
duočiai. O čia aiškina neva pasirašinė
davo 'Vytautu', kartais 'Dėdule'. Tai 
nesąmonė.

Kagėbistas tvirtina, kad Čaplinas 
liepė sunaikinti Landsbergio ko- 
rtelę.Kur jau ne: kai visas KGB archy
vas pilnas atgimimo metu bylų, kai

(Tęsinys 4psl.)
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Lietuva pasaulyje
Lietuvos ir Rusijos Prezidentai pasirašė sienos sutartis
MASKVA, spalio 23 d. Lietuvos ir Rusijos Prezidentai 
pasirašė dvi sutartis: dėl valstybinės sienos ir dėl ekonom
inės zonos Baltijos jūroje atskyrimo. ’Kai kurie politikai 
siūlė mums nepasirašyti sienos sutarties, bet tai visiškai 
nepriimtina. Ši sutartis naudinga abiem valstybėms todėl, 
kad nepažeidžia jų teisių', pasakė B. Yeltsin. A.Brazauskas 
teigė, kad pasirašytos sutartys yra kelerių metų kruopštaus 
darbo rezultatas.
Rusija sako 'apgins Lietuvą'
MASKVA, spalio 23 d. Per Prezidentų susitikimą Boris 
Yeltsin perskaitė pareiškimą, kad Rusija garantuos Lietu
vos saugumą. 'Iš mūsų nieko nelaukto neįvyks ir jei jums 
grės pavojus, turės reikalų su Rusija', sakoma Rusijos 
Prezidento pareiškime. Susitikimo pradžioje Algirdas 
Brazauskas pasakė, kad 'mes gerai atsimename laikus kada 
mes kovojome, o jūs mus apgynėte'. Spaudos konferenci
joje Yeltsin atsisakė įvardyti šalis iš kurių galėtų kilti 
grėsmė Lietuvai. Diplomatai lydėję Brazauską sakė, kad 
Rusija teikia per daug reikšmės savo vienpusiam siūlymui. 
Susitikdamas su Rusijos Durnos pirmininku Gennadij Se- 
lezniov, Brazauskas teigė, kad Lietuva siekia saugumo ir 
stabilumo regione, narystės NATO ir gerų kaimyninių san
tykių su Rusija.
Prof. Vytautas Landsbergis: Rusija pasiūlė Lietuvai tapti 
'beveik protektoratu'
VILNIUS, spalio 24 d. Lietuvos Seimo pirmininkas prof. 
Vytautas Landsbergis atsisakė pateikti vienaprasmį Lietu
vai pasiūlytų saugumo garantų įvertinimą, duodamas pir
menybę tai padaryti Vakarams. Tačiau žurnalistams išplat
intame Seimo pirmininko pareiškime rašoma, kad Maskva 
pasiūlė Lietuvai tapti beveik Rusijos protektoratu. Lands
bergio požiūriu, ar iš tikrųjų tai įvyks priklausys nuo to, ar 
Lietuva priims šį pasiūlymą ir sudarys sutartį, pasiduodama 
Rusijos globai. Jis pabrėžė, kad tokie gynybiniai paktai yra 
Lietuvos konstitucijos draudžiami.
Lietuvos užsienio reikalų ministras: narystė Europos Sąjun
goje, NATO garantuos Lietuvos saugumą
MASKVA, spalio 24 d. Algirdas Saudargas pabrėžė, kad 
Lietuvos užsienio politikos prioritetai lieka nepakitę - 
narystė Europos Sąjungoje, NATO, išlaikant gerus santyk
ius su Rusija. Komentuodamas Rusijos Prezidento Boris 
Yeltsin pasiūlymą garantuoti Lietuvos saugumą, jis pasakė, 
kad tai nėra naujas siūlymas. Tą patį sakė Rusijos užsienio 
reikalų ministras Yevgenyi Primakov Jungtinėse tautose ir 
premjeras Viktor Chernomyrdin Vilniuje.
Lietuva ruošiasi Baltic Challenge'98 karinėms pratyboms 
KLAIPĖDA, spalio 23 d. Klaipėdoje įvyko JAV armijos 
pulkininko James Haynie ir Lietuvos kariuomenės 
pulkininko Valdo Tutkaus konferencija. Nutarta Klaipėdos 
rajone 1998 m. liepos 16 - 25 d. surengti didžiausias Lietu
vos istorijoj karines pratybas. Dalyvaus 2000 karių iš 11 
Europos valstybių, o taip pat JAV, įskaitant ir 650 iš 
Lietuvos. Pratybas stebės kariškiai iš Rusijos, Ukrainos, 
Baltarusijos. Šias tarptautines pratybas finansuos JAV.

v

Lietuvos gynybos ministras Dr. Česlovas Stankevičius 
Amerikoje
WASHINGTON, spalio 15 d. Lietuvos gynybos ministras 
susitiko su JAV gynybos ministru William Cohen. Buvo 
aptartas Lietuvos pasiruošimas narystei NATO, Lietuvos 

