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LIETUVOJE

AT Pirmininkas Davose
Lietuvos
Aukščiausiosios
tarybos pirmininkas Vytautas
Landsbergis,
per
spaudos
konferenciją Davose, Šveicarijoje,
pasakė, jog Lietuva tikisi gauti iš
Vakarų tarp šimto ir dviejų šimtų
milijonų
dolerių
kredito
nejudamam fondui būsimai
nacionalinei valiutai paremti. Tai
būtų tartum būsimos nacionalinės
valiutos garantijos fondas, kuris
padėtų stabilizuoti būsimą
Lietuvos valiutinį vienetą. V.
Landsbergis pasakė, kad Lietuva
jau pasiruošusi įvesti savąją
valiutą, banknotai jau išspausdinti
ir yra saugojami Lietuvos
valstybiniame banke. Didžioji
Britanija ir Prancūzija sutiko
paremti Lietuvos nacionalinę
valiutą aukso kreditais, kurie
prilygtų Anglijoje ir Prancūzijoje
nepriklausomos Lietuvos prieš

karą deponuoto aukso vertei,
tačiau, šios sumos nepakanka
valiutai garantuoti. Todėl Lietuva
tikisi gauti papildomų kreditų iš
Tarptautinio Valiutos Fondo arba
iš kurios nors kitos tarptautinės
finansinės institucijos.
V.
Landsbergis priminė,' kad,
pavyzdžiui, Lenkija savo valiutai
stabilizuoti iš tarptautinių fondų
jau prieš dvejus metus gavo net
apie du milijardus dolerių kreditų,
dar didesnės paskolos savajai
valiutai garantuoti dabar siekia
Rusijos Federacija.
V.
Landsbergis
Davose
dalyvavo
tarptautinėje
konferencijoje
pasaulio
ekonominiais klausimais. Tarp
konferencijos dalyvių buvo įvairių
kraštų valstybių ir vyriausybių
vadovai.
VAT. R.

Lietuviai Europos asamblėjoje

Europos
Tarybos
parlamentarinės asamblėjos
biuras nutarė suteikti specialaus
svečio
statusą
Lietuvos
Aukščiausiajai Tarybai ir skirti
Lietuvos delegacijai 4 vietas.
Europos Tarybos atstovas laiške
AT pirmininkui pažymėjo, kad
specialių svečių delegacijos turi
atspindėti įvairias politinių jėgų
kryptis, egzistuojančias jų
atstovaujamame parlamente.
Sausio 16 d. LR Aukščiausioji
Taryba
paskyrė
Lietuvos
delegatais į Stazburgo asamblėją
deputatus: A. Brazauską, E.
Gentvilą, J. Karvelį ir J. Tamulį.
B. Railos kūryba

Solistė Nijolė Ambrazaitytė su savo giminaite Judita VVhelpton
(Grigalaityte). Jos susitiko pirmą kartą Londone, Vasario 16-osios
koncerte.
Nuotrauka: ELR

