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JA V ir Rusija pasaulio sargyboje?
Rusijos prezidentas B. Jelcinas
mano, jog 1993 metais rublis taps
konvertuojamu. Ši kukli žinutė
Britanijos spaudoje buvo nustelbta
didesnio masto įvykių: B. Jelcino
vizitas į Londoną, jo ir J. Major
kelionė į Niujorką, nesibaigiantys
pokalbiai ir pasitarimai apie
pagalbą Rusijai.
Rusijos
prezidento
viešnagė
Londone buvo jam sėkminga: jis
rado bendrą kalbą su Britanijos
premjeru ir dabar pastarasis vis
atkakliau ragina Vakarus padėti
Rusijai. J. Major nuomone, tai
padaryti būtina, ir kuo skubiau, nes
dramatiškas kainų liberalizavimas
gali sukelti B. Jelcinui neįveikiamų
problemų. Tokiu skubėjimu J.
Major „apšvietė“ B. Jelcinas,
norintis reformuoti šalį anksčiau,
negu išseks paprastų žmonių
kantrybė. Kai kas prieštarauja J.
Major, kad jis anksčiau nebuvo
toks skubios pagalbos Rusijai
šalininkas, ir kad delsimas, iš
dalies, buvo M.
Gorbačiovo
žlugimo priežastimi. Tačiau, anot
britų
premjero,
Jelciną
nuo
Gorbačiovo skiria svarbi detalė:
pirmasis vykdo reformas, antrasis
tik kalbėjo apie jas, ir kad suteikę
finansinę paramą M. Gorbačiovo
Sovietų Sąjungai, Vakarai tik būtų
iššvaistę pinigus.
Su tokia britų nuomone kertasi
„perestroikos “
ideologo
A.
Jakovlevo dabartinė pozicija, kuris
šiuo metu taip pat svečiavosi
Londone. Kaip pamename, jis itin
smarkiai rėmė B. Jelciną, ypatingai
pučo Maskvoje metu, tačiau dabar
apie vykstančias Rusijoje reformas
kalba daug atsargiau. Jo nuomone,
B. Jelcinas patirs nesėkmę eidamas
dalinių reformų keliu ir rengdamas
esminių sprendimų žemės klausimu.
Be žemės nuosavybės reformos,
pažymi A. Jakovlevas, Vakarų
pagalba nesugebės stabilizuoti
Rusijos ekonomikos. Beje, jis irgi
skptiškai vertina ir naujosios
Nepriklausomų
Valstybių
Sandraugos perspektyvą. Na, o B.
Jelcinas turėtų rimčiau pažvelgti į
tą faktą, jog eilė buvusių jo
šalininkų
palieka
jį.
Štai,
pavyzdžiui, kad ir pats A.
Jakovlevas, kuris vėl
sutiko
bendradarbiauti su M. Gorbačiovu,

įsteigusiu Maskvoje savo vardo
fondą.
Po vizito Londone B. Jelcinas
pąsuko į Niujorką, kur po pokalbių
ir derybų pasirašė su G. Bush
istorinės reikšmės dokumentą apie
draugystę ir bendradarbiavimą.
Taigi, JAV ir Rusija daugiau jau
nebepotencialūs
priešai
ar
priešininkai. Dar daugiau, šios
šalys
bandys
kurti
vieningą
gynybos sistemą. Tokiu b’idu
Rusija prisijungia prie pasaulio
didžiųjų. Savotiška šio proceso
iliustracija:
pradeda
veikti
tiesioginis telefoninis ryšys tarp G.
Bush ir B. Jelcino bei tarp J. Major
ir B. Jelcino.
Be gražių idėjų ginkluotės
mažinimą, kurias iškėlė tiek
Amerikos, tiek Rusijos prezidentai,
vėl, kaip įprasta, buvo daug
kalbama apie finansinę paramą
Rusijai. Vienok, pastaruoju metu
vis daugiau šnekama apie Rusijos
(ir kitų buvusių Sovietų Sąjungos
respublikų — dabar valstybių)
įstojimą į Tarptautinį Valiutinį
Fondą. Tai reiškia, jog Vakarai yra
labiau linkę skolinti pinigus, o ne,
paprasčiausiai, duoti. Ką gi, gal tai
ir
protingiau? Tačiau
tokie
poslinkiai, sakyčiau, slepia kitką:
Rusija, matyt, daug greičiau gali
atsistoti ant kojų, negu daugelis
mano, ir todėl linkstama į paskolų
davimą, o ne finansines dovanėles.
Beje, šią tezę iš dalies pagrindžia ir
straipsnio pradžioje paminėta B.
Jelcino nuomonė. Juo labiau, kad ir
patys Vakarai gana greitai gali
susidurti
su
rimtomis
ekonominėmis
problemomis,
susijusiomis su militarinės gamybos
apkarpymu. Beje, būtent to, matyt,
ir bijo kai kurios Vakarų Europos
šalys,
įskaitant ir
Britaniją,
neskubančios prisijungti prie BushJelcino
ginkluotės
mažinimo
iniciatyvos.
Įdomi ir dar viena detalė:
Japonija pareiškė, jog taip pat nori
tapti pastovia JTO Saugumo
Tarybos nare. Jos nuomone,
mokėdama JTO daugiau pinigų
negu Britanija ir Prancūzija kartu
paėmus, ji tam turi visas teises.
Taigi, vieni žlunga, kiti kyla. Tokia
tad politinio gyvenimo esmė.
J. Aliukonis

LIETUVOJE
Orkestro gastrolėš

Lietuvos
nacionalinis
simfoninis orkestras, kuriam
vadovauja J. Domarkas, išvyko
gastrolėms į Vakarų Europą.
Vilniečiai gros Vokietijoje,
Belgijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje
ir Šveicarijoje. Kartu su orkestru
išvyko solistas smuikininkas R.
Katilius.
Į tokią ilgą kelionę autobusais
orkestras išvyko pirmą kartą.
Kelionė užtruks visą mėnesį.
Latvių gastrolės Vilniuje

Lietuvos Respublikos AT pirmininkas V. Landsbergis kalba Londone
vykusioje Baltijos šalių reintegracijos konferencijoje.

Nuotrauka: S. Kasparo

Kodėl ne Vilniuje ai Kaune?
Britanijos spaudoje pasirodė
pranešimai apie tai, kad britų
kompiuterių gamybos kompanija
ICL (jos savininkas dabar —
japonų firma FUJITSU) kuria
bendrą įmonę Totorijoje, Rusijos
Federacijos autonominėje
respublikoje. Ten numatoma
gaminti vidutinio dydžio sistemas,
kurių kaina Britanijoje dabar nuo
50 iki 100 tūkstančių svarų. Beje,
firma jau yra įkūrusi panašią
įmonę ir Sankt Peterburge, o prieš
tai ir kitose Rytų Europos šalyse:
Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje,
Vengrijoje, Bulgarijoje ir

Artinamės prie Lietuvos

gerbimu, ypač pagarba Šalių
suverenumui ir teritoriniam
vietisumui, lygiateisiškumo,
kaimyninės santarvės ir abipusiai
naudingo bendradarbiavimo,
žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių gerbimo, nesikišimo į
vidaus reikalus, susilaikymo nuo
grasinimo panaudoti jėgą ar jos
panaudojimo principais.
2. Lietuvos Respublika ir
Lenkijos respublika neturi viena
kitai jokių teritorinių pretenzijų ir
nekels jų ateityje. Esamą ir
teritorijoje nužymėtą sieną Šalys
pripažįsta nejudinamą dabar ir
ateityje, sutinkamai su Helsinkio
Konferencijos principais.
Šalys reiškia įsitikinimą, kad
asmenys, priklausantys abiem
mažumoms, yra ir liks lojalūs
valstybių, kuriose gyvena,
piliečiai...
Liciuva ir LenKija sieKs
aktyvesnio
ir platesnio

