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DOVANA LIETUVAI

Gruodžio 24 d. paskelbtas 
oficialus pranešimas apie 
Popiežiaus Jono Pauliaus Il-ojo 
nutarimu pravestą Lietuvos 
bažnytinės provincijos ir jos 
vyskupijų pertvarkymą. Šventasis 
tėvas įkūrė naują Vilniaus 
provinciją, prie Vilniaus 
metropolijų prijungdamas 
Kaišiadorių ir Panevėžio 
sufraganines vyskupijas, iki šiol 
priklausiusias Kauno 
metropolijai. Vilniaus 
arkivyskupu metropolitu 
Popiežius paskyrė dabartinį 
apaštališkąjį pronuncijų 
Olandijoje arkivyskupą Audrį 
Bačkį. Kaišiadorių apaštalinis 
administratorius Juozas 
Matulaitis paskirtas Kaišiadorių 
vyskupu ordinaru. Panevėžio 
vyskupu ordinaru paskirtas 
ligšiolinis šios vyskupijos 
apaštalinis administratorius 
vyskupas Juozas Preikšas, o 
Vilkaviškio vyskupu ordinaru 
paskirtas vyskupas Juozas 
Žemaitis iki šiol buvęs Vilkaviškio 
vyskupijos apaštaliniu 
administratorium. Klaipėdos 
prelatūra panaikinama jos 
teritoriją prijungiant prie Telšių 
vyskupijos. Pravedus Lietuvos 
bažnytinės provincijos ir kai kurių 
jos vyskupijų vadovybių 
pertvarkymą, pirmą kartą 
Lietuvos bažnyčios istorijoje 
bažnytinę provinciją Lie
tuvoje sudarys dvi metropolijos 
— iki šiol buvusi Kauno 
metropolija ir naujai įkurta 
Vilniaus metropolija. Be to, tai pat 
pirmą kartą po daugiau negu 50 
metų visos šešios Lietuvos 
vyskupijos dabar turės savo 
vyskupus ordinarus, tarp jų du 
arkivyskupus metropolitus — 
Kauno arkivyskupą kardinolą 
Sladkevičių ir naujai Popiežiaus 
paskirtą Vilniaus arkivyskupą 
Audrį Bačkį.

Naujasis Vilniaus arkivyskupas 
Audrys Bačkis yra gimęs Kaune 
prieš 54-verius metus, su tėvais 
prieš karą išvyko į Paryžių, kur 
baigė vidurinius ir aukštuosius 
mokslus, vėliau įstojo į šv. 
Kazimiero lietuvių kolegiją 
Romoje. Čia tęsė studijas 
popiežiškame Grigaliaus 
universitete. Jas baigęs teologijos 
licencijato laipsniu 1961-ais 
metais Romoje buvo įšventintas 
kunigu. Trumpai dirbęs lietuvių 
sielovadoje JAV, sugrįžo į Romą, 
kur įgijo kanonų teisės daktaro 
laipsnį ir baigė Apaštalų Sosto 
diplomatinę akademiją. Įstojęs į 
Vatikano diplomatinę tarnybą 
dirbo apaštalinėse nuncijatūrose 
Filipinuose, Kosta Rikoje, 
Turkijoje ir Nigerijoje, 1973-iais 
metais sugrįžo į Romą, kur dirbo 
Bažnyčios Viešųjų reikalų 
taryboje, 1979-ais metais buvo 
Popiežiaus pakeltas į 
arkivyskupus ir paskirtas 
apaštaliniu pronuncijumi 
Olandijoje. Vyskupystės 
šventinimus prelatui Bačkiui 
suteikė pats Šventasis Tėvas tuo 
paliudydamas ypatingą 
palankumą ne tik savo ilgamečiu! 
artimam bendradarbiui, bet ir jo 
tėvynei Lietuvai, kurią Jonas 
Paulius II-sis, kaip pats daugelį 
kartų yra pasakęs, visada neša 
savo širdyje. Šiandien skirdamas 
arkivyskupą Audrį Bačkį Vilniaus
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arkivyskupu metropolitu, 
Šventasis Tėvas vėl apčiuopiamai 
paliudija katalikiškai Lietuvai 
savo meilės jausmus, rūpestį 
Lietuvos Bažnyčia ir jos gerove.

Lietuvių visuomenė 
išeivijoje nuoširdžiai sveikina 
naujai paskirtuosius Vilniaus 
arkivyskupą, Kaišiadorių, 
Panevėžio ir Vilkaviškio vyskupus 
ordinarus, drauge su visa Lietuvos 
katalikų bendruomene meldžiasi, 
kad Dievas jiem teiktų jėgų, 
išminties ir drąsos atliekant jiems 
pavestas ganytojines pareigas.

Užsienio spauda plačiai pranešė 
apie naujojo Vilniaus arkivyskupo 
paskyrimą, Popiežiaus nutarimu 
pravestą Lietuvos vyskupijų 
pertvarkymą, kuriuo yra galutinai 
sutvarkoma Lietuvos bažnytinė 
struktūra. Pirmą kartą Vilniaus 
arkivyskupu yra paskirtas labai 
atsakingas pareigas Romos 
kurijoje ėjęs, daug metų buvęs 
vienu iš artimiausių Popiežiaus 
bendradarbių, lietuvis 
dvasininkas, dabar apaštalinis 
pronuncijus Olandijoje 
arkivyskupas Audrys Bačkis. 
Bažnytiniuose sluoksniuose 
arkivyskupo Bačkio paskyrimas į 
Vilnių laikomas Šventojo Tėvo 
ypatingo palankumo Lietuvai 
ženklu. Laikraščiai iš savo pusės 
rašo, kad paskyrimas su 
džiaugsmu buvo sutiktas tiek 
Lietuvoje, tiek tarp užsienyje 
gyvenančių lietuvių, ypač 
Romoje, kur naujasis Vilniaus 
arkivyskupas Audrys Bačkis baigė 
aukštuosius mokslus, buvo 
įšventintas kunigu, pradėjo 
tarnybą Vatikane. Romos lietuvių 
bendruomenės atstovas spaudai 
pareiškė, kad naujojo Vilniaus 
arkivyskupo paskyrimas ir 
Lietuvos bažnytinės struktūros 
galutinis sutvarkymas 
neatsitiktinai buvo praneštas 
Kalėdų išvakarėse: tai buvo 
Popiežiaus kalėdinė dovana 
nepriklausomybę atgavusiai ir 
naują gyvenimą pradedančiai

LIETUVOS AMBASADA 
VATIKANE

Prie Apaštalų Sosto šiuo metu 
veikia šimtas dvidešimt septynių 
pasaulio kraštų diplomatinės 
atstovybės-ambasados, tarp jų ir 
Lietuvos diplomatinė atstovybė, 
kuri neseniai buvo pakelta į 
ambasados ranga.. Praėjusiais 
metais Apaštalų Sostas užmezgė 
diplomatinius ryšius su Estija ir 
Latvija, bet šios šalys dar nėra 
įsteigusios savo diplomatinių 
atstovybių Vatikane. Be to, 
praėjusiais metais prie Apaštalų 
Sosto buvo akredituoti nepilną 
diplomatinį statusą turintys 
atstovai: tai Sovietų Sąjungos 
ambasadorius, kuris nuo gruodžio 
28-tos dienos atstovauja prie 
Apaštalų Sosto Rusijos 
federacijai, ir Meksikos 
respublikos prezidento asmeninis 
atstovas. Apaštalinės 
nuncijatūros, tai yra Popiežiaus 
diplomatinės atstovybės, taip pat 
veikia 127-iuose pasaulio 
kraštuose.

VOKIETIJA PADĖS 
LIETUVOS KARIUOMENEI

Federacinės Vokietijos 
kariuomenė — Bundeswehras —- 
padės Lietuvai kurti savas 
ginkluotąsias pajėgas. Tuo reikalu 
susitarimą Bonnoje vakar 
pasirašė Vokietijos ir Lietuvos 
gynybos ministrai 
Stoltenbergas ir Butkevičius. Jie 
taip pat svarstė Europos 
saugumo problemas, tarsi dėl 
bendros veiklos Šiaurės Atlanto 
Santarvės bendradarbiavimo 
taryboje.

