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AT PIRMININKAS
LANKĖSI AUSTRIJOJE

Lietuvos AT pirmininkas 
Vytautas Landsbergis lapkričio 7 
d. Vienoje susitiko su Austrijos 
kancleriu Vranitzky, su juo aptarė 
galimybes išplėsti Lietuvos ir 
Austrijos bendradarbiavimą 
įvairiose gyvenimo srityse. Tuo 
tikslu artimiausiu laiku į Lietuvą 
vyks Austrijos vyriausybės 
ekspertų ir ekonominių veikėjų 
delegacija.

Vytautas Landsbergis atvyko į 
Vieną tarptautinės rašytojų 
organizacijos — PEN klubo — 
kvietimu, dalyvavo PEN klubo 
pasauliniame kongrese. Per 
susitikimą su žurnalistais 
pirmininkas V. Landsbergis 
kalbėjo apie Lietuvos dabartiną 
padėtį ir problemas, tarp kita ko, 
pasakė, jog komunistai dar galį 
bandyti sugrįžti j valdžią Sovietų 
Sąjungoje, taip pat Lietuvoje, 
kariuomenės, saugumo organų, 
buvusios nomenklatūros įtaka 
esanti dar stipri, jos nereikia 
nuvertinti. Kai kurios politinės 
jėgos Sovietų Sąjungoje, pasakė V. 
Landsbergis, gali bandyti net 
smurto priemonėmis sugrįžti atgal 
į valdžią, savo planam įvykdyti 
telaukia tinkamos progos, 
pavyzdžiui, ekonominės ir 
socialinės suirutės. V. Landsbergis 
toliau pažymėjo, kad Lietuvos 
santykiai su Sovietų Sąjunga ir su 
Rusijos Federacija yra 
patenkinami, šios šalys nedaro 
Lietuvai jokio spaudimo, su 
Sovietų Sąjunga ir Rusija jau yra 
parengti ir, galbūt, greitai bus 
pasirašyti keli svarbūs 
ekonominiai susitarimai.

KITAME EL’ NUMERYJE:

Aurimo M. Juozaičio „Keletas 
minčių apie Lietuvos švietimo 
reformą“; VLIKo baigiamasis 
Seimas bei kitų autorių straipsniai.

PABALTIJO VALSTYBIŲ EKONOMINE SĄJUNGA
Taline vykusiame Baltijos 

tarybos posėdyje nuspręsta 
sukurti Baltijos muitų sąjungą. 
Pagrindiniai šios sąjungos 
dokumentai bus parengti iki 
gruodžio mėnesio ir priimti 
ateinančių metų pradžioje. Estijos 
ministras pirmininkas E. Savisaar 
pasakė, kad ekonominės ir muitų 
sąjungos sukūrimas yra esminė 
sąlyga Pabaltijo valstybėms 
įsijungti į Europos ekonominę 
bendriją, taip pat Pabaltijo 
valstybių prekybinių mainų 
liberalizavimui ir kapitalų laisvam 
judėjimui. Jis pridūrė, kad pagal 
ekonominės sąjungos projektą, 
fiziniams ir juridiniams asmenims 
Pabaltijo kraštuose bus 
garantuotos vienodos teisės.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
ministrai pirmininkai pasirašė 
protokolą dėl Baltijos investicijų 
banko įkūrimo. Jie taip pat tarėsi 
su Europos rekonstrukcijos ir 
vystymosi banko prezidentu 
Attali, kuris pasakė, kad 
artimiausiu laiku bus svarstomas 
Pabaltijo kraštų prašymas tapti 
banko nariais, atsižvelgiant į jų 
politinę ir ekonominę padėtį. 
Attali nepasakė, kada būtent

Didžiosios Britanijos ambasadorius Lietuvos Respublikai Michael J. Peart. Jis lankėsi Lietuvoje ir Vilniuje AT 
pirmininkui V. Landsbergiui įteikė Jos Didenybės Karalienės Elžbietos II Vyriausybės įgaliojimus. Nuotraukoje: 
Ambasadorius Michael F. Peart Lietuvių namuose Londone su Lietuvos Respublikos informacijos biuro vadovu 
Kęstučius Stankevičium. Nuotrauka: ELR

JOS DIDENYBE ELŽBIETA ANTROJI,
Dievo Malone Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir Kitų Jos Sričių bei 

Teritorijų Karalienė, Sandraugos Vadovė, Tikėjimo Gynėja,
Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui ponui Vytautui Landsbergiui
siunčia sveikinimą Mūsų geram bičiuliui!
Trokšdami skatinti Mūsų karalystės ir Lietuvos Respublikos bičiulystę ir gerą savitarpio supratimą, 

nusprendėme pasiųsti Jums Mūsų nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių, Mūsų patikėtinį didžiai gerbiamą 
eskvairą karalienės Viktorijos ordino kavalierių Johną Peartą.

Ką esame patyrę apie pono Pearto gabumus ir uolų tarnavimą Mums, Mus įtikina, kad Mūsų 
pasirinkimas bus Jums visapusiškai priimtinas ir kad jis, atlikdamas savo misiją, pelnys Jūsų pritarimą ir 
pagarbą ir įrodys esąs vertas šio naujo Jūsų pasitikėjimo ženklo.

Todėl prašome Jūsų visiškai pasitikėti tuo, ką ponas Peartas praneš Jums Mūsų vardu, ypač kai jis 
patvirtins Mūsų gyvą interesą viskam, kas susiję su Lietuvos Respublikos gerove ir klestėjimu.

Linkime Jums Visagalio globos.
Surašyta Mūsų St. James dvare tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt pirmųjų, keturiasdešimtųjų 

Mūsų valdymo metų, spalio dešimtą dieną.
Nuoširdus Jūsų bičiulis, pasirašąs Jos Didenybės vardu,

Andrew Edward

Pabaltijo valstybės galės tapti 
banko nariais, bet pažymėjo, kad 
galbūt jau nuo ateinančių metų 
pradžios Europos rekonstrukcijos 
ir vystymosi bankas galės pradėti 
finansuoti įvairius projektus 
Pabaltijo respublikose.

Spaudos konferencijoje 
žurnalistai buvo supažindinti su 
programomis, dėl kurių susitarta 
Baltijos tarybos posėdyje. 
Numatyta, kuri iš trijų valstybių 
bus atsakinga už kiekvieną iš šešių 
programų. Pavyzdžiui, Lietuva 
atsakinga už žemės ūkio mašinų ir 
padargų gamybos vystymą, 
Baltijos valstybių aprūpinimą 
nafta ir jos produktais, taip pat 
esamų ir naujų naftotiekių 
plėtojimą ir tiesimą, saugyklų ir 
importoeksporto uosto statybą. 
Estija su Latvija rengs 
apsirūpinimo nafta ir jos 
produktais alternatyvinį projektą. 
Latvijos Respublika atsakinga už 
skubų telekomunikacijų vystymą 
ir programą „Cukrus“, Estija — 
už greitkelio „via Baltica“ 
(Baltijos kelias) tiesimą nuo 
Talino iki Vilniaus ir energetikos 
vystymo koncepciją.

Lietuvoje kai kas galėtų ir 

nustebti — atrodo, taip tvirtai 
naftos vadeles šioje Baltijos 
pakrantėje laiko Lietuva, tad 
kokios čia galėtų būti Estijos 
pretenzijos, kuri, beje, savo 
reikmėms sunaudoja perpus 
mažiau naftos negu Lietuva?

Prieš kelias savaites Taline 
įkurta tarptutinė akcinė bendrovė 
„Estonian Transoil“. Kompaniją 
įkūrė suomių firma „Nešte Oy“, 
besiverčianti naftos produktų 
perdirbimu, transportavimu ir 
saugojimu, ir susivienijimas „Eešti 
Kutus“ (Estijos kuras), kad 
Talino uoste pastatytų naftos 
terminalą. Projekto kaina — 47.5 
milijono Amerikos dolerių.

55 procentai bendrovės įstatinio 
kapitalo priklauso suomių firmai 
„Nešte Oy“, likusi dalis — 8.1 
mln. Suomijos markių arba 1.9 
mln. dolerių tenka estams. 
Pastarieji įstatinį kapitalą įneša 
rubliais, skaičiuojant 9.66 rublio 
už dolerį.