kariuomenės integravimas į sąjungininkų gretas, dvišalis 
bendradarbiavimas ir jungtinės pratybos, pasirašytas Lietu
vos - JAV sutartis dėl mokslinių tyrimų ir karinės informa
cijos pasikeitimo išplėtimo. JAV pažadėjo sekančiais 
metais Lietuvai padovanoti 10,4 milijonų dolerių Baltijos 
kraštų regioniniam oro erdvės stebėjimo centrui kurti. Susi
tikime buvo aptartos 'Baltic Challenge'98' karinės pratybos, 
BALTBAT taikos palaikymo batalionas ir kiti projektai. 
Vokietijos užsienio reikalų ministras Klaus Kinkei lankėsi Ry
goje
RYGA, spalio 16 d. Vokietijos užsienio reikalų ministras 
lankydamasis Rygoje ir susitikdamas su Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos užsienio reikalų ministrais pasakė, kad Vokietija 
norėtų, kad trys Baltijos valstybės kiek galima greičiau 
įstotų į Europos Sąjungą. 'Vokietija, viena didžiausių Euro
pos Sąjungos kraštų, jaučia ypatingą artumą visoms Baltijos 
valstybėms ir bandys daryti viską ką gali, kad pasiektų jų 
galimybę būti priimtiems į Europos Sąjungą ir transat
lantines struktūras'. 'Europos Sąjungos viršūnių susitikimas 
Luxemburge turėtų patvirtinti Baltijos valstybių teisę siekti 
narystės Europos Sąjungoje', sakė ministras Klaus Kinkei. 
Prancūzijos senatas ratifikavo Lietuvos Asocijuotos narystės 
Europos Sąjungoje sutartį
PARIS, spalio 13 d. Prancūzijos nacionalinė Asamblėja 
(žemutiniai parlamento rūmai) patvirtino Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos asocijuotos narystės Europos Sąjungoje su
tartį. Viršutiniai rūmai turėtų patvirtinti šią sutartį maž
daug per tris savaites. Prancūzijos nacionalinės Asamblėjos 
debatuose buvo paliesti mažumų klausimai Latvijoje ir 
Estijoje, o taip pat žemas Prancūzijos investavimo lygis 
Baltijos valstybėse.
Įžymūs Europos politikai ragina pakviesti Lietuvą ankstyvoms 
deryboms dėl narystės Europos Sąjungoje
VILNIUS, spalio 24 d. Lietuvos Europos reikalų minister
ija praneša, kad pagrindiniai Europos laikraščiai spausdins 
žymių politikų pareiškimą, kuriame raginama pakviesti 
deryboms dėl narystės Europos Sąjungoje ir Lietuvą. 
Pareiškime apibūdinamas Lietuvos istorinis kelias, 
demokratijos vystymasis per pastaruosius metus, 
ekonomikos pasiekimai. 'Net ir pripažindami, kad Lietuva 
dar turi daug ką padaryti, mes manome, kad vienalaikė 
derybų pradžia skatins investicijas ir ekonominį augimą', 
rašoma pareiškime. Jį pasirašė buvęs Portugalijos prezi
dentas ir ministras pirmininkas Mario Soares, buvęs Dani
jos ministras pirmininkas ir Europos parlamento viceprezi
dentas Poul Schluter, buvęs Ispanijos ministras pirmininkas 
Felipe Gonzalez Marquez, buvęs Vokietijos užsienio 
reikalų ministras Hans-Dietrich Genscher, buvęs Italijos 
ministras pirmininkas Emilio Colombo, buvęs Belgijos 
užsienio reikalų ministras ir Europos parlamento narys Leo 
Tindemans, buvusi Prancūzijos Europos reikalų ministrė 
Catherine Lalumiere ir kiti Vokietijos, Italijos, Anglijos, 
Belgijos ir Graikijos politikai. Jie ragina Europos Sąjungos 
kraštus Luxembourge nutarti, kad 'potencialių Europos 
padalijimų politika turi būti pakeista harmoningesnių 
požiūriu'. Tai turėtų būti padaryta nusprendžiant 'pradėti 
derybas dėl narystės Europos Sąjungoje 1998-aisiais tarp 
kitų kandidačių ir su Lietuva'.
Europos reikalų ministerija ruošia filmą apie Lietuvą
VILNIUS, spalio 27 d. Europos reikalų ministerija kviečia 
iki laprkričio 5 d. į Informacijos politikos grupę pristatyti 
ištraukas ar 15 min. filmo scenarijus apie Lietuvą. Šis video 
filmas turėtų pristatyti Lietuvą ir jos pastangas tapti Euro
pos Sąjungos ir NATO nare.
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Prof. V. Landsbergis Italijoje
VILNIUS, spalio 24 d. Seimo Pirmininkas Vytautas Lands
bergis su žmona Gražina Ručyte - Landsbergiene išvyko į 
Italiją. Tą patį vakarą Triesto mieste V.Landsbergis susitiko 
suVidurio Europos Iniciatyvos valstybių parlamentų 
pirmininkais. Seimo Pirmininkas dalyvavo M.K. Čiurlionio 
dailės darbų parodos atidaryme, Teatro di Verdi salėje 
skambino M.K.Čiurlionio kūrinius.
Lėšos už tabaką ir alkoholį sveikatos apsaugai
VILNIUS, spalio 24 d. Sveikatos apsaugos ministras Prof. 
Juozas Galdikas tikisi, kad 1998 metai taps pirmaisiais 
metais, kada už parduotą alkoholį ir tabaką dalis lėšų bus 
skirta sveikatos programoms įgyvendinti. Spaudos konfer
encijoje Seime jis sakė, kad prioritetas bus teikiamas tu
berkuliozės, AIDS ir narkomanijos ligų gydymui bei profi
laktikai.
33 ‘kairieji’ siūlo pareikšti nepasitikėjimą sveikatos apsaugos 
ministru Prof. Juozu Galdiku
VILNIUS, spalio 24 d. Socialdemokratų frakcijos iniciatyva 
Seime užregistruotas nutarimo projektas pareikšti nepa
sitikėjimą sveikatos apsaugos ministru Prof. Juozu Galdiku. 
Nepasitikėjimo iniciatoriai teigia, kad ministras J. Galdikas 
nevykdo daugelio jau priimtų įstatymų, vyriausybės pro
gramos nuostatų. Jie kritiškai vertina ministerijos veiksmus, 
įgyvendinant Sveikatos draudimo įstatymą. Parlamentarų 
nuomone, Juozas Galdikas, ’savo įsakymais sujaukė gyven
tojų aprūpinimo būtinojo sąrašo medikamentais tvarką, 
savo neatsakingais veiksmais sutrikdė savalaikį sveikatos 
priežiūros įstaigų aprūpinimą vakcinacijos preparatais’. 
Sveikatos apsaugos ministras Juozas Galdikas so
cialdemokratų inicijuojamą nepasitikėjimą vertina kaip 
vieną iš politinės kovos būdų artėjant prezidento rinki
mams. Ministro teigimu, sveikatos apsaugos reforma vyksta 
pagal Lietuvos įstatymus, ją reguliuoja ne tik ministras, bet 
ir Privalomojo sveikatos draudimo taryba.

Vaistai į Lietuvą
Priimame užsakymus ir siunčiame į Lietuvą visų rūšių 

visame pasaulyje gaminamus vaistus.
Siunčiame ir tokius vaistus, kuriuos be gydytojo recepto 
negalima pirkti. Mums receptas nereikalingas, jei vaistų 

pavadinimas žinomas.
Taip pat pristatome Lietuvoje ir kitur rašomąsias mašinėles 

su lietuvišku šriftu. Elektroninė “Optima” rašomoji 
mašinėlė su lietuvišku šriftu ir pristatymo išlaidomis 

kainuoja £150.00, doleriais - 230.00
PRISTATOME Į RANKAS PINIGINES DOVANAS 

LIETUVOJE
Pervedimo mokestis 3% plius pristatymo ir iškeitimo į 

pageidaujamą valiutą £15.00 išlaidos.
Anglų - lietuvių. Lietuvių - anglų žodynai.

Modem Lithuanian mokomasis lietuvių kalbos vadovėlis 
(21 pamoka). Posakiai, idiomai, gramatika. 
Visi paaiškinimai ir vertimai anglų kalba.

Vadovėlis ir audiokasetės su persiuntimu kainuoja £29.00. 
Turistiniai pasikalbėjimai lietuviškai - angliškai £4.50.

Baltic Management Company
(Z. Juras and A. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent BRI 4HB, England 
Tel: 0181 460 2592, Faksas: 0181 290 0285

A. Kubilius ragina išsiaiškinti, kas užsakė provokaciją prieš 
Vytautą Landsbergį
VILNIUS, spalio 26 d. Paaiškėjus naujoms detalėms-Seimo 
Pirmininko Vytauto Landsbergio kaltinimo bendradarbiav
imu su KGB byloje, jos ištyrimas tampa principiniu dalyku, 
spaudos konferencijoje pasakė Seimo Pirmininko pirmasis 
pavaduotojas dr. Andrius Kubilius. Generalinė prokuratūra 
pateikė dokumentus, patvirtinančius, jog Seimo Pirmininkas 
nebuvo užverbuotas KGB informatoriumi, o, atvirkščiai, jis 
buvo atydžiai sekamas, kaip ‘antitarybinis elementas’. ‘Šios 
istorijos ištyrimas iki galo yra valstybės, o ne piliečioV. 
Landsbergio reikalas’, mano A.Kubilius. Pasak jo^svarbu 
sužinoti, kas šią provokaciją užsakė ir kokiais tikslais.
Vilniaus bankas nusprendė skolintis 50 milijonų litų
VILNIUS, spalio 26 d. ‘Vilniaus bankas’ ima sindikuotą 
paskolą iš dvidešimties pasaulio bankų. Tai pigi paskola 
bankui, kuri bus suteikta trejiems metams už tik 0,55 proc. 
didesnę palūkanų normą nei nustatyta Londono tarpautinės 
biržos (LIBOR+0,55 proc.).
Lietuvoje gyvena mažiau žmonių
VILNIUS, spalio 26 d. Rugsėjo pradžioje Lietuvoje gyveno 
3.706.500 žmonių, arba 740 mažiau negu metų pradžioje. 
76,8 proc. šio sumažėjimo sudarė neigiamas natūralus 
prieaugis, 23,2 procento - migracija. Sausio - rugpjūčio 
mėnesiais tik dešimtyje miestų ir vienuolikoje rajonų gimė 
daugiau žmonių negu mirė.
Seimas paminėjo Lietuvos Konstitucijos priėmimo penkių metų 
sukaktį
VILNIUS, spalio 25 d. Lietuvos Konstitucija buvo priimta 
tautos referendume 1992 m. spalio 25 d. Teisės ir teisėt
varkos komiteto pirmininkas Stasys Stačiokas, kalbėdamas 
Lietuvos Konstitucijos priėmimo penkerių metų sukakties 
minėjime pažymėjo, kad Konstitucijos priėmimo darbas 
buvo sudėtingas ir kupinas prieštaravimų procesas, kuriame 
vis dėlto nugalėjo siekis ir pastangos stiprinti demokratinę 
Lietuvos valstybę ir jos teisinę sistemą.
Lietuvos oro linijos pradeda skrydžius [Estiją
VILNIUS, lapkričio 4 d. Lietuvos oro linijos pradeda regu
liarius skrydžius į Taliną. Švediškas SAAB 340 lėktuvas 
skris penkis kartus į savaitę, išskyrus pirmadienį ir penktadi
enį. Bilieto kaina į abi puses 760 - 2800 litų.