IŠKILMINGA VALSTYBINE ŠVENTE
Vasario 15 dieną Londone buvo
iškilmingai paminėta Lietuvos
Nepriklausomybės
diena.
Bishopsgate Instituto salė buvo
pilna. Į susirinkusius žmones
kreipėsi Lietuvos Užsienio reikalų
ministerijos atstovas Kęstutis
Stankevičius.
Šventinį koncertą atidarė ir
vedė DBLS-gos direktorius
kultūriniams reikalams Jaras
Alkis. Sumanymas šia proga
padaryti koncertą, pasitelkiant
Londone esančius lietuvių
menininkus ir operos žvaigždę iš
Lietuvos Nijolę Ambrazaitytę,
pavyko ir buvo šiltai publikos
įvertintas.
Aktorė Živilė Šlekytė-Stanton
deklamavo Maironio eiles. Savo
meistrišku skaitymu ji grąžino
klausytojus į didžiąją lietuvių
poeziją,
priminė
seniai
palikusiems Lietuvą žmonėms
gimtosios kalbos grožį, jos
skambesio darnumą.
Po tautinės lyrikos salėje
sugriaudėjo
kosmopolitinė
patetika — F. Listo Vengriškoji
rapsodija Nr. 2. Pianistė Virginija
Zdanytė
šį gaivališką
ir
virtuozišką kūrinį atliko su
jaunatviška jėga ir užsidegimu.
Koncerte šoko vietos liaudies
šokių ansamblis „Lietuva”:
jaunoji Anglijoje gyvenančių
lietuvių
karta nuoširdžiai
puoselėja liaudiškas tradicijas ir
visuomet pasiruošusi pradžiuginti
publiką savo pasirodymais.
Smuikininkas
Stephen
Bosworth ir pianistė Violeta
Tamašauskaitė vystė lyrinę
vakaro nuotaiką atlikdami J.
Bramso Sonatą Nr. 2.
Lietuvos Operos ir baleto teatro
solistės Nijolės Ambrazaitytės
išėjimas į sceną buvo ypatingai
ženklus. Reto ir gražaus tembro
balsas, sceninis meistriškumas ir
laikysena sujaudino klausytojus.
Dainininkė
atliko
įvairią
programą — senąsias klasikines
arijas, F. Šuberto lyriką, lietuvių
liaudies dainas ir garsiąją Ž. Bize
„Chabanerą”.
Koncertui pasibaigus buvo
sugiedotas Lietuvos himnas.
Betarpiška nuotaika vyravo ir
šiltame priėmime, kurio metu
susirinkusieji
šnekučiavosi,
fotografavo, dalinosi įspūdžiais ir

