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Sausio 13-oji
Patį drąsiausią veiksmą, kurį savo akimis mačiau ir liudiju, 
patyriau Vilniuje 1991 metais. Rusiškai kalbantis Britų kon
servatorių parlamentaras Quentin Davies peržengė televiz
ijos bokštą apjuosiančią užtvarą ant kurios kabojo rusiški bei 
lietuviški užrašai: ‘Peržengti uždrausta’. Margaret Ewing 
(Škotijos tautininke) ir aš (darbietis) su neramia širdimi 
sekėme jį atokiau, kaip avelės iš paskos. Nustulbusi lietuvių 
minia neteko žado.

Prieš dvi savaites rusai nužudė apie tuziną ten demon
stravusių, o dabar Quentin susiginčijo su dviem rusų 
šarvuočio kariais, kurie pastojo jam kelią į bokštą: ‘Kodėl jūs 
nesinešdinate namo?’ - užklausė jis sovietų armijos palikuo
nius.

Šarvuotininkai demonstratyviai pagrasino mums kalašniko- 
vais ir nedviprasmiškai davė suprasti, kad kuo greičiau ding
tume - taip ir padarėm.

Šitaip rašė Paul Flynn, MP, South Wales Echo 1997 m. 
gruodžio 5 d. Tai buvo drąsus Britų parlamentaro žingsnis, 
bet toli gražu nuo ryžto, kurį pasauliui parodė lietuviai 
patriotai tą siaubingą 1991 m. sausio 13-osios naktį.

Iš kitos pusės tai buvo ypatingai gražus lietuvių vieningumo 
laikotarpis. Bet jis ilgai ncišsilaikė, nes greitai įsitvirtino 
asmeninis pralobimas ir materialistinis požiūris.

Mūsų bendruomenės veikloje panašiu keliu pasekė ir 
dalelė Britanijos lietuvių. Buvome gan vieningi iki Lietuva 
atstatė savo nepriklausomybę. Dabar, pažiūrėjus į 
‘geltonosios spaudos puslapius’, matome kaip materializmas 
ardo tą vienybę.

Britanijoje nėra daug lietuvių, ir bet kokia nesantaika jų 
tarpe virsta žala bendruomenei bei tampa skaudžiai 
jaučiama. Kitos išeities nėra - jei norime išlaikyti ben
druomenę, tai turime pakeisti susidariusią padėtį ir 
neigiamą veiklą pakeisti į teigiamą. oELR
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Leiskite Jus pasveikinti su šviesia ir viltinga 
Kristaus gimimo švente, kuri mus visus 

kviečia tiesti taikos kelią.
Esame laimingi, kad kartu iš tamsios nakties 

išėję,
dabar turime galimybę bendrai šį kelią tiesti 

ir kartu juo eiti!

Pagarbiai - 
Gediminas Vagnorius 
Min istras Pirm in in kas
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Britų - Lietuvių vaikų fondo komitetą. 
Ačiū už rūpestį Lietuvos vaikams.
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Lietuvos prezidento rinkimai
Vyriausios rinkimų komisijos bazės duomenys. 1997.12.23 d.
Pirmasis ratas - 1997.12.21 d. Balsavo 71.57%
Balsavimo rezultatai:
Kandidatas Gavo balsų
Artūras Paulauskas 837807
Valdas Adamkus 515295
Vytautas Landsbergis 292769
Vytenis Povilas Andriukaitis 105723
Kazys Bobelis 73202
Rolandas Pavilionis 15943
Rimantas Smetona 6627

Antrasis ratas: 1998.1.4 d Balsavo 
73.78%
Vyriausios rinkimų komisijos 
duomenys. 1998.1.5 d.
Balsavimo rezultatai
Kandidatas Gavo balsų
Valdas Adamkus 964095
Artūras Paulauskas 952341

VR Komisija paskelbė Valdą 
Adamkų išrinktą LR prezidentu.

ELR

Valdas Adamkus

Lietuva pasaulyje
Užsienyje daugiausia balsų gavo prof. V. Landsbergis
VILNIUS, sausio 5 d. Daugiausia užsienyje balsavusių 
Lietuvos piliečių Prezidento rinkimuose parėmė Seimo 
pirmininką Vytautą Landsbergį. Jis surinko 2 112 balsų. Už 
Valdą Adamkų balsavo 1 503 rinkėjai, o už Artūrą 
Paulauską - 1 012. Vytenio Andriukaičio kandidatūrą 
parėmė 193 užsienyje balsavę piliečiai, Rolandą Pavilionį - 
127, Kazį Bobelį - 85, Rimantą Smetoną - 70 rinkėjų. 
Užsienyje balsavo 5 391 Lietuvos pilietis iš 11 784 turinčių 
rinkimų teisę. Lietuvoje, tačiau, prof. V. Landsbergis buvo 
drabstomas purvais. Jo reklaminių skelbimų kairieji 
laikraščiai nepriėmė ir nespausdino. Taip pat pažymėtina, 
kad V. Landsbergio rinkimų štabas, vadovaujamas ministro 
R. Pleikio, neparodė reikiamos energijos, jaunatviško 
sumanumo ir entuziazmo. Rinkimų kampanija, turėjusi 
prasidėti prieš metus, nepaisant pasaulio lietuvių raginimo 
ir finansinės paramos, buvo pradėta per vėlai.
Tėvynės Sąjunga išlieka populiariausia Lietuvoje politinė jėga 
VILNIUS, gruodžio 30 d. Tyrimų duomenimis už Tėvynės 
Sąjungą balsuotų 17,1 %, Centro Sąjungą 14,3 %, LDDP, 
buvusiuosius komunistus 8,4 %, Socialdemokratus 6,8 %, 
Krikdemus 5,3%, ‘Jaunąją Lietuvą’ 2,9 %, Liberalus 2,8 %, 
Lietuvos lenkų rinkimų akciją 1,8 %, Moterų partiją 1,5%, 
Krikščionių demokratų sąjungą 1,3 % rinkėjų.
Dr. Valdas Adamkus sieks Lietuvos valstybės desovietizacijos 
VILNIUS, sausio 5 d. Dabartinio Prezidento kadencija 
baigiasi vasario 25 d. A. Brazauskas sakė rekomenduosiąs 
Prezidentui savo dabartinę komandą, jį pamokys Prezi
dento darbo. Dr. Valdas Adamkus teigė, kad yra būtina 
išvalyti Lietuvos valstybę nuo sovietinės nomenklatūros. 
Šie valdininkai prastai dirba valstybės labui. Į ministerijas 
jis norįs pakviesti daugiau jaunimo, ypač baigusio mokslus 
Vakaruose. Buvęs A. Brazausko užsienio reikalų ministras, 

