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Bus išvesta rusų kanuomene
Vasario 1 d. Vilniuje 

posėdžiavusios lietuvių ir rusų 
vyriausybinės delegacijos sutarė, 
kad vasario mėnesį bus pradėtas 
rusų kariuomenės palaipsniškas 
išvedimas iš Lietuvos teritorijos, 
tačiau nebuvo pranešta iki kurio 
laiko visa kariuomenė bus 
atitraukta. „Išvedimo tempus 
neišvengiamai sąlygos įvairūs 
veiksniai“, - pasakė rusų delegacijos 
pirmininkas Šakhrai: Lietuvos 
saugumo interesai reikalauja 
greito kariuomenės išvedimo, bet, 
deja, išvedimą gali sulėtinti 
socialinio pobūdžio priežastys, 
suprask, kaip pastebi 
apžvalgininkai, — rusų kariškių 
kitur įkurdinimo problema. 
Lietuvos delegacijai vadovavęs 
Česlovas Stankevičius pareiškė, 
kad Lietuva, siekdama pagreitinti 
kariuomenės išvedimo tempus, 
yra pasiruošusi pasiųsti į Rusiją 
statybos darbininkų ir medžiagų 
gyvenamųjų butų statybai 
paspartinti. Č. Stankevičius 
teigiamai įvertino pasiektą

JAV viceprezidentas
Vasario 7 d. Lietuvoje lankėsi 

JAV viceprezidentas D. Quayle su 
žmona. Vienas iš pagrindinių 
vizito tikslų — pasirašyti oficialius 
susitarimus su Lietuva (taip pat su 
Latvija bei Estija) dėl Taikos 
korpuso pagalbos suteikimo. Šis 
korpusas padės organizuoti mažų 
įmonių veiklą ir prisidės prie anglų 
kalbos mokymo. Šią vasarą į 
Baltijos šalis žada atvykti po 20 
korpuso savanorių.

Viceprezidentą šioje kelionėje 
lydi Taikos korpuso direktorė

Tarptautinė veikla
Vasario 10 d. savo kredencialus 

V. Landsbergiui įteikė Šv. Sosto 
nuncijus Lietuvai arkivyskupas 
Justas Mullor Garcia. Tą pačią 
dieną V. Landsbergis Vokietijos 
Bundestago pirmininkės kvietimu 
išvyko į Vokietiją. Vizito metu jis 
susitiko su H. Kohl, H.D. Gensher 
ir kitais valdžios atstovais. 
Vasario 13 d. V. Landsbergis 
dalyvavo Bundestago 
plenariniame posėdyje, o Lietuvos 
pasiuntinybėje Bonoje įvyko 
priėmimas Vasario 16-osios 
garbei. Taigi, Lietuva vis aktyviau 
įsijungia į normalų politinį

DB Baltijos Tarybos
Didžiosios Britanijos Baltijos 

Taryba sausio 13 d. žudynių 
metinių proga nusiuntė laiškus- 
pareiškimus: Didžiosios 
Britanijos ministrui pirmininkui J. 
Major, Rusijos Federacijos 
ambasadoriui Londone (B. 
Pankinui) ir Portugalijos užsienio 
reikalų ministrui J.D. Pinheiro, 
kuris dabar eina Europos 
Bendrijos pirmininko pareigas.

Laiške pabrėžiama, jog Baltijos 
šalyse dar ir šiandien yra ketvirtis 
milijono svetimos šalies kareivių, 
dėl kurių kaltės Lietuvoje žuvo 14, 
o Latvijoje — 6 taikūs žmonės. Tai 
kelia grėsmę toms šalims, juolab, 
kad kai kurie ten tarnaujantys 
karininkai demagogiškai aiškina, 
jog niekur iš čia neis, nes neturi 
kur eiti.

Baltijos Taryba paragino 

susitarimą jau vasario mėnesį 
pradėti palaipsnišką rusų 
kariuomenės išvedimą iš Lietuvos. 
Kariuomenės atitraukimo 
problemoms svarstyti 
delegacijos vėl susitiko vasario 10 
d. Taip pat buvo svarstomas 
rusų pasiūlymas, — aprūpinti 
Lietuvos krašto apsaugos dalinius 
ginklais, šaudmenimis ir kita 
karine medžiaga. Rusijos 
delegacijos pirmininkas 
pažymėjo, kad su kariuomenės 
išvedimu susiję klausimai bus 
sprendžiami gerbiant Lietuvos 
respublikos nepriklausomybę ir 
valstybinį suverenitetą, 
suderinamai su Lietuvos 
įstatymais. Nuspręsta sudaryti 
mišrias ekspertų grupes, kuriom 
bus pavesta parengti susitarimą 
dėl kariuomenės išvedimo laiko ir 
būdų, taip pat dėl Lietuvoje 
esančių svetimos kariuomenės 
įrengimų inspekcijos, ginkluotųjų 
pajėgų statuso pereinamąjame 
laikotarpyje.

V AT. R.

Lietuvoje
Elaine L. Chqo. Viceprezidento 
žmona M. Quayle padėjo gėles 
prie televizijos bokšto ir „Stiklių“ 
restorane susitiko su Lietuvos 
verslininkais. Susitikime dalyvavo 
Lietuvos Respublikos deputatų ir 
ministrų žmonos.

O keliomis dienomis anksčiau į 
Lietuvą atvyko ambasadorius S. 
Lozoraitis. Jis, pagal protokolą, 
sutiko D. Quayle aerouoste, o 
sekmadienį Vytauto Didžiojo 
universitete jam buvo suteiktas 
garbės daktaro laipsnis.

gyvenimą, pradeda funkcionuoti 
mūsų ambasados.

Oficialų darbą pradeda ir 
pasiuntiniai: vasario 3 d. savo 
kredencialus Prancūzijos 
prezidentui F. Mitterrand įteikė 
O. Balakauskas (apie jį neseniai 
rašėme „EL“), o vasario 4 d. savo 
įgaliojimus Europos 
Bendruomenės prezidentui, kurio 
pareigas dabar eina Portugalijos 
užsienio reikalų ministras, įteikė 
A. Venskus; kiek anksčiau A. 
Venskus savo įgaliojimus įteikė J. 
Delors, EB Komisijos prezidentui.

pareiškimas
Didžiąją Britaniją parodyti kuo 
daugiau diplomatinės iniciatyvos 
šiai problemai išspręsti. 
Kariuomenę reikėtų išvesti iki 
1992 m. pabaigos ir tai turėtų būti 
vienas iš svarbiausių britų 
diplomatijos tikslų, pažymima 
laiške.

Rusijos Federacijos ambasada, 
atsakydama į šį kreipimąsi, 
pakvietė Baltijos Tarybos 
atstovus pokalbiui. Jame 
dalyvavo konsulai G. Karasin ir P. 
Ivanov, o Tarybai atstovavo N. 
Morley-Fletcher MBE, J. Alkis ir 
Z. Kronebergs. Pokalbio metu 
buvo pasikeista nuomonėmis apie 
kariuomenės išvedimo problemas, 
galimus ekonominius santykius 
tarp šalių ir bendradarbiavimą 
ekologijos srityje. J. Alkis 
DB Baltų Tarybos vicepirmininkas

Palangos miesto „Mėguvos“ folklorinio ansamblio dainininkai

VASARIO 16 SVEIKINIMAS
Vasario 16 d.. Nepriklausomos 

Lietuvos Valstybės Atstatymo 
Šventės proga, sveikiname visus 
savo brolius ir seses tėvynėje 
Lietuvoje ir taip pat gyvenančius 
kitose pasaulio šalyse. Šiemet 
Lietuva savo 74 metų 
Nepriklausomybės sukaktį mini 
vėl sugrįžusi į Europos laisvųjų 
tautų šeimą. Mes džiaugiamės

SPORTINIS GYVENIMAS
Bavarijos sostinėje Miunchene 

buvo „ištraukti“ Europos zonos 
vyrų olimpinio atrankinio turnyro 
pogrupiai. Pogrupyje ‘A’ žais: 
Airija, Švedija, Bulgarija, Turkija, 
Jugoslavija, Slovėnija, Čekija- 
Slovakija. Pogrupyje ‘B’: 
Albanija, Izraelis, Lenkija, 
Šveicarija, Italija, Latvija, 
Prancūzija. Pogrupyje ‘C’: 
Rumunija, Vokietija, Islandija, 
Graikija, Kroatija, Portugalija. 
Lietuviai pateko į pogrupį ‘D’ ir 
žais su D. Britanijos, Olandijos, 
Vengrijos, NVS ir Estijos 
komandomis.