įstatinis „Estonian Transoil“ 
kapitalas — 4.28 mln. dolerių, tad 
likusioji suma, reikalinga 
projektui įgyvendinti, bus guata 
imant kreditus.

Terminalą Talino uoste 
numatoma pradėti statyti 
ateinantį pavasarį ir užbaigti 1994 
metais. Projektuos „Nešte Oy“, 
pasižadėjusi laikytis kuo 
aukščiausių technologinių 
standartų ir griežčiausių 
ekologinių reikalavimų. 
Terminalą statys maždaug 100 
žmonių, o vėliau nuolat jame dirbs 
tik apie 20. Naftos uosto 
saugyklose tilps iki 100 tūkstančių 
tonų. Dabar Estija per metus 
suvartoja 3.5 milijono tonų naftos.

Suomių firma „Nešte Oy“ jau 
antri metai žengia į Estijos 
energetikos rinką. Kartu su tuo 
pačiu „Estijos kuru“ ji yra įkūrusi 
bendrą įmonę „Traffic Service“, 
kuri jau turi atidariusi dvi benzino 
kolonėles ir aptarnavimo stotis 
Taline ir greitai tokias stotis 
atidarys Piamu ir Narvoje. „Nešte 
Oy“ planuoja įrengti benzino 
kolonėlių grandinę palei kelią 
„Via Baltica“ iš Suomijos į 
Lenkiją.

Parengta pagal ELTOS, Baltic 
News Service ir Vatikano radijo 
pranešimus

LIETUVOJE
Valstybinis himnas

Spalio 29 d. AT priėmė įstatymą 
dėl Lietuvos valstybinio himno. 
Įstatyme numatyta, kad viešai 
giedant ar grojant himną, 
susirinkusieji klauso jį stovėdami, 
vyrai nusiima galvos apdangalą, o 
tikrosios krašto apsaugos kariai ir 
policijos pareigūnai himną 
pagerbia Krašto apsaugos statutu 
nustatyta tvarka.
Kada bus įvestas litas?

Lietuvos banko valdybos 
pirmininko pavaduotojas K. 
Ratkevičius paaiškino spaudai 
apie esančius apyvartoje rublius ir 
paneigė gandus apie galimą greitą 
pinigų reformą Lietuvoje. Jis 
paiake, kad lito įvedimas dar ne 
šių dienų klausimas. Tad kurį 
laiką, nors ir nepatogus tas 
nuvertėjęs rublis, teks juo 
naudotis. Patarė nuo kasdieninių 
poreikių atliekamus pinigus 
laikyti Taupomajame banke, kad 
valstybė galėtų garantuoti žmonių 
santaupų išlikimą. Tuo labiau, 
kad pasisimti savo indėlius kliūčių 
nebus.
Trukdo oro susisiekimą

Spalio 21 d. tarybiniai 
naikintuvai sustabdė Danijos 
lėktuvą, kuriuo į Lietuvą skrido 
Pasaulinės sveikatos apsaugos 
organizacijos ekspertų grupė. 
Lėktuvui buvo leista skristi į 
Vilnių tik po derybų su 
atitinkamomis TSRS 
instancijomis. Tą pačią dieną 
bandyta sutrukdyti atskristi 
Švedijos lėktuvui, o neseniai į 
Budapeštą buvo priverstas grįžti 
Vengrijos lėktuvas.
M. Montesori asociacija

Kaune įvyko Respublikinė 
Marijos Montesori asociacijos 
steigiamoji konferencija. Joje 
buvo akcentuota, kad nemažai 
Lietuvos vaikų darželių auklėja 
vaikučius Montesori mokymo ir 
auklėjimo metodu. Konferencijoje 
aptarta, kaip bus koordinuojama 
tuo metodu dirbančių švietimo 
įstaigų veikla. Asociacijos tarybos 
pirmininke išrinkta pedagogė iš 
Čikagos, Marijos Montesori 
mokinė Domicėlė Petrulytė.
Šaukiami naujokai

Lietuvos vyriausybė 1991 m. 
spalio-lapkričio mėnesiais skelbia 
naujokų, gimusių 1972 m., taip pat 
ir kitų, vyresnio amžiaus Lietuvos 
piliečių, kurie privalo atlikti 
tikrąją krašto apsaugos tarnybą, 
šaukimą tikrojon krašto apsaugos 
altematyviojon (darbo) tarnybon. 
Šaukimą vykdo Krašto apsaugos 
ministerija. Numatoma pašaukti 
iki 7000 naujokų.
Lietuvos banko ryšiai

Kaip pranešė „Eltos“ 
korespondentui Lietuvos banko 
valiutinių operacijų departamento 
direktoriaus pavaduotojas 
Raimondas Kvedaras, Lietuvos 
bankas yra užmezgęs ryšius su 
dešimties užsienio valstybių 
bankais. Tai žinomi Šveicarijos, 
JAV, Kanados, Anglijos, 
Vokietijos, Skandinavijos šalių ir 
kitų valstybių bankai.

R. Kvedaras pasakė, kad 
organizacijos ir pavieniai 
asmenys, atidarę Lietuvos banke 
valiutines sąskaitas, gali pervesti 
pinigus į atitinkamą užsienio 
banką bei gauti perlaidas iš jų.
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Lietuvos kariuomenės šventė
KAZYS BARONAS

II

Tūkstančiai savanorių atsiliepė 
į Lietuvos vyriausybės 
atsišaukimą, stodami į nelygią 
kovą su bolševikais, lenkais, 
vokiečiais. Net ir broliška latvių 
tauta, pasinaudodama sunkia 
Lietuvos padėtimi, užėmė Palangą 
ir šiaurinius lietuviškus valsčius, 
tuo „atsidėkodama“ lietuviams už 
jiems suteiktus milijonus markių 
kariuomenės reikalams...

Po sunkių kovų narsūs Lietuvos 
kariai — savanoriai, partizanai ir 
šauliai — savo krūtinėmis nuo 
priešų uždengė mūsų tėvynę, trijų 
milijonų tautai iškovojo visišką 
laisvę ir nepriklausomybę.

Tik 22 metus egzistavo mūsų 
ginkluotosios pajėgos, nes 1940 m. 
rugpjūčio 30 d. liaudies komisarų 
tarybos nutarimu Lietuvos 
kariuomenė buvo perorganizuota 
į raudonosios armijos teritorinį 
šaulių korpusą, kuris buvo 
įjungtas į Pabaltijo ypatingąją 
karo apygardą. Korpusui buvo 
skirtas 29 numeris. Lietuvos 
kariuomenėje buvo 3 pėstininkų 
divizijos. Korpuse buvo paliktos 
tik dvi. Iš Lietuvos I divizijos buvo 
suformuota 179 divizija, iš II-os — 
184-oji, o III divizijos kariai buvo 
išskirstyti po pirmas dvi. Iš I 
husarų ir II ulonų pulkų buvo 
sudarytas naujas 26 kavalerijos 
pulkas, o III dragūnų pulkas 
išskirstytas divizijos žvalgybos 
daliniams. Iš buvusios stiprios 
aviacijos palikta tik viena korpuso 
tautinė eskadrilė žvalgybai.

Kokią nuomonę apie Lietuvos 
ginkluotąsias pajėgas susidarė 
Lenkijos karo atašė Lietuvoje pik. 
Leonas Mitkievič? Pirmą kartą 
lietuvių karį didesniame 
susitelkime jis pamatė 1938 m. 
rugsėjo 8 d. Tautos šventės 
parade. Jo spėjimu, defiladoje 
dalyvavo apie 5 tūkst. karių. 
Pirmiausia atžygiavo karo 
orkestras, sustodamas prie garbės 
tribūnos. Paradą pradėjo Karo 
mokyklos auklėtiniai ir du 
pėstininkų batalionai. Jų 
žygiavimas, rikiuotė buvo puiki, 
ypač karininkų. Apsiginklavimas 
panašus j Lenkijos kariuomenės. 
Mažai prieštankinių ginklų, nes 
tik du „orlikonai“ visame 
pėstininkų batalione. Po jų tik su 
šautuvais, be jokių techninių 
įrankių, žygiavo ryšių batalionas, 
sudarytas iš trijų kuopų. Taip pat 
pražygiavo ir šaulių kuopa.