LDDPistas P. Gylys teigė esąs prieš desovietizaciją. Jis 
kritikavo V. Adamkaus pasisakymą, kad desovietizacijos 
įstatymas - mūsų duona kasdieninė. LDDP Seimo frakcijos 
seniūno Č. Juršėno nuomone, V. Adamkus yra tos pačios 
valdančiosios koalicijos atstovas, ‘atsarginis konservatorių 
variantas’. Jo rinkimų kampanijoje vyraujančios antikomu
nistinės nuotaikos. ‘Tai gana pavojingas dalykas mūsų 
ateičiai’, tvirtino LDDPistas.
Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas teigia, 
kad Paulauską rėmė tos pačios jėgos, kurios rėmė Brazauską 
VILNIUS, gruodžio 22 d. Krikščionių demokratų partijos 
pirmininko Algirdo Saudargo, rėmusio Prof. Vytautą 
Landsbergį nuomone, Lietuvos politiniame gyvenime nieko 
naujo neįvyko. Lietuva tebėra poliarizuota į 
pronomeklatūrines ir antinomenklatūrines jėgas. Artūras 
Paulauskas, nepaisant ‘lakuotos’ rinkimų kampanijos, buvo 
aiškiai pronomenklatūrinis kandidatas. Tai geriausiai įrodo 
kurį kandidatą rėmė LDDP. Algirdo Brazausko įsitrauki
mas į rinkimų kampaniją, įrodęs, jog A. Paulauskas yra 
remiamas tų pačių jėgų, kurios prieš penkerius metus rėmė 
A. Brazauską.
Algirdas Brazauskas teigė, kad Prezidentas nepakeis valstybės 
politikos
VILNIUS, sausio 4 d. Algirdas Brazauskas teigė, kad bal
suoja už A. Paulauską, tačiau nematąs didelės tragedijos jei 
Prezidentu būtų išrinktas Dr. Valdas Adamkus. Jo 
nuomone, vienas prezidentas negali pakreipti visos valsty
bės politikos į dešinę, ar į kairę, tą gali padaryti tik visos 
valstybės institucijos drauge.
Gediminas Vagnorius tikisi, kad vyriausybė dirbs stabiliai 
VILNIUS, gruodžio 22 d. Lietuvos ministras pirmininkas 
dr. Gediminas Vagnorius tikisi, kad Seimo valdančioji dau
guma sugebės susitarti ir dalykiškai bendrauti su naujuoju 
Prezidentu, jeigu bus išrinktas ir ne konservatorių kandi
datas, nes premjeras nematąs Lietuvoje jėgų, kurios siektų 
nestabilumo. Jis tikisi, kad Vyriausybė ir toliau dirbs stabil
iai. G. Vagnorius pareiškė, kad nesvarsto galimybės po 
penkerių metų kovoti dėl Prezidento kėdės.
Dr. Kazys Bobelis teigė, kad rinkimai tai savotiška loterija
VILNIUS, gruodžio 22 d. Kandidatas į Lietuvos Prezidento 
postą dr. Kazys Bobelis teigė, kad ši rinkimų kampanija 
vyko labai korektiškai. K Bobelio nuomone, jis rinkimų 
kampaniją pradėjo per vėlai. Galbūt todėl mažai žmonių 
balsavo už šį buvusį ilgametį VLIK’o pirmininką. ‘Nieko 
negali žinoti, nes rinkimai - tai savotiška loterija’.
Naujajam Prezidentui K. Bobelis patartų ‘sujungti tautą, 
kad vėl visi taptume vieningi ir pradėtume kartu kalbėti, 
diskutuoti bei kartu dirbtume geresnės ateities labui’.
Siūloma tarptautinė konferencija dėl Mažosios Lietuvos 
ateities
VILNIUS, gruodžio 30 d. Septynios Lietuvos partijos 
siūlo Vilniuje surengti tarptautinę konferenciją, siekiančią 
nuspręsti Karaliaučiaus krašto ateitį. Pareiškimą dėl Mažo
sios Lietuvos statuso ir ateities pasirašė ‘Jaunosios Lietu
vos’, Demokratų, Nepriklausomybės, Politinių kalinių, Žal
iųjų partijų, Lietuvių tautininkų, Politinių tremtinių ir 
kalinių sąjungų vadovai. Jų nuomone, Lietuva ir kitos šalys 
turi pasisakyti už Mažosios Lietuvos demilitarizavimą ir 
perdavimą laikinai valdyti Jungtinių Tautų Organizacijai 
(JTO). Tai yra vienintelis, jų nuomone, galimas šio 
klausimo sprendimas, užtikrinantis Lietuvos, kitų Baltijos 
valstybių bei Lenkijos saugumo interesus. Demokratas S. 
Pečeliūnas spaudos konferencijoje sakė, kad šis dokumen
tas yra adresuotas Lietuvos Seimui, o sausio mėnesį jis bus
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išsiųstas JTO ir daugelio valstybių vadovams. Didesnės par
tijos ir vyriausybė kol kas dar tyli, o ji privalėtų daryti 
tarptautinį spaudimą Rusijai kuo greičiau išvesti okupacinę 
armiją iš Karaliaučiaus krašto. Tai yra ypač aktualu Lietu
vai, siekiančiai narystės NATO. Turime siekti, kad Karali
aučiaus kraštas būtų pilnai demilitarizuotas iki 1999-ųjų. 
Primakovas: Rusijos - Baltijos valstybių santykiai gerėja 
MOSCOW, gruodžio 31 d. Rusijos Ambasados spaudos 
atstovas Taline teigė, kad Primakovo pateiktoje Rusijos 
užsienio politikos ataskaitoje pažymima, jog ‘nežiūrint mūsų 
susirūpinimo rusakalbių gyventojų padėtimi Baltijos valsty
bėse, kai kurie Rusijos - Baltijos valstybių santykių momen
tai yra pozityvūs’. Pasak Primakovo, Rusijos siūlymas 
suteikti Baltijos valstybėms saugumo garantijų sukėlė rimtas 
diskusijas, kurios leis pašalinti kliūtis Rusijos ir Baltijos 
valstybių santykių vystymui. Kuo pasibaigė 1939-aisiais siū
lytos vienpusės saugumo garantijos visi puikiai prisimena - 
karinių bazių įvedimu ir sekusia okupacija. Lietuva, Latvija 
ir Estija šias siūlomas saugumo garantijas ryžtingai atmetė. 
Būdamos Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo konfer
encijos narės, jos pačios turi teisę pasirinkti tas saugumo 
organizacijas, kurių pačios nori.
Švedijos kariniai agentai buvo parsidavę KGB 
STOCKHOLM, sausio 3 d. Talino archyve rasti dokumen
tai įrodo, kad Švedijos karinė žvalgyba buvo užkrėsta parsi
davusiais KGB agentais, kurie tikruosius agentus atvykusius 
į Baltijos valstybes išduodavo. Jie žūdavo, arba buvo 
suimami ir išsiunčiami į Sibirą.
Atmestas valstybinės lenkų kalbos įvedimas Vilniaus rajone 
VILNIUS, gruodžio 31 d. Vilniaus rajono savivaldybė 
gruodžio 22 d. nutarė įvesti lenkų kalbą, kaip antrąją valsty
binę kalbą Vilniaus rajone. Lenkų kalba turėtų vykti savi
valdybės posėdžiai, vedama raštvedyba. Lietuvos vyriausy
bės atsovas Vilniaus regione panaikino tokį savivaldybės 
sprendimą, kadangi Lietuvoje galioja tik viena lietuvių val
stybinė kalba. Šį savivaldybės sprendimą taip pat pasmerkė 
Seimo Švietimo, Mokslo ir Kultūros komitetas.
JAV apdovanojo Dr. Vytautą Antaną Dambravą
KARAKAS, gruodžio 20 d. Lietuvos ir buvęs JAV diplo
matas V. A. Dambrava buvo apdovanotas garbės medaliu 
‘Už nepaprastus nuopelnus ir ilgametį draugiškumą šaliai’. 
Apdovanojimą įteikė JAV ambasada Venesueloje. V. A. 
Dambrava apie 40 metų dirbo įvairiose JAV administracijos 
įstaigose ir diplomatinėse atstovybėse - Valstybės departa
mento ir informacijos agentūros ‘Amerikos balso’ tarnyboje, 
ambasadose Bolivijoje, Meksikoje, Argentinoje, San Sal
vadore, Hondūre. Karakase reziduojantis 77 metų am
basadorius V. A. Dambrava dabar Lietuvai atstovauja Ve
nesueloje, Argentinoje, Brazilijoje, Kolumbijoje ir Urugva
juje.
Thuringijos Parlamento dovana Lietuvos Seimui
VILNIUS, gruodžio 24 d. 100.000 DM pagalba bus panau
dota patobulinti konferencijų sistemų patobulinimui, kurias 
naudoja vertėjai ir žurnalistai.
VDU suteikė Jonui Mekui Garbės Daktaro vardą
KAUNAS, gruodžio 24 d. Niujorke gyvenančiam avangar
dinio kino kūrėjui Jonui Mekui sukanka 75 metai. Vilniuje 
šiuolaikinio meno centre atidaryta paroda ‘Sustabdytos 
akimirkos’, vyksta jo filmų peržiūra. Kauno Vytauto 
Didžiojo universitetas J. Mekui suteikė Garbės daktaro 
vardą. Universitete vyko konferencija ‘Tarp namų ir 
pasaulio. Jonas Mekas ir jo kartos menininkai’. ‘Baltų 
lankų’ leidykla išleido J. Meko eilėraščių knygą ‘Semeniškių

idilės. Reminescencijos’.
Arvydas Sabonis išrinktas populiariausiu Lietuvos sportininku 
KAUNAS, gruodžio 30 d. Populiariausiu 1997 metų Lietu
vos sportininku laikraščio ‘Lietuvos sportas’ skaitytojai 
išrinko NBA ‘Portland Trail Blazers’ klubo vidurio puolėją 
Arvydą Sabonį, kuris aplenkė krepšininką Artūrą Karnišovą 
bei disko metiką Virgilijų Alekną.
Bombų sprogimai Lietuvoje
VILNIUS, gruodžio 29 d. Po Panevėžio policijos viršininko 
mašina Audi 100 buvo padėta bomba. Jai sprogus į šipulius 
sudaužyta mašina ir aplinkinių namų stiklai. Dieną prieš tai 
į Pasvalio policijos ekonominių nusikaltimų inspektoriaus 
butą pro langą buvo įmesta benzininė bomba. Sukeltas 
gaisras. Taip pat dviejų belgų brolių valdomoje parduotu
vėje Kaune ‘Iki’ susprogdinta bomba prie pat įėjimo. 
Laimei, niekas nenukentėjo.
Atleidžiami keturi muitininkai
VILNIUS, gruodžio 30 d. Lietuvos Muitinė atleido iš darbo 
Šalčininkų posto viršininką ir tris jo pavaldinius ir svarsto 
apie kitos korumpuotos to posto pamainos atleidimą. Pir
muoju atveju, oficialūs dokumentai rodė, kad sunkvežimis 
išvažiuoja iš Lietuvos, bet iš tikrųjų 300,000 litų vertės 
įvairių daiktų namams krovinys pasiliko Lietuvoje. Antruoju 
atveju Kalėdų vakarą keletas sunkvežimių iš Turkijos įvaži
avo į Lietuvą be jokio patikrinimo.

Parengė Darius Furmonavičius

Lankėsi prof. F. Palubinskas
Profesoriaus Vytauto Landsbergio pavaduotojas Manage
ment© Profesorius Feliksas Palubinskas atvyko į Angliją 
dalyvauti Konservatorių partijos organizuojamoje rinkimų 
pravedimo apmokymo konferencijoje. Angliška patirtis 
labai pravertė Tėvynės Sąjungai laimėti rinkimus į Lietuvos 
Seimą. Šį kartą, norėdami sustiprinti savo pagrindinį koali
cijos partnerį, Tėvynės Sąjunga atsiuntė šį aktyvų krikdemą. 
Profesorius Feliksas Palubinskas yra Amerikos lietuvis per
sikėlęs su žmona gyventi Lietuvon, aktyviai veikti politikoje, 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijoje, Vytauto Didžioje 
Universitete Kaune. Lietuvių namuose pietavo kartu su 
DBLS ir LNB pirmininkais bei kitais bendruomenės nariais.
Pasidžiaugta 
jaukiai įrengtais 
namais, kurie 
yra labai 
naudingi atvyk
stantiems sveči
ams priimti ir 
lietuvybei 
išlaikyti Angli
joje. Pasidalinta 
mintimis apie 
artėjančius 
Prezidento 
rinkimus ir 
tarptautinę Li
etuvos padėtį.

ELR

Prof. 
VPalubinskas
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1991-ji. Naktis, kuri palietė pasaulio^sąžinę
Prof. Vytautas Landsbergis - ištrauka iį^ autobiografijos ‘Lūžis 
prie Baltijos’.
Į tą sausio naktį ėjome vis gilėjančiose gruodžio sutemose.

Aukštieji sovietų pareigūnai jau buvo nutraukę su Lietuva 
bet kokias, net fasadines, derybas. Paskutiniuose 1990-ųjų 
rudens susitikimuose jie ultimatyviai reikalavo, kad Lietuva 
dar ir 1991-iesiems metams liktų Sovietų Sąjungos biudžeto ir 
jos valstybinio centrinio planavimo, tai yra produkcijos 
paėmimo bei tiekimų, sistemoje, ir finansus tvarkytų ne 
savarankiškai, bet SSRS Valstybinio banko kontroliuojama.

Tuos reikalavimus atmetėme, nes ėjome pirmyn į visa
pusišką gyvenimo nepriklausomybę, todėl siūlėme viską 
spręsti tik tarpvalstybinės prekybos sutarimais. Atmetėme, 
nepaisydami jų atviro pykčio, paniekos ir grasinimų visiškai 
sutriuškinti mus ekonomiškai jau tą pačią artėjančią 1990- 
1991 metų žiemą.

Didžiosios Britanijos premjerė M. Thatcher stebėjosi tokiais 
grasinimais, kai papasakojau jai lapkričio 13-ąją Londone: 
kodėl turėtų jus triuškinti, juk jiems gaminate?

Aišku, sovietų požiūris buvo ne ekonominis, bet politinis - 
neleisti, kad valdoma kolonija taptų savarankišku partneriu.

Sovietų vadovai galėjo padaryti išvadą ir iš nepavykusios M. 
Gorbačiovo ekonominės blokados bei gėdingo kariškių teroro 
1990-ųjų pavasarį: Lietuvai palaužti, ko jie niekaip nenorėjo 
atsisakyti, prireiks ir žiauresnių priemonių. Jos jau buvo plan
uojamos, tik labai slapta; nors dar neturėjom konkrečių žinių 
arba nurodymų, bet jautėm, kad artėja negailestingas smūgis.