Lietuvai. Dar nėra tiksliai žinoma, 
kada naujasis Vilniaus 
arkivyskupas Audrys Bačkis 
pasieks Lietuvą, bet manoma, kad 
tai įvyks ne anksčiau kitų metų 
vasario mėnesio pabaigos. Pagal 
neoficialias informacijas, 
arkivyskupo Bačkio iškilmingas 
ingresas į Vilniaus katedrą įvyks 
kovo mėnesio pradžioje. V AT. R.

KARIUOMENES IŠVEDIMAS 
UŽTRUKS TRIS METUS

Rusijos prezidentas Jelcinas per 
spaudos konferenciją Romoje, 
atsakydamas į Lietuvos televizijos 
korespondentės Laimos 
Pangonytės klausimą pasakė, kad 
buvusios sovietų kariuomenės 
išvedimas iš Pabaltijo kraštų 
užtruks nemažiau trijų metų. Rytų 
Europos kraštuose yra per penkis 
šimtus tūkstančių sovietinių karių, 
kurie turės sugrįžti daugiausia į 
Rusiją. Juos visus reikės 
apgyvendinti, įdarbinti, o tai 
pareikalaus nemažai laiko, kelerių 
ar daugiau metų. Tad sunku 
tikėtis, kad buvusi sovietų 
kariuomenė galės būti atitraukta 
iš Pabaltijo valstybių greičiau 
negu už trijų metų, pasakė Borisas 
Jelcinas. Jis dar pridūrė, kad kai 
kurie buvusios sovietų aviacijos 
daliniai — Pabaltijo valstybių 
vyriausybėms sutikus — ir toliau 
liks Pabaltijo kraštuose trijų 
respublikų, taip pat kaimyninės 
Nepriklausomų Valstybių 
teritorijos oro erdvei saugoti 
Jelcinas pažymėjo, kad Rusija 
tikisi pasirašyti su Pabaltijo 
valstybėmis susitarimus aiškiai 
apibrėžiančius Pabaltijyje 
dislokuotos buvusios sovietų 
kariuomenės statusą. Tokie 
susitarimai užkirstų kelią kariškių 
įsijungimui į vidaus konfliktus, jei 
jie Įvyktų, pasakė Jelcinas.

NAUJASIS JTO 
GENERALINIS 

SEKRETORIUS
Egiptietis Butros Ghali nuo 

sausio 2 d. pradėjo oficialiai eiti 
Jungtinių Tautų organizacijos 
generalinio sekretoriaus pareigas. 
Jis yra šeštasis generalinis 
sekretorius nuo organizacijos 
įkūrimo pokario metais. Pirmojo 
susitikimo su žurnalistais metu 
Butros Ghali pasakė, kad rūpinsis 
įtvirtinti taiką visur, kur ji tebėra 
pavojuje, ypač sieks apsaugoti 
pasaulyje žmogaus teises ir 
demoktariją. Jo įsitikinimu 
Jungtinių Tautų organizacijai 
tenka svarbus vaidmuo ugdant 
tarptautinį bendradarbiavimą 
ekonominėje ir socialinėje srityje.

LIETUVOJE
Dar dėl pilietybės

Gruodžio 20 d. Aukščiausioje 
Taryboje buvo padarytas 
pareiškimas dėl pilietybės 
įstatymo. AT pirmininko 
pavaduotojas K. Motieka pasakė, 
kad anksčiau priimtasis įstatymas 
prieštarauja Laikinojo 
pagrindinio įstatymo 14 ir 16 
straipsniams, turi daug kitų 
esminių teisinių trūkumų, tad jis 
pasiūlė šio įstatymo galiojimą 
sustabdyti ir sudaryti specialią 
komisiją, kuri paruoštų ir pateiktų 
AT pilietybės įstatymo pataisas, 
atitinkančias tarptautinės teisės ir 
žmogaus teisių ir laisvių 
reikalavimus.

Skrydis į Kopenhagą
Gruodžio 21 dieną iš Vilniaus 

aerouosto pakilo „Boeing-737”, 
pasipuošęs Lietuvos simbolika ir 
užrašu „Lithuanian Airlines”. Tai 
pirmasis ' „Lietuvos avialinijų” 
skrydis reisu Vilnius-Kopenhaga- 
Vilnius.

108 vietų „Boeing” yra 
išnuomotas iš Airijos. Jis po tris 
kartus per savaitę skraidys į 
Kopenhagą, Frankfurtą prie 
Maino ir Berlyną. Kol bus 
paruošti savi pilotai, lėktuvą 
aptarnauja Vengrijos lakūnai, bet 
su lietuvių stiuardesėmis.

Lietuvis Erfurto operoje
Kol dainavo Lietuvoje, solistas 

Zenonas Žemaitis buvo mažai 
kam žinomas. Dabar, išvykęs į 
Vokietiją, pagarsėjo ir savo 
tėvynėje. Baigęs Vilniaus 
konservatoriją, nuo 1982 m. Z. 
Žemaitis yra dainavęs Operos ir 
baleto teatre tenoro partijas. Bet 
1991 m. rudenį Z. Žemaitis pagal 
kontraktą išvyko dirbti į Erfurto 
operos teatrą. Korespondentams 
jis pasakė, kad pirmąjį vaidmenį 
jis atliko miuzikle „Smuikininkas 
ant stogo”. Dabar dainuoja 
operoje „Skraidantis olandas” ir 
miuzikle „Jėzus Kristus — 
superžvaigždė”. Viską dainuoja 
vokiečių kalba.

Sąjūdžio III suvažiavimas
Vilniuje įvyko Sąjūdžio III 

suvažiavimas, kuriame dalyvavo 
728 delegatai, AT ir vyriausybės 
atstovai ir daug svečių.

Trumpoje poetiškoje kalboje 
AT pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, įvertinęs Sąjūdžio 
veiklą, išdėstė, kokiu keliu 
judėjimas toliau turėtų eiti. 
Pastebėjęs, kad Sąjūdis šiandien 
stovi naujų išmėginimų 
kryžkelėje, perspėjo, kad 
normalus politinis gyvenimas — 
tai ne smulkių partijėlių rietenos.

Suvažiavimas nubalsavo 
prašyti V. Landsbergį, kad jis 
sutiktų būti Sąjūdžio garbės 
pirmininku. Suvažiavimas 
apsvarstė naujuosius Sąjūdžio 
įstatus. Nuo dabar Sąjūdis turės 
fiksuotą narystę. Sąjūdininkai 
mokės nario mokestį.

Dauguma delegatų pasisakė, 
kad Lietuvai būtina turėti 
prezidentą, bet nesutarta kaip jį 
rinkti. Dėl naujos konstitucijos 
delegatai pasisakė, kad tai ne 
skubus reikalas.

Suvažiavimas priėmė 
rezoliucijas dėl prezidento 
institucijos atkūrimo, dėl 
savivaldos, dėl Lietuvos 
Respublikos kariuomenės, 
nuosavybės grąžinimo ir kitais 
klausimais.
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NATO KONFERENCIJA SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
III

Kalbant apskritai apie naujų 
šalių bendradarbiavimą su NATO 
politine sistema norėtume 
pabrėžti jų skirtingą vaidmenį. 
Mes manome, kad didžiosios 
valstybės — Rusija ir Ukraina — 
aktyviai bendradarbiaus su 
NATO politinėmis struktūromis, 
siekdamos karinių šalių balanso. 
Gi mažųjų valstybių 
bendradarbiavimas turėtų būti 
pasyvaus pobūdžio ir siektų jų 
politinės apsaugos garantijų. Tai 
leistų kurti padidinto pasitikėjimo 
regioną tarp didelės karinės galios 
valstybių, apimantį mažų 
mažiausia Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos teritorijas. Tam 
pasitarnautų ir Lietuvos 
Respublikos garantijos, kad jos 
teritorijoje nebus dislokuojamas 
bet kokio tipo masinio naikinimo 
ginklas, nebus strateginės 
puolamosios ginkluotės, galės būti 
vykdoma tarptautinė kontrolė.

Taikos ir stabilumo palaikymui 
Europoje mes teikiame svarbią 
reikšmę subregionų sukūrimui. 
Vienas iš jų galėtų būti Baltijos 
jūros subregionas.