Parengė Darius Furmonavičius

J Albert Tappe
Nottinghamo Židinyje lapkričio 16 d. 15.00

Mano širdis Lietuvoje
v My heart is in Lithuania v

Sheffield© ligoninės Stomos slaugos skyriaus vedėjas 
skaitys paskaitą apie Lietuvos sveikatos apsaugą ir 

pasidalins įspūdžiais iš kelionės po Lietuvą, paįvairintą 
videofilmu ir skaidrėmis. x

> Po paskaitos bus galima atsigaivinti arbatėle.
J DBLS Organizacinių reikalų skyrius

T
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(‘Kai nepajėgia palaužti...’ - tęsinys, pradžia 4 psl.)
kai prof. Landsbergis buvo jų pirmasis taikinys. Juokinga, 
Čaplinas turi savo didžiausio priešo kortelę - tokį kompromatą! - 
ir liepia sudeginti. Nėra logikos.

Ryškūs prieštaravimai: čia sakoma, kad užverbuotas žvalgybos 
skyriaus, kitur - smulkus informatorius (o tai jau kito - 5 skyriaus 
funkcijos). Kad būtų nors vienas, atrodytų konkretesnis faktas, 
kagėbistas sako, neva Landsbergis skundęs V. Venclovą ir R. 
Skučaitę. 1960-aisiais šios bylos buvo gerai žinomos. Bet kas, 
prisiminęs tą laikotarpį sakys: O, tikrai, tada buvo persekiojamas 
ir Venclova, ir Skučaitė. Tokios žinomos pavardės daro įspūdį. 
Keista tik, kad Skučaitė ir Venclova mokėsi Universitete, o 
Landsbergis Konservatorijoje. Kažin, ar jis su jais išvis bendravo. 
Sakote, kad V.Landsbergis buvo KGB priešas Nr.l. Ar tai rodo 
dokumentai?

Tiriant Atgimimo laikotarpio, ir ypač 1990-1991 metų 
archyvines bylas, galima susidaryti tokį vaizdą, kad buvo du 
planai, kaip sunaikinti Lietuvos nepriklausomybę. Pirmasis - 
agresijos planas, kurį atvirai vykdė Sovietų Sąjunga 1991 
sausio-rugpjūčio mėn. Antrasis - taikus planas - teisėtu keliu. 
Burokevičiaus partija buvo panaudota pirmajam, Brazausko par
tija -antrajam. Taikus planas nepriklausomybei sunaikinti pradė
tas jau nuo 1990 m. balandžio. Ir svarbiausia to plano užduotis: 
diskredituoti Landsbergį, kuris be kompromisų veda Lietuvą 
nepriklausomybės keliu. KGB siekia sukelti visuomenės nepa
sitenkinimą nepriklausomybe, ekonominiais sunkumais (nutrūkę 
prekybos, pramonės ryšiai su Sovietų Sąjunga), nuolat 
pabrėžiama, kad į valdžią skiriami nekompetentingi kadrai. 
Blokada irgi viena iš to plano dalių. Tikslas - sukompromituoti 
bekompromisinį nepriklausomybės siekį, sukelti pirmalaikius 
rinkimus, kur Landsbergio šalininkai neturėtų pasisekimo.

Agentūriniuose pranešimuose apie Landsbergį pabrėžiama: jis 
- politinis fanatikas, nepripažįsta nuosaikios linijos, neturi realy
bės jausmo. Priekaištaujama, kad Landsbergis sukūrė Krašto 
apsaugos departamentą, o tas neapgina nuo OMONo. KGB 
visuomenei kišo idėją, kad išstoti iš SSRS reikia konstituciniu 
keliu, propagavo pereinamąjį laikotarpį. Estija ir Latvija to plano 
truputį ir laikėsi. O Lietuva, Landsbergio vadovaujama, pasirinko 
bekompromisinį kelią. Užtat Landsbergis labiausiai ir kliuvo. 
KGB sugalvojo ir siūlė nuolat vartoti Landsbergiui skirtus epite
tus: diktatorius, fanatikas, nesiskaito su kitų nuomone.

Vieno Vidaus Reikalų Ministerijos aukšto pareigūno žmona 
nuolat raportuodavo KGB apie V.Landsbergio kiekvieną skam
butį į Vidaus Reikalų Ministeriją. Kai per sausio įvykius Aukšči
ausiosios Tarybos pirmininkas pareigūnams pranešė, kad paste
bėtas lazeris, nukreiptas iš cerkvės į pirmininko langus, to 
pareigūno žmona KGB pranešė, kad Landsbergis labai bijo, 
jaudinasi dėl savo gyvybės. KGB tęsė tą versiją: paskleidė, kad 
Landsbergiui jau lėktuvas parengtas, jis bėgsiąs į užsienį, paliks 
tautą. Galima daryti išvadą, kad visuose to meto agentūriniuose 
pranešimuose Landsbergis - taikinys Nr.l. Jei būtų jų žmogus - 
pjudymo būtų nereikėję. Kad jis tikrai nebuvo KGB žmogus, 
liudija pranešimai apie Landsbergio susitikimus užsienyje. KGB 
tik fiksuoja, su kuo jis susitinka, pvz., rašo: '1989 m. susitikimas su 
kongresmenais. Pokalbių turinys nežinomas'. Vadinasi, pats 
Landsbergis nepranešinėjo.
Yra vieno agento pranešimas apie lai, kad A.Brazauskas guodėsi 
-jį žemina, kad reikia eiti dirbti į tą Prunskienės ministrų tarybą, 
tačiau jei nedalyvausiąs - kompartija atskils nuo liaudies.

Esminis skirtumas ir yra tas: kompartija ėjo už nepriklau
somybę todėl, kad nebūtų nustumta nuo liaudies, taigi aplinkybių 
verčiama, o Landsbergį remianti visuomenės dalis iš idėjos. Todėl 
Landsbergis ir susilaukė didžiausios neapykantos, kad nepriklau
somybė jam tapo gyvenimo prasme. Yra KGB archyve tam tikrų 
dokumentų, kurie rodo, kad Landsbergis tikrai švarus, jų voratin
klio neužpainiotas.
Tačiau Landsbergis pats pasakoja, kad 1977 jį bandė verbuoti. 
Pasakoja net detales, už kurių tuoj užkliūva A.Sakalo akis: atseit 
į konspiracinius butus ne savų žmonių KGB nesivesdavo - kad 
neišduotų adresų.