M. Gorbačiovą savo ruožtu paskatino arba suklaidino 
Prancūzijos vadovai, 1990 m. lapkričio 19 d. jo reikalavimu 
išprašę Lietuvos, Latvijos ir Estijos užsienio reikalų ministrus 
iš beprasidedančios Paryžiuje Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo konferencijos, kur jie jau buvo gavę kuklią 
stebėtojo vietą. Sovietų lyderis galėjo pamanyti, kad Vakarai 
nepasipriešins ir dar šiurkštesniems imperijos mostams. Jam 
Paryžiuje pataikavęs Suomijos prezidentas juolab stengėsi 
aiškinti, kad dėl įtampos kalti patys tie nekantrieji, 
‘nerimaujantys’ baltijiečiai. Kremliaus planuose jie turėjo likti 
kalti dėl patirto smurto.

Aktyvėjo ardomosios organizacijos, atviri sovietų kariniai 
pasirengimai, skelbiami planai smurtu gaudyti po visą Lietuvą 
mūsų jaunuolius - rekrūtus į Sovietų armiją. Tai buvo, net ir 
negaudant žmonių, psichologinio karo ir teroro taktika - o 
kaip jūs, bejėgiai, juos apginsite? Žinoma, ir įvairiaspalvės 
konformistinės opozicijos paskatinimas, kurstymas reikalauti, 
taip sakant, ‘iš vidaus’, kad nepriklausomybininkai nusileistų, 
kapituliuotų.

Sovietų pareiškimuose ir oficialioje propagandoje Lietuva ir 
kitos Baltijos šalys vis aktualiau buvo skelbiamos Sovietų 
Sąjungos ‘neramia’ arba ‘karšta’ teritorija, kurioje reikia kažką 
apginti, be to, nuginkluoti mūsų suverenios valstybės 
‘neteisėtą’ policiją ir krašto apsaugą, iš Maskvos kovoti su 
vietiniais nusikaltėliais. Šiam tariamam tikslui buvo leista sovi
etų kariuomenei patruliuoti Lietuvos miestų gatvėse, - nors tai 
buvo nusižengimas net Sovietų konstitucijai, kurią ketino 
‘ginti’. Beje, dar ir su kareivių ‘teise’ laužtis į butus.

Tarp mūsų atsakomųjų politinių priemonių svarbus buvo 
trijų Baltijos valstybių parlamentų bendras posėdis Vilniuje 
gruodžio 1-ąją. Pareiškėme, kas šios šalys nesirašys SSRS 
sutarties, pareikalavome sovietų kariuomenės išvedimo, kartu 
garantuodami kariškių šeimų teises ir saugumą.

Gruodžio 10 d. Vašingtone prašiau JAV prezidento G. 
Bush, kad suteiktų Lietuvai politinės paramos ir apsaugos - 
tam būtų pakakę bent vieno aiškesnio pareiškimo apie Lietu
vos jau realizuojamą konstitucinę nepriklausomybę, į kurią 
niekam neleistina kėsintis. Lietuva turi savo pačios Konstitu

ciją, - tokio JAV oficialaus pasakymo, man atrodė, būtų 
pakakę užgesinti M. Gorbačiovo grūmojimus įvesti Lietuvoje 
SSRS ‘konstitucinę’ tvarką, Kad sovietai ir pats M. Gorbačio
vas negali taip rizikuoti sugadinti santykius su Vakarais.

Dabar žinome, kad egzistavo, matyt nerašytas susitarimas 
tarp abiejų sostinių: nepralieti kraujo (Maskva), bet ir ne
pareikšti apie Lietuvos Vyriausybės pripažinimą, neskirti savo 
diplomatinio atstovo Lietuvai (Vašingtonas). Gorbačiovas tą 
žodį sulaužė, o Bush vis dar laikėsi - ligi pat 1991-ųjų rugsėjo.

Beje, 1990 m. gruodžio 11 d. Gorbačiovas gavo Maskvoje 
nelauktą dovaną - tarptautinės organizacijos Tradicija-Šeima- 
Nuosavybė surinktus 26 valstybėse 5218020 parašų už Lietu
vos nepriklausomybę! Vėliau ši milžiniško masto peticija buvo 
įrašyta į garsiąją Guiness rekordų knygą, bet aną gruodžio 
mėnesį jos politinė reikšmė priklausė nuo to, ar SSRS 
vadovybė sugeba skirti dėmesio paprastų žmonių nuomonei. 
Dėl savo įsišaknijusios paniekos ‘liaudžiai’, žinoma, nesuge
bėjo.

Sausio pirmosiomis dienomis buvau Osle, kalbėjau konfer
encijoje apie ydingą Europos konsensusą su komunistine sovi
etų struktūra, apie Europos susipainiojimą pragmatizme ir 
stoka nepriklausomybės pripažinti Baltijos šalių nepriklau
somybę. Europa norinti priimti SSR Sąjungą - monstrą, ligonį 
ir valstybinį teroristą... Tą pačią naktį sužinojau, kad Vilniuje 
žiauriai nužudytas vieno iš Sąjūdžio veikėjų, mūsų tuometinio 
vicepremjero R. Ozolo sūnus.

Įvykiai plėtojosi žaibiškai. Komunistinis prosovietinis 
pogrindis telkė mušeikų ir provakatorių būrius, laukdamas 
kainų pakėlimo, o būsimo perversmo štabas Maskvoje laukė 
patogaus momento įsikišti į ‘vietinį’ konfliktą. Jau buvo pa
siskelbusi tariamojo ‘trečiojo kelio’ opozicija - KGB pamaitin
tas ‘Ateities forumas’, primygtinai siūlęs grįžti į praeitį, pirmi
ausia į SSRS valdžios struktūras Maskvoje. Lyg ir ‘atsiskyrusi’ 
Lietuvos kompartija pakeitė savo pavadinimą, bet reikalavo 
šiukštu negrąžinti žmonėms jų žemės nuosavybės, kurią SSRS 
buvo neteisėtai atėmusi. Kai kas iš tos kompartijos vadų jau 
grūmojo ‘neįstatyminiu būdu’ imti televiziją.

Lietuvos parlamentas uždraudė Vyriausybei staiga pakelti 
maisto produktų kainas, bet vis dėlto tai buvo padaryta, be to, 
visai neracionaliomis proporcijomis, nepaaiškinus gyvento
jams, o parlamentui būnant vienos savaitės Naujųjų metų 
atostogose. Tie sutapimai buvo pernelyg grėsmingi, kad 
atrodytų tik atsitiktiniai.

Sausio 6-osios vėlų vakarą, sekmadienį, ir jau po vidur
nakčio, savo darbo kabinete ilgai laukiau, nes buvo taip susi
tarta, ateinant premjerės. Tikėjausi perkalbėti, kad ji savo 
telegrama atšauktų paskelbtą kitai dienai kainų pakėlimą. 
Neatėjo.

Sausio 7-ąją sukviečiau Aukščiausios Tarybos Prezidiumą, 
paskelbėm protestą prieš SSRS užsimotą agresiją ir masinį 
žmonių grobimą. Dar prieš tai, iš pat ryto, pasiunčiau tele
gramą M. Gorbačiovui, siūlydamas bent kada susitikti derybų 
ir kitais klausimais, net pasveikinau jį stačiatikių Kalėdų 
proga. Dieną, gal po pietų, su juo susiskambbino premjerė K 
Prunskienė ir susitarė, kad skris į Maskvą. Oficialiai įgaliojom 
ją kalbėtis Lietuvos derybų delegacijos vardu. Norėjome šiek 
tiek drausminti, o be to - laimėti nors formalų derybų tęsinį. 
Vakare kreipiausi per Lietuvos televiziją, ramindamas žmones 
dėl naujų kainų, kurios būsiančios rytoj apsvarstytos Aukščiau
sioje Taryboje; raginau išvengti, kad didžiulis išorinis pavojus 
ir grasinimas nesutaptų su mūsų pačių visuomenės sumaištimi.

Kitą rytą, sausio 8-ąją, prie Lietuvos parlamento vis dėlto 
susirinko, tai yra buvo atvesta, rusiškai šūkaujančių ir besiplūs- 
tančių Vilniaus gyventojų, juos kurstančių emisarų ir persiren
gusių sovietų kariškių minia. Provokatoriai stengėsi, kad minia 
veržtųsi į rūmus - arba nusiaubtų juos, arba priverstų rūmų 
apsaugą pavartoti ginklą. Žinoma, apie tai nebuvo nė kalbos,
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gynėmės be ginklų. Bet pavojus nekėlė abejonių.
Prieš pat parlamento posėdį kreipiausi per televiziją į Vilni

aus žmones, remiančius nepriklausomybę, kad ateitų prie 
rūmų ir apgintų savo valdžią, nes kitaip turės svetimą. Greitu 
ryžtingu sprendimu, nepaisydama keisto ir įnirtingo kairiųjų 
deputatų priešinimosi, Aukščiausios Tarybos dauguma 
panaikino Vyriausybės nutarimą dėl kainų. Posėdyje dalyvavo 
ir Vyriausybė, tik be premjerės, išskridusios į Maskvą pas M. 
Gorbačiovą. Vyriausybei vadovavęs vicepremjeras A. 
Brazauskas kurstė ministrus protestuoti, išeiti iš salės, bet aš 
jiems priminiau priesaiką, duotą Lietuvos Respublikai, ir tas 
mėginimas demonstratyviai supriešinti Vyriausybę su parla
mentu nepavyko, ministrai liko savo vietose.

Paskelbėme, kad kainos grįžta kokios buvę, o į aikštę jau 
rinkosi kiti žmonės su Lietuvos trispalvėmis vėliavomis; jie 
ramiai ištūmė anuos rimstančius triukšmautojus, ir įtampa 
laikinai atslūgo. Apie smurto ir agresijos pavojų, jeigu sovietai 
ryšis pradėti gaudyti visoje Lietuvoje 9400 jaunuolių, at
sisakančių tarnauti svetimoje kariuomenėje, skubiai rašiau 
laiškus demokratinių valstybių vadovams ir Europos Parla
mento prezidentui, iš anksto perspėdamas dėl M. Gorbačiovo 
atsakomybės už kiekvieną galimą auką. Vėliau aiškėjo, kad 
grasymai rekrūtams tebuvo veikiausiai dūmų uždanga, dėmesį 
nukreipiąs manevras.