II. 3. Prisijungusi prie Helsinkio 
Baigiamojo Akto ir Paryžiaus 
Chartijos dokumentų kaip 
pilnateisė Helsinkio procesų narė. 
Lietuvos Respublika dalyvauja 
Vienoje vykstančiose Pasitikėjimą 
ir Saugumą užtikrinančių 
priemonių derybose, Konfliktų 
užkirtimo centro ir jo 
Konsultacinio komiteto veikloje, 
Helsinkio-2 susitikimo 
pasirengimuose. Atviro dangaus 
derybose Lietuva turi stebėtojo 
statusą ir yra padavusi paraišką 
tapti pilnateise nare. Per savo 
nuolatinius atstovus 
pasitarimuose ir konsultacijose 
Lietuvos Respublika galėtų 
prisidėti prie naujo Europos 
kolektyvinės gynybos modelio bei 
taikos palaikymo pajėgų 
sukūrimo. Antra vertus, būtina 
specialiai ištirti padėtį Baltijos 
valstybėse dėl jose nelegaliai 
esančios Sovietų armijos dalinių 
keliamos grėsmės, vykdyti 
pastovų monitoringą jos išvedimo 
metu.

II. 4. Pastarųjų metų politiniai 
pokyčiai yra akivaizdūs. Tačiau 
Lietuvos geopolitinė situacija 
didžiųjų Lietuvos kaimynų jos 
atžvilgiu išlieka nepakitusi. 
Tikimės, kad NATO, kurdama 
naują savo politikos strategiją, 
plačiau ir esmingiau įvertins ne tik 
karinius, bet ir kitus gynybos 
(pavyzdžiui, kad ir konfliktų 
prevenciją už Aljanso ribų) 
aspektus.

IŠVADOS
1. Pasibaigus šaltąjam karui 

Europoje, yrant Sovietų Sąjungai. 
Baltijos valstybėms atgavus 
nepriklausomubę yra reikalingos 
naujos Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos saugumo garantijos.

2. Esminė šių garantijų 
sukūrimo prielaida — Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos siekimas tapti 
Europos stabilumo ir pasitikėjimo 
regiono valstybėmis.

3. Kaip pagrindinį 
destabilizuojantį regioną veiksnį, 
būtina neatidėliotinai išvesti 
neteisėtai Lietuvos Respublikos 
teritorijoje esančius Sovietų 
armijos dalinius.

4. Puolamuosius Sovietų 
armijos dalinius, dislokuotus 
Lietuvos pasienyje Baltarusijos ir 
Kaliningrado srities teritorijose, 
būtina atitinkamai atitraukti.

5. Būtina nutraukti neteisėtą ir 
nekontroliuojamą Sovietų

Armijos karinį tranzitą per 
Lietuvos teritoriją.

6. Būtinas ir neatidėliotinas 
Lietuvos Krašto apsaugos dalinių 
nuginklavimas. Reikalinga 
tarptautinė pagalba.

7. Lietuvai reikalingas 
bendradarbiavimas su NATO, 
siekiant politinio saugumo 
garantijų.

8. Būdama pilnateise ESBK 
nare, Lietuva remia Helsinkio 
proceso mechanizmų plėtojimą, 
tikėdamasi, kad jie realiai padės 
apsaugoti Lietuvą nuo konfliktų. 
Ji remia taikos palaikymo pajėgų 
sukūrimą.

Paskutiniųjų 50-ies metų bėgyje 
Lietuvos žmonės lyg narsūs kariai 
vėzdais daužė vartus, norėdami 
įsiveržti į „Nepriklausomybės 
pilį”. Tačiau, kaip tai dažnai 
atsitinka, pralaužę vartus ir patekę 
vidun, pamatė, jog vidinis pilies 
kiemas — tuščias. Žodžiu, 
situacija komiška, kaip kine. 
Tokia dabar, man atrodo, 
situacija Lietuvoje ir kitose 
buvusios Sovietų Sąjungos 
kraštuose.

Pralaužus vartus ir patekus į 
tuščią kiemą, kiekvienas 
susigriebia po kurio laiko ir 
pradeda kažką kurti, norėdamas 
užpildyti tą tuštumą. Ir remiasi 
kiekvienas tik savo paties 
patirtimi, perskaitytomis 
draustomis knygomis, vaizduote. 
Todėl ir turime dabar Lietuvoje 
žmonių, siekiančių atkurti 
Smetonos ar Valančiaus laikus, 
norinčių sukurti žmogišką 
komunizmą ar dar ką nors. Iš čia ir 
toks partijų, judėjimų, laikraščių 
gausumas. Ir turime dabar 
Lietuvoje tą pačią anarchiją, kuri 
ir privedė prie 40-jų metų 
okupacijos. Vienok, manau, jog 
tautos entuziazmas — tai mūsų 
nepriklausomybės garantas, ir 
pakankamai tvirtas. O gal man tik 
taip atrodo sėdint savame 
australietiškame fotelyje, gal 
„landsbergiečiai” nejaučia to 
entuziazmo ir nėra tikri dėl 
politinės Lietuvos ateities. Tačiau 
ir be manęs jau kai kas yra 
pastebėjęs, jog laikas pereiti nuo 
nepriklausomybės simbolių 
naudojimo politinėje arenoje prie 
rimtesnių dalykų, pavyzdžiui, prie 
ekonomikos.

Iškelti ekonomikos problemas į 
Lietuvos politikos centrą nėra 
lengva dėl dviejų priežasčių. Visų 
pirma mūsuose labai giliai tikima, 
jog pinigai — tai kažkas negero ir 
nešvaraus ir jog apie juos garsiai 
kalbėti nedera. Antra, po 50-ies 
metų Lietuvoje liko nedaug 
žmonių, suprantančių, kas yra 
ekonomika, o ir tie ne prie 
valdžios. Taigi, matyt, Lietuvai 
nepavyks išvengti lėtų ir dumblinų 
vėžių į gerbūvį, kuriomis 
klampoja visa Rytų Europa. O gal 
visgi yra geresnis kelias? Kodėl 
mes, buvę politinio išsivadavimo 
iš imperijos kovos priešakyje, 
dabar negalime parodyti kitiems 
geresnio kelio į ekonominį 
suklestėjimą.

Visiems yra žinoma, jog 
investicijos iš Vakarų pasieks 
Lietuvos pramonę tik tada, kai 
turėsime stabilią demokratinę 
politinę ir teisinę sistemą, stabilią 
valiutą ir išvystytą bankų sistemą. 
Šioms sąlygoms sukurti Lietuvoje, 
atrodo, reikės kelių dešimtmečių.

VIENAS IŠ 106
Iš Marijampolės karo mokyklos 

1944 m. vokiečių kariai dviem 
autobusais išvežė 106 kariūnus į 
Stutthofo koncentracijos 
stovyklą.

Kiek išliko gyvų?
Gal kam žinoma, 
kas ir kur žuvo?

Prašau pranešti: Kęstutis 
Norkus, 22 E-34th St., Hamilton, 
Ont., Canada L8V 3W3.

IEŠKO
Romualdo Povilėno, gimusio 

Tverečiaus kaime, Ignalinos 
rajone, ieško Nijolė Auštrevičiūtė- 
Novikienė. 4336 S. Artesian Ave., 
Chicago IL. 60632, U.S.A.

Elžbieta II — Lietuvos karalienė
Tad ar nereikėtų mums paieškoti 
svetur gerų idėjų ir neišradinėti vėl 
dviračio. Štai, pavyzdžiui, japonai 
pasisavino prancūzų teisinę 
sistemą, vokiečių kabinetinę 
valdžią ir anglų parlamentinę 
politinę sistemą ir išsiveržė į 
pirmaujančių šalių tarpą. Panašiai 
jie elgiasi su technologinėmis 
idėjomis. Gal ir mes 
pabandykime? Siūlau tokį kelią:

1. Aukščiausioji Taryba 
paprašo Anglijos karalienę 
Elžbietą II, kad ji taptų 20 metų 
laikotarpiui Lietuvos Karaliene. 
Lietuva pasidaro Anglijos 
dominija kaip Kanada ar Naujoji 
Zelandija;

2. Elžbieta II paskiria Vytautą 
Landsbergį Lietuvos Generaliniu 
Gubernatoriumi;

3. Vytautas Landsbergis 
nedelsiant įveda konstituciją ar 
valdymo sistemą, kuri galioja 
Naujojoj Zelandijoj, tik su partijų 
(frakcijų) apribojimu kaip kad yra 
Vokietijos Bundestag rinkimuose.