A. Sabonio dovana

Ispanijoje žaidžiantis garsus
lietuvių krepšininkas Arvydas
Sabonis, norėdamas padėti
lietuviams
invalidams
sportininkams
dalyvauti
olimpinėse žaidynėse, padovanojo
10 tūkstančių dolerių vežimėliams
įsigyti.
Invalidų sporto klubas
„Santaka” buvo įsteigtas prieš
trejetą metų Kaune. Invalidai,
kaip ir visi kauniečiai, mėgsta
žaisti krepšinį. Tačiau tam
reikalingi specialūs vežimėliai,
kurie gaminami užsienyje ir
kainuoja apie 2000 markių. A.
Sabonio dėka, dabar Kauno
„Santaka” vežimėlius jau turi. Už
Arvydo paaukotus pinigus, buvo
nupirkti
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vežimėliai
krepšininkams
ir vienas
maratonininkui.

išlydėjo į kelionę Swissair
prezidentas O. Loepfe.
Į pirmąją kelionę keleivius
išlydėjo tautiniais drabužiais
pasipuošusios vietos lietuvaitės. ELTOS direktorius
Vyriausybės nutarimu naujuoju
Kelionė truko pustrečios
Lietuvos
telegramų agentūros
valandos. Pasiekęs Vilnių,
lėktuvas apsuko virš miesto garbės ELTA direktoriumi paskirtas 55
metų amžiaus filologas Adolfas
ratą.
Gurskis,
ligšiol dirbęs vertėju.
Vilniaus aerouoste atvykusius
Žemaičiai
nesnaudžia
pasitiko Vilniaus miesto
Žemaitijoje
veikia daugiau kaip
vadovybės, Užsienio reikalų
40
jaunųjų
ūkininkų ratelių.
ministerijos atstovai, žurnalistai,
visuomenės atstovai. Be keleivių, Daugiausia Šilalės rajone — šeši,
pirmojo skrydžio metu buvo po penkis Kelmės ir Telšių
atgabenta keletas dėžių apelsinų, rajonuose. Daugėja ratelių
atitekusių ligoninėms ir vaikų Plungės, Kretingos, Skuodo,
prieglaudoms. Teko šveicariškų Mažeikių bei kituose rajonuose.
Jaunieji ūkininkai gana
ekonominio bendradarbiavimo. dovanų ir praeiviams — apelsinus
aktyvūs:
rangia savo darbų
Tuo tikslu tarp Lietuvos ir svečiai nemokamai dalino prie
parodas,
ekskursijas
į žemės ūkio
Lenkijos bus sudaryta sutartis.
Vilniaus arkikatedros, aplankytos
mokslo
bei
tyrimo
įstaigas.
Vizito metu Vilniuje buvo trumpos ekskursijos po miestą
Vėliau
įvykusioje Atgimimo monetos
suruoštos demonstracijos. metu.
Lietuvos bankas paskelbė
Spaudos konferencijoje K. preskonferencijoje „Draugystės”
konkursą
keturioms monetoms
Skubiševskis tarp kitko pasakė, viešbutyje dalyvavęs Lietuvos
sukurti.
Dvi
monetos: viena balto
jog jis
nesutinka
su parlamento vicepirmininkas B.
demonstrantais. Lenkijos ir Kuzmickas išreiškė viltį, jog nauja metalo, 10 litų vertės, kita —
Lietuvos tarpusavio santykiams oro linija neabejotinai suartins auksinė, 100 litų vertės — turėtų
būtinas tvirtas pagrindas, o kiti abu kraštus.
Šiek tiek įamžinti Lietuvos Respublikos
klausimai bus aptarti vėliau. problematišku tebelieka, tiesa, valstybingumo atkūrimą. Trečioji
Demonstrantų plakatuose bilietų kainų klausimas, ypač — balto metalo, 10 litų vertės
ministras pastebėjo Želigovskio aktualus Lietuvos gyventojams. moneta bus skiriama Lietuvos
pavardę. Į tai jis pasakė: „Galiu Tačiau tai, tikimės, laikina Respublikos sugrįžimui į
Tarptautinį olimpinį komitetą ir
jus užtikrinti, kad naujo generolo problema.
1992 metų
N. Prielaida dalyvavimui
Želigovskio nebus“.
J.V.
olimpinėse žaidynėse pažymėti.
Ketvirtosios monetos temą
Vasario 8 d. prasideda
pasirinks patys autoriai. Jos vertė
Europos zonos vyrų olimpinių atrankinės
— 10 litų.
Darnų projektus autoriai turėjo
krepšinio žaidynės
pateikti Lietuvos bankui iki š.m.
Lietuvos krenšin»r*,“ai
’D’ grupėje
sausio 20 dienos. Nugalėjusiems
Linkime jiems pasisekimo!
autoriams numatytos premijos.

Šveicarijos aviakompanija
Swissair taip pat atstatė tiesioginį
ryšį su Vilniumi. Sausio 19 d. buvo
pirmasis lėktuvo Fokker-100
skrydis. Ateityje numatomi du
reisai į savaitę: ketvirtadieniais ir
sekmadieniais. Pažymėti šio
svarbaus įvykio į Zuriko
aerouostą atvyko Šveicarijos
ambasadorius Švedijai ir Baltijos
kraštams Otto Rueg, kiti oficialūs
asmenys, tame tarpe Lietuvos
atstovas prie JTO N. Prielaida.
Visus svečius gražiai sutiko ir

Lietuvos-Lenkijos deklaracija
Vilniuje tris dienas viešėjo
Lenkijos užsienio reikalų ministro
Kšištofo
Skubiševskio
vadovaujama delegacija. Ministrą
priėmė Lietuvos Aukščiausiosios
Tarybos pirmininkas Vytautas
Landsbergis. Lenkijos diplomatai
dalyvavo pagerbiant sausio 13osios aukų atminimą, susitiko su
Lietuvos lenkų delegaciją. Tą
pačią dieną K. Skubiševskis ir
Lietuvos užsienio reikalų
ministras Algirdas Saudargas
pasirašė Deklaraciją dėl draugiškų
santykių
ir kaimyninio
bendradarbiavimo tarp Lietuvos
Respublikos ir Lenkijos
Respublikos.
Deklaracijos svarbesnieji
punktai:
L Lietuvos Respublikos ir
Lenkijos Respublikos tarpusavio
santykiai grindžiami abipusiu
valstybių nepriklausomyt«»
pripažinimu, tarptautinės teisės

Chorvatijoje. ICL menedžerių
manymu, ši veikla bus pelninga.
Įdomu tad, kodėl šiame sąraše
nėra Lietuvos, visada garsėjusios
aukšto savo gyventojų darbo
kvalifikacija ir jau trisdešimt metų
besispecializuojančios
darbininkijos technologijos
vystyme, įskaitant, beje, ir
kompiuterių gamybą. Ar tik
„nesėdo į balą“ čia mūsų
biznieriai, taip pat visada manę
esą šiek tiek apsukresni už
aplinkinius? O gal kas kitas dėl to
kaltas? Gal mūsų ekonominė
valdžia eina šiek tiek ne tuo keliu?