Gen. S. Raštikis greičiausiai 
norėjo parodyti užsienio 
kariniams atstovams, Lietuvos 
spaudai ir gyventojams, kad 
kariuomenė yra susipažinusi su 
nauja karine technika ir kad ji 
stengiasi neatsilikti nuo technikos 
vystymosi. Todėl dalyvavo daug 
motorizuotų dalinių 
priešlėktuvinės artilerijos, 
prišlėktuvinių kulkosvaidžių 
batalionas, kelios „Vickers“ 
šarvuočių kuopos, šarvuotų 
automašinų daliniai bei žemai 
praskridę lėktuvai.

Gražiai buvo reprezentuota 
Lietuvos artilerija, kuri turėjo 75 
mm prancūziškas patrankas bei 
100 mm lengvas haubicas. Lenkų 
atašė, pats būdamas kavaleristu, 
tiesiog į padanges iškelia mūsų 
kavaleriją, kuri jam labai priminė 
Lenkijos to paties ginklo karius. 
Parade dalyvavo I J. Radvilos 
husarų pulkas, II Birutės ulonų 
pulkas, III Geležinio vilko pulkas, 
du šaulių švadronai bei vienas 
raitosios artilerijos divizionas. Jau 
kitą dieną pik. Leonas Mitkievič 
savo pranešime Lenkijos 

generaliniam štabui nurodė, kad 
Lietuvos kavalerija yra puikiai 
apmokyta ir turi tikrą kavaleristų 
širdį.

Labai plati tema taip pat būtų 
Lietuvos partizanų kovos bei 
Lietuvos savisaugos dalinių 
likimas, paminint pagrindinius 
leidinius: J. Lukšos-Daumanto 
,,Partizanai už geležinės 
uždangos“ (anglų kalba „Fighters 
for Freedom“ bei vokiškas 
vertimas, nesuradęs leidėjo), Z. 
Raulinaičio ,, Dokumentas, 
Lietuvos vietinės rinktinės 
istorija“, dr. K.K. Girniaus 
„Partizanų kovos Lietuvoje“ bei 
Jono Aisčio redaguotos „Laisvės 
kovų dainos“. Įvade rašoma: 
„žūtbūtinių kovų atvangomis, 
kraupiuose mirties šešėliuose, 
gimė šios neviltingų Lietuvos 
laisvės kovų dainos. Gūdžioje 
prieblandoje, mirtinų pavojų 
grėsmėje jas kūrė, rašė, 
perrašinėjo ir net spausdino 
kovūnai, kurių vardų jau niekas 
nebesužinos.

Pirmasis šių dainų rinkinys 
buvo išleistas kažkur Dzūkijos 
giriose, prieš penkiolika metų 
(leidimo data 1962 m. — K.B.). 
Keletas metų truko ligi tas leidinys 
ir žiupsnelis mažesnių rinkinėlių, 
perrašytų mašinėle ar ranka, 
pasiekė vieną kitą laisvėje 
gyvenantį lietuvį. Tai yra beveik 
vienintelės čia turimos skaudžiai 
tragiškos kovų relikvijos.

Kovojusiųjų dainos liudija, kad 
jie tikėjo, kad tautiečiai 
nepaniekins ir nepamirš jų tikslo ir 
jų aukų prasmės. Šiuo jų kovas 
lydėjusių dainų rinkinio nauju 
išleidimu siekiama įkurti jiems 
bent laikiną — kol Lietuvos laisvė 
dar neatgauta — paminklą: ne ant 
jų nežinomų kapų ir ne aikštėse, 
kur vyko daugelio jų tragedijos 
pasibaisėtinas paskutinysis 
veiksmas, o mūsų mintyse, 
jausmuose ir mūsų laisvės 
tikėjime.“

( Bus daugiau)

AUSTRIJOJE
39 STUDIJŲ SAVAITE

39-qją Studijų savaitę yra 
galutinai nutarta suruošti 1992 m. 
rugpjūčio 16-23 dienomis 
Austrijoje, Tirolyje, didžiuliame 
keturių žvaigždžių viešbutyje, 
esančiame idiliškoje Alpių kalnų 
papėdėje Bervange (netoli 
Vokietijos sienos).

Pilnas pragyvenimas dienai, 
vienam asmeniui kainuos 470 
autrų šilingų arba 68 DM, ar 41 
doleris. Kambariai dviems 
asmenims su visais patogumais. 
Norintys turėti atskirą kambarį, 
turės mokėti 10 DM daugiau.

Registruotis: Irena Joerg, A- 
6473, Wenns 62, Austria, įmokant 
100 DM registracijos mokestį 
(jaunimui 50 DM).

Savaičių konto: Litauische 
Studienwoche, Volksbank Kreis 
Bergstrasse Kt. Nr. 8934002 BLZ, 
50991400, 6840 Lampertheim.

Studijų savaitės programa bus 
atspausdinta lietuvių spaudoje 
vėliau.

Užsiregistravusiems bus 
suteikta detali informacija.

Irena Joerg

REMKIME — 
PAGALBOS LIETUVAI FONDĄ! 

Aid Lithuania Fund (ALF)

INFORMACIJOS BIURE — 
NIEKO NAUJO

Praėjo jau du mėnesiai, kai 
Bonnos centre, Bertha von 
Suttner Platz 1-7, įsikūrė 
pabaltijiečių informacijos biuras, 
ten Lietuvos reikalams yra 
paskirtas vienas kambarys. Tai 
būsimos pasiuntinybės 
užuomazga. Smalsumas ir reikalai 
vertė mane ten paskambinti, 
pasikalbėti su deputatu Antanu 
Raču, kuris, kol atvyks 
ambasadorius Vaidotas 
Antanaitis, tenai oficialiai 
darbuojasi.

Būtų geriau buvę, kad būčiau 
neskambinęs, nes tokio pokalbio 
su oficialia įstaiga, prisipažinsiu, 
savo gyvenime nesu turėjęs. 
Paskambinus atsiliepė ponia. 
Vargais negalais sužinojau jos 
pavardę — Meglienė, o vardo 
sužinoti nepasisekė. Paklausiau, 
kada Antanas Račas bus biure? 
Atsakymas — „nežinau“. Toliau 
klausiu, kada atvyks V. 
Antanaitis? Atsakymas toks pat 
— „nežinau“. Dar norėjau 
sužinoti, ar jau yra ponas 
Rothemberger paskirtas 
Frankfurte garbės konsulu? Vėl 
tas pats atsakymas. Supratau, kad 
savo klausimams atsakymo 
negausiu, todėl su ponia Megliene 
mėginau toliau kalbėti dalykiškai.

Vokietijoje, sakau, yra nuolat 
gyvenančių lietuvių su sovietiniais 
pasais, bet jie norėtų gauti 
lietuviškus, kada jie juos gaus? 
Atsakymas vėl standartinis — 
„nežinau“. Ką daryti tiems 
lietuviams, kurie turi Lietuvos 
Respublikos užsienio pasus 
išduotus Vatikane, ar siųsti 
prailginti į Švento Sosto 
atstovybę, ar tai gali padaryti 
pasiuntinybė Vokietijoje? Šį kartą 
ponia Meglienė patarė 
paskambinti į Vilnių, į 
Aukščiausiąją Tarybą, bet 
telefono numerio vėl nežinanti.

Mano kantrybė pradėjo išsekti, 
bet tvardžiausi, nes norėjau 
sužinoti, ar vokiečių ambasada 
Vilniuje jau išduoda vizas 
įvažiavimui į Vokietiją. Ji atsakė, 
kad taip. Bet man sudvejojus ir 
paklausius Bonnos užsienio 
reikalų ministerijos darbuotojo, 
kuris rūpinasi Lietuvos reikalais, 
telefono numerio, atsakymas 
buvo — „nežinau“.

Man paklausus, ar Lietuvos 
pasiuntinybė turi aplinkraštį, 
kuriame būtų nurodyta kur ir kaip 
išduodamos vizos užsieniečiams, 
norintiems vykti į Lietuvą, ko 
manęs klausė daug pažįstamų, o aš 
galėčiau padauginęs jiems 
išdalinti, ponia Meglienė atsakė, 
kad tokio aplinkraščio neturi.