4. Vytautas Landsbergis 
anuliuoja visus ligšiolinius 
Lietuvos įstatymus ir nedelsiant 
įveda Anglijos teisinę sistemą. Visi 
pagrindiniai Anglijos įstatymai iš 
karto įsigalioja Lietuvoje. 
Aukščiausias Lietuvos teismas 
tampa anglų Privy Council for 
Lithuania;

5. Lietuva įveda JAV dolerį kaip 
valstybinį pinigą;

6. Lietuva skatina ir duoda 
leidimą bet kuriems užsienio 
bankams atidaryti įstaigas ir veikti 
Lietuvoje. Ypatingai skatintini šie 
bankai: Barclays Bank, National 
Westminster Bank, Credit 
Lyonaisse, Deutche Bank, Bank 
of Tokyo;

7. Lietuvos Avialinijos kartu su 
Lufthansa ir British Airways įveda 
kasdieninius reisus tarp Vilniaus 
(ar Kauno) ir Frankfurto, ir 
Londono.

8. Lietuva įveda tiesioginius 
telefono ryšius su vakarais.

Tai, kad reikia turėti greitą ir 
patikimą ryšį su Vakarais 
supranta beveik visi. Na, o turėti 
galimybę greitai atvykti į 
Londoną ir Frankfurtą būtina 
todėl, kad tai svarbiausi Europos 
finansiniai centrai.

Savų pinigų Lietuvai taip pat 
gali nereikėti, nes praeis daug 
laiko kol mūsų valiuta ir bankai 
įgys Vakarų pasitikėjimą. Tuo 
tarpu doleris — visų laikų 
patikimiausias pinigas, be to, jį 
gina amerikiečių ginklo jėga.

Na, o anglišką politinę ir teisinę 
sistemą siūlau todėl, jog ji 
pakankamai tvirta, išlaikė 
daugelio amžių spaudimą, bet, tuo 
pačiu, ir pakankamai lanksti, 
tinkanti įvairioms šalims — N.

AUTOMOBILIS AR MAŠINA?
Su bolševikine okupaciją į 

Lietuvą atėjusi svetimybė 
„mašina”, pradeda vietoje 
„automobilis“ įsipilietintinti 
lietuvių kalboje. Mašinų yra 
visokių: siuvamų, sėjamų, 
kuliamų ir kitokių. Pagal tai 
automobilį reikėtų vadinti — 
važiuojama mašina?. Per 
dvidešimt nepriklausomybės metų 
mes ją vadinome automobiliu, 
todėl kviečiu pradėti naujuosius 
metus su automobiliu, o ne su 
mašina.

K. Vilkonis, Anglija

PRAŠAU INFORMUOTI
Jau senokai Bonnoje veikia 

pabaltiečių informacinė raštinė. 
Jame savo stalą-kambarį turi ir 
lietuviai. Deja, bet gerbiami 
raštinės tarnautojai iki šiol 
nesiteikė pranešti savo adreso ar 
telefono lietuviškoje spaudoje (tuo 
pačiu ir „Europos lietuvyje“). 
Tenka kreiptis į Rusijos, taip 
Rusijos pasiuntinybę, kuri tuoj 
pat informuoja.

Vokiško žiniaraščio ELTA 
skaitytojai kreipiasi į mane 
įvairiais reikalais ir klausia: 
lėktuvų skrydžių į Vilnių datų ir 
laiko, kur gaunamos vizos, kaip 
geriau keliauti — automobiliu ar 
traukiniu ir panašiai.

Yra labai svarbu pranešti 
lietuviškai ir vokiškai spaudai 
informacinės raštinės adresą ir 
telefono numerį!

K. Baronas, Vokietija

NORI SUSIRAŠINĖTI
Jauna lietuvaitė, 24 metų 

amžiaus norėtų susirašinėti su 
Anglijos lietuvių jaunimu.

Vilma Stankevičiūtė, Taikos pr. 
34-16, 33028 Kaunas, Lithuania.

VINCO KUDIRKOS 
MUZIEJUS

Vincas Kudirka — lietuvių 
tautos atgimimo simbolis. Prieš 
šimtą metų jo skleistos mintys, jo 
„Tautiška giesmė” ir šiandien 
palaiko mūsų tautos dvasią.

Kudirkos Naumiesčio V. 
Kudirkos vidurinėje mokykloje 
jau 40 m. gyvuoja muziejus, kuriame 
saugomas Vinco Kudirkos, Jono 
Jablonskio, Prano Mašioto ir kitų 
iškiliųjų kraštiečių atminimas. Per 
tą laiką mokyklos auklėtiniai, 
mokytojai, rašytojų giminės, 
muziejaus lankytojai sukaupė 
daug vertingų eksponatų, kuriems 
seniai reikia žymiai erdvesnių, 
atitinkamai įrengtų patalpų.

Norėdami, kad šių žymiųjų 
mūsų tautos žmonių kultūrinis 
palikimas įsilietų į plačią 
Suvalkijos kultūrinę panoramą, 
ugdytų jaunosios kartos tautinę 
sąmonę, įkūrėme Vinco Kudirkos 
fondą.

Šiandien mūsų rūpestis — 
pastatyti Kudirkos Naumiestyje 
muziejų. Todėl kreipiamės į visus 
tautiečius, prašydami savo lėšomis 
paremti Vinco Kudirkos fondą, 
muziejaus statybą.

Vinco Kudirkos fondo 
sąskaitos:

Rubliais — Nr.700323 
Agropramoninio banko Šakių 
skyriuje;

Valiuta — LITIMPEX banke 
korespondencinė sąskaita 5000- 
305523, Manufacturers National 
Bank of Detroit, European 
Group, International Banking 
Department. Detroit, Michigan

Zelandijai, Kanadai, Australijai. 
O visus įstatymus galima lengvai 
išversti iš anglų kalbos. Juk 
precedentas jau yra — 16-ame 
amžiuje Lietuvos Statutas buvo 
parašytas gudiškai!

Kazys J. Kemežys 

48231, p.o.Box 659; telex: 235796 
MNBINTL; swift: MNBD US 33.

Vinco Kudirkos fondo vardu:
Natalija Manikienė, 

Kudirkos Naumiestis, 
Vytauto 50-8, Lithuania.

KVIEČIA ATVYKTI
Sveikiname su Šv. Kalėdomis ir 

naujaisiais Metais mielą „Europos 
lietuvio” redakciją! Labai 
dėkojame už dėmesį ir 
informaciją, kuri buvo ir ypač bus 
reikalinga atkuriant mūsų 
Lietuvą.

Taip pat kviečiame norinčius 
tautiečius pasisvečiuoti Lietuvoje. 
Išlaikymą garantuojame.

Su pagarba
Ratkų šeima, 

Kauno 25-106,
Vilnius, 2006, Lithuania.

NORI ŽINOTI
Ateinančią vasarą noriu 

važiuoti į Lietuvą. Man reikia 
žinoti: ar galiu važiuoti privačiai, 
kuriam laikui, ar reikia 
iškvietimo, vizos, kur ją gauti ir 
kiek ji kainuoja? Taip pat norėčiau 
žinoti kaip geriausiai važiuoti, 
skristi, ir kuri kelionė į Vilnių yra 
patogi, brangiausia ir pigiausia?

J. Babilius, Anglija
Iš D. Britanijos į Vilnių galima 

keliauti įvairiai: automobiliu, 
traukiniu, lėktuvu. Pigiausia 
keliauti savu automobiliu, nors 
tokia kelionė būtų atmintina ir 
nuotykinga, bet — nepatogi, todėl 
vyresnio amžiaus asmeniui netinka. 
Kelionė traukiniu trunka ilgiau 
kaip dvi paras, yra nepatogi ir 
varginanti. New Horizons kelionių 
biuras (Tek: 0756 798066) už £129 
siūlo 10 dienų ekskursijų į Vengriją 
Čekoslovakiją ir Lenkiją. Iš 
Varšuvos antradieniais, 
ketvirtadieniais ir sekmadieniais 
„Mercedes-Otomarsan" autobusu 
už £21 galima pasiekti Vilnių. 
(Orbis, Marszalskowska 142, 00- 
950 Warszawa, tel. (22)271816. 
Autobusas išvyksta 21 vai. nuo 
centrinės Varšuvos geležinkelio 
stoties, E. Plater gatvėje).