Keista būtų, jei V.Landsbergio nebūtų bandę užverbuoti. 
Mažai yra žymių inteligentų, kurių nebandė verbuoti. Bet bandy
mas nieko nereiškia. Ir jei būtų kortelė - 'mums žinomas žmogus' 
- dar nieko nereiškia ir net kandidato į agentus byla nieko 
nereiškia. Keletą metų bandydavo palaužti vieną ar kitą žmogų, ir 
nepasisekdavo.
Dėl konspiracinio buto Sakalas visai neteisus. Kai norėdavo 
užverbuoti, visokiais būdais stengdavosi prisivilioti. Jei žmogus 
pareiškia: neateisiu, man tas pastatas baisus - kruvinieji namai, 
tuomet kagėbistas pasiūlo: gerai, susitikim neutralioj aplinkoj. 
Bute ar viešbuty. Tai nieko nereiškia. Žmogus eidamas gali ir 
nežinoti, kad tai konspiracinis butas.
Kaip turėtų būti vertinami kagėbistų paliudijimai?

Jų prisiminimai neturėtų būti laikomi liudijimais. Dabartinio 
Anykščių mero S.Nefo orumo gynimo byloj kvietė liudyti KGB 
darbuotojus - jie sakė netiesą. Jie niekad nepasako savo agentų. 
Bakatinas rašė apie tai: 'Nė viena save gerbianti valstybė neiš
duoda savo agentų'. Kagėbistai liudydami to nepažeidžia -jiems ta 
taisyklė tebegalioja. Jeigu jie eina liudyti, tai su specialiu tikslu. 
Kodėl, Jūsų nuomone, Čepo saviveikloj - kagėbistų apklausoj - 
dalyvauja A. Sakalas? Juk prieš jį patį įtarinėdami išdavyste, 
liudijo kameros draugai.

1992-aisiais prieš Sakalą liudijo politiniai kaliniai. Ir jų parody
mus teismas atmetė, nepatvirtinęs Sakalo bendradarbiavimo su 
KGB fakto. Teismas nenustatė, kad politiniai kaliniai meluotų, ar 
bandytų susitarę apšmeižti Sakalą. Tiesiog laikė jų prisiminimus 
nereikšmingais.
Ir prokuroras K.Betingis, ir teisėjas tada klausinėjo, kur įrodan

tys dokumentai, lyg politiniai kaliniai kamerose būtų rašę Sakalo 
apklausos protokolus.
Taigi. Politiniais kaliniais teismas nepatikėjo, negi Sakalas ir 
Čepas dabar tikisi, kad patikės kagėbistais?

Ko gero - nesitiki. Ne teismui ir šita nerimta 5 kagėbistų 
prisiminimų istorija sugalvota. O būtent spaudos triukšmui. Kad 
būtų sukeltos abejonės V. Landsbergiu prieš prezidento 
rinkimus. Visi tuoj pamirš, kokie tie 30 metų senumo kagėbistų 
prisiminimai. Šios akcijos tikslas - pasėti nepasitikėjimą. 'Aš 
seniai turėjau abejonių', - jau sako Sakalas. Jam pritaria Bobelis: 
man sukėlė įtarimų, ir, žinoma, Butkevičius, užspeistas į kampą 
su labai nešvaria pinigų ėmimo istorija. Taip samprotauju kaip 
pilietė, nebūtinai KGB dokumentų tyrėja.
Ar KGB ir anksčiau naudodavo tokius kompromitavimo būdus?

Žinoma. Partizanų, disidentų kompromitavimas - • nuolatinis 
KGB ginklas ir metodas. Apie Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio 
tarybos prezidiumo pirmininką J. Žemaitį 1947 metais KGB 
parašė kreipimasį į žmones. 'Jūs nežinot, - rašė, - kodėl vargstat, 
kodėl jus suima ir nušauna. Tarp jūsų - išdavikas. Iš kiekvieno 
mūšio Žemaitis gyvas išeina, todėl, kad jis MGB darbuotojas'. 
Kiek buvo tokių laiškų, kur neva MGB kviečia savo agentą 
susitikti, ir tuos laiškus lyg netyčia pamesdavo ryšininkų butuose, 
darydami kratą. O tas žmogus visai ne agentas, tiesiog norėjo jį 
apšmeižti. Kol partizanai nesuprato tokių metodų, net mirties 
nuosprendžius saviems įvykdydavo.
P. Gylys užsiminė, kad kaltinimams prieš Landsbergį pasitvirti
nus, tektų perrašyti Lietuvos istoriją.

Iš KGB ataskaitų matom: norėjo jie primesti Landsbergiui 
neskubėjimo, pereinamo laikotarpio taktiką. Jei Landsbergis 
būtų 'realistas' ir taip elgęsis, tai kažin, ar būtų sugriuvusi SSRS. 
Gyventume dabar reformuotoje Sovietų Sąjungoje, ir būtų kita 
istorija. Gal tokios istorijos kai kas ir norėtų.
Nijolė Gaškaitė septynerius metus kalėjo lagery jau Chruščiovo 
laikais už antisovietinę agitaciją. Nuo 1991 m. lapkričio mėn. dirbo 
Aukščiausiosios Tarybos komisijoj KGB veiklai tirti, vėliau Genocido 
ir rezistencijos tyrimo centre. Parašė knygą 'Pasipriešinimo istorija 
1944-1953'. Yra knygų 'Lietuvos partizanai' ir 'Partizaninis karas 
MVD-MGB dokumentuose' bendraautorė. Yra parašiusi daug straip
sniu 'Laisvės kovu archyve' ir kituose leidiniuose apie smogikus, 
MGB ir KGB veiklą, agentūrą. Dabar rašo monografiją apie parti
zanų vadą Joną Žemaitį.

Lietuvos Aidas, 199710 03
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Rugsėjis Dubline
Apie save
Nors nemaža Britanijos lietuvių dalis neblogai pažįsta ambasados 
kolektyvą, esame ne kartą susitikę tiek iškilmingomis progomis, 
tiek ir rikiuodami savo kasdieniškus darbus, tačiau greičiausiai 
ne visiems toliau gyvenantiems esame matyti ar mūsų vardai yra 
žinomi. Tad bus ne pro šalį dar kartą apie save priminti.

Kolektyvas mūsų nors ir labai nedidelis - septyni diplomatai - 
bei pakankamai tokiai tarnybai jaunas - amžiaus vidurkis apie 36 
metai, tačiau energingas ir jau turintis nemenkos patirties.

Ambasadai jau daugiau kaip metai vadovauja Nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiau
rės Airijos karalystei, Airijai ir Portugalijai J. E. p. Justas V. 
Paleckis. Jis yra Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras, 
buvo Lietuvos Aukščiausios Tarybos - Atkuriamojo Seimo nariu. 
Prieš atvykdamas į Londoną ambasadorius dirbo Lietuvos Prezi
dento A. Brazausko patarėju užsienio politikos klausimais. Pa
grindinius mūsų darbo tikslus ambasadorius yra trumpai apibūd
inęs savo kreipimęsi į skaitytojus praeitame laikraščio numeryje. 
Politiniuose reikaluose pagrindinis ambasadoriaus talkininkas 
yra patarėjas Audrius Brūzga. Nors vos perkopęs trisdešimtmetį, 
tačiau diplomatinėje tarnyboje Audrius nėra naujokas - jis buvo 
vienu iš pirmųjų atsikūrusios Lietuvos Užsienio reikalų ministeri
jos darbuotojų, vadovavo ministerijos protokolo skyriui. Prieš 
atvykdamas į Londoną, kurį laiką dirbo Lietuvos ambasadoje 
Izraelyje I sekretoriumi.

Ekonominė 'našta' gula ant atrodytų trapių, tačiau labai tvirtų 
ekonomikos patarėjos, habilituotos mokslų daktarės Nijolės 
Zambaitės pečių. Daktarė daug dalyvauja seminaruose bei kon
ferencijose, skaitydama paskaitas apie Lietuvos ekonominę 
situaciją, stengdamasi sudominti potencialius investuotojus mūsų 
kraštu. Daug bendraujama su didžiausiais Sičio bankais, įvairi
omis kompanijomis.