Štai kaip šį įvykį komentuoja 
Lietuvos krepšinio sąjungos 
trenerių tarybos pirmininkas V. 
Bimba. „Patekome į garbingą 
kompaniją — žaisime pogrupyje 
su buvusios SSSR — Seulo 
olimpiados čempionės, rinktine. 
Suprantama, ji nebe ta, bet 
ambicijų jai netruks. Estijos 
krepšininkai visada mums buvo 
neparankūs varžovai, gerai 
žinomas jų šiaurietiškas 
atkaklumas. Olandijoje šiuo metu 
jaučiamas didelis susidomėjimas 
krepšiniu, ten yra nemaža gerų 
klubų, iš kurių žaidėjų gali 
sudaryti pajėgią rinktinę. Didžioji 
Britanija taip pat labai mįslinga ir 
tik Vengrijos rinktinė gali būti 
kiek silpnesnė. Tad mums reikia 
rimtai mąstyti apie pasirengimą“.

Į Lietuvos rinktinę numatyta 
įtraukti visus pajėgius lietuvius, 
žaidžiančius šiuo metu užsienyje, 
o taip pat ir tuos, kurie sėkmingai 
rungtyniauja namuose.

Įdomūs įvykiai ateityje laukia ir 
Lietuvos futbolo sirgalių. Beje, jau 
balandžio 28 d. Lietuvos rinktinę 
pamatysime britų salose 
rungtyniaujančią su Š. Airija. Na, o 
ispanai už rungtynių transliaciją, 
pavyzdžiui, iš Vilniaus pasiryžę 
sumokėti 100 tūkstančių (JAV) 

Lietuvos laisve ir didžiuojamės jos 
vadovais, sugebėjusiais tautą 
išvesti iš okupacijos jungo. 
Tebūnie ši Vasario 16-oji mums 
visiems inspiracija vienybei, 
pasiaukojimui ir pasiryžimui 
gyventi ir tvirtėti laisvėje!

Vytautas J. Bieliauskas, Ph.D.
Pasaulio Lietuvių B-nės Valdyba 

dolerių. Taigi, Lietuvos futbolas 
bent jau praturtės, nes šiaip šansų 
patekti į pasaulio futbolo 
čempionato finalą Amerikoje — 
nedaug, kadangi, be minėtų rimtų 
varžovų, dar reikėtų įveikti 
pajėgias Danijos ir Airijos 
rinktines.

Vienok, pats didžiausias 
dėmesys dabar Lietuvoje yra 
skirtas žiemos olimpiadai. Ji 
startuoja 8 d.; lietuviai atidarymo 
ceremonijoje žygiuos su savo 
vėliava! Didžiausias viltis siejame 
su V. Venciene, kuri neseniai 
Austrijoje vykusiose varžybose 
dvi distancijas baigė pirma. Tiesa, 
grįžusi į Vilnių, šiek tiek 
sirguliavo, tačiau tikėkimės, jog 
Vida pasveiks. Kitiems mūsų 
„žieminiams“ olimpijiečiams 
svarbiausia — garbingai priimti 
aukšto rango tarptautinį varžybų 
krikštą, o rimčiau pakovoti su 
žiemos sporto šakose 
dominuojančiais skandinavais, 
austrais bei vokiečiais galėsime ir 
vėliau. K. Baronas

MIRĖ KĘSTUTIS JUOZAS VALIŪNAS
Sausio 25 d., savo namuose prie 

New Yorko, JAV, mirė žymusis 
lietuvis visuomenininkas ir 
politinis veikėjas, buvęs ilgametis 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
komiteto pirmininkas Kęstutis 
Juozas Valiūnas. Rugpjūčio 
mėnesį jam būtų suėję 69 metai.

Pastaruoju laiku dėl 
pablogėjusios sveikatos jis buvo 
pasitraukęs iš visuomeninės ir 
politinės veiklos: pilnai 
neatsigavo po to, kai savo 
namuose buvo užpultas plėšikų ir 
žiauriai sužalotas. Kęstutis Juozas 
Valiūnas vidurinius mokslus baigė 
prieš karą Kaune, aukštuosius 
mokslus — Vakarų Vokietijoje

LIETUVOJE
Statyba bus tęsiama

Lietuvos vyriausybė, atsižvelgusi į 
mokslinių tyrimų, susijusių su 
Kaišiadorių hidroakumuliacinės 
elektrinės statyba, duomenis, 
leido įmonei „Lietuvos energetinė 
sistema” tęsti elektrinės statybos 
darbus.

Kalbininkų nuomonė
Valstybinės lietuvių kalbos 

komisijos posėdyje buvo svarstyta 
keletas aktualių kalbos praktikos 
klausimų.

Lietuvių kalbos komisija, 
pritardama Mokslo ir kultūros 
komisijos siūlymui, savo ruožtu 
pasiūlė pakeisti Sniečkaus 
gyvenvietės pavadinimą: 
gyvenvietę pavadinti netoliese 
esančio ežero vardu Drūkšiai.

Komisijos nuomonės nesutapo 
dėl pavadinimų Baltarusija ir 
Chorvatija keitimo į Gudiją ir 
Kroatiją. Todėl nutarimas tuo 
klausimu nebuvo priimtas.
V. Čepaitis — vėl pirmininku

Nepriklausomybės partijos 
neeilinis suvažiavimas, įvykęs 
Vilniuje, Partijos pirmininku 
slaptu balsavimu vėl išrinko V. 
Čepaitį, įtariamą 
bendradarbiavimu su KGB.

Atleistas K. Birulis
Sausio 7 d. Vyriausybės 

potvarkiu iš einamųjų pareigų 
atleistas buvęs ryšių ministras K. 
Birulis. Motyvai — įstatymų 
pažeidimas steigiant Lietuvos- 
Olandijos bendrą įmonę „Lintel“ 
ir ministerijos reorganizavimas.

Nauji ambasadoriai
Pranas Kūris paskirtas 

Lietuvos Respublikos 
nepaprastuoju ir įgaliotuoju 
ambasadoriumi Belgijos 
Karalystėje.

Vytautas Dambrava paskirtas 
tokio pat rango ambasadoriumi 
Venecueloje.

VILTIS
Amerikiečiai žada Šiauliuose 

pradėti gaminti automobilius 
„Ford”. Jų įsteigtoje gamykloje 
dirbtų keli tūkstančiai šiauliečių, o 
kai kurias sudedamąsias dalis 
galėtų teikti aplinkiniai miestai. 
Šiaulių pasirinkimą, beje, didele 
dalimi lėmė ir tai, jog čia yra 
didžiausias Rytų Europoje karinis 
aerodromas, kuris ateityje virtęs 
tarptautiniu aerouostu, 
pasitarnaus naujos produkcijos 
transportavimui į Baltijos regiono 
šalis bei Rusiją.

pokario metais, įsigijo ekonomikos 
daktaro laipsnį. Vėliau persikėlęs į 
Jungtines Amerikos Valstybes čia 
sėkmingai ėmė reikštis 
ekonominiame gyvenime, drauge 
su Juozu Kazicku įkūrė 
tarptautinę prekybos bendrovę. 
Įsijungęs į politinę veiklą 1966 m. 
buvo išrinktas Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo komiteto 
pirmininku, eidamas tas pareigas, 
ryžtingai darbavosi už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę, per 
susitikimus su užsienio 
politikos veikėjais, konferencijas 
kėlė pavergtos Lietuvos klausimą 
ir gynė lietuvių tautos teises. Savo 
veikla už Lietuvos laisvę jis 
nusipelnė tautos dėkingumo.
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LAIŠKAS IŠ KAIMO
Petras Varkala

Lietuvos spaudoje dažnai tenka 
skaityti, kad Vilniuje yra pilna 
visokių užsieniečių. Atvažiuoja ne 
vien tik įvairių valstybių 
diplomatai, bet ir įvairūs biznieriai.