Nors brangiau kainuoja, bet yra 
patogiau ir greičiau į Vilnių skristi 
lėktuvu. Dabar skrydžių yra įvairių 
(žiūrėk „EL ‘ ‘ Nr. 2, psl. 4). Nuo šio 

pirmadienio iš Londono Heathrow 
aerouosto per Vienų į Vilnių 
ir atgal pirmadieniais ir 
penktadieniais skrenda Austrijos 
Avialinijos lėktuvas. Turistine 
klase į abi puses kainuos £353- 
£373, priklausant nuo sezono, 
asmeniui. Ta pati kelionė biznio 
klase — £764. Bilietus parduoda: 
„Intravel" Londone, tel. 071-480 
6342, „Intourist" Londone, tel. 
071-538 4482 ir „Gunnell Billing 
Travel" Colchester, tel. 0206 322 
352.

S.m. vasarą, liepos 25 - rugpjūčio 
8 (arba 15) dienomis iš Anglijos 
ruošiama ekskursija į Lietuvą. Iš 
Londonu į Vilnių ir atgal kelionė 
kainuos £345. Tel. 0420-472584 
(Pilnas skelbimas — „EL ‘‘ Nr. 1).

Lietuvoje buvimo laikas 
neribotas, iškvietimų nebereikia. 
Vizos nemokamai išduodamos 
Londone, Lietuvos informacijos 
centre. Tel. 071-792 8450.

Vykstant į Lietuvą privačiai, be 
kelionės, pačiam reikės pasirūpinti 
nakvyne ir maistu.

ELR

IEŠKO
Kazimiero Žymančiaus, 

gimusio apie 1985 m. ir išvykusio 
iš Lietuvos apie 1930 m. ieško 
Antanina Bumšaitė, Vėžaičių 
paštas, Samališkės kaimas, 
Gargždai, Lithuania.
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žmones ir įvykiai

Lietuvių namuose Naujuosius Metus sutiko: (iš kairės) Eimutis ir Rūta 
Šovai, Aldona ir Laima Andrikienė iš Vilniaus ir K. Makūnas.

Valdemaras ir Živilė Pranuliai viešėjo pas Vidą ir Henriką Gasperus 
Anglijoje. Svečiai aplankė lietuvius Židinyje ir Londone.

Kasmet vis daugiau lankytojų susilaukia netoli Kretingos rajono Salantų 
miestelio Orvydų sodyboje šių namų šeimininkų įkurtas originalus ir 
nepakartojams muziejus. Tai — dvasinio susikaupimo, gyvenimo kelio 
apmąstymo vieta daugeliui lietuvių ir jų svečių.

Nuotrauka: Stasio Žumbio

PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS

Gruodžio 19 dieną Argentinos 
nacionalinio banko rūmuose buvo 
atidarytas VII Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas (PLJK). 
Iškilmingame renginyje dalyvavo 
Lietuvos Respublikos garbės 
konsulas Argentinoje A. 
Rastauskas, Argentinos užsienio 
reikalų ministerijos atstovas, 
Pasaulio lietuvių bendruomenės 
valdybos pirmininkas prof. V. 
Bieliauskas, kiti garbingi svečiai 
bei gausus, iš dvylikos pasaulio 
valstybių susirinkęs lietuvių 
jaunuolių būrys. Susirinkusieji 
plojimais sutiko Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko V. 
Landsbergio ir užsienio reikalų 
ministro A. Saudargo kongresui 
adresuotus sveikinimus. Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininko A. Saplio kvietimu 
kongreso dalyviai tylos minute 
pagerbė už Lietuvos laisvę kritusio 
jaunimo atminimą.

VII PLJK ypatingas tuo, kad jis 
vyksta gyvuojant nepriklausomai 
Lietuvos valstybei. „Po Lietuvos 
valstybės diplomatinio 
pripažinimo išeivijos jaunuomenė 
atsidūrė keblioje padėtyje“ — 
prisipažino Nida iš Čikagos. 
„Visų ankstesnių kongresų tikslas 
buvo nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atkūrimas. O dabar?“ — 
kėlė klausimą daugelis kongreso 
dalyvių.

„Išeivija turėtų šiuo momentu 
rūpintis savo identiškumu, 
lietuvybės išsaugojimu, — pasakė 
prof. V. Bieliauskas. — Tačiau tai 
nereiškia, kad išeivija gali būti 
visiškai indiferentiška Lietuvoje 
besivysiantiems procesams“ — 
pabrėžė profesorius. „Senoji 
išeivijos karta savo misiją atliko, 
organizuodama užsienyje įvairias 
lietuviškas organizacijas, 
pastebėjo Argentinos lietuvių 
organizacijų ir spaudos tarybos 
pirmininkas J. Mičiudas. — 
Jaunosios, svetur užaugusios 
kartos uždavinys — naujo tilto 
tarp Lietuvos ir išeivijos statyba“.

Naujų lietuvių išeivijos jaunimo 
tikslų suformulavimas savaime 
neatsakė į kongrese keliamus 
klausimus: kaip elgtis išeivijai su 
pastaruoju metu iš Lietuvos į 
Vakarus emigruojančiu 
„sumaterelėjusiu“ jaunimu; kokie 
santykiai turėtų būti užmegzti su 
Punsko (Lenkija) lietuviais, kurie 
negali būti sutalpinti su „išeivija“; 
ar tikslinga ir jei taip, tai kur 
organizuoti ateityje PLJK?.

Visi šie klausimai nuosekliai 
nagrinėjami kongreso studijų 
savaitėje. Lietuvos atstovai, kurie 
dėl ,,Aeroflot“ kompanijos 
teikiamų paslaugų žinomo lygio į 
kongresą vėluoja, pagal kongreso 
eigą reglamentuojančius 
dokumentus gali tenkinti tik 
stebėtojo statusu, t.y. dalyvauti be 
sprendžiamojo balso teisės. 
,,Kongresas tik išeivijos 
jaunuomenei“ — tokia nuostata 
vyravo Vakaruose daug metų ir 
ypač sustiprėjo, kai 1979 m. 
Vokietijoje vykusiame IV PLJK 
„apsireiškė“ komjaunuoliai iš 
Tarybų Lietuvos. „Dabar 
situacija pakitusi, ir būtina keisti 
procedūrinę kongreso eigą“ — 
mano Šveicarijoje gyvenantis S. 
Zmuidzinas.

Kongreso studijų savaitės 
dalyviams reikės išminties, 
nuosaikumo ir nuoseklumo, 
stengiantis išnarplioti visus 
lietuvių jaunimą jaudinančius 
klausimus. „Mūsų vienybė — 
tautos stiprybė! — VII PLJK 
šūkis.

Egidijus Šileikis
„Lietuvos rytas“ (1991.XII.28).

SEKMADIENIO POPIETE
Štutgarto lietuvių bendruomenė 

pagal tradiciją naujus metus 
pradėjo gražiu renginiu. Sausio 5 
d. į „Tėviškės namus — Haus der 
Heimat” suvažiavo per 60 
tautiečių. Tarp susirinkusiųjų buvo 
gražus jaunų žmonių būrys: jį 
pastaruoju metu papildė 
atvykusieji ilgesniam laikui iš 
Lietuvos j Štutgartą gilinti savo 
žinių muzikos, ekonomikos, 
inžinerijos srityse.

Susitikimas prasidėjo šv. 
mišiomis, kurias atlaikė kun. K. 
Senkus. Mišių metu gražiai 
talkino smuikininkė R. 
Cechanauskaitė ir pianistas- 
kompozitorius R. Kabelis, o 
taipgi skaitė: 1. Gaižutienė ir 1. 
Levišauskienė.

Po mišių ir kavutės atvykę 
„Trys karaliai-Sternsinger” visus 
pasveikino giesmėmis ir įnešė 
daug gyvumo į pobūvio nuotaiką. 
Žmonės per juos vaikams misijų 
kraštuose sudėjo pinigėlių. 
Programą tęsiant R. 
Cechanauskaitė ir R. Kabelis 
atliko keletą muzikos kūrinių, o 
ponas Bernhardas paskaitė 
kalėdinę apysaką.