Lietuvos simfoniniam orkestrui
gastroliuojant Vakarų Europoje,
Vilniuje viešės
Latvijos
nacionalinė opera. Rygiečiai
atvežė penkis baletus ir keturias
operas, tarp jų tokių veikalų,
kurių seniai nėra ar niekuomet
nebuvo Lietuvos scenoje. Žiūrovai
turės progą pamatyti „Korsarą”,
,,Pelenę”, ,,Prie Žydrojo
Dunojaus” ir kitas operas bei
baletus.
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EUROPOS
LIETUVIS

SEPTYNIOS DIENOS

Baltijos šalių reintegracija
Lietuvos Respublikos AT pirmininko V. Landsbergio kalba, pasakyta
sausio 22 d. Londone vykusioje konferencijoje
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KOVAS
14-20 d. — Baltijos šalių
muzikos festivalis; 16-20 d. —
Lituanistinių mokyklų mokytojų
seminaras Vilniuje; 20-26 d. —
Religinės muzikos festivalis
Šiauliuose. Latvijos lietuvių
dienos Lietuvoje.
BALANDIS
20-25 d. — Seinų-Punsko
lietuvių dienos Lietuvoje; Vidurio
Europos ir Rytų lietuvių
bendruomenių konferencija
Rygoje; nuo 21 d. iki gegužės 1 d.
— Muzikos festivalis Panevėžyje;
Lietuvos teatrų festivalis
Rokiškyje; Konferencija etninės
kultūros klausimais; Tarptautinis
renginys „Vilniaus madų dienos
1992“.
GEGUŽE
11-17 d. — Danų filmų savaitė;
17 d. — Ukrainos lietuvių
bendruomenės steigiamasis
suvažiavimas; 18-24 d. —
Tarptautinis instrumentinės
liaudies muzikos festivalis; 20-22
d. — O. Balakausko ir B.
Kutavičiaus muzikos dienos; 2025 d. — Festivalis „Atataria
lamzdžiai“; 25-31 d. — Festivalis
„Skamba, skamba kankliai“;
Mažosios Lietuvos tautiečių
dienos Lietuvoje.
BIRŽELIS
Ekspedicija į lietuvių tremties
vietas Irkutsko srityje; 10-16 B.
Dvariono tarptautinis jaunųjų
atlikėjų konkursas.
LIEPA
Vaikų vasaros stovykla
Lietuvoje; Lituanistinių mokyklų
mokytojų kursai; Lietuvių kalbos
kursai rusiakalbiams lietuviams;
9-12 d. — Tarptautinis vaikų
folkloro festivalis; Muzikos
sezonas Palangoje; Muzikos
sezonas Vilniaus senamiestyje.
RUGPJŪTIS
20-26 d. — Senosios muzikos
festivalis Vilniuje.
RUGSĖJIS
Bendruomenių sekretorių
pasitarimas Vilniuje; 17-21 d. —
Tarptautinis folkloro festivalis
Kaune; 28 d.— Profesionaliosios
ir folkloro muzikos koncertas;
Talino grafikos trienalė; Lėlininkų
dienos Kaune;
Festivalis
Malmėje.