Tačiau čia pat klostėsi viens po kito konkretūs politiniai 
įvykiai, smūgiai, sprendimai. Grįžo iš Maskvos premjerė K. 
Prunskienė, kaip atrodė, visai tuščiomis rankomis, ir tą patį 
vakarą atsistatydino. Pagal mūsų tuometinę laikinąją konstitu
ciją - kartu su Vyriausybe. Mėgino tą daryti demonstratyviai, 
o aiškino priešiškai, su parlamentą kaltinančiu aplombu. Sovi
etinė agentūra kurstė darbininkus streikuoti, sustabdė Vilni
uje geležinkelį ir oro uostą. Sąjūdis organizavo maisto pagalbą 
keleiviams ir civilių gyventojų budėjimą prie Aukščiausios 
Tarybos. Sovietų šarvuočiams pasirodant prie televizijos ir 
radijo pastatų, žmonės rinkdavosi ten. Sausio 9-ąją, man kon
sultuojantis su parlamento frakcijomis dėl naujo premjero 
kandidatūros, prie Aukščiausios Tarybos vyko dvi didžiulės 
demonstracijos: nepriklausomybės priešininkų, daugiausia 
suklaidintų, nesusivokiančių rusų, ir nepriklausomybės 
šalininkų, pasiryžusių ją apginti nors ir savo kūnais. O sausio 
10-ąją gavome M. Gorbačiovo kreipimąsi į Lietuvos parla
mentą - š tikrųjų ultimatumą, nes buvo ‘siūloma’ vėl pripažinti 
SSRS konstitucijos galiojimą Lietuvoje, kartu grūmojant, kad 
dėl ‘buržuazinės santvarkos atkūrimo, čia bus įvestas jo, Gor
bačiovo, ‘prezidentinis valdymas’. To iš tikrųjų seniai troško ir 
prašė komunistai, tam buvo rengiama brutali karinė akcija.

Kada? Atrodė labai panašu, jog Kremlius derins šiuos 
veiksmus su artėjančia Persų įlankos karo pradžia. Tuo tarpu 
kariniai smūgiai buvo sistemingai eskaliuojami - kitą dieną po 
ultimatumo, kurį atmetėme, pradėta užiminėti valstybinių 
įstaigų pastatus, pirmiausia užgrobiant Spaudos rūmus. Sovi
etų kariškiai elgėsi žiauriai, gausėjo sužeistų civilių. SSRS 
penktoji kolona Lietuvoje paskelbė sudaranti ‘Nacionalinio 
gelbėjimo komitetą’, kuris imsiąs ‘visą valdžią į savo rankas’. 
Tada nežinojome, kad iš tolimo Mozambiko jau gabenamas 
KGB lėktuvu į Maskvą buvęs sovietinės LTSR premjeras V. 
Sakalauskas, kuris ten turėjo sudaryti marionetinę ‘Lietuvos 
vyriausybę’. Nežinojome to konkrečiai, bet suvokiau, kaip yra 
politiškai pavojinga ginkluoto smurto akivaizdoje turėti tokį 
vykdomosios valdžios vakuumą - atsistatydinusią Vyriausybę 
su neaiškiai besielgiančiais buvusiais vadovais, - kai taip 
lengva skelbti visiems užsieniams, jog Lietuvoje valdžios krizė, 
gal tikrai esą pagrindo rastis kokiam ‘gelbėjimo komitetui’?.. 
Teko kietai dirbti, jau prieš tai kelias dienas neišeinant iš 
parlamento rūmų, ir sausio 10-osios vakare patvirtinome 
naują premjerą A. Šimėną. Atidarėme rūmų fasado langus
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trečiame aukšte, ir pristačiau didžiulei, gatvę užpildžiusiai 
Lietuvos patriotų miniai naująjį Ministrą Pirmininku, beturčių 
valstiečių sūnų ir žmonių išrinktą deputatą, sveikinimo šūksni
uose regintį savo žvaigždėtą valandą.

Kitą dieną iš naujo paskyrėme Vyriausybę, iš esmės tą pačią, 
be vicepremjerų ir su kai kuriais laikinais ministrais.

Lietuva vėl turi Vyriausybę! Deja, niekas nenujautė, kad jai 
nelikę nė dviejų parų.

Puolimas buvo numatytas berods tą pačią naktį, bet atidėtas. 
Kažkas nesiderino tarp Maskvos štabo ir aukščiausios SSRS 
vadovybės ir Vilniaus sąmokslininkų - Kremliui bei savo 
prarastoms privilegijoms ištikimų komunistų su višaKGB ir 
GRU (karinės žvalgybos) raizgalyne. Galbūt ko nors tikėtasi, 
nugabenus į Maskvą premjerą A. Šimėną neva ‘deryboms’ (tai 
buvo rengiama man nežinant, nesuspėta įvykdyti). Sausio 
12-ąją Lietuvos Aukščiausioji Taryba padarė du svarbius 
sprendimus: įvertino SSRS veiksmus prieš Lietuvą kaip atvirą 
karinę agresiją ir numatė sudaryti Laikinąją gynybos 
vadovybę. Buvo ruošiami taip pat dokumentai, įgaliojantys 
užsienio reikalų ministrą A. Saudargą (išvakarėse jis išvažiavo 
į Lenkiją) sudaryti teisėtą Lietuvos Vyriausybę emigracijoje, 
jeigu ‘smurtas ar kitokia prievarta’ neleis ‘1990 metais teisėtai 
išrinktai Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai vykdyti 
savo įgaliojimus’. Čia kiekvienas žodis buvo svarbus, nu
matant ir kitokios prievartos, tai yra galimo psichinio smurto, 
šantažo atvejį (pripažinkite, ko reikalaujame, nes kitaip bus 
aukų!), ir, kokios nors marionetinės struktūros, kad ir pavad
intos Aukščiausiąja Taryba, sudarymą. Naujoji mūsų Vyri
ausybė Vilniuje tokiu atveju taip pat buvo paskelbta netek
sianti įgaliojimų, kad nebūtų verčiama kolaboruoti ir įteisinti 
perversmo. Ne visi ministrai tąkart suprato šio sausio 13-osios 
nakties sprendimo prasmę, kai kurie net pasijuto įžeisti, bet 
nebuvo kada diskutuoti. Pernelyg gerai prisiminėme 1940-ųjų 
įvykius.

Maskvoje vyko posėdžiai - slapti ir vieši. SSRS Aukščiau
sioje Taryboje sausio 12-ąją buvo nutarta pasiųsti į Vilnių 
įgaliotą deputatų grupę, lyg ir tyrimo arba tarpininkavimo 
komisiją. Kalbėjausi telefonu su jos vadovu, Baltarusijos 
Aukščiausios Tarybos pirmininku N. Dementejumi. Labai 
prašiau, kad grupė atsirastų Vilniuje tą patį vakarą, o jis 
aiškino, kad sustosią pernakvoti Minske ir atvažiuosią maši
nomis kitą rytą. Man buvo labai neramu, vis galvojau apie 
1989 m. balandžio 9-osios žudynes Tbilisyje, kai išvakarėse 
turėjęs iš Maskvos ten vykti E. Ševerdnadzė nutarė palaukti 
ryto, o naktį ir buvo surengtos žudynės. Įkalbinėjau N. De- 
mantejų, skambinau pakartotinai, bet neperkalbinau, komisija 
sustojo nakvoti Minske.

O Vilniuje po vidurnakčio prasidėjo įvykiai, galų gale 
sukrėtę pasaulio sąžinę.

Per miestą riaumodami važiavo tankai ir šarvuočiai su spe
cialaus KGB šturmuotojų ir žudikų dalinio kareiviais. Jie 
važiavo prie dviejų objektų: radijo ir televizijos pasthtų kom
plekso su redakcijomis ir studijomis ir prie kitur pastatyto TV 
bokšto. Buvo įsakyta užimti visus tuos pastatus, tačiau juos 
gynė žmonės. Vieni, ten budėję bei rinkęsi jau keletą dienų ir 
naktų, ir kiti, kurie dabar bėgo skubėjo tenlink, pralenkdami 
tankus. Rankomis susiėmusių grandinės, dainuojantys ir 
šaukiantys ‘Lietuva bus laisva!’ arba ‘Fašistai, ką darote?’. O 
virš jų galvų šaudė kurtinančios patrankos, skriejo švytinčios 
automatų serijos; matyt, pagal sovietų planą žmonės turėjo 
išsibėgioti. Jie nesitraukė, todėl prasidėjo šūviai į kojas, tuoj ir 
į kūną, kapojimai ir daužymai automatų buožėmis bei geležies 
strypais; jauna mergina IjDreta Asanavičiūtė žuvo po tanko 
vikšrais.
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Aš buvau Aukščiausioje Taryboje, pakviečiau susirinkti, 
ir į ją sugrįžo nemaža deputatų. Savanoriai gynėjai, čia pat 
davę priesaiką ir atlikinėję išpažintis, negausūs krašto ap
saugos ir parlamento apsaugos pareigūnai ruošėsi ginti 
rūmus - kiek būtų pajėgę beveik be ginklų, tik su pistole
tais, medžiokliniais šautuvais, lazdomis ir benzino 
buteliais.

Mėginau prisiskambinti M. Gorbačiovui, jo padėjėjo ar 
sekretoriaus įsakmiai prašiau perduoti SSRS prezidentui, 
kad Vilniuje žudomi žmonės, žudo sovietų kariuomenė, 
‘už kurios veiksmus atsakingas Prezidentas. Jeigu jis gali 
tai sustabdyti, tegul sustabdo tuoj pat’. Tą patį prašiau jam 
perduoti, skambindamas kitais telefonais į Maskvą B. Jel
cinui, J. Afanasjevui. Vakaruose pavyko pasiekti telefonu 
Lietuvos atstovą Osle poną Leon Bodd, kuris mano 
prašymu tuoj susisiekė su sasvo šalies ir Islandijos užsienio 
reikalų ministrais; jie reagavo ryžtingais politiniais veiks
mais. B. Jelcinas juolab ryžtingai apsisprendė Maskvoje: 
pareikalavęs iš M. Gorbačiovo ‘sustabdyti tą bjaurastį’ - 
‘prekratit eto bezobrazije’ (apie tai man sakė viename 
vėlesnių derybinių susitikimų), nepaisydamas draugų per
spėjimų ir tikro pavojaus, tą pačią dieną, sausio 16-ąją, jis 
atskrido į Taliną. Iš kur buvo paskelbtas keturių valstybių 
- Estijos Latvijos, Lietuvos ir Rusijos, - pripažįstančių 
viena kitos valstybinį suverenitetą ir nustatančių tar
pusavio santykius pagal tarptautinės teisės principus, 
protesto pareiškimas bei kreipimasis į Jungtinių Tautų 
Organizacijos Generalinį sekretorių.