Entuziastingai dalyvauta 
Repšienės suruoštoje loterijoje. 
Kalėdų Seneliui asmeniškai 
negalėjus atvykti, vaikučiams 
dovanėles išdalino S. Baublienė. 
Tėveliai pasiklausė eilėraštukų, 
kuriuos mažieji deklamavo prie 
dovanų maišo.

Šio gražaus pobūvio, kaip ir 
ankstesniųjų, pradininkas yra 
kun. K. Senkus. Jam 
talkininkauja Štutgarto lietuvių 
bendruomenės pirmininė Nijolė 
Burkhardt su dukrele, taip pat 
Baublienė, Repšienė, Bolcienė, 
Šatas, Orvidas ir kiti. Buvo 
paruoštas gražus vaišių stalas.

Štutgarte jau gimė nauja idėja
— suburti mieste ir apylinkėse 
išsisklaidžiusi lietuvišką jaunimą, 
susirinkus padiskutuoti 
kultūrinėmis, ekonominėmis, 
politinėmis temomis. Iniciatoriai
— Kęstutis ir Aida Ivinskiai.

Dr. D. Levišauskas

LIETUVIS SPORTININKAS
Nuo 1989 metų Ramsęheido 

miesto, kuris yra netoli Koln, 
futbolo komandoje saugo 
pozicijoje žaidžia 26 metų 
tauragiškis Viktoras Bridaitis. FC 
(Fussball Club) Ramscheid 
komanda šiuo metu priklauso 
antrajai šiaurės Vokietijos 
profesionaliai lygai ir į žiemos 
atostogas išėjo būdama septintoje 
vietoje.

Galima tvirtinti, kad Viktoras 
Bridaitis yra šiuo metu bene 
daugiausiai pasiekęs lietuvis 
profesionalus futbolininkas 
Vokietijoje. Vokiečių laikraščiai 
dažnai jį minėjo, ypač paskutiniu 
metu, kai jis buvo susižeidęs. 
Dabar jis vėl sveikas ir su 
komanda ruošiasi vykti į Ispaniją.

O pakliuvo į Vokietiją Viktoras 
gana paprastai. Futbolo talentų 
ieškotojai aptiko jį Vilniaus 
„Žalgirio“ komandoje. Kadangi 
tuo metu Ramscheido miesto 
futbolo klubas dėjo visas 
pastangas, kad pakliūtų į antrąją- 
profesionalią futbolo lygą, jiems 
reikėjo naujų gerų žaidėjų.

Dabar Viktoras turi darbo 
sutartį iki 1993 metų, komanda, 
kaip atrodo, išliks profesionalioj 
lygoj. Sekasi neblogai. Čia 
gyvenant gimė dukrelė Kristina, 
važinėja nauju automobiliu Audi 
80, už 700 markių nuomoja 
priemiestyje butą. Mėginau išpešti 
jo dabartinį uždarbį, bet Viktoras 
manė, jog geriau neerzinti

RUSIJOJE
PANEVEŽIEČIAI 

KONCERTUOJA 
MASKVOJE

Ne tik Lietuvoje bet ir už jos 
ribų plačiai žinomas Panevėžio 
dramos teatras. Jo spektaklių 
važiuoja pasižiūrėti net iš kitų 
respublikų. Maskvos lietuvių 
bendrijos narys panevėžietis Algis 
Užusienis pasakė: „Padarysiu 
jums malonią staigmeną — 
pakviesiu Panevėžio miesto 
operetės liaudies teatrą. Kokį 
įspūdį padarys, spręskite patys...”

Ir štai, gruodžio 8 vakare 
renkamės į Lietuvos atstovybės 
salę Pisemskio gatvėje. Kiek 
įmanoma salė buvo pritaikyta prie 
operetės tradicijų — scena, 
orkestras, kaip tikrame teatre. Tik 
dainininkai ne profesionalai, bet 
mėgėjai, saviveiklininkai. 
Skambėjo Štrauso, Leharo, 
Kalmano, Zilbero operečių arijos, 
ir mes žiūrovai buvome giliai 
sujaudinti nuoširdaus, puikaus, 
meistriško atlikimo. Norėjosi, kad 
vakaras truktų kuo ilgiau.

Po spektaklio, atstovybės 
koridoriuje užkalbinau teatro 
vadovą ir dirigentą Vidmantą 
Kapučinską. Jis papasakojo kaip 
prieš 30 metų gimė šis teatras. Jo 
įkūrėju buvo kompozitorius ir 
dirigentas Mykolas Karka su 
keliolika muzikos mėgėjų 
entuziastų. Dabar kolektyve 90 
žmonių- vietinės aukštesniosios 
muzikos mokyklos dėstytojai, 
mokytojai, studentai, tarnautojai, 
inžinieriai bei darbininkai, savo 
laisvalaikį paskyrę operetės 
menui. Pagrindinių vaidmenų 
atlikėjų tarpe matome architektę 
Nijolę Gabaliauskienę, muzikos 
mokyklos dėstytoją Reginą 
Juškienę, „Ekrano” gamyklos 
inžinierę Ireną Paliukaitę, 
darbininkus stalius Antaną 
Petronį ir Juozą Dugną bei kitus 
dainavimo ir muzikos meno 
mylėtojus.

Ateityje teatras galėtų rasti savo 
vietą profesionalų tarpe, jeigu 
respublikos kultūros ir švietimo 
ministerija paremtų, pasakė teatro 
vadovas.

Dėkui už puikų koncertą ir 
sėkmės kelyje į naujas aukštumas!

K. Kedaitis

KVĖDARNA
Saulutė leidžias pamažu, 
Svaigina kvapas jazminų, 
Nurimsta prie širdies širdis, 
Užgęsta žydinti viltis.
Žvaigždutės mirksi paslapčia, 
Gyventi gera, gera čia, 
Gyvent ir dirbti Lietuvoj 
Ir garbint praeitį dainoj.
Priminti Vytauto laikus, 
Ir mūsų protėvius narsius, 
Mylėti žemę Lietuvos 
Ir nieko negailėt dėl jos. 
Svaigina kvapas jazminų, 
Žvaigždutės kalba pamažu, 
Kad laimę rasime tenai, 
Kur mūsų protėvių namai.

Kęstutis Balčiūnas

Lietuvos žmonių, ypač tų, kurie 
mėgsta markes į dabartinius 
rublius versti.

Mes su Viktoru abu 
tauragiškiai, abu lankėme tą pačią 
mokyklą. Tik kai jis gimė, aš jau 
penketą metų gyvenau 
Vokietijoje. Prisiminėme Tauragę, 
radome bendrų pažįstamų...

Dabar Viktorui itin rūpi 
Lietuvos rinktinės, dalyvaujančios 
antrankinėse pasaulio čempionato 
varžybose, reikalai. Norėtų 
pažaisti už Lietuvą. Na, o ateityje, 
ko gero galėtų padėti užmegzti 
ryšius tarp Lietuvos ir Koln 
pramonininkų.

Romas Šileris
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Lietuvių Kronika
KADA-KAS-KUR? LONDONE

Vasario 15 d. — vasario 16-os 
minėjimas, 230 Bishopsgate, 
London EC2.

Vasario 16 d. — vasario 16-os 
pamaldos šv. Kazimiero 
bažnyčioje Londone.

Birželio 14 d. — 18 vai. įvyks 51 - 
as tremtinių dienos minėjimas, 
Anglikonų Southwark katedra, 
London Bridge.

Birželio 30 - liepos 4 d.d. — PLB 
VIII seimas Čikagoje, JAV.

Liepos 5 d. — Lietuvių šokių 
šventė Čikagoje, JAV.

AUKOS SPAUDAI
Dr. T. Joerg — 20.00 sv.
V. Balčikonis — 10.00 sv.
L. Songaila — 9.00 sv.
P. Liesis — 5.50 sv.
V. Byla — 5.50 sv.
S. Barančiukienė — 5.50 sv.
A. Paulauskas — 5.50 sv.
A. Kutka — 10.00 sv.
P. Žukas — 4.50 sv.
P. Miliauskas — 5.50 sv.
V. Bamatavičius — 2.00 sv.
I. Kaestli — 2.50 sv.
VI. Andriulis — 5.00 sv.
P. Sarapinas — 2.00 sv.
K. Kamarauskas — 5.50 sv.
P. Voveris 2.00 sv.
Dr.P. Rėklaitis — 5.00 D.M.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame

AUKOS TAUTOS FONDUI
J. Kvietkauskas — 10.00 sv.