Rusija tą pripažino 1991 m.
Pasigirdo triukšmingi skundai
ir protestai: Vyriausybė prieš vasarą. Sovietų Sąjunga — dar
spaudą! Laikraščių gamintojų 1989 m. pabaigoje, kai gana
galimybės triukšmo srityje yra abstrakčiai pasmerkė Molotovodaug didesnės, negu batų Ribbentropo pakto pasekmes, o
gamintojų. Todėl kai kurie paskui 1991 m. rugsėjo 6 d.
Vakarų lengvatikių laiškai dar pripažino Lietuvos atgautą
dabar ateina į Vilnių su nepriklausomybę. Pati TSRS
patarimais, kad joks laikraštis likvidavosi vėliau, 1991 m.
Lietuvoje nesijaustų nuskriaustas; gruodžio mėnesį, taigi jau tris
o iš vienos šiaurinės sostinės mėnesius „be Lietuvos“ ir jokiu
pasigirdo net perspėjimas: jeigu aspektu net nepretendavusi į
jūs taip skriausite Vilniaus Lietuvą “TSRS sudėtyje“.
gyventojus, jeigu atimsite jiems Procedūra, kuri teisiškai
laikraščius, tai ir mes nubausime vadinama valstybės iširimu,
tuos pačius Vilniaus gyventojus ir Lietuvos neliečia nė vienu
sustabdysime jiems pagalbos aspektu, ir Lietuva nesisiūlo į
TSRS
teisių
ir pareigų
programą!
Tokia logika — irgi iš rojaus paveldėtojus.
Kitokia pažiūra neatitiktų
batjerų srities.
Dabar susidūrėme su dar vienu, tradicinio ir nuoseklaus Vakarų
nusistatymo
iš pažiūros itin aukštu barjeru. Jį valstybių
mums mėgina kelti vėl tas pats nepripažinti sovietų 1940 m.
kapitalizmas,
pasiilgęs įvykdytos Lietuvos aneksijos. Mes
labai nustebtume, jeigu dabar,
prasiskolinusio socializmo.
Signalų apie tokį barjerą esame ieškodami kelių milijonų dolerių,
gavę iš Kanados ir Jungtinės kai kurie Vakarų kreditoriai būtų
linkę tą brutalią ir tragišką
Karalystės ambasadų.
Vakarų šalys, ypač jų kapitalas, aneksiją vis dėlto pripažinti.
Dar juodesnis humoras būtų
iš tikrųjų turėjo ir turi dėl ko
prisiminti tuos kelis šimtus
susirūpinti.
Rytuose įvyko tai, ką N. milijardų nuostolių, kuriuos
Chruščiovo laikais jau buvo Lietuvai padarė Sovietų Sąjungos
išpranašavęs Maskvoje gyvenęs okupacijos, grobimai, griovimai,
turkų poetas Nazym Hikmet savo deportacijos. Nejaugi Lietuva —
pjesėje ,,Ar buvo Ivanas kaip „TSRS dalis“ pati save plėšė,
trėmė ir žudė?
Ivanovičius?“
Lietuva nenori ir neketina
Lietuva mano, kad Ivanas
Ivanovičius — tai keliasdešimt reikalauti dalies skolų iš Indijos ir
milijonų nužudęs sovietų Etiopijos, kurios tebėra skolingos
komunizmas arba bolševizmas, Sovietų Sąjungai; Lietuva
kurį reikia teisti kaip kadaise nereikalauja dalies sovietų
branduolinių raketų, nors ten
nacizmą Niurnberge.
Vakarams rūpi, kur atrasti tikrai pateko nemaža iš Lietuvos
Ivaną Ivanovičių, kad apmokėtų išpompuotų lėšų — tai kodėl
Vakarai stumia Lietuvą į tą pusę?
skolas.
Keista, bet jo ieškoma net Kad tik po to suteiktų šiek tiek
Lietuvoje; siūloma, dar ir su pagalbos ar kreditų?
Tiesą sakant, kartais keistai
pagrasinimu neteikti pagalbos,
išmokėti sovietų skolų dalį, nė atrodo ir didžiojo Ivano
nepagalvojus ta proga apie keletą Ivanovičiaus paieškos Rusijos
girių ir stepių plotuose.
kitų svarbių dalykų.
Pirmiausiai, Vakarų valstybės
Nejau Vakarams patiktų vėl
labai gerai žino, kad Lietuva buvo matyti atgimusią Sovietų Sąjungą,
Sovietų Sąjungos okupuota ir didžiai skolingą ir vėl grėsmingą?
Nejau tos visos skolos, jas
aneksuota.
Lietuva nebuvo Sovietų nubraukus, būtų per didelė kaina
Sąjungą sudariusi valstybė ir ji už taiką?.
Nejau apsimoka dabar smaugti neįsivesite savo valiutos,
nėra valstybė — paveldėtoja.
skolomis
Rusiją, maža jai nesulauksite rimtų investicijų.
Lietuva
neužpuolė
Afganistano. Lietuva nestatė tepadedant, kad iškiltų koks Sakome jiems: padėkite mums
branduolinių povandeninių laivų, Žirinovskis ir pasiųstų Vakarų įsivesti valiutą, kurią jau turime
nefinansavo pučų ir sukilimų kreditorius į dar tolesnes vietas, atsispausdinę, įteikite mūsų
Afrikoje ir Lotynų Amerikoje, negu pasiųsdavo juos Leninas ir valiutai garantiją, stabilizacijos
fondą. Gal jo nė neprireiks, kaip
neišlaikė komunistų partijų Stalinas?
Lietuva stebi
pasaulio lenkams, betgi įsiteikite, juk visai
Europoje, nekūrė agresyvių
kosminių
programų
ir keistenybes ir stengiasi jų nedidelė rizika. Sakoma mums:
mikrobetono JAV ambasadai negausinti. Lietuva dirba, palaukite, rutina neleidžia padėti
Maskvoje. Visiems tiems reformuoja ' ūkį ir kuria jums dabar, o jei norite dabar —
reikalams buvo naudojami sovietų demokratinę valstybę. Ir Lietuva stabilizuokitės patys, tai jūsų
gaunami Vakarų kreditai, žinoma, galvoja — ir yra ne kartą problema.
Taip, rutina liepia laukti, rutina
ir Lietuvos žmonių uždirbtos pasakiusi, — kad tais atvejais kai
lėšos, bet niekur čia nebuvo jos įmonės ar kiti konkretūs ūkiniai neleidžia padėti dabar, bet rutina
Lietuvių žmonių ir Lietuvos subjektai yra pasinaudoję Vakarų leidžia šaltai stebėti iš anapus
valstybės valios. Kai pirmą kartą kreditais, tokias skolas Lietuva barjero: kas gi bus toliau Lietuvoj?
O aš kartais manau — nejaugi
po Antrojo pasaulinio karo sutiktų išmokėti. Ne kaip iš
būtinai
taip turime skirstytis: mes,
sovietų
okupacijos
paveldėtą
Lietuvos žmonės 1988 m. ištarė
savo valią, jos turinys buvo: prievolę, bet gera valia — ex~ jie, jūs?
Nejaugi taip sunku pasakyti —
nepriklausomybė. Ir 1990 m. gratia.
Mes žinome, kad kai kuriuos mes, — ir susėsti prie visiems
pabaigoje nutrūko paskutiniai
prievartaujami Lietuvos lėšų Vakarų investorius gal sulaiko pakankamai stabilizuoto stalo.
mūsų įstatymų nelankstumas,
Tegul mums būna svarbūs
nutekėjimai į TSRS biudžetą.
Bet Vakarai ir tada dar nieko ypač nenoras parduoti žemę. visokie dalykai.
Ne tiktai kapitalas ir
diskutuojame
neskolino atkurtai Lietuvos Galvojame,
garantuotas
pelnas, bet ir
parlamente
ir
visuomenėje.
Bet
kai
valstybei; juk dar ir dabar suteikti
Lietuvai kreditų yra didelė Vakarų išgirstame vakariečio klausimą: o moralinė investicija, demokratijos
ar jau visai saugu, ar neateis dar apsauga ir plėtimas, bendra
problema.
Sovietai valdė aneksuotą sykį sovietai? — norisi pabusti iš Europos ateitis.
LietuvąTS40-t94trrt. tr iU44U.990 groteskiško rojaus sapno arba,
Atsargiai
investuoti,
m. po to dar pusantrų metų kad
—galu galę garantuotai uždirbti yra labai
teorrizavo ir puldinėjo, bet teisine pabustų.
~~~ m^^Ba-icjsvarhii bet ta i ne naLs
prasme Lietuva niekad nebuvo
Šią integracijos istoriją galima įdomiausiac gyvenimas,
sovietų valstybės dalis.