Dabartinis JAV ambasadorius 
Maskvoje Robert Strouss, vienam 
britų žurnalistui, apie į Rusiją 
atvykusius užsieniečius išsireiškė 
taip:

„Į Maskvą dabar atvyksta 
nuolatinis paradas valdžios svečių, 
bandančių ką nors atlikti, bet 
nereikia pamiršti ir visų tų 
svetimšalių-skystmaišių 
(sleezybags — Frank Krukai) tiek 
iš JAV, tiek iš Europos, kurie čia 
atvyksta greitai praturtėti.

Manau, kad tokių žmonių 
nemažai atvyksta ir į Lietuvą. 
Ypatingai dabar, kada kraštas 
susiduria su rimtom ekonominėm 
problemom. Čia, Anglijoje, daug 
įvairių biznių bei įmonių 
likviduojasi arba bankrutuoja. 
Pagal leiboristų partijos duomenis, 
praėjusiais metais buvo apie 200.000 
tokių firmų. O pagal pasaulyje 
pagarsėjusią mokumo nustatymo 
organizaciją Dunn & Breasteet, 
praėjusiais metais Anglijoje 
bankrutavo 47.714 firmų, t.y. 65 
proc. daugiau nei 1980 m. Tarp tų 
bankrutavusių įmonių buvo keletas 
tokių, kurios paliko milijardus 
svarų skolos. To pasėkoje, dabar D. 
Britanijoje yra daugiau nei du su 
puse milijono bedarbių, ir daug 
gyvenamų namų dėl skolų 
neapmokėjimo parduodama iš 
varžytinių.

JAV taipogi jaučiama 
ekonominė depresija. Amerikiečiai 
už tai kaltina prezidentą, kad jis 
daugiau dėmesio kreipia pasaulinės 
politikos reikalams, o ne krašto 
gerbūvio palaikymui. Kadangi šiais 
metais ten bus prezidento rinkimai 
ir G. Bush nori būti perrinktas, jis 
buvo nuvykęs į Tolimuosius Rytus 
ieškoti rinkų JAV gaminiams. 
Spaudoje rašoma, kad ta jo kelionė 
nebuvo sėkminga ir gal dėl to jis 
Japonijoje per iškilmingus pietus 
apalpo.

Tokia Vakarų ekonominė 
padėtis verčia kai kuriuos žmones 
ieškoti Rytų Europoje progų 
pradėti kokį biznį. Žinoma, jų tarpe 
atsiranda ir tokių, kurie, praradę 
savo kapitalą ieško galimybių kitus 
apmulkinti. Todėl Lietuvos 
valstybinės įstaigos ar atskiri 
asmenys turi būti atsargūs. Prieš 
darydami kokį kontraktą turėtų 
arba patys arba per mūsų 
ambasadas, ar per Dunn & 
Breasteet patikrinti tų firmų ar 
asmenų finansinį pajėgumą.

Kaip ir kitur Rytų Europoje, taip 
ir Lietuvoje valdžia ir gyventojai 
turi daugybę politinių ir 
ekonominių problemų. Didelio 
rūpesčio, žinoma, sukelia dar 
Lietuvoje sėdinti Sovietų (ar 
Rusijos) kariuomenė, o taipogi 
darbas likviduojant komunistinę 
sistemą, kuri buvo morališkai ir 
ekonomiškai bankrutavusi. 
Dedamos didžiulės pastangos 
atsikratyti nuo tokio paveldo ir 
sugrįžti prie Vakarų demokratinės 
tvarkos ir prie politinio bei 
ekonominio gyvenimo. O tas yra 
nelengva, kadangi trūksta 
patyrusių tokiame darbe žmonių ir 
finansinių resursų.

Svarstant Lietuvos ateities 
ekonominę santvarką, nereikia 
pamiršti, kad 1918-40 metų 
Nepriklausomybės laikais 75 proc. 
Lietuvos gyventojų dirbo žemės 
ūkyje, o dabar tas procentas 
nukrito iki 25 proc. Trys 
ketvirtadaliai gyventojų dabar 
dirba pramonėje, amatuose ar 
administracijoje. Privatizacija 

vargu ar padidins piliečių, dirbančių 
žemės ūkyje, procentą. Modernus 
mechanizuotas ūkininkavimas 
reikalauja mažiau darbo jėgos ir 
padidina našumą. Taipogi reikia 
nepamiršti, kad mūsų žemės ūkio 
produktų rinkos, kurias mes 
turėjome Nepriklausomybės 
laikais, dabar bus mums arba 
uždarytos, arba nepelningos. Jeigu 
Lietuvos rytiniai kaimynai sugebės 
tinkamai susitvarkyti, tai ir ten 
rinka mūsų ūkininkams bus ribota. 
Todėl ateities Lietuvos žemės ūkis 
turės specializuotis.

Kiti 75 proc. Lietuvos gyventojų 
turės duoną užsidirbti gamybinėje 
pramonėje, amatuose, prekyboje ar 
administracijoje. Kaip panaudoti tą 
darbo jėgą, ką gaminti, kokią 
pramonę modernizuoti bei kokius 
amatus vystyti? Krašto valdžios 
organai bei ekonomistai (tie kurie 
nusimano Vakarų ekonominėje 
santvarkoje) turėtų, nuodugniai 
viską ištyrinėję, paruošti 
atitinkamą planą. Juk ir 
Vakaruose, prieš pradedant kokią 
įmonę, progresyvi administracija 
nuodugniai ištiria rinką.

Pagal Pasaulinio banko ir kitų 
panašių organizacijų 1988 m. 
duomenis, iš 15 Sovietų respublikų, 
„per capita“ pajamų atžvilgiu, 
Lietuva stovėjo trečioje vietoje 
(pirmoje buvo Estija, antroje 
Latvija), o Rusija buvo ketvirtoje 
vietoje. Pagal tą pačią statistiką, 
60,9 proc. Lietuvos produkcijos 
buvo eksportuojama į kitas 
respublikas ir tik 5,9 proc. į kitas 
valstybes. Taipogi yra skelbiama, 
kad 24 Lietuvos fabrikai buvo 
naudojami Sovietijos karinei 
gamybai.

Lietuvos Informacijos Institutas 
Vilniuje praėjusiais metais išleido 
anglų kalba brošiūrą, kurioje 
pateikia daug informacijos 
užsieniečiams, norintiems 
investuoti pinigus į Lietuvos 
pramonę, ekonomiką. Ten, taipogi, 
yra sąrašas įmonių, kurioms yra 
reikalingas (ir kokio dydžio) 
investacinis kapitalas. Žinoma, 
ruošiant šią brošiūrą, buvo įdėta 
daug laiko ir pastangų. Tačiau, 
deja, abejoju, ar ta brošiūra pasieks 
savo tikslą. Susidaro įspūdis, kad 
jos ruošėjai buvo mažai susipažinę 
su Vakarų pasaulio pramone ir 
bizniu, įstatymais ir tradicijomis. 
Taipogi, anglų kalba yra gana 
silpnoka. Ypatingai sunku suprasti, 
kodėl visi apskaičiavimai yra 
pateikti rubliais? Kodėl gi autoriai 
negalėjo tų rublių paversti, 
sakysim, į dolerius? Todėl atrodo, 
kad tas didelis darbas ir padarytos 
išlaidos nustojo vertės. Britų 
žinomas savaitraštis „The Sunday 
Telegraph“ rašo: „Baltijos kraštų 
profesiniame, biznio ir 
administraciniame žinojime yra 
daug ir didelių spragų“. Reikėtų 
įdėti daugiau pastangų, kad išsiųsti 
gabius jaunuolius į užsienį viso to 
pasimokyti, o mažiau pasitikėti 
Sovietijoje treniruotais asmenimis. 
Gal čia reikėtų paminėti, kad 
Vokietijoje yra įkurta speciali 
įstaiga, kurioje, neseniai išėję į 
pensiją, įvairių sričių specialistai 
gali būti išsiųsti į užsienį, 
daugiausiai į Rytų Europą, kad 
atliktų specialius pramoninius 
uždavinius, mokytų tokių darbų 
vietinius ir t.t. Ta įstaiga vadinasi 
SĖS (senjorų ekspertų tarnyba). 
Atrodo, kad ši tarnyba yra 
Vokietijos valdžios remiama. 
Tikslesnę informaciją galėtų 
suteikti mūsų ambasada 
Vokietijoje. Tik neaišku, ar mes ten 
tokią turime?