Dėkojame 
TFA D. Britanijoje

SUMAŽĖS PAJAMŲ 
MOKESČIAI

Įteisinus British-Lithuanian 
Relief Fund for Children in 
Lithuania kaip labdaros draugiją 
(Registered Charity No. 1003418), 
tie, kurie dirba ir moka pajamų 
mokesčius, gali pasirašyti „Deed 
of Covenant“. Tuomet jų auka 
bus dar padidinta maždaug 33 
proc..

Norintieji pasirašyti 
„Covenant“ prašomi rašyti: The 
Secretary, British-Lithuanian 
Relief Fund for Children in 
Lithuania, 21 The Oval, Hackney 
Road, London E2 9DT. 
Atitinkamos formos bus 
pateiktos.

PAMALDOS
Stoke-on-Trent — sausio 26 d.

14.30 vai., Šv. Vulstane.
Manchesteryje — sausio 26 d.,

12.30 vai.
Bradforde — vasario 2d., 12.30 

vai.
Nottinghame — vasario 2 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Corbyje — vasario 2 d„ 14.00 

vai., Šv. Patrike, Gainsborough Rd.
Northamptone—vasario 2 d., 18 

vai., Šv. Lauryne, Craven St.
Eccles—vasario 9 d., 12.15 vai.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės minėjimas Londone vyks 
vasario 15 d., 18.30 vai.,
Bishopsgate Instituto salėje, 230 
Bishopsgate, London EC2. 
Įėjimas £3.50 asmeniui.

Minėjimą atidarys JE Lietuvos 
Ambasadorius Didžiajai 
Britanijai Vincas Balickas.

Meniną programą atliks 
vietiniai ir menininkai iš Lietuvos.

Po minėjimo įvyks bendras 
priėmimas. Kviečiame šventėje 
visus dalyvauti. DBLS-ga

„VALPURGIJOS NAKTIS“
Londono „Gate“ teatre 

statoma Venedicto Erofėjėvo 
autobiografinė drama 
„Valpurgijos naktis“ (Walpurgis 
Night). Ją režisuoja jauna lietuvė 
Dalia Ibelhauptaitė.

Veikalas parašytas 1984 m. 
Maskvos psichiatrinėje ligoninėje 
gegužės 1 d. išvakarėse, 3-ioje 
palatoje, kurioje disidentai 
raminami nuodais, jaučiama 
imperijos pabaiga. Pats autorius 
save sieja su valkata-poetu, kuris 
įsimylėjęs slaugą Nataliją 
pergyvena tamsiai komiškus ir 
galiausiai mirtinus įvykius. 
Dramą į anglų kalbą išvertė Snoo 
Wilson. Dizaineris Mark Bailey, o 
šviesos — David I. Taylor.

„Valpurgijos naktis“ yra 
vienintelė drama parašyta garsaus 
rusų rašytojo Erofėjėvo, kurio 
romanas „Maskva — Petuški“ 
buvo išverstas į 20 kalbų.

„Gate“ teatras, 11 Pembridge 
Rd., London Wil 3HQ 
(artimiausia požeminio traukinio 
stotis — Notting Hill Gate), yra 
Londono teatrų klubo tinkle.

Spektakliai vyks nuo sausio 29 
d. iki vasario 29 d., 19.30 vai., 
kasdien. Kaina: £7 (plius £1 nario 
mokesčio) asmeniui; studentams, 
bedarbiams ir pensininkams 
papigintai. Bilietus iš anksto 
galima užsisakyti telefonu: 071- 
229 0706.

Pastatymą remia Maskvos 
tautinis bankas ir Britų 
vyriausybės bizniui remti fondas.

BRADFORDE
KLUBO NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
Sausio 26 d., sekmadienį, 

šaukiamas Vyties klubo narių 
metinis susirinkimas.

Darbotvarkėje: pranešimai, 
rinkimai ir kiti klubo reikalai.

Susirinkimo pradžia 14.30 vai.
Vyties klubo valdyba

TIKROJI PAVARDE
Nuncijaus Lietuvai tikroji 

pavardė yra ši: Justas Mullor 
Garcia.

Lietuvė aktorė anglų teatre
Į Londoną atvyko Vilniaus 

Jaunimo teatro aktorė Ingeborga 
Dapkūnaitė. Ji čia vaidins S. 
Stokes režisuojamame veikale 
„Kalbos klaida“. Apie 
Ingeborgos išvykimą „Lietuvos 
ryte“ (1991.XII.28) aprašė Daiva 
Rinkevičiūtė.

Londone jau kurį laiką dirba 
jauna lietuvių režisierė Dalia 
Ibelhauptaitė. Jos statomą 
spektaklį remia ta pati prodiuserių 
kompanija, į kurios akiratį pateko 
Ingeborga Dapkūnaitė. Dalios 
dėka vieną Ingeborgos fotografiją 
iš spektaklio „Nosis“ atsitiktinai 
pamatė Londono teatro 
„Turnstyle“ režisierius Simonas 
Stokesas. Jis paprašė atsiųsti dar.

Tuo metu režisieriaus ir 
Čikagos teatro „Stepenwolf“ 
prodiuserio galvoje brendo 
bendras projektas. Jis sumanė 
pastatyti Dusty Hugkeso pjesę 
„Kalbos klaida“. Spektaklį 
statytų minėtasis Londono teatro 
režisierius, pagrindinį vyrišką 
vaidmenį vaidintų Čikagos teatro 
aktorius, JAV žvaigždė, Europoje 
geriau žinomas iš kino filmų 
(paskutiniame Bertolucci filme 
„Arbata Sacharoje“) John 
Malkovichus.

Modernios pjesės veiksmas 
vyksta vienoje iš Rytų Europos 
šalių. Pas pagrindinį herojų- 
disidentą viena po kitos ateina 
keturios moterys. Daliai 
Ibelhauptaitei pavyko režisierių

MANCHESTERYJE
VASARIO 16 MINĖJIMAS
Vasario 15 d. DBLS 

Manchesterio skyrius rengia MLS 
klube Vasario 16 minėjimą 
(šeštadienį 18 vaL).

Paskaitą skaitys H. Vaineikis. 
Bus meninė dalis. Prašome gausiai 
dalyvauti. Skyriaus valdyba

DBLS SUSIRINKIMAS
Vasario 22 d. DBLS 

Manchesterio skyriaus valdyba 
šaukia MLS klube 18 vai. visuotinį 
skyriaus narių susirinkimą. 
Valdyba ir Revizijos komisija 
padarys pranešimus, bus renkama 
valdyba 1992 metams ir atstovas į 
DBLS suvažiavimą.

Narius prašome būtinai 
dalyvauti. Skyriaus valdyba

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
Kovo 7 d., šeštadienį 18 vai. 

MLK bendrija rengia MLS klube 
šv. Kazimiero minėjimą.

Paskaitą skaitys V. 
Bernatavičius. Bus meninė dalis.

Prašome gausiai dalyvauti.
Bendrijos valdyba

SKAUTIŠKUOJU KELIU
SKAUTIŠKUOJU KELIU

LSS Tarybos Pirmijos posėdžio 
nutarimu lapkričio mėn 1 d. proga 
pakeltos į vyresniškumo laipsnius 
sekančios sesės:

į paskautininkes — v.sk.v.sl. 
Yvonne Julius (Vytauto Didžiojo 
draugovė, Škotija) ir v.sk.v.sl. 
Helen Birutė Pilcher (Aušros 
vartų Marijos draugovė, vid 
Anglija).

Seses nuoširdžiai sveikiname, 
tikimės, kad jųjų neužgęstančioji 
skautiškai lietuviška liepsna toliau 
švies kelią skautuojančiam 
jaunimui.

v.j. Birute Banaitiene, 
LSS vyr. skautininke

D. Britanijos sesės ir broliai 
sveikina seses Yvonne ir Helen 
linkėdami sėkmės skautiškoje 
veikloje. 5- Vida Gasperiene

LSS Europos rajono vadeivė 

įkalbinti, kad šias moteris turi 
vaidinti internacionalinė 
kompanija. J du didesnius ir du 
mažesnius moteriškus vaidmenis 
pretendavo 16 rusų artisčių, italės, 
vokietės, amerikietės, prancūzės ir 
lietuvė.