tęsti. Sakoma mums: kol
Ieškokime kūrybos.

Vilniuje š.m. sausio 23 d.
Lietuvos dailės muziejuje atidaryta
įžymaus anglų skulptoriaus ir
grafiko Henriko Moore darbų
paroda. Tai 80-ies litografijų ir
keliolikos fotografijų rinkinys.
Sostinės laikraštis „Vakarinės
naujienos“ (1992 01 24) skelbia
apie tai žinutę, pabrėždamas, kad
„dabartinėje
rūškanoje
meno
padangėje tai nuostabus reiškinys“.
Tik apgailestaujama, kad Lietuvos
piliečiai liks nematę Henriko
Moore skulptūrų.

saugos komitetas. Rengiamas AE
rizikos faktorių vertinimo
projektas drauge su Švedija ir
Rusija. Kviečiami atominės
energetikos specialistai iš užsienio,
taip pat jie bus rengiami Kauno
technologijos universitete. Po
tokio Ignalinos AE padėties
įvertinimo straipsnyje tikrai
darosi panašu, kaip siaubingasis
„monstras“ būdamas gerose
rankose pavirs į tikrai mielą šiltą
krosnelę Lietuvai.
Į lietuvos spaudą ir televiziją jau

Nepriklausomos Lietuvos senokai sėkmingai veržiasi įvairios
laikraštis
,,Respublika“, prietarų, pseudomokslų apraiškos.
pirmajame puslapyje spausdina Net rimtuose mokslo žurnaluose
Tarptautinio spaudos Instituto skaitome apie vaikščiojančius
direktoriaus Peter Galliner dievus žemėje, aiškiaregius,
kreipimąsį į Lietuvos Prezidentą burtininkus. Tai, ką anksčiau
Vytautą Landsbergį. Jame vadindavome hipnoze, įtaiga,
išreiškiamas susirūpinimas dėl ilizionistų triukais, dabar —
Lietuvos Vyriausybės požiūrio į šventos Dvasios apsėdimais,
nepriklausomą tautinę spaudą. burtais, kosminiais kontaktais.
Nurodoma, kad pastarųjų Bet, ačiū Dievui, sulaukėme ir ko
mėnesių Lietuvos vyriausybės gero pirmo rimtesnio straipsnio
veikla yra aiškiai autoritarinio šiomis temomis. Savaitraštis
pobūdžio. Laisvai spaudai „Forumas“ (1992 Nr. 2) spausdina
trukdoma ekonomiškai ir biologijos mokslų kandidatės
politiškai, siekiama perimti Angelinos Zalatorienės interviu.
pagrindinius
dienraščius „Tai tapo manija, — sako
nusavinant visą turtą, kuris mokslininkė, — kuri šiuo nerimo
anksčiau priklausė komunistų laikotarpiu patiko net Sveikatos
partijai. Vyriausybė sistematingai apsaugos ministerijai (stebuklingi
tiekia
informaciją jos gydymai
—
Aut.).
kontroliuojamoms informacijos Bankrutuojančios „didžiausios
priemonėms,
pagalvotai salės“ taip pat griebėsi bet ko, kad
aplenkdama nepriklausomą tik išsilaikytų... Kita vertus, šis
spaudą. „Tai yra veiksmai ekstasensuojantis pulkas žmonių
santvarkos, kuri bijosi žodžio atsitraukia nuo gyvenimo realybės.
laisvės ir atmeta visuomenės teisės Jie gali gyventi pusbadžiu. Jie
į žinojimo principą“ — sakoma pakenčia šaltį“. Lietuvai negana
kreipimųsi. Peter Galliner ragina savų „stebukladarių“ — atvyksta
Lietuvos vyriausybę skubiai jų ir iš kitur. A. Zalatorienė mini
nutraukti visas varžančias vieną tokią porelę atvykusią iš
priemones spaudos laisvei, JAV. Salė jiems giedojo tautinį
užtikrinti
spaudos himną... Amerikiečiai gydė
nepriklausomybę.
ypatingu
būdu:
rankos
Tas pats „Respublikos“ numeris
antrajame puslapyje spausdina
KAM junginio štabo viršininko
pulkininko
leitenanto
Valdo
Tutkaus
interviu.
Kariškis
papasakojo,
kad
šiuo
metu
Lietuvos kariuomenę sudaro SKAT
(savanoriška
krašto
apsaugos
tarnyba),
greitojo
reagavimo
junginys,
civilinės
saugos
ir
pasienio
apsaugos
tarnyba.
Ateityje bus kuriamos ir nedidelės
aviacijos pajėgos, priešlėktuvinės
gynybos pajėgos ir nedidelis karinis
laivynas
pasienio
apsaugos
kontrolei. Į reporterio klausimą, ar
nepasikartos Lietuvoje liūdna SSSR
kariuomenės
praktika,
kai
ginkluotosios
pajėgos
buvo
naudojamos ne tik šalies gynybai,
bet ir politiniuose žaidimuose,
pulkininkas atsakė: „Kariuomenė
yra valstybės saugumo garantas
nuo išorės priešų ir neturi kištis į
politinius reikalus. Ji privalo
garantuoti
žmonėms
ramų
gyvenimą“.

Kiek
daug prikalbėta,
prikovota prieš didįjį sovietų
„monstrą“ Lietuvoje — Ignalinos
AE. Dabar šis „monstras“ mūsų.
Savaitraštis „Gimtasis kraštas“
1992 Nr. 4) išspausdino straipsnį
„Ignalinos AE: pavojus ir
išsigelbėjimas“. Jame primenama,
kad elektrinė gamina 55%
Lietuvos elektros energijos, turi
57 % viso mūsų Respublikos
energetikos galingumo. Problemų
sudaro atidirbusio kuro laikymas.
Tačiau, jei ekologinės sąlygos dėl
Ignalinos AE toliau blogėtų —
„reikėtų kaltinti pačius save“ —
teigiama straipsnyje. Ignalinos
elektrinėje dabar montuojami
įrengimai, kurių duomenys apie
AE darbą bus skubiai perduodami
Lietuvos energetikos ministerijai:
Jos patalpose įsikurs Atominės

mostelėjimais. Gausėja Lietuvoje ir
kontaktuotojų su „ufonautais“, ir
jogų, gebančių dvasios jėga bastytis
po Galaktikos pakraščius... Anot
mokslininkės,
tai
„kažkieno
praturtėjimas per tautos kvailumą“
bei „įsimylėjusius paauglių ir
nusibadavusių keistuolių bandymas
bendrauti su kitais pasauliais“. A.
Zalatorienė atkreipia dėmesį į tai,
kad nemaža svajojančiųjų apie
aukštas „energetikas“ neįstengia
baigti aštuonių klasių. Yra rimto
pagrindo teigti, kad panašūs
dalykai gali padidinti savižudžių ir
psichinių ligonių skaičių. Rimtesni,
save
gerbiantys
intelektualai,
valdžios žmonės, jei jie patys tais
„stebuklais“ neužsiima ar tam
neprijaučia, — žiūri iš aukšto, su
panieka. Bet taip norisi sušukti:
brangieji, pagailėkit
savo
išvargusios tautos
vaikų
ir
apsaugoki! juos nuo pikto! Ačiū
gerbiamai mokslininkei
A.
Zalatorienei už tikrai gaivinantį
sveiko proto lašą!
Vidmantas Dimas

IŠ MŪSŲ

GYVENIMO

{ pustuštę stoties pastato
laukimo salę įėjusi moteris
atsisėda prie rūkančio vyriškio. Po
kiek laiko ji papriekaištauja:
— Būdamas džentelmenu,
galėtumėte prie damos ir
nerūkyti...
— Būdama dama, galėtumėte
įsitaisyti ir ant kito suolo...
Dar po kiek ji vėl nerimsta:
—Jeigu būtumėte mano vyru aš
jums į kavą įpilčiau nuodų!
-—■—Jorig** Bočiau jūsų vyru, tą
kavą tikrai išgerčiau!
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EUROPOS LIETUVIS

Nr. S (2190) 1992 m. vasario 7 d.

ŽMONES IR ĮVYKIAI

AT pirmininkas V. Landsbergis būdamas Londone susitiko su vietos
lietuviais. Sujuo nuotraukoje Laima Andrikienė, A T deputatė irfinansinės
komisijos narė.

V/

SĄJUNGOS ŽINIOS

Sausio 12 d. DBLS direktorių
posėdyje pirmininkas E' Šova
papasakojo apie savo viešnagę
Lietuvoje. Jis palietė Pilietybės
įstatymo
svarstymą
Lietuvos
Aukščiausioje
Taryboje
ir
paminklo
statymą
Lietuvoje
buvusiam Lietuvos Ministrui B.K.