(Bus daugiau)

APIE KULTŪRŲ 
SKIRTUMUS

Angliškoji muzikinė kultūra 
visuomet buvo atvira ir svetinga 
užsienio menininkams. Čia 
suklestėjo G. F. Hendelio talentas, 
dabar čia atranda savo antrąją 
tėvynę žymiausi pasaulio 
menininkai. Londono melomanai 
vertina rusišką muziką, o bilietai j 
buvusių tarybinių muzikų 
koncertus — bene brangiausi.

Royal Academy of Music, 
kurioje pradėjau pažintį su britų 
muzikine kultūra, sakoma, — 
jeigu anglų vaikus nuo mažens 
tėvai skatintų rimtai groti, jie 
dabar būtų tokie pat geri kaip tie, 
kurie atvažiuoja iš buvusios 
TSRS. Prieš keletą metų, 
bestudijuojant Sankt-Peterburgo 
konservatorijoje, profesoriai 
sakė:,,...jeigu mūsų jaunimas 
dirbtų taip kaip jie dirba 
Vakaruose, tai galėtų būti 
neprastesni.” Taigi, šiuo klausimu 
Rytai su Vakarais tik keičiasi 
pagyromis. Tačiau skirtumų 
mokyklose, muzikų ruošime yra 
daug. Lietuvos menininkus 
formavo ir lavino visai buvusiai 
TSRS vieninga sistema. Mūsų 
mokykloje įprasta ruošti kūrinį 
ilgai, daug laiko skirti detalių, 
stiliaus, formos šlifavimui. Tuo 
tarpu Royal Academy of Music 
studentai puikiausiai apsieina ir be 
to. Dirba patys, dirba labai daug. 
Kelis kartus parodę ruošiamą 
kūrinį profesoriui eina į sceną. 
Nieko, kad koncerto metu 
pasitaiko ne tų gaidų, „nešvarių“ 
intonacijų, elementaraus 
koncepcijos nesupratimo. 
Pradžioje galvoji, gal tai 
paviršutiniškumas? Vėliau 
supranti, kad jie mokosi ne iš 
dėstytojų, o...patys iš savęs, iš savo 
patirties. Tokia sistema ir ji, atrodo, 
racion,”. Taipjau yra, kad jaunas 
meninii cas, nors ir turėdamas 
stilistinį mentorių, viską turi 
atrasti pats. Stiprieji atranda. 
Jaunas muzikas, jeigu nepalūžta, 
nepristinga gabumų, labai 
natūraliai užima savo vietą 
profesionalų tarpe. Tai žiauri, 
besiremianti daugybe išbandymų 
koncertinėje auditorijoje, atranka.

Mūsų studentai dar vis „ieško” 
klasėje, tarp keturių sienų ir 
dosniai dalinasi atsakomybe su 
savo dėstytojais. Bet tai gal ne 
tradicija, o iš šalies primestų 
aplinkybių išdava: mūsų muzikinė 
auditorija siaura, ilgai buvo 
uždara, stimulai menki. Svetur gi 
išsiveržti pajėgdavo tik labai 
stiprius nervus ir didelį talentą 
turintieji menininkai. Anglijoje 
akademiniame darbe studento už 
klaidas nepeikia. Gal neleidžia 
vietinis mandagumas? Bet ši 
pedagoginė nuostata irgi tarnauja 
perspektyvinei atrankai, įkvepia, 
padrąsina. Jei studentui kas 
nepavyksta, nesiseka, tai jam 
paliekama su tuo tvarkytis 
pačiam. Psichologinė atmosfera 
orientuoja į pozityvų rezultatą. 
Pasiimti gi studentas viską turi 
pats. Jeigu jis to nori, stengiasi, 
profesoriai jį paremia. Mačiau 
kaip studentė, vidutiniškai atlikusi 
Bethoveno sonatą, buvo dėstytojų 
apiberta pagyrimais. O kodėl ne, 
juk įdėtos pastangos, jaudintasi, • 
gal kitais metais įgavusi daugiau 
patirties ir pasitikėjimo ji labai 
pažengs į priekį. Mūsuose vis dar 
galioja „rykštės ir riestainio ” 
metodas. O jei pabandžius tik 
skatinti? Juk gabių ir mažiau 
gabių skaičius liks toks pat, tik gal 
traumų sumažės.

Lietuvos menininkams 
geografine prasme pasisekė: jie 
gali ir neabejotinai turi iš garsių 
muzikinėmis tradicijomis Rytų ir 
Vakarų kultūrų pasiimti viską, ką 
galima geriausio. „Perkošus” per 
savo girdėjimą, per savo tautinį 
mentalitetą, ilgaamžę kaimyninių 
sostinių patirtį, lietuviškai 
muzikinei kultūrai pasauliniame 
kontekste atsirastų pelnyta vieta.

Manoma, kad talentui 
atsiskleisti reikalingos trys sąlygos

NEIŠPILDYTI PAŽADAI
1992 m. sausio 21 - 26 d. 

Didžiojoje Britanijoje vyko 
oficialus V. Landsbergio vizitas. 
Vizito programoje, be susitikimų 
su John Major ir Neil Kinnock, 
svarbią vietą užėmė Londono 
Karališkajame tarptautinių 
santykių institute dvi dienas 
trukusi konferencija, kurioje buvo 
bandyta apibrėžti šiandieninę 
Baltijos valstybių vietą pasaulyje. 
V. Landsbergis savo įvadinėje 
kalboje konferencijos metu 
akcentavo, jog jam kelia nuostabą 
Vakarų biznierių baimė investuoti 
savo kapitalą Lietuvoje. Jo 
nuomone, tokia vakariečių 
pozicija smarkiai skiriasi nuo 
ankstesnių pažadų, gautų siekiant 
nepriklausomybės. Iš dalies, tai 
galima paaiškinti KGB ir įvairių 
politinių jėgų propaganda, kad 
Vakarai mums nepadės. Vienok, 
tik iš dalies. Na, o biznierių rizikos 
baimę galėtų sumažinti pačių 
Vakarų vyriausybių tvirtos 
pozicijos bei garantijos Lietuvos 
atžvilgiu, o taip pat, įvairios 
finansinių pagalbų programos. Ir 
dar, anot V. Landsbergio, stebina 
tai, jog dažnos Vakarų valstybės 
dabartiniu metu daugiau šneka 
apie Lietuvos skolas joms, o ne 
apie pagalbą.

Tokia pirmininko kalba, beje, 
pasakyta su geroka ironijos doze ir 
būdingomis jai šypsenomis, 
privertė nejaukiai pasijusti 
Didžiosios Britanijos užsienio 
reikalų ministrą D. Hogg. 
Pastarojo kalbos leitmotyvu buvo 
frazė: „Mes niekada
nepripažinome...”. Vienok, 
buvusi mums palanki Britanijos 
pozicija, nepažįstant Lietuvos 
aneksijos, dabar nublanko prieš 
konstruktyvumo stoką. D. Hogg 
kalboje, kurioje bene rimčiausiai 
nuskambėjo tik Britanijos 
parama, ruošiant naujus 
specialistus Lietuvai.

Visiškai priešinga buvo Danijos 
užsienio reikalų ministro U. 
Ellman-Jensen kalba, pasakyta 
antrąją konferencijos dieną. 
Išvardinęs visą eilę konkrečių 
Danijos vyriausybės žingsnių, 
teikiant pagalbą Baltijos 
kraštams, jis taip pat, pateikė 
konkrečią tolimesnės pagalbos 
programą, kurią pažadėjo 
pristatyti EB užsienio reikalų 
ministrų susitikime. Ši programa 
numato priimti Baltijos valstybes į 
Tarptautinio Valiutos Fondo 
narius, ilgalaikių paskolų teikimą, 
techninę pagalbą ir kt.. U. Ellman- 
Jensen, taip pat pažymėjo, jog 
Danija, net kartu su kitomis 
Skandinavijos šalimis, nepajėgs 
išgelbėti sugriuvusių Baltijos šalių 
ekonomikų, ir kad didžiosios šalys 
privalo rūpintis ne tik gigantais — 
Rusija, Ukraina ir pan..