Gruodžio 4 dieną vienai dienai į 
Londoną, bandymams atvyko L 
Dapkūnaitė. Iš ryto su ja kalbėjosi 
režisierius. Po pietų vyko 
bandymai. Salėje sėdėjo 
prodiuseriai, režisierius, pjesės 
autorius. Inga 45 minutes kartu su 
garsiuoju Maikovichumi skaitė 
dialogus, mėgino kelias scenas. 
Nieko konkretaus nesužinojusi, tą 
patį vakarą išskrido namo.

Aktorė pasakojo, kad jos, 
lietuvės, pasirodymas teatre 
nebuvo egzotika. Čia puikiai žino 
Nekrošių, Jurašą ir Lietuvą.

Neseniai Ingeborga 
Dapkūnaitė iš Londono gavo 
atsakymą, kad yra patvirtinta 
vienam iš didžiausių moteriškų 
vaidmenų. Kitas didysis vaidmuo 
atiteko prancūzų aktorei.

Spektaklį kuria dviejų teatrų 
atstovai. Jis bus vaidinamas 
Londone ir Čikagoje. Patvirtinus 
vaidmenį, Ingai teko laukti 
Čikagos ir Londono aktorių 
profsąjungų darbo vizų. Ypač 
žiauri aktorių profsąjunga yra 
Čikagoje, nes čia 97 proc. aktorių 
yra bedarbiai. Profesinė gildija 
labai nenoriai palaimino 
svetimšalių norą dirbti pas juos. 
Prodiuseriams teko įrodinėti ne 
tik tai, kad Ingeborga būtina 
šiame spektaklyje, bet ir jos 
profesinį išskirtinumą tėvynėje. 
Laimingą atsakymą aktorė gavo 
gruodžio 17-osios naktį.

Ši istorija nėra jau tokia 
romantiška. Ingerborgai buvo 
labai sunku apsispręsti. Čia, savo 
Jaunimo teatre, ji turėjo puikią 
Karmen rolę, naujame E. 
Nekrošiaus spektaklyje. 
Besąlygiškai tikėdama šio 
režisieriaus talentu, ji nė kiek 
neabejojo naujojo darbo sėkme. 
Nekrošius, anot Ingeborgos, į 
žinią apie jos išvykimą sureagavo 
labai žmogiškai. Apskritai aktorė 
negali net išvardyti, tiek žmonių 
jai šiomis dienomis padėjo. Be jų 
pagalbos tikrai nebūtų spėjusi 
laiku išvykti.

Spektaklis bus statomas 
keturias savaites ir iki kovo 22- 
osios vaidinamas Londone. Po 
trumpų atostogų, dar nežinia iki 
kada jis bus vaidinamas Čikagoje. 
Jau dabar Ingeborga Dapkūnaitė 
svajoja apie sugrįžimą į darbą 
Lietuvoje, nes čia, anot jos, labai 
daug ką palieka.

PRAŠO PADĖTI 
SURASTI

Vilma Lapuchinienė (gyv. 
Gustaičio 5-28, Lazdijai, 
Lithuania) prašo padėti surasti 
giminaitį Emilį Miščiką, 
Kazimiero, kuris gyvena 
Anglijoje. Jis turi tris vaikus: 
Petrą, Vandą, trečiojo vardo 
nežino. Anglijoje turi mėsos 
fabriką.

Iš Lietuvos išvažiavo 1945 m. su 
tėvais iš Šakių. Tėvas Kazimieras 
Miščikas gim. apie 1933 m. Šakių 
raj. Giedručių kaime, lietuvis, 
žmona Lidija vokietė. Išvažiavo į 
Kanadą, į Broks Alberto miestą. 
Turėjo savo viešbutį. Abu tėvai 
mirę. Emilis vedė anglę ir 
išvažiavo gyventi į Angliją. Tėvas 
Kazimieras Miščikas turėjo tris 
seseris: Juzelę, Onutę, Mariją.

Rašyti: Vilma Lapuchinienė, 
Gustaičio 5-28, Lazdijai, 
Lithuania.

PASAULYJE
Parduodami sovietų ginklai

Sovietų Sąjungai iširus dideliu 
rūpesčiu tampa sovietų atominiai 
ginklai, kiti ginklai ir didžiulė 
sovietų kariuomenė. Apie 300,000 
sovietų karių yra Baltijos 
respublikose. Ukraina iš Vakarų 
pareikalavo 120 milijonų svarų 
pašalpą, kad dabartinius ginklų 
fabrikus galėtų pervesti į taikių 
prekių gamybą. Ukrainos 
teritorijoje šiuo metu yra 1,5 
milijono karių, o jos gynimui 
tereikia 200 tūkstančių. Vakarai 
yra labai susirūpinę, kad sovietų 
ginklai nepatektų į Vakarams 
nepalankių valstybių, kaip Irakas, 
Iranas, Libija, rankas. Persų 
įlankos karo metu Irako 
prezidentas Saddam Hussein daug 
lėktuvų išsiuntė į Iraną, kad 
išvengtų sąjungininkų 
bombardavimo. Dabar Iranas tų 
lėktuvų nebegražina ir ieško tiems 
lėktuvams reikiamų dalių 
nusipirkti.
Vatikanas pripažino Jugoslavijos 

katalikiškas respublikas
Katalikiškas nuo Jugoslavijos 

atskilusias Slovėnijos ir 
Chorvatuos respublikas, kaip ir 
Europos Bendruomenė, 
Vatikanas pripažino 
nepriklausomomis. Tuometinis 
Jugoslavijos ambasadorius prie 
Vatikano Ivica Mastruko, 
chorvatas, buvo iš pareigų 
atleistas, bet tuoj pat vėl paskirtas 
Chorvatijos ambasadoriumi 
Vatikane.

Pasidalino sovietų laivyną
Buvusios Sovietų Sąjungos 

laivynas Juodojoje jūroje sukėlė 
daug rūpesčių. Prie Juodosios 
jūros eanti Ukraina pareikalavo, 
kad tas laivynas priklausytų 
Ukrainai, o Rusija — jai, kaipo 
užėmusiai Sovietų Sąjungos vietą 
net ir JT Saugumo Taryboje. Po 
ilgų derybų buvo susitarta, kad 
tam tikri laivyno daliniai liks 
Ukrainos žinioje, o kiti — Rusijos. 
Abi pusės skelbė laimėjusios 
pasitarimus. Taip vyksta derybos 
dėl kitų ginklų ir kariuomenės 
pasidalinimo.

Kainų pakėlimas taip pat kelia 
rūpestį. Prekių vis dar 
neatsiranda, nors jų kainos 
pakeltos kelis kartus. Iš užsienio 
gaunamų pašalpų daug prekių 
patenka į spekuliantų rankas, o 
per juos atsiduria juodojoje 
rinkoje. Prekių trūkumą padidina 
ir chaotiškas jų pristatymas į 
rinką. Taip pat daug maisto 
produktų sugenda sandėliuose, 
nes nėra joms išvežioti transporto.

Rinkimai Alžyre
Po daugelio metų Alžyre vyko 

pirmi-laisvi rinkimai į parlamentą. 
Balsų daugumą surinko 
musulmonai fundamentalistai, 
kurie Alžyre nori įvesti tvarką, 
pagal musulmonų religijos 
reikalavimus. Būtų labai 
suvaržytas žmonių gyvenimas, o 
moterys nuo to ypatingai 
nukentėtų. Fundamentalistai 
tikėjosi surinkti daugiau balsų per 
antrus papildomus rinkimus, 
tačiau karinė vyriausybė neleido 
jų pravesti. Po rinkimų Alžyro 
prezidentas atsistatydino.

Jugoslavijos pabaiga?
Atrodo, kad Jugoslavija paseks 

Sovietų Sąjungos pavyzdžiu ir 
pranyks iš Europos žemėlapio. 
Slovėnija ir Chorvatija jau yra 
nepriklausomos valstybės, 
Bosnija - Hercogovina, 
Montenegro ir Makedonia gali 
taip pat tapti nepriklausomomis 
respublikomis. Liktų tiktai 
Serbija, bet ar ji vadinsis 
Jugoslavija? Paliaubos tarp 
kovojančių dalinių tęsiasi.
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