Balučiui.

• Vicepirmininkas
K.
Tamošiūnas pranešė, kad iš
Lietuvos ambasadoriaus Vinco
Balicko gauta padėka už jam
suteiktą 500.00 sv. paramą.
• Politinių reikalų direktorius
S. Kasparas pristatė Lietuvos
anglų kalbos mokytojų sąjungos
prašymą. Grupė mokytojų norėtų
atvykti į anglų kalbos kursus
Coventryje. Jiems reikalinga 9.500
sv. parama. Prašymas buvo
atmestas.
• Baltijos valstybių įjungimo į
pasaulinę
bendruomenę
konferenciją Londone finansavo
The Crown Agents, The Know How
Fund ir SAS avialinijos bendrovė.
Konferencijoje galėjo dalyvauti
visi, kurie sumokėjo aukštą
dalyvavimo
mokestį.
Į
konferenciją atvykusio Lietuvos
respublikos AT pirmininko V.
Landsbergio ir svečių susitikimu
su Londono ir apylinkių lietuviais,
ir bendradarbiavimu su Lietuvos
Ambasada Londone rūpinosi S.
Kasparas, V. O’Brien ir J. Alkis.
S
Direktorius
kultūros
reikalams J. Alkis papasakojo
apie savo viešnagę Lietuvoje.
Jis taip pat pranešė apie
Londone ruošiamą pagrindinį
Lietuvos
nepriklausomybės
šventės minėjimą vasario 15 d.
Jam talkininkauja V. Gasperienė.
• V. Gasperienė paskirta
direktore švietimo reikalams. Ji
palaikys ryšius su PLB-nės ir
Lietuvos Švietimo ministerijos
atstovais.
$
Metinis
DBLS-gos
suvažiavimas įvyks balandžio 11-12
dienomis
Londone,
Lietuvių
namuose.

• Buvo numatyta svarstyti
Lietuvos Ambasados informacijos
centro finansavimą, bet DBLS
direktorių valdybos pirmininkui
nesutikus,
kad informacijos
centro vadovas K. Stankevičius
dalyvautų direktorių posėdyje ir
padarytų šiuo reikalu pranešimą,
nutarimų nepadaryta. Direktorių
valdybos nariai pageidavo, kad
pirininkas tuo reikalu parašytų
laišką Lietuvos respublikos
Užsienio reikalų ministrui A.
Saudargui.
• Visos organizacijos ir
Sąjungos skyriai yra prašomi
aprašyti savo lietuvišką veiklą nuo
1973 m. ir kartu su nuotraukomis
skubiai pasiųsti DBLS direktorių
valdybai, 2 Ladbroke Gardens,
London W11 2PT. Aprašymai ir
nuotraukos bus panaudotos
rašytojo K. Barėno ruošiamoje
„Britanijos lietuviai“ knygos
antroje dalyje.
BENDROVES VEIKLA

Rita ir VigintasKrikštanai

• Sausio 12 d. posėdyje buvo
priimtas
direktoriaus
P.
Podvoiskio atsistatydinimas. Nuo
šios dienos į direktorių valdybą
kooptuojamas A. Ivanauskas.
• Taip pat buvo svarstomas
metinis revizorių (provizorinis)
pranešimas. Jis bus išsiuntinėtas
bendrovės akcininkams.
• Direktorių
valdybos
pirmininkas K. Tamošiūnas
pranešė, kad už 14500.00 sv.
nupirktas Sodybos „Malūnas“.
Šiuo metu baigiami tvarkyti
pirkimo-pardavimo dokumentai.

1992 01 21, Raseiniai

S. Kasparas

Į „EL “ Nr 45 (1991 11 22) prašymą paremti sergantį Mantą Krikštaną
atsiliepė dosnūs skaitytojai. Buvo surinkta reikalinga suma vaistams.
Nuotraukoje f iš dešinės) Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas dr. J.
Šapoka, Rita Krikštanienė su sūneliu Mantu ir B. Butrimas, Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus Londono skyriaus atstovas.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame Anglijos
lietuviams, nelikusiems abejingais
■mūsų sūnui
Mantukui
ir
pasirūpinusiems jo sveikata. Jūsų
dosni dovana--- vaistų -siunta —
mūsų sūneliui buvo labai

reikalinga. Už jūsų šį taurų elgesį
mes linkime Jums daug laimingų
dienų, tvirtos sveikatos ir Dievo
palaimos.
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Lietuviškas konteineris
Prof. dr. Antanas Klimas
„Pasaulio lietuvyje” Nr. 12 (1991)
rašo, kad su anglišku skoliniu
„konteineris” galime susigyventi,
kaip esame susigyvenę ir su kitais
tarptautiniais žodžiais.
PL (8/9,1991,p.2) dr. Bronius
Nemickas siūlo mesti laukan
svetimžodį konteinerį; jis siūlo jo
paties sudarytą naujadarą
rinktuvė, sudarytą tuo pačiu
principu kaip kultuvė, milžtuvė ir
pan.
Kuo gi čia užkliuvo toks
nekaltas tarptautinis žodis: angį.
container, paskolintas iš prancūzų
kalbos, o ši jį suformavusi iš
lotynų kalbos. Juk lietuvių kalboje
— kaip ir visose' Europos kalbose
— jau turime šimtus ir net
tūkstančius
tų
vadinamų
tarptautinių žodžių,
kurie
„prasidėjo”, galima sakyti, graikų
bei lotynų kalbose ir kurie jau 100
proc. įsipilietinę lietuvių kalboje.
Čia tik keliolika pavyzdžių:
logika,
matematika,
uni
versitetas, geografija, teatras,
metras, lempa, aktorius, drama,
romanas,
temperatūra,
termometras,
demokratija,
parlamentas,
prezidentas,
respublika, profesorius ir 1.1., ir 1.1.,
ir 1.1. Niekas dabar nė nesvajoja,
nė nesapnuoja, sakysime, išmesti
iš lietuvių kalbos teatrą ir pakeisti
jį vaidykla': rodyk ta, arba lošykla...
Iš tikrųjų, man asmeniškai labai
patinka žodis vaidykla, bet kaip
liaudis sako: „Šuns balsas į dangų
neina”. Taip ir mano balso —
būtent, kad man vaidykla daug
geriau patinka negu teatras —
niekas neklauso, ir aš pats dėl to
einu ne į vaidyklą, o deja, į teatrą...
Tad kodėl dabar mūsų kalbos
aistruoliai sukilo prieš niekuo dar
nenusikaltusį konteineri! Jeigu jau
norėtume išvalyti lietuvių kalbą
nuo sveti nų žodžių antplūdžio, tai
tada reikėtų ir anuos 17 {logika —
profesorius) ir dar likusius kelis
tūkstančius tarptautinių žodžių
negailestingai varyti lauk iš mūsų
šventos lietuvių kalbos, pakeičiant
juos vien 100 proc. lietuviškais
atitikmenimis:
naujadarais,
naujais
vertiniais,
naujai
sudarytais
ir
specialiai
„nukaltais” žodžiais. Visiems
mums juk labai aišku, kad toks
donkichotiškas
žygdarbis
nepasisektų,
nebent
kalbos
aistruoliai, kalbos puristai bei
valytojai
užgrobtų Vilniuje
valdžią ir žiauriais drakoniškais (a
la Maskva, KGB, Stalinas,
Hitleris, Gestapo...) įsakais bei
priesakais paverstų visus teatrus
— vaidyklomis, telefoną —
tolkalbiu, televiziją — tolmačiu,
kaliošus — purvabridžiais,
mediciną — gydėkle ir 1.1., ir 1.1.
Garantuoju: net ir drakoniškais
įsakymais, bei įstatymais visa tai
nepasisektų,
nes
tokius
patvarkymus ta pati geroji liaudis
atmestų...
Mano nuomone, jeigu jau
konteineris yra plačiai vartojamas
ir Lietuvoje, ir išeivijoje, nėra
jokio didelio reikalo šį ne taipjau
ilgą lengvai ištariamą, visiems
suprantamą žodį mesti laukan.
Galime drąsiai jį vartoti, kaip ir
anuos tūkstančius tarptautinių
žodžių bei specialių terminų.
Tačiau, atrodo, taip negalvoja
dr. Bronius Nemickas. Aišku, jis
turi ir pasekėjų, ir pritarėjų. Jie,
manau, kad galvoja, kad konteinerį
būtų galima lengvai pakeisti kokiu
šmaikščiu lietuvių kalbos žodžiu.