Daug dėmesio konferencijos 
metu buvo skirta ir žmogaus teisių 
bei tautinių mažumų problemai 
Baltijos kraštuose. Kalbėtojai 
pažymėjo, jog tokio pobūdžio 
problemos daugiau egzistuoja 
Estijoje ir Latvijoje. Lietuvoje 
padėtis ramesnė. Įdomu tai, kad 
teigiama padėtis šiose srityse 

— sunkumai, stipri asmenybė kaip 
pavyzdys ir sėkmė. Pirmas dvi 
sąlygas britų muzikinio lavinimo 
sistema studentui garantuoja. 
Būtų labai gerai, kad kuo daugiau 
jaunų menininkų iš Lietuvos taip 
pat galėtų pasinaudoti šiomis 
dviem sąlygom čia, Londone, kur 
muzikinis gyvenimas stebina savo 
užmoju, kur koncertuoja 
geriausieji iš geriausiųjų. Na, o 
sėkmė, gal ji tuomet irgi ateis.

V. Tamašauskaitė 

Vakaruose yra numatoma kaip 
būtina sąlyga Baltijos šalių 
įsijungimui tiek į politinę, tiek į 
ekonominę EB veiklą. Vakarai, be 
to, pageidautų matyti visus 
Baltijos kraštus palaikant 
draugiškus ir artimus 
ekonominius-politinius santykius 
ir su Rusija.

Kalbėta konferencijoje ir apie 
Sovietų kariuomenės, esančios 
Baltijos valstybėse, problemą. 
Pastebėjus, jog kariuomenės 
buvimas kelia pavojų Baltijos 
šalims, vienok, buvo pabrėžta, 
kad šiandien daugiau dėmesio 
reikėtų skirti kitoms — 
ekonominėms problemoms.

Įdomiai nuskambėjo 
konferencijoje mintis, jog Baltijos 
valstybės, būdamos skirtingos 
įvairių socialinių, ekonominių bei 
politinių aspektų atžvilgiu, 
ateityje gali pasirinkti visiškai 
skirtingus vystymosi kelius.

Konferencijoje, be Vytauto 
Landsbergio, iš Lietuvos pusės dar 
kalbėjo L. Andrikienė, M. 
Laurinkus ir A. Sekmokas. Kartu 
su jais vizito metu Britanijoje 
lankėsi V. Katkus bei A. 
Bogdanas.

Minėtus V. Landsbergio 
susitikimus bei konferenciją 
papildė eilė priėmimų: pietūs, 
surengti Nottinghamo universiteto 
profesoriaus D.E. Regan 
kuriuose dalyvavo Londono 
akademinių sluoksnių atstovai, ir 
vakarienė, surengta Crown Agent 
firmos vadovo P. Berry, kurioje 
dalyvavo biznio sluoksnių 
atstovai.

ATSARGIAI, KALBOS

Mokytis svetimos kalbos 
niekada nevėlu ir visada sveika! 
Kodėl? Nagi, paprasčiausiai, 
galėsi bendrauti su daug platesniu 
ir, gal, įdomesnių žmonių ratu. 
Tik — dėmesio! Nepakankamai 
atidžių ir paviršutiniškų mokinių 
laukia aibės spąstų, kurių dėka 
lengvai patenkama į komišką 
situaciją. Ypatingai „pavojingos” 
tokia prasme artimos, kaimyninės 
kalbos. Štai, pavyzdžiui, lenkiškas 
„zapominac” reiškia „pamiršti”, 
kai, tuo tarpu, rusų kalboje 
panašaus žodžio reikšmė visiškai 
priešinga — „atsiminti”. Lenkų 
„zasada“ reiškia „įstatymą“, 
rusiškai gi — „pasalą”. 
Portugališka frazė „voce me 
deixou embaraęada” reiškia „ jūs 
sujaudinote (sudominote) mane”, 
o ispanų kalboje tai — „aš nuo 
jūsų pastojau”. Panašiai 
nesutampa ir serbai su chorvatais. 
Pirmieji žodį „bulja” supranta 
kaip „galvą”, antrieji — kaip 
„užpakalį”. Įdomių dalykų 
pasitaiko, taip pat, kai bandai 
lenkiškai susišnekėti Prahoje. Štai, 
pavyzdžiui, bandai kam nors 
pasakyti, jog ieškai tokio ir tokio 
žmogaus, o tau atkerta, kad jam, 
t.y. žmogui, į kurį kreipiesi, tai 
visai neįdomu. Kodėl?! Ogi todėl, 
kad „ieškoti” lenkiškai, t.y. 
„szukac” čekų kalboje atitinka 
nešvankų meilės apibūdinimo 
žodį. Ir, pagaliau, apie rimtą 
literatūrą! E. M. Remarko 
romano „Vakarų fronte nieko 
naujo” pavadinimą išvertę į lenkų 
kalbą, gausime frazę „Nie Nowiny 
na Zachodziem“, kuris čekui 
nuskambės kaip teiginys, jog 
tualete nėra popieriaus. Taigi, 
mokykimės svetimų kalbų, bet tik 
kiek galima atidžiau!

Pagal „Financial Times" ir 
„išgyvenimo"parinko J. Aliukonis
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ŽMONĖS IR ĮVYKIAI

GLOUCESTER1O TAUTINIU 
ŠOKIŲ ŠOKĖJA 

LAIMĖJO PIRMĄ VIETĄ 
Gloucesterio Marytės 

Gelvinauskienės tautinių šokių 
grupė vasario 20 d. šoks 
Brookfordo visuomenės centre, o 
23 d. — Olimpus teatre. Viena iš

šokėjų laimėjo pirmą vietą 
septynių tautybių tautini.' 
kostiumo konkurse.

Denmark Aukštosios mokyklos 
mokinė Jadee Emraz (ketvirtoji iš 
kairės), laimėjusi pirmą vietą. 
Nuotrauka: J. Illingsworth- 
Cooper.

Žemaičių kultūros draugijos narių susibūrimai-vakaronės jau įprasti. 
Nuotraukoje: Šiaulių miesto didžiosios žemaičių sueigos-vakaronės metu 
buvo „karūnuojamas“ Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas 
Stanislovas Kasperavičius.

JAU GALIMA SKRISTI TIESIOG Į VILNIŲ! 
LONDONAS - VIENA - VILNIUS IR ATGAL 

(Pakeisti lėktuvą Vienoje užtrunka vieną valandą)

Skrydžiai kiekvieną pirmadieni iv penktadieni 
KELIONES KAINA — £299.00 ASMENIUI 

Už tą pačią kainą — kiekvieną pirmadienį ir ketvirtadienį 
iš Londono galima skristi į Vilnių per Budapeštą

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ IŠ MANCHESTERIO 
Vasaros metu ruošiamos dvi ekskursijos į Vilnių: 
Nuo birželio 28 d. iki liepos 12 d. (dvi savaites) 

ir nuo liepos 12 d. — iki liepos 26 d.
Tiesiog iš Manchester!© į Vilnių ir atgal 
KAINA £299.00 VIENAM ASMENIUI

(Papigintos kelionės Lietuvos gyventojams: birželio 28 d. ir 
liepos 12 d. kelionė iš Vilniaus į Manchesterį ir atgal £199.00.

Iš Manchesterio lėktuvas grįžta į Vilnių: liepos 12 ir liepos 26 d.)

BILIETUS PARDUODA: LIUDMILA
Rochdale Travel Centre (Eastern European Division) 

66 Drake Street, Rochdale, Lancs. 0L16 1PA 
Tel.: 0706 31144-46 Fax: 0706 526668

NEKROLOGAI
ALFONSAS KNABIKAS

St. Barth’s ligoninėje 1991 m. 
gruodžio 27 d. mirė Alfonsas 
Knabikas. 1984 m. jį paraližavo, 
nuo tada jis nebegalėjo vaikščioti 
ir kalbėti, bet galėjo skaityti. 
Palaidotas šv. Kazimiero 
bažnyčios šv. Patriko kapinėse, 
lietuviškame skyriuje, kurį 
būdamas sveikas rūpestingai 
prižiūrėjo.

Alfonsas Knabikas gimė 
Krakių valsčiuje, Mažeikių apskr. 
1914 m. kovo 14 d. 1944 m. iš 
Lietuvos pasitraukė į Vokietiją, 
1947 m. atvyko į Angliją, čia dirbo 
žemės ūkyje, plytų gamyklose, 
dujų pramonėje, vėliau dirbo savo 
profesijoje — baldų gamyboje.