Nieko nepešęs, paklausiau, 
kodėl ji apskritai čia sėdi, kad 
nieko nežino. Man tai primena 
pastarojo laiko Lietuvos 
pardavėjas, kurios tuščiose 
parduotuvėse tik stovi, o jeigu ką 
nors parduoda, tai reikia 
kažkokių popierėlių. Pasakiau, 
kad jos elgesys man primena 
sovietines valdininkes. To ir 
užteko — ir mane sovietu 
išvadino, nes aš į „sovietinius“ 
laikraščius rašau, o ne į „Lietuvos 
aidą“ ir kitus valstybės, taigi 
mokesčių mokėtojų išlaikomus. 
Dar pasipiktino, kad aš ją „tu“ 
vadinau, nors mums, išeiviams, šis 
kreipimasis yra įprastas, nes tiek 
daug lietuviškai kalbančių 
pasaulyje nėra, kad pradėtume 
„jūsintis“. (Anksčiau buvau 
buržuazinis nacionalistas, dabar 
sovietas, kas žino ką būsimos 
valdžios sugalvos, kai reikės ir 
juos kritiškai įvertinti!)

Atrodo, tai nežinojimo ir 
neturėjimo įstaigai prireikė naujo 
darbuotojo. Tame pačiame

GALIMAS KALININGRADO 
PROBLEMOS SPRENDIMAS

Pasaulis dar tebejuda 
persitvarkymų gyvenimui XXI 
amžiuje kryptimi, todėl 
mąstydami apie senosios rytų 
prūsų žemės likimą, manau, 
turime vadovautis visų pirma 
strateginiais pasaulio busimojo 
subalansavimo siekiais.

Kaliningrado srities 
šiandieninis statusas nepatenkina 
nė vienos iš kaimyninių šalių, visų 
pirma Lietuvos ir Lenkijos: ten 
sukauptas militarinis potencialas 
yra ir bus joms pernelyg 
pavojingas, ypač Lietuvai, kuriai 
ta galybė pastoja kelią į Vakarus 
pačiu konkrečiausių būdu. 
Netenkina Kaliningrado padėties 
ir Rusijos — gyvenimo ten 
tikimasi labai intensyvaus, o ryšys 
su ta „atitrukusia“ žeme tegali 
būti labai pažeidžiamas. Vokietija 
į tą kraštą jau šiandien sparčiai 
infiltruoja savo gyvybines galias. 
Labai esminga, kad esama padėtis 
netenkina net pačių Kaliningrado 
srities gyventojų: būdami iš esmės 
rusiškos kilmės, bet dar nesuaugę į 
jokią etniškai vientisesnę bendriją, 
jie yra labai lengvai pažeidžiami 
intensyvesnės ūkinės jų tautinę 
konsolidaciją neigiančios veiklos. 
Nors esama žmonių, kurie dėl 
geresnio gyvenimo moja ranka į 
savo nacionalinę priklausomybę, 
ši aplinkybė į šiandieninę srities 
erdvę įneša rimtą pavojaus jausmą 
ir pastovią įvairiai besireiškiančią 
savisaugos priemonių paiešką. 
Tas faktorius ir ateity bus rimtas 
šios žemės vidinės įtampos 
šaltinis. Užvis svarbiausia, kad 
tokia regiono neaiškia padėtimi 
negalės būti suinteresuota 
Europa: nestabilumo procesai iš 
čia eitų į plačias Vokietijos, 
Lenkijos, Rusijos ir Baltijos 
valstybių erdves.

O visus patenkinantis šio 
regiono naujo subalansavimo 
variantas gali būti rastas. Tai — su 
Baltijos valstybių sandrauga 
asocijuotos autonomiškai ar net 
visai savarankiškai 
besitvarkančios, galbūt ir Prūsija 
atsivadinusios dabartinės 
Kaliningrado srities variantas.

Ką gi jis duoda?
Pirmiausia, patiems 

šiandieninės Kaliningrado žemės 
žmonėms optimalią 
savarankiškumo ir savistovaus 
tolesnio gyvenimo garantiją: 
Baltijos šalys, kurdamos savo 
sandraugą, nenumato kišimosi 
viena į kitos reikalus, o tik sutarčių 
reglamentuojamą bendravimą. 
Antra, Kaliningradas turėtų 
patekti į Europos kontekste trijų 
Baltijos šalių regionui būtiną 
militarinį režimą, taigi, karinis šios 
žemės potencialas pasaulio ir ypač 
Europos tautų valia turėtų 
sumažėti, palengvindamas ir 
Lietuvos, ir Lenkijos, pagaliau ir 
Rusijos gyvenimą. Nenaudingas 
toks srities militarinis 
liberalizavimas būtų tik naujai 
Tarybų Sąjungai. Bet apie jos 
priedermes šiuo klausimu, matyt 

kambaryje pradėjo dirbti panelė 
Kuzmickaitė, kurios vardo 
nepavyko sužinoti, Lietuvos AT 
pirmininko pavaduotojo duktė. 
Ten pat dirbančios moters (ne 
lietuvės) paklausiau ar panelė 
Kuzmickaitė pakankamai moka 
vokiškai, atsakymas buvo labai 
diplomatiškas... Taigi, gal savo 
„sovietiniu“ teigimu nesuklysiu, 
jeigu pastebėsiu, kad kaip 
anksčiau valdančių tėvelių vaikai 
ėjo į diplomatinę tarnybą, taip ir 
dabar...

Romas Šileris 

spręsti turėtų ne tik ji, kiek 
atitinkama Europos konferencija. 
Apskritai, Kaliningrado 
problemos, kaip vienos iš Antrojo 
pasaulinio karo paliktų problemų, 
sprendimas mažiausiai turėtų 
priklausyti nuo Tarybų Sąjungos 
ir Vokietijos: jos labai atidžiai 
privalėtų išklausyti kad ir pačios 
imperatyviausios Antrojo 
pasaulinio karo padarinius 
baigiančios likviduoti Europos 
bendrijos nuomonės. Manau, kad 
esam pasiekę tokį raidos tarpsnį, 
jog prie protingų sprendimų ir tos 
dvi šalys sugebėtų geravališkai 
prisijungti.

Taip senoji prūsų žemė į XXI 
amžių galėtų labai prasmingai 
ateiti kaip daug kentėjęs, labai 
pakitęs, bet pačius seniausius 
Europos taikaus balanso siekius 
realizuojąs geopolitinis taškas ir 
faktorius.

Romualdas OZOLAS

KAS GALES 
APSIGYVENTI LIETUVOJE?

Nemažai žmonių, dar taip 
neseniai krovusių lagaminus 
išvažiuoti iš Lietuvos, po jos 
tarptautinio pripažinimo — 
persigalvojo. Ko gero, pačiu taiku, 
nes atvykti į Respubliką gyventi 
nebus taip paprasta kaip anksčiau 
— gyventojų įvažiavimą į Lietuvą 
nuo ateinančių metų pradžios 
reguliuos imigracijos įstatymas, 
kurio iki šiol neturėjome.

Kas gi galės apsigyventi 
Lietuvoje? Kaip papasakojo 
naująjį įstatymą rengusios 
specialistų grupės vadovas, 
Vilniaus universiteto profesorius 
Stasys Vaitiekūnas — nustatytos 
kvotos ribose į Lietuvą gali atvykti 
asmenys, turintys Respublikos 
piliečio ar juridinio asmens 
kvietimą. Juk tai bent pradžiai jam 
garantuoja pragyvenimo šaltinį ir 
pastogę. Į Lietuvą gali būti 
neleidžiami įvažiuoti žmonėms, 
kurie užsiima veikla, nukreipta 
prieš Lietuvos Respubliką, per 
paskutinius penkerius metus yra 
padarę sunkius tyčinius 
nusikaltimus. Imigruoti gali 
kliudyti ir kitos priežastys — kai 
žmonės serga pavojingomis 
infekcinėmis ligomis, yra protiškai 
atsilikę arba psichiškai nesveiki, 
piktnaudžiauja narkotikais, 
toksinėmis medžiagomis arba 
alkoholiu, neturi legalaus 
pragyvenimo šaltinio šalyje, 
kurioje gyveno iki šiol. Tačiau, 
pabrėžiu, tai yra bendra taisyklė, 
atskirais atvejais čia galės būti ir 
išimčių.