Parduodama pirmąją stambią
ginklų partiją už 558 mln. svarų,
Rusija nori už tuos pinigus pirkti
grūdus iš Ispanijos. Tai nepatinka
Nepriklausomybę ir kritusius Rusijos ginklų gamintojams, kurie
kovose su įvairių spalvų nori ne grūdų, o valiutos. Todėl
interventais, mes — jaunesnioji šiuo metu šis sandėris yra itin
karta — žuvusius ginant aktyviai svarstomas Maskvoje. B.
televizijos bokštą Vilniuje. Mūsų Jelcino vyriausybė nenorėtų dėl to
karta pratęsė tai, ką pradėjote jūs. ginčytis su kariuomenės vadais ir
Nors okupacijos metais Lietuvoje karinio-gamybinio komplekso
buvo draudžiama pasakyti ką atstovais. 1500 gamyklų ir 900
nors
teigiamą
apie mokslinio tyrimo institutų
Nepriklausomybės laikotarpį ir buvusioje Sovietų Sąjungoje per
pagamindavo
ir
Vasario 16-tąją, ši data buvo metus
vienaip ar kitaip pažymima parduodavo į užsienį ginklų už 10
lietuvių tarpe. Ir nors beveik milijardų svarų, dabar tą sumą
nebuvo vadovėlių, iš kurių galima būtų padidinti dvigubai.
jaunimas galėjo semtis objektyvių Suaktyvinti ginklų pardavimą
žinių apie savo valstybės istoriją, ragina ir kitų pakraipų žmonės.
kiekvienais okupacijos metais Kai kurių miestų ginklų gamyba
Vasario 16 dieną Lietuvoje sudaro 70 % visos pramonės
gaminių. Šiuo metu jiems ginklų
suplevėsuodavo trispalvės.
Nežiūrint didelių problemų, su nebereikia, o jų eksportas
kuriomis šiuo metu susiduria palengvintų sunkią žmonių
Lietuva-, istorinis patyrimas rodo, padėtį: galima būtų mainais gauti
kad bendromis jėgomis Lietuvoje maisto ir kitų plataus vartojimo
gyvenančių tautų, bendromis prekių. Vienok, čia tokių žmonių
Lietuvos ir lietuvių išeivijos pozicija susikerta su nihilistais,
pastangomis šiuos sunkumus kurie norėtų valiutos ir manosi,
galima nugalėti. Mūsų laukia ilgas kad jie patys mokės ją deramai
ir sunkus kelias. Bet mes turime panaudoti.
Ginklų pardavimo karštligę
tikslą. Ir nors yra dar toli, tikiu,
kiek
komplikuoja nesibaigiantys
kad mes jį pasieksime. Pasieksime,
ginčai
tarp Rusijos ir Ukrainos dėl
dirbdami kartu.
buvusios sąjungos turto ir
kariuomenės. Ukraina paskutiniu
metu pareiškė, jog sutinka mokėti
APLINKOS APSAUGOS
Vakarams dalį buvusios Sąjungos
KONFERENCIJA
skolų (39 mlrd. svarų), bet už tai
Helsinkyje įvyko tarptautinės reikalauja 16,37% sąjunginio
komisijos
Baltijos regiono turto bei karinių pajėgų ir ypač jų
aplinkai apsaugoti tryliktoji sesija. inventoriaus. Toks Ukrainos
Joje dalyvavo atstovai iš elgesys „supykdė“ Rusijos vadus
Suomijos, Švedijos, Norvegijos, (ypač Ukrainos noras kuo greičiau
Danijos, Vokietijos, Lenkijos, sukurti savo tautinę kariuomenę).
Rusijos ir Estijos, o stebėtojų Tokie mūsų galingųjų kaimynų
teisėmis Lietuvos ir Latvijos ginčai kelia rūpesčių Lietuvoje ir
delegatai. Lietuva ir Latvija jau trukdo jai įsijungti į normalias
paprašė pilnateisės narystės. gyvenimo vėžes.
Konferencijoje buvo svarstomi
įvairūs projektai ekologinei
PAŠARINIŲ GRŪDŲ
pusiausvyrai Baltijos regione
KROVINYS
atstatyti, apsaugoti vandenį nuo
Lietuvos ambasada Vašingtone
užterštumo, apvalyti jau užterštus
pranešė,
kad JAV dovanotų
ne tik jūros, bet ir upių bei ežerų
pašarinių
grūdų
Lietuvai pirmasis
vandenis. Ekologinius projektus
krovinys,
laivu
,,
Pride os Texas“
Baltijos rajone numato finansuoti
pasiekė
Klaipėdos
uostą vasario
Pasaulinis bankas, Europos
16
d.
Krovinį
sudaro
daugiau
Rekonstrukcijos ir vystymosi
bankas ir kitos tarptautinės negu 33 tūkstančiai metrinių tonų
pašarinių
grūdų.
institucijos.

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos atstovo Kęstučio
Stankevičiaus kalba, pasakyta Nepriklausomybės šventės proga Londone