Buvo aktyvus lietuviškų 
organizacijų narys, ilgiausiai 
išbuvo Londono lietuviškos 
parapijos kasininku. Buvo vedęs 
Margaretą Smolskytę, kuri 
rūpestingai jį globojo sunkios 
ligos metu.

Liko liūdinti žmona Margareta, 
brolis ir dvi seserys Lietuvoje.

S.K

VOKIETIJOJE
MIRĖ M. NAUMERIENE
1991 m. gruodžio 22 d. Rastatte 

mirė Marija Naumerienė 
(Neumeyer) - Brošaitytė.

Marija Naumerienė gimė 1901 
12 17 Pašėnų kaime, pakrikštyta 
Švierių evangelikų-liuteronų 
bažnyčioje. 1927 m. Marija 
ištekėjo už Emilio Naumerio ir 
susilaukė dviejų sūnų bei penkių 
dukterų. Viena iš dukrų gyvena 
Lietuvoje, kiti vaikai — 
Vokietijoje.

1941 m. Naumerių šeima 
repatrijavo į Vokietiją. Prieš karo 
pabaigą Emilis Naumeris buvo 
paimtas į Vermachtą ir nuo to 
laiko šeima negavo jokių žinių 
apie jį. 1945 m. Naumerių šeima 
sovietų buvo grąžinta atgal į 
Lietuvą, tačiau 1958 m. vėl grįžo į 
Vokietiją, įsikurdama Pforcheime. 
1986 m. Marija persikėlė gyventi 
pas jauniausiąją dukrą Eriką 
Sergėjienę į Rastattą.

Laidojimo apeigas atliko 
kunigas Fr. Skėrys iš Manheimo. 
Be vaikų, jose dalyvavo taip pat 17 
Marijos anūkų ir 9 proanūkai.

Ilsėkis, miela mamyte ir 
močiute. Viešpaties ramybėje, 
svetimoje, bet svetingoje žemelėje.

Apreiškimas Jono 1,17-18:
„Jėzus Kristus tarė: Nebijok! 

Aš esu Pirmutinysis ir 
Paskutinysis bei Gyvasis, aš 
numiriau, ir štai esu gyvas per 
amžių amžius ir turiu Mirties bei 
Mirusiųjų Pasaulio raktus!”

MIRE A. TENIKAITIENE
1992 m. sausio 4 d. Hamburge 

mirė Agutė Tenikaitienė- 
Mačiulaitytė.

Agutė lenikaitienė gimė 1899 
01 25 Raseinių apskrities
Randovės valsčiuje, Pamituvės 
kaime. 1941 m. su visa šeima 
repatrijavo į Vokietiją ir iki 1945 
m. gyveno Ringeno saloje, 
Bergeno miestelyje. Tais pačiais 
metais sovietai jos šeimą grąžino 
atgal į Lietuvą. Ten jie gyveno 
Skirsnemunėje, Jurbarke ir 
Klaipėdoje iki 1963 m., kai vėl 
pavyko grįžti į Vokietiją, šį kartą į 
Hamburgą. Agutės vyras Jonas 
Tenikaitismirė 1988 m. Kanadoje.

Laidojimo apeigas atliko 
kunigas Karolis Felhendreheris iš 
Hamburgo. Velionės liūdėjo jos 
dukra Alma Mašidlauskienė su 
vyru Konstantinu, sūnus Juozas 
su žmona Erika, anūkės Edita, 
Manuela ir Kornelija.

BELGIJOJE PRANCŪZIJOJE
NETEKOME 

VYTO SLAVINSKO
Kiek jau nuėjo tais keliais?...
Tikrai, mūsų bendruomenė 

mažėja negailestingai. Šį kartą 
mirtis net „eilę“ aplenkė... ir 
nusinešė vieną antrosios kartos 
tautietį pilname amžiuje.

Vytas Slavinskas gimė 
Vokietijoje, Mappeno lageryje, nes 
po karo tėvai išvyko į Belgiją ir 
įsikūrė Limburge, kur buvo 
susibūręs nemažas būrys išeivių. 
Kai jo motina ruošėsi gimdyti 
trečią kartą, motociklo avarijoje 
žuvo jo tėvas. Neturėdama kitos 
šeimos, Antanina Slavinskienė 
prisirišo prie lietuvių ir per eilę 
metų jos visa šeima buvo aktyvi 
lietuvių bendruomenės gyvenime.

Vytas, būdamas dvylikos metų, 
metus mokėsi Tėvų Salažiečių 
gimnazijoje (Italija). Čia jis toliau 
mokėsi lietuviškai, o sugrįžęs šoko 
tautinių šokių grupėje. Dešimt 
metų jauni šokėjai savo šokiais 
priminė Vakarų šalims apie 
Lietuvą ir jos nemarumą.

Dirbdamas Vytas veikė 
daugelyje šakų: CSC profsąjungos 
komitete, Krikščionių darbininkų 
judėjime ir Taikos grupėje, 
dalyvavo visose humanitarinės 
pagalbos rinkliavose paremti 
Lenkiją, Rumuniją ir Lietuvą.

Buvo Belgijos lietuvių 
bendruomenės valdybos narys, o 
pasikeitus politinei padėčiai 
Lietuvoje, Vytas Slavinskas 
įsijungė į ruošiamas 
demonstracijas, ruošė vajus, 
loterijas, rinko žinias apie Lietuvą 
ir jas skleidė svetimtaučių tarpe.

Kai praėjusio rugpjūčio 
mėnesio įtampos pilnomis 
dienomis kviečiau Vytą atvykti į 
demonstraciją Bri.uselyje, 
sužinojau, kad jis staiga atsidūrė 
ligoninėje... Baisi liga jį pribloškė, 
ir sausio 26 d. jo iškentėjęs kūnas 
nurimo amžinai. Liko verkianti 
motina, lenkų kilmės žmona, 
aštuoniolikmetis sūnus, dvi 
seserys, kiti giminaičiai ir nuliūdę 
Belgijos lietuviai, kuriems jis buvo 
draugiškas ir savas. St. Baltus

VILNIAUS ARKIVYSKUPO 
IŠLEISTUVES

Grįžęs iš Romos arkivyskupas 
Bačkis vasario 1 d. atvyko į 
Paryžių atsisveikinimui su tėvais, 
brolio Ričardo šeima ir mokslo 
draugais. Jis kalbėjosi su 
kardinolu Lustiger, o sekmadienį 
celebravo šv. mišias. Pamaldose 
buvo paminėta ir pagerbta 
Lietuva.

Po pamaldų buvo vakarienė pas 
buvusius draugus skautus ir 
šeštadienio vakare pagerbimas pas 
brolį Ričardą, kur dalyvavo tėvai 
ir arkivyskupo mokslo draugai.

Pirmadienio rytą jis išvyko į 
Olandiją. Į Lietuvą apaštalavimo 
darbui arkivyskupas išvyksta 
vasario pabaigoje.

VOKIETIJOJE
Hamburge registruota 

lietuviška prekybinė bendrovė 
„Litkommerz” (savininkas A. 
Klimaitis) plečia ryšius su 
Klaipėda. Jau dabar tarp 
Klaipėdos ir Neustadt reguliariai 
kursuoja krovininis motorlaivis; 
kelionės trukmė — nuo 42 iki 48 
valandų.

Praėjusių metų gruodyje 
motorlaivis (vadas V. Koroliov) 
nugabeno į Klaipėdą ir perdavė 
našlaičių namams labdaros siuntą 
— drabužius, maistą, žaislus. 
Labdaros iniciatoriais buvo 
socialdemokratų partijos 
Neustadt skyriaus darbuotojai, 
Vaikų globos sąjunga, miesto 
burmistro pavaduotojas V. 
Weber, miestiečių atstovas J. 
Bludau. Dėkojame visiems, kurie 
3-jų dienų bėgyje surinko, 
supakavo ir nugabeno į uostą 
visus daiktus. Beje, minėto 
motorlaivio, dabar plaukiojančio 
po Lietuvos vėliava, įgula 
labdaringąjį krovinį nugabeno 
nemokamai. Ačiū ir jiems.

E. Žilius

REMKIME —
PAGALBOS LIETUVAI FONDĄ!