Rengiant šį įstatymą, peržiūrėti 
praktiškai visų Europos valstybių 
imigracijos įstatymai, domėtasi, 
kaip tai daroma Latvijoje ir 
Estijoje, kurios tokius juridinius 
aktus priėmė žymiai anksčiau. 
Estai iš karto nustatė kvotą — 
atvykėliai negali viršyti vienos 
dešimtosios procento nuolatinių 
gyventojų, o pas mus toks skaičius 
nenurodytas. Imigrantų skaičius 
priklausomai nuo aplinkybių 
galės būti keičiamas.

Prieš įvažiuojant į Lietuvą, teks 
užpildyti anketą, kurioje reikės 
atsakyti į klausimus. Išaiškėjus 
apgaulei, žmogus gali būti 
išsiųstas iš Respublikos.

Dar šiemet Lietuvos 
Respublikoje prie Vidaus reikalų 
ministerijos turi būti įsteigta 
emigracijos ir imigracijos tarnyba, 
o nuo ateinančių metų sausio 1 
dienos imigracijos įstatymas 
įsigalioja.

ELTA
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GRAŽI DOVANA KIEKVIENAM!
„Europos Lietuvio“ 1992 m. sieninis kasdien nuplėšiamas kalendorius 

yra graži dovana bet kur gyvenančiam lietuviui.
Prie kartoninės plokštės prisegtuose 345 lapeliuose prirašyti tūkstančiai 

lietuviškų žodžių apie mokslą, literatūrą, lituanistiką ir šiaip įdomumus 
sudaro malonų pasiskaitymą.

Ryškiais skaičiais sužymėtos dienos yra aiškios jaunam ir neklaidingos 
senesniam. Nepamirštos lietuviškos tautinės ir religinės šventės ir šventųjų 
bei tautiniai vardai.

Užsisakykite kalendorių dabar, kad galėtume jį Jums pasiųsti laiku, prieš 
Kalėdas.

Sieninio kalendoriaus kaina £7.50 su persiuntimu. Nidos Knygų Klubo 
nariaims ir „Europos Lietuvio“ skaitytojams papigintai — £6.50. 
Užsisakyti galima: „EL“ Administracija, 2 Ladbroke Gardens, London 
Wil 2PT, England.

1992 m. sieninį kalendorių redagavo Natalija Gedvilaitė, atspausdintas 
Vilniuje.

NEKROLOGAS
A.A.

VIKTORAS ŠALČIŪNAS

1991 m. birželio 16 d., po labai 
skaudžios ir ilgos ligos, šį pasaulį ir 
savo šeimą apleido didelis 
patriotas Viktoras Šalčiūnas.

Viktoras gimė 1918 m. spalio 16 
d. Vilkaviškio apskrityje. Karinę 
tarnybą atliko L.D.K. Vytenio 9 
pulke, Marijampolėje. Iš karinės 
tarnybos išėjo 1940 m. 
puskarininkio laipsniu. 
Prasidėjus Vokietijos-Sovietų 
Sąjungos karui jis įsijungė į 
lietuviškus dalinius. Norėjo 
kovoti prieš bolševikus. Teko 
išvykti iš Lietuvos į Bielorusiją, 
kur nuo bolševikinių partizanų 
saugojo karinius įrengimus. Už 
gerą pareigų ėjimą buvo 
pakeltas viršila. Karo eigai 
pasikeitus grįžo į Lietuvą. 1944 m. 
vokiečiai lietuviškus dalinius 
nuginklavo ir beginklius vyrus 
išvežė j Vokietiją. Čia juos vėl 
apginklavo ir pasiuntė kovoti 
prieš amerikiečius Italijos fronte. 
Amerikiečiams frontą pralaužus, 
visas lietuviškas naujai 
apginkluotas dalinys pasidavė 
amerikiečių nelaisvėn.

Suimtuosius belaisvius: rusus, 
ukrainiečius, lenkus ir lietuvius 
amerikiečiai perdavė anglų karinei 
vadovybei. Anglai belaisvius 
nugabeno į Neapolio belaisvių 
stovyklą ir ruošėsi juos atiduoti 
sovietams. Tuo pačiu metu lenkų 
karinė vadovybė, kuri priklausė 
anglų aštuntajai armijai, belaisvių 
tarpe ieškojo lenkų savanorių į 
britų armiją. Sužinoję, kad 
belaisvių tarpe yra lietuvių, juos 
išlaisvino ir aprengę nauja karine 
uniforma pasiuntė atgal į frontą, 
kovoti prieš vokiečiais. Viktoras ir 
kiti lietuviai dalyvavo svarbiuose 
mūšiuose, o karui pasibaigus, 
1946 m. su britų 8-ąja armija 
atsidūrė D. Britanijoje.

Tuojau po karo, dar būdami 
Italijoje, vyrai sukūrė lietuvių 
karių chorą, kuriame Viktoras 
nuo pat pradžios entuziastingai 
dalyvavo. O atvykę j D. Britaniją 
kariai choristai sukūrė „Klajūno“ 
vaidintojų grupę. Karius 
demobilizavus susilikvidavo 
choras ir vaidintojų grupė.

Viktoras Šalčiūnas apsigyvenęs 
Londone įstojo į tuo laiku jau 
veikusį Londono Šv. Kazimiero 
parapijos chorą, DBLS-gos 
Londono I-jį skyrių, kuriam jis 
ilgą laiką vadovavo bei ėjo kitas 
pareigas. Susiorganizavus 
Londono lietuvių meno sambūriui 
„Vaidila“, Viktoras nuoširdžiai 
jame dalyvavo ir vaidino daugiau 
nei 20 įvairių dramos veikalų, ir 
atliko daugelį pagrindinių rolių. 
Jis „Vaidilos“ sambūriui daug 
metų vadovavo.

Viktoras taip pat dalyvavo 
Londono lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos, Sporto ir socialinio 
klubo vadovybėse ir ėjo įvairias 
pareigas. Šalia šios veiklos jis buvo 
suorganizavęs „Linksmųjų 
brolių“ grupę, be kurių 
nepraeidavo joks pasi
linksminimas ar renginys. 
Viktoras gražiai ir geriausiai 
deklamuodavo.

Jo laidotuvės vyko Londono 
lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje 
1991 m. birželio 26 d. Dalyvavo 
visa Londono lietuvių parapija, 
nes su Viktoru norėjo visi 
atsisveikinti. Viktoras labai laukė 
nepriklausomos Lietuvos, nes jo 
darbai, pastangos ir meilė buvo tik 
Jai, jo numylėtai Tėvynei. Bet 
likimas lėmė kitaip.

Tegu Aukščiausiasis priima 
tave savo amžinai globai.

S. Kasparas

VOKIETIJOJE
LIETUVIŲ KULTŪROS 

INSTITUTO SUVAŽIAVIMAS
Vienuoliktasis iš eilės Lietuvių 

kultūros instituto suvažiavimas 
įvyko 1991 m spalio 18-20 
dienomis H i u t ten fe 1 de, 
Vokietijoje. Paskaitose ir 
diskusijose dalyvavo daugiau nei 
60 LKI-to narių ir svečių, o į 
jubiliejinį koncertą atsilankė arti 
šimto asmenų.

Suvažiavimo paskaitinė dalis 
prasidėjo šeštadienį 9.30 vai. 
Romuvos didžiojoje salėje. 
Atidarydamas suvažiavimą 
instituto vedėjas V. Bartusevičius 
pasveikino dalyvius ir trumpai 
apžvelgė instituto įkūrimo 
aplinkybes, iki šiol atliktus darbus 
ir ateities uždavinius 
pasikeitusiomis sąlygomis 
Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę.