Jai talkina atašė komercijai Ilona Petrikienė. Jos darbo sritis - 
tai verslo ryšių tarp britų ir lietuvių verslininkų skatinimas, 
ekonominės informacijos paieška, jos suteikimas bei platinimas.

Turbūt dauguma gerai pažįsta mūsų kanceliarijos vedėją, lietu
vaitę iš Michigan’o Imsrę Sabaliūnaitę. Šiuo metu ji yra bene 
ilgiausiai ambasadoje 'ištarnavusi' darbuotoja, jos tarnybos Lon
done metu jau pasikeitė ne vienas ambasadorius bei diplomatas. 
Kadangi mūsų pajėgos nėra gausios, Imsrė kuruoja ir ambasados 
kultūrinę veiklą, daug bendradarbiauja su bendruomenės 
vadovais, rengiant Lietuvos menininkų pasirodymus ar parodas 
Londone.

Matyt, nemenkiau daugumai pažįstamas yra ir Erikas Petrikas, 
ambasados administracijos atašė. Kartais juokaudami pavadi
name jį paprastai lietuviškai - 'ūkvedžiu', mat visos kasdienės 
mūsų buitinės problemos, finansinis aprūpinimas, nepabaigiami 
organizaciniai reikalai - tai vis Eriko atsakomybė. Jam, regis, 
teko didžiausias krūvis, rūpinantis mūsų dabartinės ambasados 
remontu, įrengimu, normalių darbo sąlygų sukūrimu. Jau dau
giau kaip metai dirbame naujose patalpose, tačiau kaip ir visur: 
rodos jau apsitvarkei, betgi ir vėl - nauji rūpestėliai eilėn rikiuo
jasi.

Nuo rugsėjo pradžios į mūsų kolektyvą įsiliejo naujas narys, I 
sekretorius Giedrius Mickūnas, kuris pakeitė iki tol dirbusį Algį 
Misevičių. Giedrius Mickūnas pagal išsilavinimą yra teisininkas, 
dirbo URM, metus stažavosi Oksfordo universitete. Giedrius 
perėmė visą konsulinį 'ūkį', o taip pat jis kuruoja švietimo ir 
mokslo reikalus.

Štai tokios yra dabartinės mūsų pajėgos. Kaip ir kiekvienas 
gyvas organizmas, kolektyvas keičiasi ir atsinaujina: vieni išvyk
sta, juos pakeičia nauji veidai ir vardai. Tokia viena iš diplomat
inės tarnybos darbo sąlygų.

Š.m. rugsėjo 15 d. jaukioje Mont Clare Hotel svetainėje 
Dubline, susirinkęs negausus airių ir lietuvių būrelis, tarp jų 
ir ambasados atstovai I. Sabaliūnaitė ir E. Petrikas, įkūrė 
Airijos - Lietuvos draugiją. Siekdama glaudesnių ryšių su 
Lietuva ekonomikos, politikos, švietimo, kultūros srityse 
draugija rėmėsi jau ketvirtus metus sėkmingai veikiančios 
Didžiosios Britanijos - Lietuvos draugijos patirtimi. Naujo
sios draugijos pirmininku išrinktas Brian McShatrry, sekreto
riumi - kurį laiką Lietuvoje dirbęs ir ją pamilęs gamtosaug
ininkas Jack O’Sullivan.

Pirmuoju gražiu bendradarbiavimo renginiu tapo ambasa
dos ir draugijos pastangomis surengta lietuvių fotomeninko 
Antano Sutkaus foto paroda 'Basų kojų nostalgija'. Ją rugsėjo 
16 d. Dubline, American College Oscar Wilde galerijoje ati
darė ambasadorius Justas V. Paleckis.

Atstovė iš Amerikos Lynn universiteto, kuris yra susigi
miniavęs su American College, Dublin, pažymėjo sutapimą, 
kad p. A.Sutkaus fotografijos eksponuojamos kaip dalis nuo
latinės kolekcijos jų universitete JAV.

Foto darbai atspindi 1959-1979 sovietmečio laikotarpį Li
etuvoje. Juose - pačios netikėčiausios seno ir jauno nuo
taikos: čia ir jaunatviško džiugesio akimirkos, ir pavargėlio 
sunkus žvilgsnis. Nuotraukos - lyg užmarštin nukeliavę 
praeities momentai, kurie taip gerai pažįstami Lietuvos 
gyventojui, tačiau keisti ir galbūt nesuprantami tiems, kurie 
buvo už geležinės uždangos, kitame tolimame nuo jos 
pasaulyje, laisvame pasaulyje...

Lietuvos bankas 1997 m. spalio 29 dieną nustato 
tokius lito ir užsienio valiutų santykius:

Airijos svarai sterlingų - 6,0244, Anglijos svarai ster
lingų - 6,7068, Australijos doleriai - 2,7778, Kanados 
doleriai - 2,8284, Latvijos latai - 6,8670, 1000 Rusijos 
rublių - 0,6769, Vokietijos markės - 2,3171.
Valiutų kursai pasaulio biržose

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

Anglijos svarai sterlingų - 0,6026
Pasaulio biržų indeksai - Spalio 28 diena:
Niujorko "Dow Jones" 7018,72
Londono "Financial Times" 4482,6
Frankfurto DAX 3567,22
Tokijo "Nikkei" 16312,69
Vilnius, "Lietuvos ryto" ELRIX 1389,68
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SOT

LKL TURNYRINĖ LENTELĖ PO PIRMOJO RATO 
HOW THEY STAND

Vieta Komanda
V

Žaista Taškai

1 Vilniaus
Sakalai

11 9

2 Kauno
Žalgiris

10 9

3 Mažeikių
Lokiai

11 8

4 Šiaulių
Šiauliai

11 6 Š O

5 Vilniaus
Statyba-Lietuvos Rytas

9 5

6 Kauno
“Atletas”

9 4

7 Alytaus
“Alyta-Savy”

10 4

8 Klaipėdos
Neptūnas

11 3

9
v 
Šilutės
“Šilutė”

11 3

10 Panevėžio
Kalnapilis

11 1

įsibaigė pirmasis LKL čempionato ratas. 
) antrojo rato pirmosios keturios koman- 
>s dalyvaus Baltijos šalių čempionate 
irtu Latvijos ir Estijos komandomis. Lap- 
ičio mėnesį atjauninta Lietuvos rinktinė 
adės Europos čempionato atrankos ko-

Geriausias 1996-1997m.m. Europos krepšininkas 
Artūras Karnišovas šį sezoną pradėjo Graikijos ir 
Eurolygos čempionų “Olimpiakos” komandoje. Jie 
šiuo metu yra vienvaldžiai savo čempionato lyderiai, o 
Lietuvos krepšininkas - vienas rezultatyviausių čempi
onato žaidėjų.

A. Karmsovas
G. Einikis,
D. Lukminas

Šių metų NBA čempionate dalyvauja ir du 
Lietuvos krepšininkai - Arvydas Sabonis 
(Portland Trail Blazers), ir Žydrūnas II- 
gauskas (Cleveland Cavaliers). Komandos 
šiuo metu žaidžia priešsezonines rungtynes. 
Abu Lietuvos krepšininkai - vieni pagrin
dinių savo komandų žaidėjų. Naujasis Port- 
land’o treneris viename interviu pareiškė, 
kad komanda sieks čempionų titulo. O 
Arvydą Sabonį jis norėtų turėti savo ko
mandoje tiek ilgai, kiek tik pageidaus pats 
krepšininkas. Žydrūnas Ilgauskas, dėl trau
mos praleidęs visą praeitą sezoną, šiemet 
debiutuoja Cavaliers komandoje.