SKAUTIŠKUOJU KELIU
43 SKAUTŲ STOVYKLA

LSS Europos rajono tradicinė 
vasaros skautų ir skaučių 43-ji 
stovykla įvyks liepos 24 — 
rugpjūčio 1 d.d. Lietuvių Sodybos 
pamiltame ir ąžuolų ir berželių 
apsuptame kalnelyje.

Kviečiame visus gausiai 
dalyvauti ir pasižymėti šių 
atostogų datą savo kalendoriuje.

AUKOS STOVYKLAI
Pirmosios šių metų aukos 

gautos iš DBLS Maidenhead 
skyriaus per E. Šovą. 
Skautiškosios idėjos rėmėjai 
suaukojo 4400 sv.:

P. Girnys, J. Eigminas — po 10 
sv.; Z. Kurtinaitienė, J. 
Kvietkauskas, P. Tričys, P. Žukas 
— po 5 sv.; M. Augustaitienė — 4 
sv.

Ona Ramonienė iš Oldhamo — 
2 sv. ir „Budėkime” — 3 sv.

Visiems rėmėjams nuoširdžiai ir 
skautiškai sakome ačiū! Tikimės, 
kad dosnieji skautiškosios idėjos 
rėmėjai, organizacijos ir klubai.

Ilsėkis, miela Agute, Viešpaties 
ramybėje be žemiškų kančių, 
amžinojo Dievo globoje.

Romiečiams 14, 8 skirsnelis:
„Nes jei gyvename, gyvename 

Viešpačiui, ir jei mirštame — 
mirštame Viešpačiui. Taigi, ar 
gyvename, ar mirštame — mes 
esame Viešpaties”.

Kun. Fr. Skėrys

kaip ir praeityje, nepamirš mūsų 
skautų stovyklos ir pagal išgales 
mus parems. Iš anksto nuoširdžiai 
dėkoju!

Budžiu! v.s. J. Maslauskas

KONKURSAS
Lietuvos Skautų Sąjunga 

skelbia 1992 m. rašinių konkursą 
temomis:

1) „Mano vadovas ar vadovė”, 
„Ką žinau apie Lietuvą” — 
vilkiukams, paukštytėms, 
bebriukams, ūdrytėms; rašinys ne 
trumpesnis kaip vienas rankraščio 
puslapis;

2) „Kaip galiu padėti Lietuvai?”, 
„Skautą pareigos išeivijai ir 
Lietuvai”— skautams; rašinys ne 
trumpesnis kaip du rankraščio 
puslapiai;

3) , .Lietuviškas skautavimas 
išeivijoje”, „Jeigu būčiau Lietuvoje, 
kaip organizuočiau skautų vienetą" 
— skautams-vyčiams; rašinys ne 
trumpesnis kaip trys rankraščio 
puslapiai;

Galima siųsti rašinius ir laisva 
tema. Pirmoji ir antroji vietos bus 
įvertintos piniginėmis premijomis 
nuo 50 iki 150 dolerių.

Konkurso mecenatas — LSS 
pirmija. Konkurso laikas: nuo 
1992 m. vasario 16 d. iki balandžio 
23 d. Rašinius, pasirašytus 
slapyvardžiu, siųsti adresu LSS 
Rašinių konkurso komisija, 40 
Burrows Ave., Islington, Onr. 
M9B UW7, Canada.
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Lietuvių Kronika
KADA-KAS-KUR?

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 4d.d. — PLB 
VIII seimas Čikagoje, JAV.

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

„EL“ REDAKCIJOS 
IR LIETUVIŲ NAMŲ 

TEL. NR. (071) 727 2470

AUKOS SPAUDAI
J. Ėgli — 20.00 sv.
B. Aukštiejus — 2.00 sv.
V. Ąžuolaitis — 20.50 sv.
V. Girėnas — 7.00 sv.
K. Bražinskas — 5.50 sv.
K. Jankus — 2.00 sv.
V. Kalvėnas — 2.00 sv.
V. Matiukas — 5.50 sv.
J. Bačinskas — 5.50 sv.
A. Pačkauskas — 5.50 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame

AUKOS TAUTOS FONDUI
H. Bružinskas — 10 dol.
Dėkojame. TFA D. Britanijoje

DISKUSIJOS DEL 
DBLS ATEITIES

Lietuvos Nepriklausomybės 
atgavimas — buvo vienas 
svarbiausių DBLS-gos tikslų. 
Šiandien Lietuva yra laisva ir 
nepriklausoma valstybė, 

t
Kovo 14 d. 14.00 vai., Lietuvių 

namuose ruošiamos diskusijos dėl 
DBLS-gos ateities. Įvadus 
diskusijoms padarys P. Varkala ir 
H. Veineikis.

Diskusijose dalyvauti kviečiami 
Sąjungos nariai, buvę DBLS-gos, 
Tarybos pirmipinkai, Garbės 
nariai bei jaunimo atstovai.

DBLS-gos direktorių valdyba

PAMALDOS
KANKINYS MŪSŲ TARPE
Iš Lietuvos atvyksta prelatas A. 

Svarinskas, ilgai kentėjęs Sibire. 
Vasario 23 d. jis laikys pamaldas 
Nottingham© Aušros Vartuose
11.15 vai. ir Wolverhamptono 
lietuviams Šv. Petre ir Pauliuje
17.15 vai.

Lt. Kat. Bendrija

Nottinghame—vasario 16 d., už 
Lietuvą, 11.15 vai. Židinyje.

Derbyje — vasario 16 d., Bridge 
Gate.

Birminghame — vasario 16 d., 
16.30 vai., Šv. Onoj, 96 Bradford 
St.

LONDONE

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Lietuvos Nepriklausomybės 

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

Minėjimą atidarys Lietuvos 
Respublikos Užsienio reikalų 
ministerijos atstovas K. 
Stankevičius.

Meninę programą atliks iš 
Lietuvos atvykę menininkai: 
solistė Nijolė Ambrozaitytė, 
pianistės Virginija Zdanytė ir 
Violeta Tamašauskaitė ir 
Londone gyvenanti aktorė Živilė 
Šlekytė-Stanton bei tautinių šokių 
grupė „Lietuva“.

Po minėjimo įvyks bendras 
priėmimas. Kviečiame visus 
šventėje dalyvauti.

DBLS-ga

IŠKILMINGOS PAMALDOS
Vasario 16 d. Šv. Kazimiero 

bažnyčioje 11 vai. įvyks pamaldos 
už Lietuvą.

Mišias atnašaus ir pamokslą 
sakys prelatas Alfonsas 
Svarinskas, giedos solistė Nijolė 
Ambrozaitytė ir Londono lietuvių 
choras.

Ši šventė yra pirmoji Lietuvai 
atgavus Nepriklausomybę. 
Susirinkime visi, kad pagerbtume 
ir prisimintume žuvusius 
už laisvę tautiečius.

Rengėjai

BRITŲ-LIETUV1Ų 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE
Gautos šios aukos: 300.00 sv. — 

J.G. Wagstyl, Birmingham. 
Rūbais ir kitais daiktais sušelpė Z. 
ir V. Jurų šeima iš Bromley.

Dėkojame aukotojams!

Kita didelė 826 svarų auka iš 
Northwood St. Georges mokyklos 
ir St. Matthews R. C. parapijos. 
Mokykloje darbuojasi Ann 
Edgar, kurios seneliai buvo 
lietuvių kilmės ir atvyko gyventi į 
Londoną 1990 metais. Ann Edgar 
yra St. Matthews parapijos 
tarybos narė. Parapija ir mokykla 
kasmet rengia Kalėdines muges, 
kurių pelnas skiriamas įvairioms 
labdaringoms draugijoms. 
Pastaroji mugė davė 1652 sv. 
pelno.Viena jo dalis skiriama 
Lietuvos vaikų prieglaudoms, kita 
dalis — Alzheimere Deseasė 
Society.

Nuoširdus ačiū Ann Edgar, jos 
šauniai parapijai ir mokyklos 
mokiniams.

FUTBOLAS
Antros divizijos sausio 26 d. 

rungtynės: Lithuanian Victoria ‘B’ 
- 7 — SBN - 0.

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

MANCHESTERYJE
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

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

MLK BNEDRIJOS 
SUSIRINKIMAS

Sausio 26 d., po lietuviškų 
pamaldų, MLK Bendrija turėjo 
MLS klube susirinkimą, kuris 
įvyksta kas trys metai.