Tačiau ligi tol dar turėjo praslinkti virtinė pačių sunki
ausių, baisių tos sausio 13-osios nakties ir skausmingai 
brėkštančio ryto valandų.

Užmuštieji, sužeistieji. Perpildytos ligoninės. Užimtą Vil
niaus televiziją pakeitė Kaunas. Dingo naujasis premjeras. 
Laukėme, ar bus puolamas parlamentas. Paprašiau, kad 
moterys apleistų rūmus. Nepaklausė. Kreipiausi į daugybę 
susirinkusių aplink parlamento rūmus, kad pasitrauktų, 
kad nebūtų daugiau aukų. Žinojo, kas jų laukia ir nesi
traukė. Paskui man pasakojo, kad buvo net supykę už 
tokius raginimus. Parašiau ir įrašiau video bei radijui spe
cialų tekstą tam atvejui, jeigu mus sunaikins, kad kiti 
galėtų transliuoti ir klausytis Lietuvoje. Ten buvo ir in
strukcija žmonėms, kaip elgtis esant naujai okupacijai. 
Laimei to nereikėjo, puolimas tąsyk baigėsi ir tokiu mastu 
nebepasikartojo. Kažkas man perdavė vėliau neva vieno 
KGB karininko ciniškus žodžius, kodėl nepuolę parla
mento - aplink mat buvę ‘per daug mėsos!’

Nepaprastą darbą atliko žurnalistai, tarp jų daug užsie
niečių, kurie nepaisydami pavojaus gyvybei filmavo, fo
tografavo, aprašė ir skleidė tiesą Vakarų pasauliui, taip 
nenoriai bundančiam iš gorbimanijos.

Tiesą sakant, Vakarų šalių ambasadoriai, tą sausio 13- 
osios sekmadienį sukviesti Maskvoje pasiklausyti 
pasakėlių, kaip ‘apgailestauja’ nieko nežinojęs SSRS 
vadovas, mestelėjo jau visai blaiviai: jei tai iš tiesų taip, 
lauksime nubaudžiant kaltuosius. Žinoma, didieji kaltieji 
ligi šiol nenubausti, o M. Gorbačiovas teismo procese dėl 
sausio žudynių net neapklaustas.

Buvusios, pasidalinusios LKP vienas vadovas vis dėlto 
teisiamas, tačiau jis paprasčiausiai atsisakė padėti teisingu
mui.

Sausio 13-oji... Paryčiais atleidome iš pareigų nežinia 
kur dingusį premjerą A. Šimėną ir paskyrėmė naują 
premjerą G. Vagnorių ir vicepremjerą Z. Vaišvilą. 
Netrukus kartu su G. Vagnoriumi pasirašėme Parla
mento ir Vyriausybės padėką Lietuvos žurnalistams.

Sausio 14-ąją kalbėdamas per Lietuvos radiją, iš 
apytikrių žinių pasakojau saviesiems apie pasipiktin
imo bangą, kilusią Vakarų valstybėse ir jų organizaci
jose. Vyliausi, kad ‘jeigu parems nors viena didžiųjų 
valstybių: Jungtinės Amerikos Valstijos, Didžioji Bri
tanija ar Prancūzija, tai šis klausimas bus svarstomas 
Saugumo Taryboje’, ir baigiau žodžiais, prie kurių 
nelabai turėčiau ką pridėti:

‘Labai gaila, kad tokią kainą tenka sumokėti, kad 
būtų peržengta dar viena riba, pakylama į aukštesnį, 
tarpvalstybinį problemos suvokimą ir jos sprendimo 
etapą. Labai gaila, kad taip yra, bet toks mūsų dienų 
pasaulis.

Noriu tarti žodį žuvusiųjų artimiesiems. Žinokite, jų 
auka buvo ne veltui. Pasaulis mūsų akivaizdoje pradėjo 
keistis. Tai padaryti nepaprastai sunku. Bet tai jau 
vyksta’.

Taip Lietuva grįžo į Europos žemėlapius ir Vakarų 
šalių visuomeninę sąmonę. Dažnas klausinėjo nebe to, 
kur yra Lietuva, o iš kur tokie žmonės, kurie dainuo
dami miršta už laisvę ir beginkliai laimi prieš bran
duolinę imperiją. Iš kur jie?

Tie žmonės buvo iš Lietuvos, geriausioji Lietuva, jos 
istorinė priešinimosi sąjūdžių patirtis ir nepalaužta 
ištvermė.
Sausio 13-osios naktis: beginkliai televizijos bokšto gynėjai prieš 
Sovietų tankus...
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Ekonomikos plėtra
LR Europos reikalų ministerijos įkurta Ekonomikos plėtros 
agentūra tarpininkauja valdžiai ir komercinėms ben
drovėms, skatindama užsienio investicijas ir Lietuvos 
gaminių eksportą.

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje sparčiai auga. 
Per pirmąjį 1997 m. pusmetį naujų investicijų suma buvo 
arti $200 milijonų, beveik tiek pat kiek per visus 1996 
metus. Atrodo, kad Lietuva bus pirmoji Baltijos šalis, 
pasiekusi $1 milijardo investicijų lygį 1997 metais. Tikimasi, 
kad tolimesniam investicijų augimui padės rugpjūčio mėn. 
įvestos Lietuvos laisvos ekonominės zonos.

1997 m. rugpjūčio 28 d. buvo atidarytas naujai modern
izuotas Zoknių oro uostas prie Šiaulių. Tam buvo išleista 
$30 mil. Projektui vadovavo Olandijos Philips kompanija, 
prisidėjusi ir prie Šiaulių Laisvosios ekonominės zonos 
išvystymo. Philips planuoja ten gaminti radijo aparatus ir 
televizorių dalis visai buvusios Tarybų Sąjungos teritorijai. 
Taip pat bendradarbiaujama su Boeing ir TNT firmomis 
steigiant rajoninį lėktuvų priežiūros centrą ir prekių trans
porto centralę.

Kitos dvi Lietuvos Laisvosios ekonominės zonos yra 
Kaune ir Klaipėdoje.

Didžioji Amerikos kompiuterių firma IBM Lietuvoje ati
daro vietinę įmonę Sigmantą, kurioje bus montuojami jos 
Power PC aparatai ir kiti kompiuteriai. Sigmanta bus pa
grindinis IBM kompiuterių tiekėjas Baltijos kraštams, NVS 
ir kitoms rytų Europos šalims.

Suomijos chemikalų milžinas Kemira padarė sutartį su 
Kėdainių trąšų firma Lifosa gaminti trąšas eksportui į Euro
pos Sąjungą. Kemiros $5 mil. investicija užtikrins 130 naujų 
darbo vietų.

Pradedant infrastruktūrų privatizaciją Lietuvoje Klaipė-

Lithuanian Airlines

LONDON HEATHROW - VILNIUS 
1997 Winter Schedule 

Effective from 31st October

5 FLIGHTS WEEKLY

Daily except Thursday and Sunday

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

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

AIRCRAFT BOEING 737 
with business and economy seating 

Attractive prices for senior travellers

LITHUANIAN AIRLINES 
Phone 0181759 7323 
Fax 0181 745 7346

/998 m. sausio 8 d. Europos Lietu vis Nr. I 7

dos Baltic laivų statykla buvo parduota danų firmai Odense 
Stallskvibaertt už $15 mil. Kitos įmonės, kuriomis domisi 
užsienio firmos, yra Lietuvos Avialinijos, Lietuvos Teleko- 
mas, Žemės ūkio bankas, Mažeikių Naftos kombinatas, 
Būtingės Naftos terminalas, Lietuvos Energija ir kt. 
Telekomo privatizacijai konsultuoja Šveicarijos Union 
Bank, o Mažeikių Naftai - prancūzų Paribas Bank.

ELR

Britų DTI pranešimai
Baliijo kraštų biznio seminaras Shejfielde
Business Link Sheffield vasario 12 d. Sheffielde rengia 
Baltijos kraštų biznio seminarą. Ryšininkas: Ken Moss, 
Business link Sheffield, Don Valley House, Saville Street, 
Sheffield S4 7UQ. Tel. 0114 281 3826.

Baltijos kraštų biznio seminaras Plymouth
Seminaras įvyks Plymouth kovo 26 d. Ryšininkas: James 
Martin, Business Link Central Devon, 39 Marsh Green 
Road, Exeter, Devon EX2 8PD. Tel 01392 490700.

Agrobait mugė Vilniuje
Gegužės 5-8 d.d. Vilniuje vyks Agrobalt mugė. Britų 
ryšininkas: Peter Moist, Birmingham Chamber of Com
merce and Industry, 75 Harborne Road, Birmingham B15 
3DH. Tel. 0121 454 6171. Fax 0121 455 8670.

DTI remiamos misijos
Birmingham Chamber of Commerce and Industry rugsėjo 
26 - spalio 3 d.d. rengia išvykos misijas į Vilnių ir Rygą. 
Ryšininkas Stephane Vegnaud. Tel. 0121 450 4205.

ELR

Turtingas biznierius nupirko 
gražią vietovę. Brangiai 
mokėjo, nes jam patiko vidury 
stovintis senas ąžuolas.

Pasišaukęs sodininką pak
lausė jo nuomonės apie to 
medžio senumą.
Po poros dienų žinovas davė 

aiškų atsakymą - 321 metų.
- Kaip tu galėjai taip smulkiai 

sužinoti? - nustebo ponas.
- Nupjoviau ir suskaičiau 

žiedus.
* * *

Žmogus nuėjo pas daktarą, bet 
sekretorė pasakė, jog tik po 
dviejų savaičių gali priimti.

- Laukti dvi savaites! Per tą 
laiką galiu ir numirti, - skundži
asi vyras.

- Nenusiminkit. Jeigu jūsų 
žmona apie tai praneš, mes 
atšauksim pasimatymą.

***
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Pasaulio Lietuvių bendruomenėje
Ruošiami PLB valdybos darbų projektai
1997 m. gruodžio 7 d. Detroit, JAV, įvyko JAV ir 
Kanadoje gyvenančių PLB valdybos narių posėdis. 
Apsvarstyti švietimo darbai, kultūrinės veiklos planai, II 
Pasaulio lietuvių dainų šventė bei sporto žaidynės ir 
tautinė olimpiada.

Patvirtintas PLB valdybos narys
PLB valdybos narys Tomas Bartusevičius (Vokietija) 
patvirtintas PLB atstovu Vasario 16 gimnazijos kuratori- 
joje-

JAV Lietuvių bendruomenėje
1997 m. rugsėjo 27-28 d.d. Filadelfijoje vyko JAV LB XV 
Tarybos pirmoji sesija. Joje dalyvavo 61 Tarybos narys 
(Tarybą sudaro 68 nariai).