Kiekviena tauta ir valstybė savo
istorijoje išgyvena daug svarbių
etapų, nulemiančių tolesnį jos
vystymąsi.
Svarbiausias momentas tautos
gyvenime — jos interesus
išreiškiančios bei jos interesus
ginančios demokratinės valstybės
sukūrimas ar atkūrimas. Prieš 74
metus Vilniuje, išreikšdama tautos
valią ir šventą jos teisę, grupė
lietuvių šviesuomenės atstovų
visam pasauliui paskelbė, jog
lietuvių tauta atkuria savo
valstybę. Šis aktas sudarė
palankias sąlygas sėkmingai
vystyti jaunos nepriklausomos
valstybės ekonomiką, kultūrą,
kelti piliečių gerbūvį.
Čia norėčiau prisiminti kitą
datą, ne tokią tolimą mūsų tautos
istorijoje — 1990 metų kovo 11
dieną, kai Lietuvos Aukščiausioji
Taryba, kurios deputatė gerbiama
Nijolė Ambrazaitytė, šiandien yra
čia mūsų tarpe,
paskelbė
atkurianti valstybingumą, kuris
prieš kelis dešimtmečius buvo
brutalios jėgos nutrauktas.
Kiek daug tarp šių dviejų įvykių
yra paralelių. Abiem atvejais dėl
laisvės reikėjo kovoti ir toje kovoje
buvo pralietas kraujas. Mūsų noro
būti pilnateisiais civilizuotos
pasaulio bendrijos nariais ir, tuo
pačiu nenoro būti vergais tiek
1918 m., tiek 1990 m. faktiškai
nenorėjo pripažinti nei Rytai, nei
Vakarai, t.y., nei mūsų pavergėjai,
nei demokratinės valstybės. Bet
abiem atvejais mūsų atkaklumas
nugalėjo — visgi buvome
pripažinti. Tiek tada, tiek dabar
jauna valstybė susiduria su
problemų jūra, kurių įveikimas
padeda užgrūdinti ir sutelkti
tautą.
Kiekviena tauta turi savo
didvyrius. Jūs — vyresnioji karta
kovojusius
už

džiaugėsi pačia švente.
Sekmadienį, vasario 16 dieną
šventė tęsėsi toliau. Šv. Kazimiero
lietuvių
bažnyčioje
vyko
pamaldos už Lietuvą.
N.T.

DIDŽIŲJŲ GINČAI

Vilniaus leidykla „Vaga“ iš
leido Br. Railos, Kalifornijoje
gyvenančio lietuvių rašytojo, 600
puslapių knygą intriguojančiu
pavadinimu „Kodėl antraip?“
Knygą
sudarė
„Vagos“
redaktorius A. Grėbliūnas,
panaudodamas JAV ir Londone
Nidos knygų klubo išleistų Br.
Railos 14 knygų medžiagą.
Ievos Simonaitytės jubiliejus

Sausio 23 dieną rašytojai Ievai
Simonaitytei būtų sukakę 95-eri
metai. Jos gimtadienį paminėjo
Kauno Maironio literatūros
muziejus, Vilniaus universiteto
biblioteka, Valstybinis archyvas ir
daug kitų institutų, kurių
fonduose yra saugojami rašytojos
rankraščiai, korespondencija ir kt.
Vincei Jonuškaitei — 90

M. Mažvydo biblioteka surengė
parodą vienos žymiausių Lietuvos
dainininkių Vincės Jonuškaitės,
dabar gyvenančios Kanadoje,
gimimo 90-mečiui atžymėti.
Vincė Jonuškaitė-ZaunienėLeškaitienė nepriklausomybės
laikais buvo viena žymiausių
Lietuvos valstybinės operos
solisčių. Dainuodama Karmen,
sužavėjo ne tik Lietuvos operos
mėgėjus, bet, gastrolėse užsienyje,
ir kitų šalių klausytojus.
LDDP konferencija

Sausio 25 d. Vilniuje įvyko
Lietuvos demokratinės darbo
partijos konferencija, kurioje
dalyvavo apie 600 delegatų. Jie
atstovavo apie 20 tūkstančių
LDDP narių.
Pranešimą „Valstybė — ne
valdžiai, o žmogui“ skaitė A.
Brazauskas. Kalbėjo užsienio
valstybių partijų atstovai. Po
diskusijų
buvo
priimtos
rezoliucijos „LDDP veiklos
metmenys,
partijai
esant
opozicijoje“, „Dėl padėties
ekonomikoje“, „Dėl padėties
Lietuvos kaime“.
Beatričės
atminimui.