Š.m. kovo 7 d. suėjo 10 metų 
nuo LKI-to įkūrimo. Per tą laiką: 
įrengta 10.000 knygų turinti 
lituanistinė biblioteka, kurių pusė 
bibliotekos vedėjo Artūro 
Hermano jau įtrauktos į katalogą 
viešam naudojimui, įsteigtas 
centrinis lietuvių archyvas, kuris 
jau sutelkęs vertingos medžiagos, 
dokumentuojančios už Lietuvos 
ribų gyvenančių lietuvių 
gyvenimą, suruošta dešimt 
metinių suvažiavimų su moksline 
programa ir keturi klasikinės 
muzikos koncertai, išleisti šeši 
sąsiuviniai mažųjų raštų serijoje ir 
penki suvažiavimo darbų leidiniai, 
pravestas „Vaistai Lietuvai“ 
vajus, kurio metu sutelkta 
18.318,85 DM pinigais ir apie 1,6 
mil. vertės vaistų, kurie penkiais 
transportais buvo nugabenti į 
Lietuvą.

Suvažiavimo metu veikė 
paroda, kuri LKI-to veiklą rodė 
foto nuotraukose. LK1 vedėjas 
dėkojo visiems, parėmusiems 
LKI-tą pinigais, knygomis ar 
darbu, ypač Vasario 16 gimnazijos 
vadovybei ir ūkio tarnautojams už 
globą suvažiavimo metu.

Pirmąją paskaitą apie 
Vokietijos istorikų darbus 
Lietuvos istorijos srityje skaitė 
dipl. bibl. Artūras Hermanas. Jis 
apžvelgė įstaigas ir atskirus 
mokslininkus, dirbančius 
Vokietijoje Lietuvos istorijos 
klausimais. Nežiūrint, kad tokių 
yra, aplamai padėtis šioje srityje 
yra nepatenkinama, kadangi visą 
vokiečių dėmesį yra patraukusi 
Rusijos istorija ir jaunųjų istorikų 
tarpe neiškyla asmenų, kurie 
domėtųsi Lietuvos istorija.

Antrąją paskaitą apie vokiečio 
paveikslą lietuvių literatūroje 
skaitė prof. Grasilda Blažnienė iš 
Vilniaus. Ji, pradėdama Gedimino 
laikais per Donelaičio, 
Zauerveino, Vydūno. 
Simonaitytės raštus ir baigdama 
moderniųjų rašytojų kūryba, 
ieškojo vokiečio paveikslo 
pėdsakų.

Ekonomistas dr. Jonas 
Norkaitis savo paskaitoje bandė 
nubrėžti metodinius rėmus, kurių 
pagalba būtų galima atitinkamai 
įvertinti vykdomus ir vykdytinus 
ūkio tvarkos pokyčius Lietuvoje. 
Paskaitininkas pastebėjo, kad 
Lietuvos politikai ir ekonomistai 
turi visais klausimais labai 
kategoriškus nusistatymus 
(kiekvienas savus) ir nepriima 
jokių argumentų, nesiderinančių 
su jų nuomonėmis.

Paskutinę paskaitą apie 
Pabaltijo respublikų kaip 
tarptautinės bendruomenės narių 
ateitį skaitė tarptautinės teisės 
žinovas Dr. Friedrich Freiherr 
Waitz von Eschen. Jis iškėlė kai 
kurias problemas, paaiškinančias.

ŠVEICARIJOJE
PADĖKA ŠVEICARAMS

Jau daug valstybių pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę, tarp jų 
ir Šveicarija. Nors ji nebuvo 
pirmoji, bet Šveicarijos lietuvių 
bendruomenė džiaugėsi, kad ji 
Lietuvą pripažino rugpjūčio 28 d. 
Norėdami padėkoti Šveicarijos 
vyriausybei, organizacijoms ir 
asmenims, kurie Lietuvos bylą 
rėmė per tamsų penkiasdešimties 
metų laikotarpį, spalio 24 d. 
Berne, Hotel Bellevue, Šveicarijos 
LB suruošė kuklų padėkos 
vakarą.

Dalyvavo apie 50 kviestinių 
asmenų, tarp jų — du Šveicarijos 
ambasadoriai. Vienas iš jų, Jenoe 
Staehelin, norėdamas užmegzti 
oficialius ryšius ir aptarti dviejų 
kraštų ambasadų pasikeitimą, jau 
lankėsi Lietuvoje. Taip pat 
dalyvavo keli vyriausybės atstovai 
iš Politinio departamento, 
Tarptautinio raudonojo kryžiaus 
komiteto delegatas D. Pfaff, 
būrelis žurnalistų, Šveicarijos LB 
nariai ir keli iš Lietuvos atvykę 
svečiai.

Praėjusiais metais Einsiedeln 
Europos lietuvių studijų savaitėje 
viešint AT pirmininkui V. 
Landsbergiui, buvo pakviesti trys 
Alpių ragų pūtėjai, kurie savo 
muzika garbingam svečiui suteikė 
daug malonumo. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, tie patys 
muzikantai pasiuntė V. 
Landsbergiui sveikinimo 
telegramą. Jie taip pat buvo 
pakviesti į šį vakarą, kad atkurtų 
tuometinę atmosferą.

Prancūziškai ir lietuviškai 
susirinkusius pasveikino 
Šveicarijos LB pirmininkas N. 
Prielaida. Jam atsakydamas, 
ambasadorius Staehelin užtikrino 
Šveicarijos vyriausybės ir tautos 
simpatijas ir paramą atkuriant 
Lietuvos valstybę.

Ta progai iš Vilniaus 
Universiteto rektoriaus R. 
Pavilionio buvo gauta žinia, kad 
Šveicarijos LB vicepirmininkui 
Andrėas Hofer-Dargužui už 
nuopelnus, Vilniaus Universitui 
įteikiant daugiau kaip 300 
Lietuvos žemėlapių, graviūrų ir 
brangių dokumentų, buvo 
suteiktas Vilniaus Universiteto 
Doctor Honoris Causa laipsnis.

Šveicarijos LB sveikina naująjį 
doktorantą ir jam linki toliau 
dirbti Alma Mater, Bendruomenei 
ir Lietuvai.

N. Prielaida

kodėl Vakarų valstybės taip 
atsargiai žiūrėjo į Pabaltijo kraštų 
nepriklausomybės reikalavimus 
— šie reikalavimai kiekvienai iš jų 
buvo tam tikra prasme pavojingi. 
O Pabaltijo kraštų aneksijos 
nepripažinimas reiškė ne vien, kad 
Lietuva atgaus savo auksą, bet ir 
tai, kad ji turės sumokėti ir 
užsilikusias prieškarines skolas. 
Pabaltijo kraštų ateities užsienio 
politikos tikslus paskaitininkas 
mato tokius: mažumų klausimo 
išsprendimas, Pabaltijo kraštų 
bendradarbiavimo sustiprinimas, 
integracijos j Europos ir Atlanto 
sąjungas (EB, NATO) problemos 
išsprendimas.

Po visų paskaitų vyko gyvos 
diskusijos, į kurias įsijungė didelė 
suvažiavimo dalyvių dalis.

Kadangi LKI-to dešimtmetis 
kovo mėnesį nebuvo specialiai 
paminėtas, tas padaryta šio 
suvažiavimo metu jubiliejiniu 
kamerinės muzikos koncertu. 
Koncerte grojo Vilniaus kvartetas 
(Audronė Vainiūnaitė — smuikas, 
Petras Kunca — smuikas, 
Donatas Katkus — altas, ir

(Nukelta į 4 psl.)
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Lietuviu Kronika
kada-kas-kur?

Lapkričio 22-24 d. — Vokietijos 
LB darbuotojų suvažiavimas 
Romuvoje, Hūttenfelde.

Gruodžio 10 d. — padėkos 
priėmimas pabaltiečių draugams, 
Latvian House, 71 
Queensborough Terrace, London 
W2.

AUKOS SPAUDAI
A. Bulevičius— 11.00 sv.
E. Purzelis — 2.50 sv.
J. Povilavičius — 3.50 sv.
P. Liesis — 10.00 sv.
I. Meilius — 5.00 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

PADIDINAMA „EUROPOS 
LIETUVIO“ PRENUMERATA

Padidėjus pašto ir leidybos 
išlaidoms, nuo 1992 m. sausio 1 d. 
padidinama „Europos Lietuvio“ 
metinė prenumerata:

D. Britanijoje — 23 sv.
Vokietijoje — 85 DM.
Visur kitur — 30 sv.

Norintys „Europos Lietuvį“ 
užsakyti savo giminėms ar 
pažįstamiems Lietuvoje, gali tai 
padaryti įmokėdami 30 sv.