Tokių atvejų lietuvių kalbos
istorijoje yra buvę. Prisiminkime
tik kaip greitai po visą Lietuvą
pasklido prof. Jono Jablonskio
dar apie 1913 metus Rygoje

pasiūlytas degtukas', jau apie 1930
metus Lietuvoje visur buvo
vartojamas tik degtukas, o slaviški
zapa/kos, sierčikai jau buvo
išguiti... Buvo ir daugiau tokių
greitų pakeitimų: staigmena,
pasiūlyta prof. Antano Salio, gana
greitai išgujo tarptautinį siurprizą,
o ir išeivijoje sudarytas žodis
skaidrė „nukariavo” gramozdišką
ir labai ilgą diapozityvą...
Tuo tarpu nė vienas ligi šiol
pasiūlytųjų konteinerio pakaitalų
{laikytuvas, pakrovys, diddėžė,
kraudėžė, rinktuvė...) nėra nei
šmaikštus, nei kitaip tinkamas...
Sakysime, dr. Nemicko siūlomas
rinktuvė, išvestas iš veiksmažodžio
rinkti (plg. mušti: muštuve, kulti:
kultuvė ir pan.) netinka daugiausia
dėl jo reikšmės ir prasmės. Matyt
dr. Nemickas galvojo apie tai,
kaip mes, varguoliai JAV ir
Kanados lietuviai, išsimaldavę
paramos iš įvairių JAV bei
Kanados privačių bei oficialių
organizacijų, renkame knygas,
vaistus, žaislus, ir kitus reikmenis
varguolei Lietuvai... Surinkę
pakankamai daiktų, sukrauname
juos, anot dr. Nemicko, į rinktuvę
(t.y.
į konteinerį...)...
Bet
rinkimas, krovimas, sukrovimas,
net pakrovimas nėra pati
svarbiausia angį.
container
reikšmė. Aplamai kalbant, angį.
Container yra
(su) imtuvas,
(su) laikytuvas, gal geriau ir
aiškiau sudėtuvas, sudėtuvė, nes
lotynų kalbos priešdėlis conatitinka lietuvių kalbos priešdėlius
su-, są-, san-. Palyginkime: eongresas: su-važiavimas, construkcija: san-dara, eon-ditio: są
lyga ir 1.1. Bet tokie žodžiai (su
priešdėliu su-) kaip suimtuvas,
su laikytuvas, sandėžė...
yra
netinkami, kadangi jie jau turi
kitokias prasmes ir reikšmes.
Pagal abiejų anglų kalbos sandų
(t.y., con-tainer) modelį būtų
galima siūlyti kelis naujus žodžius,
irgi sudarytus su mūsų priešdėliais
su-, san-, są-: L sudėtinėIsandėvė;
2.
sūdė t in ė / sūdė v ė;
3.
sądėtėlsądėvė; 4. sanlaikėlsąlaikė;
5. sulaika/sulaikė; 6. sudėtuvė, gal
net sudėtuvas...
Pagaliau galima dar siūlyti kitų
naujadarų,
nukaltų
iš
veiksmažodžio krauti: kraudėžė,
pakrovė, krovė, krova, krovinys...
Galima čia pridėti ir „PL“ spalio
numeryje (p. 44) p. G. Česienės
pasiūlytą talpintuvą; mes dar
galime pridėti ir kitus du, išvestus
iš veiksmažodžio tilpti/talpinti:
tilptuvas arba tilptuvė.
Išvados. L Galima mėginti
pakeisti jau ir taip beveik priprastą
konteinerį kokiu nors kitu,
geresniu, lietuvišku, šmaikščiu
žodžiu. Klausimas tik, ar jau ne
per vėlu?
2. Galime susigyventi ir su
konteineriu, kaip esame susigyvenę
ir su
tūkstančiais tokių
tarptautinių žodžių kaip teatras ir
pan.
3. Mes jau šiame skyrelyje
esame rašę apie teorinius
tarptautinių žodžių vartojimo
principus: kur turime lietuvišką
žodį, nevartokime tarptautinio.
4. Mano kalbos jausmas (vok.
Sprachgefuhl)
man
įkyriai
šnabžda: apsiprasime mes ir su
konteineriu, ir bus viskas gerai. Juk
jau dabar turime konteinerių
laivus.
konteinerių stotis,
konteinerių sandėlius, konteinerių
uostus.
Noriu dar pridėti, kad angį.
container turi dar kelias
(senesnes!) reikšmes:
indas,
piltuvas, maišas, maišelis, dėžė,
dėžutė, stiklainis, krepšys, ragažė ir
t.t.
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Lietuvių Kronika
KADA-KAS-KUR?
Vasario 15 d. — vasario 16-os

minėjimas, 230
London EC2.

Bishopsgate.

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

A. Giedraitis — 20.00 dol.
P. Taujinskas — 2.00 sv.
A. Surblys — 2.00 sv.
L. Švalkus — 5.00 sv.
E. Tamašauskas — 2.00 sv.
V. Bubnys — 5.00 sv.
K. Bendoraitis -r* 12.50 sv.
x-B.'JSkurkis —r 2,50 sv/.
' ' V. Puidokienė — 2.00 sv.
N. Butkus — 1.50 sv.
V. Gruzdys — 2.00 sv.
J. Krisiūnas — 2.00 sv.
J. Kunigiškis — 2.00 sv.
P. Mulerčikas — 2.00 sv.
P. Milašius — 2.00 sv.
A. Kasparavičius — 2.00 sv.
B. Banys — 2.00 sv.
P. Grokauskas — 2.00 sv.
J. Sankauskas — 5.00 sv.
J. Šukaitis — 5.50 sv.
J. Butkevičius — 5.00 sv.
A. Važgauskas — 7.00 sv.
A. Šlapokas — 2.00 sv.
V. Končius — 5.50 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju skautų
rėmėjai V. Sližienei iš Derby, Ji
pirmoji šiais metais užsisakė
„Lietuvos skautų aidą“ 1992
metams ir paaukojo jam 4.00 sv. Ji
taip pat paaukojo 10.00 sv.
„Budėkime“ leidiniui ir 20.00 sv.
skautų
tradicinei
vasaros
stovyklai.
Skautiška padėka broliui s.v.
Vytautui Balčikoniui, kuris
užsisakė „Lietuvos skautų aidą“ ir
paaukojo jam 10.00 sv.
Vis budžiu!
v.s. S.B. Vaitkevičius

„Liet. Skautų Aido"
administratorius

PAMALDOS
Eccles — vasario9d., 12.15 vai.
Nottinghame — vasario 9 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Leicesteryje — vasario 9 d., 14
vai., Švč. Širdyje.
Nottinghame—vasario 16d., už
Lietuvą, 11.15 vai. Židinyje.
Derbyje — vasario 16d., Bridge
Gate.
Birminghame — vasario 16d.,
16.30 vai., Šv. Onoj, 96 Bradford
St.

LONDONE

MANCHESTERYJE
VASARIO 16 MINĖJIMAS

VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario
15
d.
DBLS
Manchesterio skyrius rengia MLS
klube Vasario 16 minėjimą
(šeštadienį 18 vai.).
Paskaitą skaitys H. Vaineikis.
Bus meninė dalis. Prašome gausiai
dalyvauti.
Skyriaus valdyba

Vasario 22 d., šeštadienį, Latvių
klube, 1 Standhill Rd., off Carlton
Rd., Nottingham, 18.30 val.
ruošiamas Vasario 16 minėjimas.
Programoje: paskaita, turtinga
loterija ir pasilinksminimas.
Kviečiame visus dalyvauti.
Skyriaus valdyba

BRADFORDE
VASARIO ŠEŠIOLOKTOSIOS
MINĖJIMAS

Įvyks sekmadienį, vasario 16d.,
15.30 vai. Bradfordo lietuvių
„Vytis“ klube.
Programoje: įvadinis žodis,
deklamacijos ir filmas iš Pabaltijo
koncerto.
Bus kavutė su
užkandžiais.
Kviečiame gausiai dalyvauti.
Vyties klubo valdyba

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.
Meninę programą atliks tautinių
šokių grupė „Lietuva", pianistė
Virginija Zdanytė, sopranas Irena
Zelenkauskaitė-Brazausk ienė ir
pianistė Audronė Kiseliūtėiš
Vilniaus.
Po minėjimo įvyks bendras
priėmimas. Kviečiame šventėje
visus dalyvauti.
DBLS-ga

NOTTINGHAME

SODYBOJE
VASARIO 16 ŠVENTE

DBLS Sodybos skyrius vasario
29 d. ruošia Vasario 16 minėjimą.
Programoje — tautiniai šokiai,
o po jos bus disko muzika ir
šokiai.
Po minėjimo įvyks skyriaus
narių metinis susirinkimas. Bus
renkama valdyba ir atstovai į
Sąjungos suvažiavimą.
Kviečiame skyriaus narius ir
svečius šioje šventėje dalyvauti.
Skyriaus valdyba