Pirmąjį posėdį pravedė buvusios Tarybos prezidiumas: 
dr. Z. Brinkis, A. Nelsienė, V. Gedgaudienė, A. Polikaitis, 
V. Vidugiris. Sesijoje dalyvavo garbės svečiai: vyskupas 
lietuviams katalikams išeivijoje P. Baltakis, OFM, nepa
prastasis ir įgaliotasis ambasadorius O. Jusys (nuolatinė 
misija JT), Naujasis Lietuvos ambasadorius JAV S. 
Sakalauskas, PLB pirm. V. Kamantas, JAV LB krašto 
valdybos pirm. R. Nerušienė, Kanados LB krašto valdybos 
pirm. A. Vaičiūnas.

Po sesijos atidarymo ceremonijų sekė susipažinimas su 
Tarybos nariais, Nominacijų komisijos sudarymas (Č. 
Mickūnas, L Vaitienė ir A. Augūnas) ir darbotvarkės 
priėmimas. Prezidiumo pirm. dr. Z. Brinkis apžvelgė nu
veiktus darbus. Po to vyko naujo prezidiumo rinkimai. 
Išrinkti: D. Skučas (pirm.), J. Karosas, L. Karosienė, A. 
Sakalaitė, D. Puškorienė.

Sesijos metu perskaityti Krašto valdybos, Kontrolės 
komisijos, Garbės teismo ir Pasaulio Lietuvių ben
druomenės pirmininko pranešimai.

JAV LB Krašto valdybos pirmininke perrinkta Regina 
Narušienė.

KLB Tarybos metinis suvažiavimas
1997 m. lapkričio 29 d. Toronte įvyko Kanados Lietuvių 
bendruomenės tarybos metinis suvažiavimas. Laukiama 
smulkesnių žinių.

Rusijos Lietuvių bendruomenėje
IX PLB seimo metu liepos 5 d. Vilniuje įvyko Rusijos 
Lietuvių bendruomenės ataskaitinis-rinkiminis susirinki
mas. Jame dalyvavo LKBM pirm. K. Momziakova, Sibiro 
Lietuvių sąjungos pirm. B. Virbickas, Murmansko Lietu
vių bendrijos pirm. A. Masiukas bei kiti Maskvos ir Sibiro 
lietuvių atstovai. Bendruomenės pirmininkei N. Mar
tyniuk padėkota už nuveiktus darbus. Naująja Rusijos 
Lietuvių bendruomenės pirmininke išrinkta lietuviškos 
mokyklos ‘Šaltinėlis’ direktorė Solvega Valatkaitė.

‘Šaltinėlis’, kuris įsirengęs šalia Lefortov parko, savo 
mokslo metus pradėjo rugsėjo 1 d. Šįmet mokinių skaičius 
jau viršija 120, o mokytojų - daugiau kaip 30. Čia veikia 8 
klasės. Naujų mokslo metų pradžios proga susirinkusius 
sveikino LR laikinasis reikalų patikėtinis Rusijos Fed
eracijoje G. Ronkaitis. Ta proga mokyklai jis įteikė kompi

uterį. Tautiečių vardu sveikino LKBM ir PLB valdybų 
narys V. Viliūnas.

1997 m. spalio 23 d. LR prezidentas A. Brazauskas 
lankėsi Maskvoje ir susitiko su lietuvių bendruomenės 
atstovais, lietuviškos mokyklos ‘Šaltinėlis’ mokytojais 
ir moksleiviais.

1997 m. lapkričio 23 d. Lietuvių kultūros bendrija 
Maskvoje surengė Lietuvos kariuomenės dienos pam
inėjimą.

1997 m. gruodžio 12 d. lietuviškoje mokykloje 
‘Šaltinėlis’ (Gospitalnyj pereulok 3, Maskva) įvyko 
mokyklos įkūrimo 5 m. jubiliejaus paminėjimas.
v

Šveicarijos Lietuvių bendruomenėje
1997 m. lapkričio 23 d. Lietuvos televizija pristatė 
naują dokumentinę apybraižą ‘Daktaro Dargužo 
dovanos’. Tai pasakojimas apie Šveicarijos Lietuvių 
bendruomenės pirmininką, Vilniaus universiteto gar
bės daktarą Vaclovą Dargužą. V. Dargužas surinko ir 
Lietuvai padovanojo senus retus pasaulio žemėlapius 
bei istorinių vertybių kolekcijas, rinktas keturis dešimt
mečius. Dešimt metų V. Dargužas buvo renkamas į 
Bern kantono parlamentą ir jis buvo pirmasis po karo, 
kuriam buvo suteiktas burgerio - senojo Šveicarijos 
didikų ir turtų valdytojų - titulas.

Ukrainos Lietuvių bendruomenėje
Lvovo lietuvių draugija ‘Medeina’ oficialiai užreg
istruota 1993 m. rugsėjo 9 d. Šiuo metu draugijai 
priklauso 78 nariai. 1994 m. kovo 1 d. Lvove įkurta 
šeštadieninė mokykla, kurios įkūrėja ir pirmoji moky
toja yra Danutė Čornij, naujai išrinktos PLB valdybos 
narė. Vėliau lietuvių kalbos pamokas pradėjo vesti 
Beatričė Bieliavciv, o istoriją ir etnokultūrą - Danutė 
Čornij. Prie jų prisijungė ir Marina Trocenko, kuri 
moko lietuvių kalbos mažuosius ir pradedančiuosius 
mokytis lietuvių kalbos.

1996 m. gruodžio 1 d. repeticijas pradėjo etnografinis 
choras ‘Vyturėlis’. Jo vadovė yra M. Trocenko.

1997 m. spalio 5 d, surengta Kultūros dienos šventė. 
Ją kas metai rengia ‘Rericho’ vardo draugija.

Vokietijos Lietuvių bendruomenėje
1997 m. spalio 17-19 d.d. Romuvoje vyko Vokietijos 
LB darbuotojų suvažiavimas, kuriame dalyvavo LB 
apylinkių pirmininkai ir jų pavaduotojai, VLB valdybos 
ir tarybos nariai, Lietuvių kultūros instituto darbuoto
jai bei kitų organizacijų pirmininkai. PLJS pirm. Rimas 
Baliulis papasakojo apie PLBJ kongresą, įvykusį 1997 
m. liepos mėn. JAV, pranešė apie naują PLJS valdybą. 
PLB valdybos vardu suvažiavimą pasveikino PLB 
valdybos narys Tomas Bartusevičius. Suvažiavimas 
priėmė kreipimąsi į Vokietijos vyriausybę paremti Li
etuvos stojimą į NATO ir Europos Sąjungą, taip pat 
išreiškė vyriausybei padėką už paramą Vokietijos LB ir 
Vasario 16 gimnazijai prašydami ir toliau jas remti.

1998 m. renginiai: vasario 14 d. - Vasario 16-osios 
minėjimas Būrgerhaus, Hūttenfeld. Rugpjūčio 9-16 
d.d. - Europos Lietuviškųjų studijų savaitė Romuvoje, 
Hūttenfeld.

ELR
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A.a. B. K. Balutį prisimenant
1997 m. gruodžio 30 d. sukako 30 metų nuo buvusio 
Lietuvos Ministro D. Britanijai B. K.Balučio mirties. Jis 
šiame krašte atstovavo Lietuvą beveik 34 metus. Mums, 
šio krašto lietuviams, jis buvo mylima ir visų gerbiama 
asmenybė. Iš savo pusės jis nuolat ir visokiais būdais 
rėmė DBLS ir LNB. Ar tai spaudoje, ar dalyvaudamas 
metiniuose atstovų suvažiavimuose tai pagirdavo, patar
davo ir kartais net pabardavo. Norėčiau pacituoti dalį jo 
sveikinimo, perduotą 1948 m. švenčiant DBLS įkūrimo 
metines. Ten jis palygino Lietuvių sąjungą su pastatu, 
kuriam pernai buvo padėti pamatai, o šiemet jau stato
mos sienos: ‘...Taigi svarbiausias uždavinys krauti plytą 
prie plytos ir sutvirtinti jas geru cementu, kad išeitų 
puikūs rūmai. Kraunant plytas pastatui reikia atrinkti 
sveikąsias ir išmesti sudužusias. Taigi reikia prižiūrėti, 
kad peckeliai - gizeliai negadintų ir neardytų... Ir kai bus 
gera tvarka ir talka, tai tokiomis sąlygomis išeis gražūs ir 
geri rūmai...’ (BLNr. 43[65])

Atrodo, kad pastatėm neblogus rūmus ir, kad mūsų 
gerbiamas ministras B. K Balutis mūsų pastatytais rū
mais neapsivylė. 1963 m. jo surašytame testamente, kuri
ame jis mane paskyrė to testamento vykdytoju, tikėjosi, 
kad DBLS ir toliau dirbs kultūrinį darbą šio krašto 
lietuvių tarpe, ir todėl DBLS jis paliko savo turėtas 117 
LNB akcijų. Tokios nuomonės apie mūsų sukurtas orga
nizacijas ir mūsų bendruomenę jis pasiliko iki savo mir- 
ties.

Deja, turint omenyje šio laikraščio didumą, nėra vietos 
parašyti plačiau apie tą taurų, ryžtingą ir darbais nusipel- 
nusį lietuvį. Per visą savo ilgą gyvenimą jis dirbo kaip 
žurnalistas, visuomenininkas, politikas, valstybininkas ir 
diplomatas.

Girdėjau, kad Lietuvoje yra ruošiama plati B. K. 
Balučio monografija, kuri gal bus atspausdinta šiais 
metais. Manau, kad mes visi, ypatingai senesnės kartos 
lietuviai, kurių dauguma buvo privilegijuoti asmeniškai 
susipažinti su tuo mūsų tautos veteranu, tą knygą įsi
gysime.

Petras Varkala
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Lietuvos Nepriklausomybės
šventė Londone

Tradicinis Vasario 16-osios minėjimas 
Londono ir apylinkės lietuviams 
įvyks sekmadienį, vasario 15 d.