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI 
„EUROPOS LIETUVYJE“ 
Kalėdų ir Naujųjų Metų 

sveikinimai „Europos Lietuvyje“ 
yra geriausias būdas prisiminti savo 
gimines bei pažįstamus švenčių 
proga.

Sveikinimus spausdinsime 
kalėdiniame „Europos Lietuvio“ 
Nr. 49-50. Vienskiltinio sveikinimo 
kaina £10, o dviskiltinio — £20. 
Sveikinimus ir pinigus siųskite 
„EL“ redakcijos vardu kaip galima 
greičiau. Pažadame visus 
kalėdinius sveikinimus, gautus iki 
gruodžio 9 dienos, atspausdinti.

SODYBOJE
TAUTOS ŠVENTE

Lapkričio 23 d. DBLS Sodybos 
skyrius ruošia 
Kariuomenės šventą. Iškilmės 
vyks Didžiojoje Sodybos salėje. 
Pradžia 15 vai. Šokiams — disko 
muzika. Taip pat bus turtinga 
loterija. Veiks bufetas.

Visus narius ir svečius 
kviečiame šventėje gausiai 
dalyvauti.

Sodybos skyriaus valdyba

PAMALDOS
Birminghame — lapkričio 23 d., 

šeštadienį, 17 vai. Šv. Onoje, 
Bradford Str.

Nottinghame — lapkričio 24 d. 
11.15 vai. Židinyje.

Nottinghame — gruodžio 1 d., 
11.15 va., Židinyje.

Leicesteryje — gruodžio 1 d., 14 
vai., Švč. Širdyje.

PAGALBOS LIETUVAI 
FONDAS (ALF)

Gautos aukos: 100.00 sv. — O. 
ir N. Žvirbliai. Nuoširdžiai 
dėkojame.

ALF

LONDONE
VASARIO 16 ŠVENTE

Lietuvos Nepriklausomybės — 
Vasario 16 — šventė Londone bus 
švenčiama vasario 15 d. 
Bishopsgate Institute, 230 
Bishopsgate, London EC2.

Vasario 16 d. vyks pamaldos 
Londono lietuvių Šv. Kazimiero 
bažnyčioje.

VAIKŲ FONDAS 
British-Lithuanian

Relief Fund for Children 
in Lithuania

Gautos šios aukos: 130.00 sv. — 
B. Skryp (per kan. Valentiną 
Kamaitį); 35.00 sv. — A. A. Elenos 
Gaputytės draugai.

Fondo vadovybė yra gavusi 
dovanų būsimam bazarui Latvių 
namuose, už juos nuoširdžiai 
dėkojame.

LATVIŲ IR LIETUVIŲ 
LABDAROS BAZARAS

Įvyks lapkričio 30 d. Latvių 
namuose, 72 Queensborough 
Terrace, London W2. Bazaro 
atidarymas 11 vai. Artimiausia 
Queensway metro stotis (Central 
Line) arba autobusais 12 ir 88.

Lietuvių vaikučių fondas ir 
latvių labdaros draugijos kviečia 
lietuvius atvykti į bazarą.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
S. Kasparas praneša, kad jo 

turėti Lietuvos žemėlapiai 
pasibaigė. Norintys jį įsigyti 
prašomi tiesiog kreiptis į Devenių 
Kultūrinį Fondą, P.O. Box 10782, 
St. Petersburg, FL 33733, U.S.A. 
Kaina 7 doleriai.

FUTBOLAS
Jack Morgan taurės pirmajame 

runde lapkričio 3 d. žaidė Beehive 
su Lithuanian Victoria ‘A’. 
Rezultatas 2:3, o Stag su 
Lithuanian Victoria ‘B’ žaidynės 
baigėsi rezultatu 4:1.

DERBYJE
KARIUOMENES ŠVENTE
Š.m. lapkričio 24 d.,

sekmadienį, Derby skyrius rengia 
Kariuomenės šventės minėjimą, 
kuris įvyks 14 vai. ukrainiečių 
klubo patalpose: 27 Chamwood 
Str., Derby. Po minėjimo bus 
pasikalbėjimai prie kavutės ir 
pyragaičių. Maloniai kviečiame 
visus vietos, apylinkės ir tautiečius 
iš toliau bei svečius gausiai 
apsilankyti.

Skyriaus valdyba

BRADFORDE
KARIUOMENES ŠVENTE
DBLS Bradfordo skyriaus ir 

Vyties klubo valdybos rengia 
Kariuomenės šventės minėjimą, 
kuris įvyks 1991 m. gruodžio 1 d., 
sekmadienį, 15.30 vai. Vyties 
klubo salėje. Programoje: H. 
Vaineikio paskaita, p. P. 
Pucevičius parodys videofilmą 
apie susitikimą su Lietuvos AT 
pirmininku V. Landsbergiu 
Mančesteryje (1991.10.8). Visus 
prašome dalyvauti.

skyriaus ir klubo valdybos

MANCHESTERYJE
KARIUOMENES ŠVENTE
LKVS „Ramovė“ Mančesterio 

skyrius 1991 m. lapkričio 23 d. 18 
vai. Mančesterio lietuvių klube 
rengia Kariuomenės šventės 
minėjimą. Programoje: H. 
Vaineikio paskaita ir meninė dalis. 
Visi ramovėnai ir kiti apylinkės 
tautiečiai yra kviečiami kuo 
gausiau dalyvauti šiame minėjime!

Skyriaus valdyba

A.A. EILYNA STANIONIENE
Spalio 24 d., nuvykusi į 

Cumberland aplankyti savo 
brolio, auto nelaimėje, ant 
posūkio, tragiškai žuvo E. 
Stanionienė, 62 metų. Jos vyras 
mirė 1991.V.17 d., Ji gyveno 
Montone, Eccles ir ruošėsi kitoms 
vedyboms.

Eilyna (anglų kilmės) visuomet 
artimai bendradarbiavo su 
lietuviais. Dažnai padėdavo 
paruošti maistą pobūviams, 
baliams ne tik MLS klube, bet ir 
Boltono lietuvių ruošiamuose 
pobūviuose, buvo paslaugi, 
padėdavo “Visiems. Šeimos 
neturėjo.

Palaidota lapkričio 1 d. Peel 
Green kapinėse mirusio vyro 
kape. Gedulingos pamaldos įvyko 
anglikonų Šv. Pauliaus 
bažnyčioje, Montone. Pamaldas 
laikė ir gražų pamokslą pasakė 
šios bažnyčios klebonas, gražiai 
paminėjęs lietuvius ir jos vyrą bei 
jos ryšio palaikymą su lietuviais. 
Dalyvavo 64 asmenys, kurie 
sunešė labai daug vainikų ir gėlių. 
Liko tėvai ir brolis.

Ilsėkis, Eilyna, ramybėje.
Mančesterio ir Boltono lietuviai

KLUBO NARIŲ BALIUS
Lapkričio 9 d. MLS klubas 

suruošė metinį narių pobūvį, 
kuriame dalyvavo 66 asmenys, jų 
tarpe ir kan. V. Kamaitis. Tai 
metinė klubo šventė.

Pobūvį atidarė ir pravedė bei 
maistui palaiminti maldą 
sukalbėjo klubo pirmininkas A. 
Podvoiskis. Gausų ir puikų maistą 
paruošė B. Kupstienė, M. 
Bematavičienė, R. Navickienė ir 
K. Vigelskienė.

Besivaišinant porą anekdotų 
pasakė ir klubui sėkmės palinkėjo 
DBLS Boltono skyriaus 
pirmininkas ir MLS klubo 
vicepirmininkas H. Vaineikis, 
ramovėnų pirm. K. Murauskas, 
kan. V. Kamaitis ir kiti. Visi 
šauniai padainavo.

Pobūvis praėjo pakilioje ir 
šventiškoje nuotaikoje, ypač, kad 
Lietuva yra laisva. Visi pareiškė 
pasigėrėjimą puikiu pobūviu.