Susirinkimą atidarė Bendrijos 
sekretorius A. Podvoiskis. 
Pirmininkavo H. Vaineikis, 
sekretoriavo St. Lauruvėnas. 
Paskutinio susirinkimo protokolą 
skaitė A. Vigelskas. Apie vyskupo 
P. Baltakio atvykimą birželio 18 
d., parapijos bei kapinių reikalus 
ir finansinį stovį bei šalpą išsamų 
pranešimą padarė kan. V. 
Kamaitis.

Susirinkimui pageidaujant ir 
senai valdybai sutinkant, 
Bendrijos senoji valdyba paliko 
dar trims metams. Valdyba yra ši: 
kan. V. Kamaitis — pirmininkas, 
A. Podvoiskis — sekretorius, 
nariai — A. Jakimavičius, J. 
Šablevičius, P. ir V. Virbickai 
ir A. Vigelskis. Valdybai linkime 
sėkmės.

Kan. V. Kamaitis išreiškė viešą 
padėką P. Virbickui ir V. Bylai už 
kapinių sutvarkymą ir priežiūrą.

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

PATAISA
Korespondencijoje apie MLS 

klubo susirinkimą parašyta, kad 
revizijos komisijos sudėtyje yra H. 
Silius: turi būti St. Sasnauskas.

Pas K. Murauską E. ir J. 
Martilėnai svečiavosi 4 savaites.

A. P-kis

AUTOBUSU 
Į PRANCŪZIJĄ

Sporto ir Socialinio klubo 
valdyba rengia vienos dienos 
išvyką autobusu į Prancūzijos 
pajūrio miestą Calais š.m. birželio 
20 d. Išvykstama ryte 7.30 — grįžti 
numatoma apie 23.30. Norintieji 
vykti gali užsirašyti klube pas S. 
Kasparą sekmadieniais po 
pamaldų parapijos menėje. Kaina 
ten ir atgal — 20 sv.

NOTTINGHAME
VASARIO 16 MINĖJIMAS
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

DERBY
VASARIO 16 ŠVENTE

Š. m. vasario 23 d., sekmadienį, 
vietos skyrius rengia Lietuvos 
nepriklausomybės šventės 
minėjimą. Minėjimas įvyks 
ukrainiečių klubo patalpose 27 
Charnwood 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 
kavute.

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

BRADFORDE
VASARIO ŠEŠIOLOKTOSIOS 

MINĖJIMAS
Įvyks sekmadienį, vasario 16d., 

15.30 vai. Bradford© lietuvių 
„Vytis“ klube.

Programoje: įvadinis žodis, 
deklamacijos ir filmas iš Pabaltijo 
koncerto. Bus kavutė su 
užkandžiais.

Kviečiame gausiai dalyvauti.
Vyties klubo valdyba

SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Vasario 23 d. 15.00 vai. Vyties 

klube šaukiamas DBL Sąjungos 
Bradford© skyriaus susirinkimas. 
Dienotvarkėje: valdybos 
pranešimai, diskusijos, skyriaus 
reikalai, skyriaus valdybos ir 
atstovo į Sąjungos suvažiavimą 
rinkimai.

Skyriaus valdyba

WOLVERHAMPTONE

SUSIRINKIMAS
Kovo 7 d., 13.00 vai.,

Ukrainiečių klube, Merridale Str., 
West Wolverhampton, DBLS-gos 
Wolverhamptono skyrius šaukia 
metinį-visuotinį narių 
susirinkimą.

Bus renkama skyriaus valdyba, 
revizijos komisija ir atstovas į 
DBLS atstovų suvažiavimą 
Londone.

Be to, bus svarstomi ir kiti 
skyrių liečiantieji reikalai.

Visus skyriaus narius ir 
prijaučiančius maloniai prašome 
dalyvauti.

Skyriaus valdyba

STATISTIKA
1991 m. Lietuvoje dirbo apie 

6000 KGB agentų. Iš jų: 197 — 
Vilniuje, 921 — Klaipėdoje, 663 — 
Kaune, 260 — Šiauliuose, 222 — 
Panevėžyje, 102 —
Marijampolėje, 141 — Ignalinos 
rajone. Savo reikmėms jie turėjo 
616 butų. Įdomu tai, jog šie 
skaičiai yra mažesni palyginus su 
1990 m., nes anot besiskundusių 
viršininkams KGB darbuotojų, 
agentūra išbėgiodavo.

PASAULYJE
Škotija nori 

nepriklausomybės
Škotijos nacionalistų nuomone, 

jeigu dabar Rusija, Ukraina, 
Lietuva, Slovėnija, Chorvatija ir 
kt. atgauna nepriklausomybę, tai 
kodėl ne Škotija? Tik skirtumas 
tas, kad tos valstybės atgauna 
nepriklausomybę po maždaug 50 - 
70 metų, tuo tarpu Škotija buvo 
sąjungoje su Jungtine Karalyste 
(Anglija, Škotija ir Valija) virš 300 
metų. Artėjant rinkimams į 
parlamentą, Škotijos nacionalistai 
pradėjo aktyviai veikti ir mėgina 
įrodyti, kad Škotija gali išsilaikyti 
nepriklausoma Europos Bendrijos 
sudėtyje. Paskutinės apklausos 
duomenimis daugiau kaip pusė 
gyventojų balsavo už 
nepriklausomybę, bet tik 26 proc.
— už nacionalistų partiją. Tai 
reiškia, kad Škotijos parlamente 
dominuotų partijos, nenorinčios 
nepriklausomybės. Leiboristai ir 
liberalai gal ir sutiktų duoti kiek 
daugiau autonomijos Škotijai, 
kaip pavyzdžiui atskirą 
parlamentą, bet nesutinka dėl 
visiško atsiskyrimo. 
Konservatoriai nenori net ir šito
— bijo ardyti per šimtmečius 
nusistovėjusią sąjungą. Atsiskyrus 
Škotijai ir Valija gali panorėti 
atsiskirti!

Nešvari rinkiminė 
kompanija

Nors dar nežinoma, kada bus 
rinkimai Britanijoje, rinkiminė 
agitacija dirba viršvalandžius. 
Norima apsisaugoti nuo nešvarios 
asmeninės agitacijos, bet štai 
vienas rimtas sekmadienio 
laikraštis paskelbė iki šiol 
buvusius slaptus Kremliaus 
dokumentus, iš kurių aiškėja, kad 
ir šaltojo karo metu leiboristų 
vadai, įskaitant partijos lyderį 
Neil Kinnock, lankydavosi 
Sovietų ambasadoje ir duodavo 
žinių sovietų diplomatams apie 
Britanijos vidaus reikalus. 
Sakoma, kad tai buvo normalus 
dalykas ir nieko blogo nebuvo 
padaryta, bet laikraščių antraštės 
išpučia įvykius ir klaidina 
skaitytojus.

Izraelis laukia 
rinkimų

Po to, kai iš koalicijos išėjo du 
dešiniųjų partijų nariai dėl 
vyriausybės daromų nuolaidų 
arabams, Shamir vadovaujama 
vyriausybė nebeteko daugumos 
parlamente (Knesset) ir buvo 
priversta paskelbti naujus 
rinkimus birželio 25 d. Izraelio 
santykiai su palestiniečiais tebėra 
labai komplikuoti. Buvęs krašto 
apsaugos ministras Ezer Weizman 
atsistatydino, neš Shamir 
vyriausybė nesinaudoja proga 
susitarti su arabais. Weizmanas 
buvo vienas iš dalyvių sudarant 
sutartį su Egiptu. Ministras 
pirmininkas Shamir tačiau 
pareiškė, kad jis ir toliau tęs taikos 
derybas su arabais, bet jis 
nesustabdys žydų persikėlimo į 
arabų apgyvendintas vietoves ir 
nesutiks duoti nė milimetro žemės 
arabams. Arabų valstybės 
pažadėjo per savo derybas su 
Izraeliu užtarti palestiniečius.

Vokietija pirmauja 
Europoje

Nors gyventojų skaičiumi 
Vokietija nėra didžiausia valstybė 
Europoje ir karinio pajėgumo 
prasme viena iš silpnesnių, niekas 
neabejoja, kad Vokietija dabar 
dominuoja visoje Europoje dėl 
savo stiprios ekonominės 
padėties. Vokiška markė tapo 
valiutos koordinatoriumi ir 
lengvai varžosi su doleriu.
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