Gintaras Einikis ir Darius Luk
minas žaidžia Rusijos vicečem
pionų komandoje - Saratovo 
“Avtodor”, kur yra neabejotini 
komandos lyderiai, visada 
patenkantys tarp geriausiųjų.

LIETUVOS FUTBOLO ČEMPIONATE

"Žalgiriui”, ’’Paneliui”, "Kaunui” ir "Geležiniam vilkui" sužaidus po 10, o kitoms ekipoms po 11 
rungtynių, komandų rikiuotė tokia:

1. Šiaulių "Kareda" 26 taškai, 2. Kauno "Ranga-Politechnika" 23, 3. Panevėžio "Ekranas" 23, 4. 
Vilniaus "Žalgiris" 22, 5. Kauno "Inkaras" 22, 6. Vilniaus "Panerys" 20, 7. Kauno "FBK Kaunas" 19, 8. 
Klaipėdos "Atlantas" 19, 9. Telšių "Mastis" 18, 10. Vilniaus "Lokomotyvas-Vilbana" 15, 11. Kėdainių 
"Nevėžis-Lifosa" 10, 12. Ukmergės "Vienybė" 7, 13. Vilniaus "Geležinis vilkas" 6, 14. "Banga" 6, 15. 
Tauragės "Tauras" 6, 16. Visagino "Interas-AE" - 4 taškai.
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Pasaulio lietuviai ..‘X

Visame pasaulyje
Koncertai paremti paliatyviąją slaugą
Šeštadienį, spalio 18 d. 19.30 vai. 45 valstybėse (ir Lietu
voje) orkestrai, chorai ir solistai atliko Handelio "Mesiją’ 
koncertus. Koncertų pajamos ir aukos skirtos paremti 
paliatyviąją slaugą nepagydomų - mirštamųjų ligoninėse 
(Hospice).
Prancūzija
Pasaulio jaunimo dienos Prancūzijoje
Į XII Pasaulio katalikų jaunimo dienas Paryžiuje, rug
pjūčio 21-24 d.d., gausiai dalyvavo Lietuvos ir išeivijos 
lietuvių jaunimas. Jaunimo dienose lankėsi šv. Tėvas 
Jonas-Paulius II. Sveikindamas jaunimą, šv. Tėvas pam
inėjo ypatingą 1991 m. susitikimą Chenstachovoje, kur 
pirmą kartą dalyvavo jaunimas iš buvusios Sovietų 
sąjungos, jų tarpe ir Lietuvos.
Lietuva
Ateitininkų konferencija
Palangoje 1997 m. liepos 11-13 d.d. vykusioje nepapras
toje ateitininkų konferencijoje oficialiai atkurta Atei
tininkų federacija Lietuvoje. Konferencijoje dalyvavo 
Amerikos ir Kanados lietuviai ateitininkai. Federacijos 
garbės pirmininku išrinktas dr. Vytautas Vygantas.
Išeiviai atgaus savo nekilnojamas nuosavybes
Gyvenantys užsienyje Lietuvos piliečiai turi teisę atgauti 
savo ir savo tėvų nekilnojamą turtą Lietuvoje, arba jo 
vietoje gauti kompensaciją. Pareiškimus šiuo reikalu 
reikia nusiųsti vietinei savivaldybei Lietuvoje iki 1997 m. 
gruodžio 31d.
II Tautinė olimpiada
II Tautinė olimpiada ir VI Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynės vyks Lietu
voje 1998 m. birželio 20-28 d.d. Žai
dynėse galės dalyvauti visi lietuviai 
sportininkai, o olimpiadoje - tik patys 
geriausi. Olimpiadoje numatoma apie 
18 sporto šakų.

Lithuanian

Kanada
Nejaugi?
Kanadoje leidžiamų ‘Tėviškės žiburių’ 
Nr. 37 V. Kst. aprašyme apie Britani
jos lietuvius, teigia, kad naujųjų Lietu
vių namų viešbutis Londone lietuviams 
kainavo £150000, o skolas žadama 
padengti iš Lietuviu sodybos pelno... 
Nejaugi? Panašių ‘naujienų’ ‘Tėviškės 
žiburiuose’ prirašo ir vienas Londono 
lietuvis rašeiva.

Pasitikrinus faktus, pristatytus ir 
priimtus D. Britanijos lietuvių sąjun
gos (DBLS) ir Lietuvių namų ben
drovės (LNB) 1997 m. visuotiniuose 
suvažiavimuose, galime konstatuoti, 
kad naujieji Lietuvių namai Londone 
lietuviams nekainavo nei vieno peno. 
Namus pirko Lietuvių namų bendrovė 

už £475000.
Tuose namuose yra įrengti DBLS ir LNB centrai, 

"Europos lietuvio’ leidykla, savaitgalio mokykla ir 
viešbutis. Yra ir salė, didesnė negu senuose namuose. 
Ten pradeda vykti įvairūs lietuvių subuvimai, vi
suomeninė veikla.

LNB banko sąskaitoje investavo £600000 likutį iš 
senųjų namų pardavimo sumos, kurią sudarė £1250000. 
Dalį šių pinigų numatoma panaudoti remontams Lietu
vių sodyboje, kuri yra integrali LNB dalis, o ne 
atvirkščiai.

LNB įkurta D. Britanijos lietuvių sąjungos - Lietuvių 
bendruomenės Britanijoje - kaip akcininkams turto 
nekraunanti bendrovė ir akcininkams išmokėjimai 
nedaromi. Bendrovės akcinį kapitalą sudaro po £1 išleis
tos 15000 akcijų. DBLS nuosavybėje sutelkta apie 52% 
visų akcijų, o likusios yra privačiose rankose. Tomis 
akcijomis ir veikiama.

Praeityje buvo pasikėsinimai neaiškiems tikslams 
sutelkti daugumą akcijų į kelias privačias rankas ir išdal
inti DBLS-goje laikomas akcijas, bet visa tai nepasisekė, 
nors triukšmo būta daug ir jo aidai vis dar atsiliepia 
užsienio spaudoje. Dabartinės DBLS ir LNB valdybos 
yra tvirtos nuomonės, kad lietuvių sutelktos akcijos 
DBLS-gai yra testamentinis palikimas, neleistinas išsi
dalinti.

Stebina kai kurių autorių "Tėviškės žiburių’ redakcijos 
spausdinami straipsniai klaidinantys ir kartais 
šmeižiantys DBLS ir LNB. Faktus lengva pasitikrinti: 
tereikia paprašyti DBLS ar LNB valdybų.

Airlines
; * *'' • ' i 4 '> ’

LONDON HEATHROW - VILNIUS 
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 

Wednesday
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 759 7323
Fax 0181 745 7346
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Lietuvių kronika - tąsa
Bradfordas
Skautai dainavo
Spalio 4-5 d.d., Bradfordo ‘Vyčio’ 
klube viešėjo svečiai iš Londono ir 
Nottinghamo: skautų grupė su 
vadovais V. Gasperiene ir V. O’Brien. 
Jie atvyko šeštadienį ir esant geram 
orui, A. Blinstrubo vadovaujami 
aplankė Dales nacionalinio parko vi
etoves, pasigrožėdami Yorkshire 
nepaprastais gamtovaizdžiais.

Sekmadienį, spalio 5 d. svečiai 
giedojo St. Patrick’s bažnyčioje lietu
vių šv. Mišių metu, kurias atnašavo 
kan. V. Kamaitis.

Po pamaldų susirinkome ‘Vyčio’ 
klube. Čia, po valandėlės, buvome 
pakviesti į salę pasiklausyti dainelių. 
Tik septyni atliko eilę liaudies dainų, 
palydėtų kanklėmis. Programa užtruko 
gerą pusvalandį.