Iškilmingos pamaldos
11.00 vai. šv. Kazimiero bažnyčioje

21 The Oval, Hackney Road, London E2
Pianisto PETRO GENIUŠO rečitalis

14.30 v ai. Bishopsgate Instituto salėje 
230 Bishopsgate, London EC2 4QH

Rengia
Didžiosios Britanijos Lietuvių sąjunga

Visi lietuviai ir svečiai maloniai kviečiami atsilankyti 1

&
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1998 m. sausio 8 d. Europos Lietuvis Nr.l 9
___ _ ....____

Ministras A. Saudargas D. Britanijoje
Praėjusių metų gruodžio 15 d. Britų - Lietuvių draugija 
surengė priėmimą į kurį Parlamentaras Nigel Waterson 
pakvietė 
draugijos 
narius, da- 
lyvaujant 
J.E. Lietu- 
v o s 
užsienio 
reikalų 
ministrui 
Algirdui 
Saudar
gui. 
Vakarą 
pradėjęs 
draugijos 
pirminink 

A. Saudargas ir B. Lacey

as Bob Lacey pakvietė svečius maloniam pabendravimui, 
paminėdamas, kad ir kitąmet prieš Kalėdas lauksime vėl 
atvykstančio Lietuvos užsienio reikalų ministro. Kalbėjęs 
Britų parlamento Baltijos kraštų draugų grupės 
pirmininkas Michael Calvin, MP, pabrėžė, kad Baltijos 
kraštų draugų grupės nariai gerai supranta šių kraštų 
siekį įstoti į Europos Sąjungą ir NATO, ir kad rėmėjų 
Britanijoje nuolat didėja. Lietuvos užsienio reikalų min
istras Algirdas Saudargas pasakė, kad nors ir Liuksem
burgo sprendimas Lietuvos pilnai netenkina, tačiau jis 
suteikia optimizmo. Priėmime dalyvavę DBLS CV 
Pirmininkas Jaras Alkis ir DBLN Bendrovės Direktorių 
Valdybos Pirmininkas Klemensas Tamošiūnas maloniai 
pakvietė ministrą su žmona kito vizito metu apsilankyti 
ir apsistoti Lietuvių Namuose. Draugijos nariai maloniai 
pabendravo su svečiu ir jo žmona iš Lietuvos, Britų 
parlamentarais ir valdininkais, Ambasados tarnautojais. 
Deja, netekome puikios Britų - Lietuvių Draugijos 
sekretorės, Britų - Lietuvių draugijos biuletenio redak
torės Imsrės Sabaliūnaitės, kuri visada būdavo šių puikių 
renginių organizatorė ir jų siela. Neapgalvotas Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijos sprendimas atleisti iš darbo 
šią puikią Amerikos lietuvaitę, tiek daug nusipelnusią 
Britų - Lietuvos santykių plėtojimui, jos tinkamas neįver
tinimas ir nepakėlimas pareigose yra apmaudi Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijos klaida tikrai neprisidedanti 
prie aktyvių Lietuvos reikalų propagavimo Anglijoje. Iš 
Vilniaus atsiųstas asmuo negali taip gerai ir laisvai reikšti 
mintis angliškai, taip laisvai ir maloniai bendrauti su 
žmonėmis, kaip mokėjo Imsrė Sabaliūnaitė. ‘Europos 
Lietuvio’ redakcija tikisi, kad Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija atitaisys šį neapgalvotą sprendimą ir pakvies 
Imsrę Sabaliūnaitę diplomatiniam darbui. Tokius Lietu
vai ištikimus ir patyrusius asmenis reikėtų stengtis 
išlaikyti tarnyboje ir jais rūpintis, suteikiau^ jiems 
pareigas, atitinkančias jų patirtį ir kvalifikaciją, o ne 
stengtis juos išstumti iš tarnybos.

, Darius Furmonavičius
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LIETUVA GRĮŽTA Į EUROPĄ
Darius Furmonavičius
tęsinys iš Nr. 26
Politiniai Europos Sąjungos kraštų įsipareigojimai yra tokie, 
kad Sovietų Sąjungai palietus šį kraštą, kiltų karas su visa 
Europos Sąjunga. Tiesa, dalyvaudami EU, turėtume gal
imybę ją ir keisti tikrųjų Europinių vertybių kryptimi, kurias 
Lietuva, lyginant su kitais Europos kraštais yra išlaikiusi: 
krikščionybė, krikščioniškos moralės normos, glaudi šeima, 
tolerantiškas tautiškumas.

Lietuva šiuo metu aktyviai siekia abiejų organizacijų 
narystės. Ir labai teisingai daro, galvodama, kad kurią pirma 
pasieks, jau bus gerai. Anot, Lietuvos derybų delegacijos su 
Europos Sąjunga vadovo Dr. Gedimino Šerkšnio, LDDP tik 
šnekėjo, bet nieko realiai nedarė, gal išskyrus įstatymų 
derinimą su Europos Sąjunga. Tačiau įstatymo vykdymo ir 
kitų paruošiamųjų darbų, deja, nebuvo.

Lietuva stengiasi būti Baltijos kraštų lydere, siekdama 
NATO narystės. Kuriamas mobilus tankų batalionas. Iš 
esmės vadovaujama jungtinių Baltijos kraštų oro pajėgų 
kūrimui. Švedija ruošiasi uždaryti trejas mokomąsias 
karines aviacines bazes ir jų įrangą bei jose esančius SAAB- 
105 ir SK-65 lėktuvus padovanoti Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai. Lietuva taip pat įrengia šiuolaikine europine įranga 
saugomą rytinę sieną.

Kokia gi JAV pozicija dėl Lietuvos narystės NATO ir 
EU? Ogi panaši, kaip ir dėl Sovietų armijos išvedimo iš 
Baltijos valstybių (kuris pasibaigė tiek Lietuvai, tiek Estijai 
labai sėkmingai. Tikėkimės, kad ir Skrandos kosminės erd
vės stebėjimo stotis bus išmontuota iki 2000-ųjų Latvijoje). 
Baltijos valstybės yra Europos saugumo ir bendradarbiav
imo organizacijos narės, o pagal OSCE principus, kiekviena 
šalis gali pasirinkti tas tarptautines saugumo organizacijas, 
kaip minėta anksčiau, kurių jos pačios nori. Jeigu lietuviai 
nori NATO, vadinasi jie turi teisę narystei, ir niekas negali 
to uždrausti siekti. Jeigu taip pat nori priklausyti ir EU, taip 
pat niekas negali to uždrausti. JAV, pagal naująjį Ronald 
Asmus planą, sieks padėti Baltijos valstybėms tapti NATO 
narėmis: sukurti jų karines pajėgas atitinkančias NATO 
standartus; remti jų EU narystės siekį ir EU bei Šiaurės 
Europos kraštų bendradarbiavimą su Baltijos valstybėmis, 
įtraukiant jas į Europinių kraštų šeimą; stiprinti šiaurinės 
Rusijos dalies bendradarbiavimą su EU kraštais, Rusijos - 
NATO bendradarbiavimą, didinant Rusijos pasitikėjimą 
NATO.

Nors Rusija ir teigia, kad neprieštarauja Baltijos valstybių 
Europos Sąjungos narystei, iš tiesų, yra matyt, priešingai. 
Tai liudija ir neseniai Rusijos pasiūlytos Baltijos valstybėms 
vienpusės saugumo garantijos, ir sienos su Latvija bei Estija 
pasirašymo vilkinimas, tebesitęsiantys grasinimai ir kaltini
mai šioms dviems valstybėms dėl rusakalbių gyventojų teisių 
negerbimo, ir pastovus priešiškumas Baltijos valstybių siek
iui tapti NATO nariais. Ir diplomatinės pastangos aiškinti, 
kad, girdi, jei Baltijos valstybės taps NATO narėmis Rusija 
jausis izoliuota, gal panašiai, kaip jautėsi izoliuota Voki
etija, po Versalio sutarties. Lietuva pasirašė sienos sutartį 
su Rusija Karaliaučiaus rajone, tačiau ji dar turi būti patvirt
inta Rusijos Dūmoje. O Dūma reikalauja, kad Lietuva 
pasižadėtų nestoti į NATO. Žinoma, to nebus ir reikėtų 
nukreipti Rusijos dėmesį nuo Baltijos valstybių viena su kita 
priešinimo į jos pačios problemas Kinijos pasienyje, kur 
neretai netgi vyksta susišaudymai.

Vokietija tuo tarpu mato Estiją, kaip Baltijos valstybių 
atstovę derybose dėl narystės Europos Sąjungoje. Šiai 
nuomonei pritaria ir Europos Komisija ir dauguma kitų 
Europos kraštų. Žinoma, prekybos požiūriu Estija yra 
gerokai atsiplėšusi nuo kitų Baltijos kraštų - jos didžiausias 
prekybinis partneris yra Suomija, o ne Rusija, kaip Latvijos 
ar Lietuvos. Tačiau pragyvenimo lygis yra panašus, ir net 
Lietuvoje šiek tiek pagal perkamąją galią aukštesnis.
Į kurią iš šių organizacijų NATO, ar EU, Lietuva įstos pirmi
ausiai ?
Pagal visą šių organizacijų plėtimosi strategiją, pirmiausiai 
plečiasi NATO, po to EU. Tai ne vieną kartą 1995-96 
metais pabrėžė NATO generalinis sekretorius J. Solana. 
Tuo pačiu EU turi daugybę biurokratinių kliūčių, kurias net 
Austrijai trako įveikti penkeri metai. NATO saugumo ke
lias, atrodytų, Lietuvai yra tiesesnis ir greitesnis - tereikia 
maždaug 2 metų NATO kraštų parlamentams patvirtinti 
narystei. Tačiau, deja, reikia laimėti visų NATO kraštų 
vyriausybių ir parlamentų politinę paramą, kas nėra taip 
lengva, bet nėra neįmanoma.

Lietuva turi geresnius šansus būti pakviesta NATO narys
tei antroje plėtimosi bangoje 1999-aisiais metais, palyginus 
su Latvija, Estija, Bulgarija ar Rumunija. Ji jau pasirašė 
sienos susitarimą su Rusija, ribojasi su busimąja NATO 
nare Lenkija, o juk pirmiausiai NATO bus linkusi kviesti 
besiribojančius kraštus. Bulgarija ir Rumunija turi per 
trumpą demokratinės raidos kelią, kad galėtų taip tvirtai 
jaustis kviečiamos, kaip Austrija, ar Švedija (jei pati to 
norės, o tikriau, jei Carl Bildt vadovaujama Moderatų par
tija laimės rinkimus). Taigi, Lietuva turi šansų būti pakvi
esta NATO narystei antrame plėtimosi rate, grupėje kraštų, 
tarp kurių kartais minimos Austrija, Slovėnija, Švedija, Li
etuva, Latvija, Estija, Rumunija.

Žinoma, Lietuvos narystė antrajame plėtimosi rate prik
lausys nuo to, kaip vystysis Baltijos kraštų saugumo ben
dradarbiavimas, Baltijos - Šiaurės kraštų bendradarbiavi
mas, NATO - Rusijos santykiai.
Faktoriai spartinantys Lietuvos narystę NATO
Pabaigai, bandysime labai trumpai apžvelgti faktorius greiti
nančius Lietuvos integraciją į Europos ir transatlantinę 
saugumo struktūrą. Vienas iš svarbiausių veiksnių sparti
nančių Lietuvos narystę NATO yra efektyvios Lietuvos gy
nybos sistemos sukūrimas. Lietuva kariavo ilgiausią mod
erniojoje Europos istorijoje partizaninį karą, ir turi didelę 
istorinę karybos patirtį.