Ta pačia proga, MLM Ratelio 
„Rūtos“, kuri prieš kurį laiką 
užsidarė, buvusi sekretorė Aldona 
Podvoiskienė pravedė labai 
turtingą loteriją Lietuvos vaikams 
ir prie loterijos pelno pridėjo 
Ratelio ižde likusius pinigus. Jie 
perduoti Lietuvos vaikų fondui. 
Laimingų bilietų traukimą 
pravedė H. Vaineikis.

LIETUVIŲ KULTŪROS 
INSTITUTO SUVAŽIAVIMAS

(Atkelta iš 3 p si.)

Augustinas Vasiliauskas — 
violončelė) ir LKI-to narys 
fleitistas Petras Sakalas Odinid iš 
Monheimo. Buvo atlikta W.A. 
Mozarto kvintetas fleitai, 
smuikui, dviems altams ir 
violončelei D-dur op 51 Nr. 1. 
Aukšto lygio atlikėjams publika 
dėkojo entuziastingu plojimu.

Sekmadienio ryte LKI-to nariai 
turėjo savo metinį susirinkimą. Jo 
metu buvo perskaityti valdybos 
veiklos pranešimai, duota piniginė 
atskaitomybė ir aptarti ateities 
darbai. Buvo reiškiama nuomonė, 
kad instituto užsibrėžti darbai 
lieka svarbūs ir Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę.

Suvažiavimo metu taip pat 
veikė paroda „Lietuva Vokietijos 
spaudos karikatūrose 1990-1991“. 
Daugiau kaip 50 karikatūrų 
vaizdžiai atspindėjo to meto 
spaudos susidomėjimą Lietuva ir 
sunkumus atlaikant Maskvos 
spaudimus.

Suvažiavimas baigėsi 
pamaldomis ir bendrais pietumis.

V.B.

A T LIKĘS PAREIGĄ 
TĖVYNEI

Atlikęs pareigą tėvynei.
Narsus kary, tu pražuvai.
Nors mums į laisvę kelią skynei. 
Nežino nieks, kas tu buvai...

Laimingo nesulaukęs ryto, 
Narsus kary, tu pražuvai, 
Tu užgesai, kai laisvė švito, 
Laimėjai kovą, bet ne sau...

Akis ne motina užspaudė, 
Prie kapo neverkė sesuo...
Kovos lauke granatos gaudė, 
Raudojo ūkanos ruduo.

Atėję giminės prie kapo, 
Nežino, kad tai tu esi...
Tau motina tėvynė tapo, 
O tavo broliai mes visi.

Tauta tau gražų vardą skyrė —
Nežinomu kariu tapai!
Garbė per amžius tau, didvyri, 
Mirtim mums laisvę atpirkai!

(Tauro apygarda) 
Eilėraštis-daina paimta iš 

leidinio „Laisvės kovų dainos".

Tą patį vakarą, kurie dar 
neturėjo anglų pilietybės, užpildė 
prašymą ir pareiškimą Lietuvos 
pilietybei gauti, kiti buvo užpildę 
anksčiau. Gaila, kad kurie 
neskaito „Europos Lietuvio“ apie 
tai nežinojo ir negalėjo laiku įteikti 
prašymų.

A. P-kis

RENGINIAI
Pirmą Kalėdų dieną MLS klubo 

baras veiks iki 15.00 vai., antrą 
Kalėdų dieną baras veiks 
normaliai.

Naujųjų Metų sutikimą rengia 
ramovėnai. Pradžiai galite 
atsinešti savo maisto, vėliau 
užkandžius duos klubas.

Sausio 5 d., sekmadienį, 16.00 
vai. MLS klubo valdyba šaukia 
metinį visuotiną susirinkimą, 
kuriame valdyba bei Revizijos 
komisija padarys pranešimus ir 
bus renkama valdyba 1992 
metams. Narius prašome būtinai 
dalyvauti.

Kvorumui nesusirinkus 
nustatytą valandą, susirinkimas 
bus atidėtas vienai valandai, o po 
to pravestas, neatsižvelgiant į 
susirinkusių narių skaičių.

Klubo valdyba

PASAULYJE
Ir Jelcinas nemalonėje

Sukilo Čečeno Ingušetijos 
respublika ir paskelbė 
nepriklausomybę. Rusijos 
prezidentas Jelcinas bijodamas, 
kad nesubyrėtų Rusijos 
Federacija, kaip Gorbačiovas, į 
Baltijos kraštus pasiuntė 
kariuomenę, kad atstatytų tvarką. 
Tačiau su šiuo jo žygiu nesutiko 
parlamentas ir privertė jį skubiai 
atšaukti kariuomenę iš Čečeno 
Ingušetijos ir prisipažinti, kad 
padarė klaidą. Čečeno Ingušetijos 
respublikos ir Rusijos santykiai 
turi būti išspręsti taikiu, politiniu 
būdu.
Afganistano sukilėliai Maskvoje
Nežiūrint, kad sukilėliai 

Afganistane tebekariauja su 
Sovietų Sąjungos remiama 
Najibullah vyriausybe, kai kurių 
sukilėlių grupių, įskaitant 
Mujahideen, atstovai lankėsi 
Maskvoje ir tarėsi su Rusijos 
vyriausybės atstovais. Būdami 
Maskvoje jie žuvusių sovietų karių 
giminėms pareiškė užuojautą, bet 
priminė, kad dėl Sovietų Sąjungos 
ginklų Afganistane yra daug 
šeimų liūdinčių savo narių, 
žuvusių sukilėlių.

Taika Kambodijoje
Pasibaigus karui Vietname, 

kaimyninėje Kambodijos 
valstybėje sukilėliai vis dar kovojo 
prieš Vietnamo sudarytą ir 
remiamą vyriausybę. Šiomis 
dienomis Paryžiuje buvo 
pasirašyta taikos sutartis, pagal 
kurią visos kovojančios grupės 
pasižadėjo nusiginkluoti ir 
bendradarbiauti vyriausybėje. 
Tačiau bijoma, kad Pol Pot 
vadovaujama Khamer Rouge 
sukilėlių grupė, kuri karo metu 
išžudė daug žmonių, gali vėl 
užimti valdžią. Po 13 metų 
tremtyje į Kambodiją sugrįžo 
princas Norodom Sihanouk.
Baltijos valstybės NATO globoje

Per paskutinę Šiaurės Atlanto 
valstybių (NATO) konferenciją 
Romoje buvo nutarta sudaryti 
atskirą tarybą, kuri 
bendradarbiautų su naujomis 
demokratijomis Rytų Europoje: 
buvusiais sovietų satelitais, 
Sovietų Sąjunga ir Baltijos 
valstybėmis. NATO buvo įkurta, 
kad apsigintų nuo Varšuvos pakto 
valstybių. Nors Varšuvos paktas 
iširo, NATO ir toliau yra laikoma 
ypatingai svarbia organizacija, nes 
jos sudėtyje yra JAV ir Kanada. 
JAV ir ateityje tarpvalstybinių 
nesantaikų metu turės didelę 
įtaką. Šiuo metu Jugoslavijoje 
vyksta kariniai veiksmai, kurių iki 
šiol Europos vyriausybės nepajėgė 
sustabdyti ir apsaugoti 
Chorvatiją.

Prasidėjo derybos dėl aukso
1940 m., prieš pat Sovietų 

Sąjungos okupaciją Baltijos 
valstybės Anglijos banke 
deponavo 95 milijonų vertės 
aukso. Dabar Baltijos valstybės 
reikalauja tą auksą grąžinti, kurio 
Anglijos bankas jau neturi. Mat, 
nežiūrint, kad D. Britanijos 
vyriausybė Baltijos kraštų 
okupacijos nepripažino, 1968 m., 
tuometinė Wilsono darbiečių 
vyriausybė, tą auksą atidavė 
sovietams, kad jie britų piliečiams 
užmokėtų Baltijos valstybių 
padarytas skolas.

Į Londoną atvyko Lietuvos 
Respublikos vyriausybės užsienio 
reikalų ministro pavaduotojo 
Valdemaro Katkaus 
vadovaujama ministrų delegacija 
tartis dėl aukso su D. Britanijos 
vyriausybe. Derybos yra vedamos 
su kiekviena valstybe atskirai, 
pirmoji pradėjo Estija, o lapkričio 
13 tarėsi Lietuvos delegacija.
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