Šiandien, kai mūsų kultūrinis gyveni
mas dėl visiems žinomų priežasčių yra 
atsidūręs ‘mirties’ patale, tokie 
pasirodymai atgaivina viltį ir suteikia 
pasitikėjimą, jog ateitis dar nėra tokia 
bloga. Pasišventę vadovai, kurie ketina 
atgaivinti dainomis mūsų dažnai liūd
inčią dvasią, turi būti visų remiami. 
Lietuviškos dainos mus jungia ir pri
mena, kad esame tos pačios tautos 
vaikai.

Po to įvyko kanauninkui ir dain
ininkams klubo moterų suruošti 
pietūs. Kitiems nariams, norėjusiems 
dalyvauti, teko sumokėti po £5.

Tą vakarą klube buvo daug žmonių.

Bradfordo klube D. Furmonavičius ir Lietuvos aido’ žurnalistas L.Peleckis- 
Kaktavičius

ienė, literatūros almanacho ‘Varpai’ 
redaktorė.

Nepaprastai švelnaus rudens oro ly
dimi, svečiai susipažino su šiaurės An
glijos žymiomis vietovėmis, pasi
grožėjo Dales nacionalinio parko fan
tastiškais gamtovaizdžiais ir aplankė 
Bronte Haworth bei G. Byron New- 
stead muziejus. Pasisvečiuota lietuvių 
Židinyje Nottinghame pas kun. dr. Stp. 
Matulį.

Viešnagės bėgyje Bradfordo ‘Vyties’ 
klube įvyko susitikimai su klubo nari
ais. Čiabuvių lietuvių buvo pakviesti į 
savo namus vaišėms. Pasidalinta 
įspūdžiais. Atsakyta į daug žurnalisto 
pateiktų klausimų apie lietuvių gyven
imą Anglijoje. Vietiniai lietuviai nepa

gailėjo klausimų apie nepriimtinus 
veiksmus Lietuvoje. Svečias maloniai 
atsakinėjo ir aiškino. Visa kita 
paskaitysite ‘Lietuvos aido’ puslapiu
ose - sakė žurnalistas.

Gyvenimo tėkmėje neišvengiamai 
jaučiame greito laiko bėgimą. Jis dar 
greičiau bėga būnant nekasdieninių 
įvykių raidoje, o atostogos Yorkshire 
padangėje mūsų svečiams tikrai buvo 
neeilinis įvykis.

Tikimės, jog svečiai iš Lietuvos bū
dami Anglijoje, patyrė daug ką, kas 
šiandieninėje mūsų tėvynėje dar nėra 
kasdieniška kiekvienam rusų okupaci
jos nuvargintam piliečiui.

K Kaktavičius

Visi gerai nusiteikę linksminosi ir liko 
patenkinti. Tie, kurie lanko klubą ir 
rengiamus minėjimus bei pobūvius, 
gerai žino, kad susirenkame susitikti su 
draugais ir lietuviškai pasikalbėti, 
pabūti kartu, neatsižvelgiant į poli
tinius požiūrius ar ‘komandas’. Vieną 
turime suprasti, kad be veiklos nėra 
gyvenimo. Darbas, nesvarbu koks, 
pakelia ir išryškina žmogaus vertybę. 
Tuo tarpu pasiskundimas arba ubag
iškas aimanavimas yra vergo papročiai, 
ir kaip tokie mums turi būti nepriim
tini.

K Kaktavičius
Svečias iš Lietuvos
Nuo rugsėjo 14 d. keturias savaites 
Yorkshire grafystės Bingley miestelyje 
pas gimines viešėjo valstybinio dien
raščio ‘Lietuvos aidas’ korespondentas 
Šiauliuose Leonas Peleckis- 
Kaktavičius ir jo žmona Silvija Peleck- Bradfordo klubo pobūvyje: V. Kavaliauskas, K Kaktavičius, L Gerdžiunienė, A. 

Gerdžiūnas, V. Gurevičius
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Lietuvių kronika - tąsa
Londonas
K
Sv. Kazimiero parapija
Rugpjūčio 24 d. popietyje įvyko Lon
dono lietuviškosios šv. Kazimiero 
parapijos metinis susirinkimas.

Susirinkimo darbo prezidiuman 
išrinkti: pirm. Z. Juras, sekr. V. 
Puidokienė.

1996 m. protokolas buvo perskaity
tas ir priimtas. Toliau sekė klebono 
kun. dr. J. Sakevičiaus ir parapijos 
Tarybos pirmininko S. Kasparo 
pranešimai. S. Kasparas perskaitė ir į 
susirinkimą negalėjusio atvykti 
kasininko P. Žurenkos pranešimą už 
1995.1-1996.1.1 laikotarpį: Pajamos - 
£12062, išlaidos - £9012, o £3050 
likutis keliamas į rezervą. Revizijos 
komisijos vardu kalbėjo Albinas Ives- 
Ivanauskas ir pranešė, kad viskas 
tvarkoma gerai.

Diskusijose iškeltas opus klebono 
padėjėjo klausimas. Nutarta: jeigu Li
etuvos Marijonų vadovybė negalėtų 
duoti padėjėją, tuomet kreiptis pagal
bos per vysk. P. Baltakį į Lietuvos 
vyskupus.

Kita svarbi diskusijų idėja buvo 
sukurti Londono lietuvių parapijos 
labdaros vienetą su patikėtiniais ir 
užregistruoti jį Britų labdaros komisi
joje, kad išvengti įvairius mokesčius.

Išrinkta naujoji Parapijos taryba: 
pirm. S. Kasparas, vicepirm. J. Černis, 
sekr. V. Puidokienė, kasin. A. Ives- 
Ivanauskas. Revizijos komisija: P. 
Žurenka, M. Balčiūnas. Nariai: H. 
Piščikienė, F. Senkuvienė, J. 
Naskauskas.

5. Kasparas

Britų-lietuvių vaikų fondas
Aukos: V. Sližienė, Derby, £100; O. 
Karpavičienė, Pantefract, £20; V. Ja
saitis, Bedford, £20.

Fondo vadovybė nuoširdžiai dėkoja 
už šias aukas.

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.

Manchesteris
Ramovėnų pobūvis
LKVS ‘Ramovės’ Manchesterio 
skyrius spalio 18 d. surengė M. Lietu
vių klube metinį narių šventinį balių- 
pobūvį. Jame dalyvavo 19 asmenų. Jų 
tarpe anglų draugų ir kan. V. Ka- 
maitis.

Pobūvį atidarė ir pravedė ramovėnų 
pirm. V. Bernatavičius ir sukalbėjo 
vaišių palaiminimo maldą. Maistą 
skoningai paruošė M. Bernatavičienė, 
K Vigelskienė ir R. Navickienė.

Pobūvio metu žodį tarė ir 
ramovėnus pasveikino klubo pirm. A. 
Podvoiskis, kiek anksčiau 6 metus ėjęs 
ramovėnų sekretoriaus pareigas. Jis 
priminė ‘Ramovės’ įsteigimą Manch- 
esteryje 1956 m. liepos 30 d. ir 
pabrėžė, kad Manchesteryje šioji orga
nizacija buvusi stipriausia ir veikliau
sia. Jos eilėse buvo įsijungę apie 120 
narių. Dabar jų skaičius žymiai 
sumažėjęs, nes dalis emigravo, kiti 
išsikėlė gyventi į kitus miestus, daug 
jau mirė. Likusieji, nors ir nedaug jų, 
yra pasiryžę veiklą tęsti toliau.

Pirmininko pasakytas mintis an
gliškai pakartojo ir humoro pridėjo 
ramovėnų sekr. H. Vaineikis.

Besivaišinant padainuota lietuviškų 
ir angliškų dainų.

Šventė praėjo linksmoje ir. 
draugiškoje nuotaikoje.