Lietuvių centras Čikagoje
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Tad gynybinės sistemos sukūrimas neturėtų būti didelė 
problema. Kita vertus, tai kainuoja, ir valstybė turi turėti 
pakankamai lėšų, pakankamai surinkti mokesčių. Tad, 
labai svarbu pritraukti kiek galima daugiau NATO kraštų 
tiesioginių investicijų, kurios tuo pačiu netiesiogiai didina 
Lietuvos saugumą, nes NATO kraštai bus suinteresuoti 
ginti savo kapitalą. Žinoma, daug priklausytų net ir nuo 
Lietuvos - Japonijos santykių vystymo, kurie turėtų būti 
Azijoje Lietuvos prioritetu, nes Japonija yra viena didžiau
sia pasaulio investuotojų. Taip pat, Lietuva turėtų skatinti 
eksportą, atstatydama Sovietų nutrauktus prekybinius 
ryšius: tradicinį aukščiausios kokybės maisto prekių, tek
stilės, lininių dirbinių eksportą į Angliją ir Vokietiją, kitus 
vakarų kraštus.

Baltijos valstybių saugumo ir gynybos bendradarbiavimas 
yra vienas svarbiausių NATO narystei Lietuvai priarti
nančių veiksnių. Baltijos valstybės, padedamos Danijos, 
Didžiosios Britanijos, JAV ir kitų kraštų įkūrė Baltijos 
kraštų taikos palaikymo batalioną BALTBAT. Drauge 
kuria jungtinį laivyną BALTRON ir jungtinę oro erdvės 
kontrolės sistemą, pilnai integruotą į NATO gynybinę sis
temą, jungtines oro pajėgas BALTWING. Gražiai pa
siskirstė atsakomybę - Lietuva atsakinga už erdvės kon
trolės sistemą, Latvija už BALTRON, Estija už BALT
BAT. Labai svarbu, kad Baltijos valstybės nugalėtų Rusijos 
skatinamą viena kitos nepasitikėjimą ir pasirašytų abipuses 
gynybos sutartis. Jeigu nors vienai iš Baltijos valstybių būtų 
grasinama, jos turėtų gintis drauge. Svarbu, kad tokios 
sutartys būtų pasirašytos ir tarp Lietuvos ir Lenkijos, ir tarp 
Suomijos ir Estijos.

Baltijos - Siaurės kraštų bendradarbiavimas taip pat 
labai svarbus veiksnys integruojantis Lietuvai į Europines 
saugumo struktūras. Šiaurės Europos kraštai laiko, kad jų 
saugumas yra nedalomas nuo Baltijos valstybių saugumo, 
taigi, matyt, galime teigti, kad Baltijos valstybės yra Šiaurės 
Europos ar netgi Vakarų Europos saugumo bendruomenės 
narės. Saugumo bendruomenė, pagal Carl Deutsch, tarp
tautinių santykių teoretiką, yra tokie draugiški valstybių ir 
žmonių ryšiai, kad karas tarp jų yra neįmanoma konflikto 
sprendimo priemonė. Tai nebūtinai įteisinta tarp
tautinėmis, ar tarpvalstybinėmis sutartimis.

Taigi NATO turi galimybę gerokai padidinti Europos 
saugumą ir stabilumą Baltijos jūros regione, priimdama 
antrajame plėtimosi rate bent vieną iš Baltijos valstybių. 
Lietuva drauge su Austrija ir Švedija, galėtų būti bene 
tinkamiausi nariai antrajam NATO plėtimosi ratui. O Li
etuvos priėmimas parodytų, kad visoms trims Baltijos val
stybėms durys į NATO yra atviros.

Įvairenybės
‘Lager-lautų9 pradžia
Pirmosios pasaulio futbolo varžybos įvyko 1930 m. Uragva- 
juje. Tik keturios Europos valstybės pasiuntė savo koman
das. Kelionė laivu truko tris savaites.
Pakeitė upės vagą
1970 m. paleistasis satelitas parodė, kad Amzonės upė 
žemėlapyje buvo rodoma neteisingai.
Trumpas spartus gyvenimas
Urvinio žmogaus gyvenimo vidurkis buvo 18 metų.
Kad tik greičiau pasiekti Amerikos krantus
Iki 1956 metų daugiau keleivių vykdavo Amerikon laivais, 
negu lėktuvais. 1956 m. baigėsi didžiųjų kaleivinių laivų 
era.

1998 m. sausio 8d. Europos Lietuvis Nr.l 11
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Uždarytas Sodybos/Headley Park skyrius
DBLS Centro valdybos 1998 m. sausio 4 d. posėdžio 
nutarimas: 1
DBLS CV remdamasi DBLS Įstatų paragrafu'Nr. 71 
nutarė nuo 1998 m. sausio 4 d. uždaryti DBLS Sody
bos/Headley Park skyrių.
Uždarymo priežastys:
Po DBLS visuotiniame suvažiavime padaryto susitarimo 
dėl teismo peticijos Sodybos/Headley Park skyriuje ne
santaika tarp skyriaus narių ir skyriaus valdybos narių 
pablogėjo.

Pasklido anoniminiai ir klaidinantys laiškai ir net 
anoniminis bei klaidinantis skelbimas skyriaus 
pirmininko vardu (nelegaliai) šaukiantis skyriaus metinį 
susirinkimą, kai tuo tarpu legali skyriaus valdyba šaukė 
skyriaus metinį susirinkimą kitu metu.

Prie to dar prisidėjo neaiškumai skyriaus narių sąrašu
ose.
Buvę Sodybos/Headley Park skyriaus nariai gali:
Kreptis į kitus artimuosius DBLS skyrius su prašymu 
būti priimtais į tuos skyrius;

Steigti naują ar naujus DBLS skyrius su DBLS CV 
žinia. CV, norėdama suteikti buvusiems Sodybos/ 
Headley Park skyriaus nariams pakankamai laiko 
apsvarstyti situaciją, siūlo nešaukti naujo skyriaus 
steigiamojo susirinkimo iki 1998 m. sausio 31 d..

DBLS C V taip pat nutarė neleisti naujiems skyriams 
pasivadinti Sodybos/Headley Park vardu.

DBLS CVpirm. J. Alkis

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” rašo
moji 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
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Aukos ‘Europos lietuviui’
£20 - VI. Žemaitis, V. Šlyžienė, A. Miliū
nas; £10 - C. Mathews; £5-0. Kasperav
ičienė, P. Simonaitis, A. Kasparavičius, 
B. Banys, S. B. Vaitkevičius, M. 
Sveikutis, M. Janulis.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėko
jame.

EL
Kronika
Boltonas
Ilgiausių metų, Jonai!
Lapkričio 28 d. Boltono lietuviai vėl 
susirinko vietiniame Ukrainiečių klube, 
bet šį kartą ne tiktai aptarti savo 
einamųjų reikalų, bet ir atšvęsti savo 
nario Jono Keturakio 80-ąjį gimtadienį.

J. Keturakis yra veiklus Boltono skyri
aus narys, ramovėnas ir Manchesterio 
Lietuvių klubo valdybos narys.

Susiėjime dalyvavo visi skyriaus nariai, 
o Jono gimtadienis praėjo labai šauniai. 
Jam sudainavome ’Ilgiausių metų’ ir bu
vome pavaišinti jo žmonos Stasės skaniai 
pagamintu maistu.

H. Vaineikis
Londonas
Aukos Britų-Lietuvių Vaikų fondui 
Škotijos Lituvių KS klubas £1000; 
Danutė Vassiliou, Romford £81; B.ir S. 
Gailūnai, Tyne-Wear £50; V. ir E. 
Krasauskai, Pontefract £10.
Nuoširdžiai dėkojame

Fondo sekretorė H.Piščikas
Škotija
Kapelionui 70
Gruodžio 19 d. mūsų kapelionas kun. J. 
Andriušis atšventė savo 70-ą gimtadienį. 
Iškilmės pradėtos lietuvių šv. Mišiomis 
Glasgow mieste, o vėliau bus tęsiamos 
Bellshill.
Klubo žinios
Metinės Škotijos Lietuvių klubo pamal
dos už klubo mirusius įvyko gruodžio 14 
d. Nuo klubo įsteigimo į amžinybę iškeli
avo 149 jo nariai. Šiais metais netekome 
7 narių, įskaitant ir klubo steigėją J. 
Bliūdžiu. A. a. jiems visiems.

S. Čiukaitis sugrįžo gyventi pas savo 
dukrą į Vilnių. Linkime jam gerų dienų. 
Naujas etninis centras
Motherwell mieste atidarytas naujas 
apylinkės Etninio palikimo centras 
(Heritage Centre). Jame vaizdžiai 
nurodoma Lanarkshire gyvenusių 

žmonių istorijos ir jų įnašai, o jų tarpe 
daug ir lietuvių.

Centrui daug pasitarnavo Mrs. 
O’Donnell, kurios tėvas buvo lietuvis. 
Glasgow universiteto filosofijos mag
istrės laipsniui jinai du metus rinko 
duomenis apie Lanarkshire lietuvius, o 
dabar išleido knygą, kuri susilaukė daug 
dėmesio. Tikimasi, kad įvairios lietuvių 
kolonijos kviesis ją papasakoti apie lietu
vių įtaką Škotijoje.
Nuotakos iš Lietuvos
Broliai našliai Jonas ir Pranas Quither 
parsivežė sau žmonas iš Lietuvos: dvi 
seseris. Linkime jiems vaisingų metų.

K Blue

D. Britanijos Lietuvių katalikų 
bendrija rengia

Palaimintojo arkivyskupo
Jurgio Matulaičio

50 m. mirties sukakties minėjimą
sekmadienį, vasario 1 d.

Židinyje, 16 Hound Rd, Nottingham 
Pamaldos 11.15 vai.

Po jų kun. dr. S. Matulio, MIC 
paskaita ir

‘Palaimintasis arkiv. J. Matulaitis MIC 
marijonų gaivintojas 1909 - 1927’ 

knygos pristatymas
Maloniai kviečiame visus į minėjimą

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

Pamaldos
Eccles
Sausio 11 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.

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.

Lietuvių sodyboje
Headley Park, Pickett’s Hill, Bordon 
Hampshire GU35 8TE

Sekmadieniais 11.00 vai.

Derbyje - Bridge Gate
Kiekvieną trečią šeštadienį - 14.00 

vai.

£250.00

£255.00

£315.00
£315.00
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