DERBY
VASARIO 16 ŠVENTE

Š. m. vasario 23 d., sekmadienį,
vietos skyrius rengia Lietuvos
nepriklausomybės
šventės
minėjimą.
Minėjimas įvyks
ukrainiečių klubo patalpose 27
Chamwood str., Derby, 14.00
vai.. Paskaitą skaitys kun. A.
Geryba.
Po minėjimo įvyks skyriaus
narių metinis susirinkimas,
kuriame be kita ko bus renkamas
atstovas į DBLS ir Lietuvos
Akcinės bendrovės suvažiavimą
Londone.
Po oficialiosios dalies bus
kavutė.
Kviečiame narius, akcininkus ir
visus, kurie domisi lietuviška
veikla, atsilankyti minėjime ir
susirinkime.
Vasario 15 d. virš Derby miesto
Savivaldybės rūmų bus iškelta
lietuviška trispalvė vėliava.
Sk. valdyba

JAU GALIMA SKRISTI TIESIOG Į VILNIŲ!

Nuo sausio 20 d. Austrijos Airlines

„VALPURG1JOS NAKTIS“

iš Londono Heathrow aerouosto per Vieną skrenda į Vilnių

Londono
,,Gate“
teatre
statoma Venedfcto Erofėjėvo
autobiografinė
-drama
„Valpurgijos naktis“ (Walpurgis
Night). Ją režisuoja jauna lietuvė
Dalia Ibelhauptaitė.
„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: 071229 0706.

kiekvieną pirmadienį ir penktadienį.
Iš Londono išskrenda 07.45 vai. — Vilniuje nusileidžia 14.40 vai.
Iš Vilniaus išskrenda 15.50 vai. — Londone nusileidžia 20.00 vai.

BRITŲ LIETUVIŲ
PAGALBOS FONDAS
VAIKAMS LIETUVOJE

Gautos šios aukos: 826.00 sv. —
St. Matthews School, Northwood;
100.00 sv. — J. M. Liūdžius iš
Bromley; 20.00 sv. — J. Serzin,
Surrey; po 10.00 sv. — P. Liesis iš
Bath ir A. Kutka iš Londono.
Taip pat gauta parama rūbais ir
avalyne. Visiems fondo rėmėjams
nuoširdžiai dėkojame.
Aukas
siųsti:
BritishLithuanian Relief Fund for
Children in Lithuania.
SUMAŽĖS PA J A VIŲ
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.

(Vienoje pakeisti lėktuvą užtruks vieną valandą)
KELIONES KAINA (į abu galus) £329 ASMENIUI

Bilietus parduoda: LIUDMILA
Rochdale Travel Center (East European division)
Tel.: 0706 31144

PASAULYJE
Rytų europiečiai nori
emigruoti į Vakarus

Europos Komisija per Gallup
organizaciją pravedė apklausą
Rytų Europoje dėl ekonominės
padėties. 61 proc. gyventojų yra
tos nuomonės, kad ekonominė
padėtis pablogėjo per praėjusius
metus; 8 proc. išreiškė norą
emigruoti į Vakarus, kas sudaro
13 mln. žmonių.
Europos
Komisija įspėja, kad Vakarų
Europa turėtų imtis žygių padėti
Rytų Europai, jeigu nenori
susilaukti imigrantų antplūdžio.
Apklausa buvo pravesta Rytų
Europos kraštuose, Albanijoje,
Sandraugos europinėje dalyje,
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
Zydų-arabų konferencija
Maskvoje

Trečią
kartą
Maskvoje
susirinko JAV ir
Rusijos
sponsoriuojama žydų-arabų
konferencija, bet be palestiniečių
delegacijos, kurios sudėtis dar
tebesprendžiama.
Rusijos
prezidentas B. Jelcinas turėjo
atidaryti konferenciją, tačiau tuo
metu jo Maskvoje nabuvo.
Paaiškėjo, kad jis buvo Kryme,
kur tęsė derybas su ukrainiečiais
dėl Juodosios jūros laivyno.
Reformos Pietų Afrikoje

Pietų Afrikoje šiuo metu
įtakinga
yra
daugpartinė
organizacija,
pasivadinusi
Codesa, kurioje dalyvauja visų
rasių ir partijų atstovai. Ji svarsto
problemą dėl krašto perėjimo prie
visuotinio
balsavimo
ir
daugrasinės sudėties parlamento.
Baltieji tačiau prieš tai nori
pravesti
referendumą dėl
konstitucijos
pakeitimo,
palikdami sau veto teisę, kam,
žinoma, priešinasi juodieji. Kita
vertus, prezidentas de Klerk irgi
susilaukia stiprios opozicijos iš
dešiniųjų
baltosios
rasės
gyventojų,
kurie
kaltina
prezidentų darantį perdaug
nuolaidų juodiesiems.
Bendra rinka Azijoje

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
PER 2.30 VAL. BUSIME VILNIUJE!
Š.m. liepos 25 d. ruošiama ekskursija į Lietuvą.
Grįšime rugpjūčio 15 d.
British Airways lėktuvu iš Heathrow tiesiai į Vilnių ir atgal
EKSKURSIJOS KAINA £345 (su apdraudimu)

Norintieji keliauti iki kovo I d. užmoka £100.00 depozito

(Jeigu kelionė neįvyktų, pinigai bus grąžinti)
Čekius rašyti AVIATOURS (CHARTER) LTD. vardu
Ekskursijon užsirašyti ir čekius siųsti:
J. ir B. LEVINSKAS
St. Lucia House Country Club, Lindford Rd., Bordon,
Hants. GU35 0LL. Tel.: 0420 472584

Norintys apsistoti privačiai, prašomi pranešti:
parūpinsime pigiomis kainomis vietas butuose ar viešbučiuose

EKSKURSIJOS I LIETUVA
1992 PROGRAMA
Gegužės 15 d. — iš Londono Austrijos lėktuvu per Vieną
Vilniuje būsime 14.40 vai.
Skrisime reguliariu skrydžiu, visa kelionė ta pačia avialinija

(Bagažą įduosime Londone ir atsiimsime Vilniuje)
Vykstantieji šia ekskursija Lietuvoje galės būti:
vieną, dvi arba keturias savaites
EKSKURSIJOS KAINA: £299. (plus draudimas)
Užsiregistruojant reikia įmokėti £100.00 depozito

Liepos 24 ar 27 d. (diena bus patvirtinta vėliau)
I VILNIŲ SKRISIME
TIESIOG SU PIRMU LIETUVOS A VIAUNUOS LĖKTUVU
Ekskursija — tiktai keturioms savaitėms
KAINA £246 (plus draudimas)
Užsiregistruojant reikia įmokėti £100.00 depozito
SAVO KELIONE, ŠIOS EKSKURSIJOS KELEIVIAI

PADĖS ATSTATYTI LIETUVOS AVIACIJĄ'.

Rašyti: P.V BULAITIS
Chingford, London E4 7AA
Tel.: 081-529 1393

40 Connaught Av<?, North

Pietryčių Azijos kraštai nutarė
įsteigti bendrą rinką prekybos
išplėtimui, sudarydami Azijos
Laisvos prekybos zoną. Tarifai
sumažinami iki 5 proc. Šešios
valstybės su 320 mln. gyventojų
sudaro Azijos laisvą rinką, kas
prilygsta Europos Bendrijos
rinkai, tačiau Azijos kraštų
ekonomika vystosi sparčiau negu
Europos. Į tą rinką įeina Brunei,
Indonezija, Malazija, Filipinai ir
Singapūras su Tailandu.
Naikinami branduoliniai
ginklai

Rusijos prezidentas B. Jelcinas
per Londoną nuvyko į Vašingtoną
ir Kanadą. Jis pirmą kartą užėmė
buvusios Sovietų Sąjungos vietą
Saugumo Taryboje, kur ta proga
buvo susirinkę visų didžiųjų
valstybių vadai, įskaitant Kiniją.
B. Jelcinas pareiškė, kad
nukreipė
nuo
Amerikos
branduolinius ginklus. Juo tuojau
pat pasekė prezidentas Bushas,
pažadėjęs sumažinti branduolinių
ginklų biudžetą 50 bil. dolerių.
Abu vadovai numatė ir toliau eiti
tuo keliu.
Nežiūrint branduolinių ginklų
sumažinimo politikos, jų arsenalai
tebėra perpildyti.
Didžiausią
rūpestį kelia branduolinių ginklų
sandėliai buvusioje Sovietų
Sąjungoje, kur tuos ginklus dabar
valdo
Rusija,
Ukraina,
Kazachstanas ir Baltarusija.
Pavojų kelią ir trečiojo pasaulio
šalys pajėgios
pasigaminti
branduolinius ginklus, tokios kaip
Libija, Irakas ir Iranas. Manoma,
kad jos verbuoja tam reikalui
specialistus iš Rusijos ir kitur.