A. P-kis 
Kariuomenės šventės minėjimas 
Lapkričio 22 d., šeštadienį, 17.00 vai. 
‘Ramovės’ Manchesterio skyrius M. 
Lietuvių klube, 121 Middleton Road, 
Manchester M8 4JY, rengia Kari
uomenės šventės minėjimą.

Paskaitą skaitys H. Vaineikis. Bus ir 
meninė dalis.

Kviečiame kuo gausiau dalyvauti 
šioje šventėje.

‘Ramovės’ valdyba

DBLS Tarybos 
posėdis ji

Įvyks į|

Lapkričio 8d. )j

Manchesterio Soc. Klube 
121 Middleton Road, 

Crumpsail *
Pradžia 13.00 vai. J

Visi DBLS Tarybos nariai <
ir DBLS skyrių pirmininkai ar 
atstovai prašomi dalyvauti

A. Podvoiskienė, DBLS Tarybos •*:
pirmininkė .J
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Viso 2752.48

Skautiškuoju keliu
1997 m. ‘Sodybos aidai’ stovyklos
apyskaita
Pajamos
Registracija
Aukos

o 
2295.00 

746.50

Viso 3041.50
Išlaidos
Maistas ir dujos 1213.01
Programa 562.68
Elektra (dušai), vanduo,

valymas ir kt. 258.06
Draudimas 286.00
Paštas 19.44
Stovyklavietės tvarkymas 
Smulkios išlaidos: kamba

40.00

riai, kun. kelionė ir kt. 
Jubiliejinės stovyklos

145.37

ženklai 227.92

Likutis perkeltas į 
skautų sąskaitą 289.02

Lietuvių skautų sąjungos Europos 
rajonas reiškia nuoširžią padėką 
visiems DBLS skyriams, klubams ir 
pavieniams asmenims, kurie nenuilsta
mai eilę metų ir taip pat šiais metais 
paaukojo lėšų šiai ypatingai stovyklai.

Atšventėm 50 m. skautavimo ju
biliejų šiame krašte ir turėjome labai 
sėkmingai pavykusią stovyklą. Žinome 
iš patirties, kad šitokios stovyklos 
skatina lietuviškos kilmės jaunuolius 
gyventi skautiškais principais ir yra 
draugystės ir sugyvenimo kelrodis 
ateičiai.
‘Budėkime’ administracija
Pranešame, kad spalio 11 d. Rajono 
vadijos posėdyje Londone nutarta 
išleisti ‘Budėkime’ tris kartus metuose 
(vietoj dviejų). J. Levinskui pa
sitraukus iš administratoriaus pareigų, 
jas perėmė buvęs Europos rajono 
vadas v.s. Stp. Vaitkevičius. Jo adresas: 
325 Eastfield Road, Peterborough 
PEI 4RA. ‘Budėkime’ redagavimą su
tiko toliau tęsti H. Gasperas, o medži
agą rinks ilgametis lietuviško skau
tavimo puoselėtojas v.s. J. Maslauskas.
LSS Europos rajono iždas
Rajono iždininkui v.v. J. Alkiui pa
sitraukus iš pareigų, iždo tvarkymą 
perėmė v.s. G. O’Brien - 66 James 
Lane, Leyton, London E10 6HL.

Atkreipiame dėmesį: siunčiant 
aukas, čekį išrašyti Lithuanian Scouts 
Association vardu.

LSS Europos rajono vadija
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Lietuvių kronika
Škotija
DBLS Škotijos skyriaus metinis 
susirinkimas įvyko birželio 8 d. Išrinkta 
nauja skyriaus valdyba: pirm. A. Pau- 
tienius, sekr. K. Bliūdžiuvienė, ižd. M. 
Pakrosnienė, nariu G. Pautienius.

Tautos ir Kariuomenės šventės buvo 
atšvęstos spalio 12 d. kartu. Kun. J. 
Andriušius atnašavo šv. Mišias Holy 
Family bažnyčioje. Po to Škotijos lietu
vių kultūriniame ir socialiniame klube 
pasivaišinta arbatėle ir užkandžiais. 
Arbatėlės metu kalbėjo kun. J. Miller, 
St. Patrick’s Missionary Society narys. 
Jo seneliai buvo lietuviai, bet jis pats 
lietuviškai jau nekalba.

Rugsėjo 30 d. kun. J. Miller palydėjo 
Edinburgo arkivysk. K. P. O’Brien 
vadovaujamą tautinę piligrimų kelionę 
į Lietuvą. Tuo metu kun. J. Andriušius 
sirgo ir kelionėje nedalyvavo.

Spalio 1 d. buvo pašventintas 
Karmeličių vienuolynas Paštuvoje. Šv. 
Mišias koncelebravo Popiežiaus nunci
jus, Kauno arkivyskupas, Valijos 
vyskupas, arkivysk. O’Brien ir daug 
kitų dvasiškių.

Vienuolynui vadovauja sesuo Mary 
Joseph. Į karmeličių vienuolyną ji įs
tojo Glasgove prieš 30 m., būdama 19 
m. amžiaus. Lietuviškai kalbėti ją 
išmokė jos seneliai. Daugiau negu 100 
m. Lietuvoje nebuvo karmeličių, ir 
sesuo Mary buvo paprašyta įsteigti 
vienuolyną Paštuvoje. Po daugelio 
maldų, sunkaus darbo ir didelės pinig
inės paramos iš Škotijos, naujasis vien
uolynas buvo pastatytas bei įrengtas.

Likusiomis dienomis piligrimai 
aplankė Kauno katedrą, Rumšiškes, 
Kryžių kalną, Šiluvą, o Aušros vartuose 
atlaikytos šv. Mišios.

Arkivysk. O’Brien nustebo sužinojęs, 
kad švč. Marija apsireiškė Šiluvoje 200 
m. anksčiau negu Liurde, ir sakė, kad 
tą faktą reikia daugiau išreklamuoti.

Kun. J. Andriušius padėkojo jį pava
davusiam kun. J. Miller, kuris dabar 
išvyko 6 mėn. į Romą, ir paragino jį 
apsistoti Lietuvių kolegijoje Romoje, o 
ten išmokti lietuviškai.

K. Bliūdžiuvienė

Stoke-on-T  rentas
Uolios tautietės atminčiai
Katalikų bendrijos pirmininkas Pranas 
Vencaitis su dukra Birute ir žentu 
Jonu Zavecku velionės Onos Vencai- 
tienės atminčiai jos namuose surengė 
lietuviškas Pamaldas, o po jų kun. S. 
Matulis pašventino velionės kapo 
paminklą.

Pamaldos
Bradforde
Lapkričio 2 d., 12.30 vai.

DBLS Sodybos skyrius
Lietuvių Sodyboje 

Headley Park

Šeštadienį, 15 lapkričio
20.00 vai.

rengia

Šokius
ir ruošia 

šalto bufeto užkandžius 
Bilietai - £8

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

Derbyje
Bridge Gate. Pamaldos kiekvieno mė
nesio trečią šeštadienį, 14.00 vai.
Eccles
Lapkričio 9 d., 12.15 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.
Manchesteryje
Lapkričio 26 d., 12.30 vai.
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH. Telefonas: 0115 
982 1892.

Pamaldos šiokiadieniais 8.00 vai. 
ryte. Sekmadieniais - 11.15 vai.
Už mirusius tautiečius
Lapkričio 2., sekmadienį, Vėlinėse po 
pamaldų Židinyje maldingai prisimin
sime mirusius tautiečius lietuvių kap
inėse Wilford Hill. Už juos gedulingi 
mišparai Aušros vartų židinyje per 
Vėlinių aštuondienį bus kas vakarą 
17.30 vai.

£250.00

£255.00

£315.00 
£315.00
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