Grincevičiūtės

Vilniuje menininkų rūmuose
įvyko Beatričės Grincevičiūtės
vokalistų konkursas, kurį žymios
dainininkės atminimui surengė
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
sąjunga.
Dalyvauti
šiame
konkurse gali profesionalūs
vokalistai ir mėgėjai dainininkai.
Vertinimo komisijos pirmininkas,
Lietuvos
konservatorijos
profesorius Virgilijus Noreika
pasakė, kad šį konkursą galima
pavadinti moraliniu labdaros
aktu, likimo nuskriaustiesiems
surengta švente.
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LAIŠKAS IŠ KAIMO
Petras Varkala
(Tęsinys. Pradžia Nr. 6)
Dabar Lietuvoje vyksta visokia ekonomikoje bei pramonėje
privatizacija.
Atrodo,
kad nusimanantieji lietuviai, kur jie
atsiranda daug verslininkų, kurių begyventų.
gal nemaža dalis koncentruoja savo
veiklą kuo greitesnio praturtėjimo
VALPURGIJOS NAKTIS
kryptimi. Gal tik nedidelė dalis tų
verslininkų eina į pramonę, amatus
Valpurgijos naktis — sena
ar gamybą, kas mūsų kraštui būtų germaniška pavasario pradžios
svarbiausia turto kūrimo dirva. šventė; pagal vokiečhį liaudies
Viename žurnale skaičiau, kad prietarus, tą naktį iš Brokeno kalno
„Kaune yra kioskelių, kurie visą piktosios dvasios ir raganos
parą prekiauja alkoholiu. Jie auga keldavusios palaidą puotą, orgijas.
Londono „The Gate“ teatre
kaip ant mielių... visko trūksta,
todėl prekę parduoti jokio sunkumo pastatyta V. Jerofėjevo pjesė
naktis“.
Tai
nėra. Kaina irgi nesvarbu...“. Tokie „Valpurgijos
verslininkai, sako, užsiima prekių vienintelis prieš pusantrų metų
kontrabanda iš kitų valstybių ar mirusio populiarių apsakymų
kūrinys
scenai,
respublikų. Deja, tokiu „verslu“ jie autoriaus
kraštą skriaudžia, didina infliaciją parašytas 1984 m., kai tarybinė
ir nedarbą. Jeigu jie užsiimtų imperija dar nė nesapnavo apie
gamyba ir parduotų savo gaminius savo galą ir kai rašyti taip, kaip
vietinėje rinkoje arba eksportui, rašė V. Jerofėjevas dar buvo gana
tada jie sulauktų padėkos iš visos pavojinga ir autoriui visiškai
nenaudinga.
tautos.
Spektaklį,
savo
turiniu
„Financial Times“, vienas iš
primenantį
garsųjį
„Skridį
virš
įtakingiausių finansinių dienraščių
ne tik Anglijoje, bet ir visame gegutės lizdo“ veikalą, sukūrė
aktorių
grupė,
pasaulyje, neseniai atspausdino anglų
įdomų straipsnį,
pavadintą vadovaujama
drąsios
ir
„Lietuva kreipia dėmesį į neabejotinai talentingos jaunos
ekonomiką“. Tarp įvairių sunkumų režisierės Dalios Ibelhauptaitės.
Drąsia Dalią galime vadinti jau
pereinant į rinkos ekonomiką,
straipsnis konstatuoja,
kad vien todėl, kad jai netrūko ryžto,
Lietuvoje yra didelis trūkumas dar esant labai jaunai, belstis į
kvalifikuotų žmonių. Trūksta, garsiojo Maskvos teatrinio meno
sako,
taipogi
ir
užsienio instituto duris, važiuoti į ten
investitorių. Taipogi rašo, kad neturint nė kur gyventi ir žinant,
Lietuva negalės įvesti lito, kol gerai žinant, jog jos amžiaus
neturės £110 milijonų užsienio kandidačių nepriima.
valiutos. Girdi, sako, kad liepos
Bet
ji
išdrįso.
Kaip išdrįso ir praeitų metų
mėnesyje Lietuva tikisi įstoti į
Tarptautinį Valiutinį Fondą (IMF) pradžioje atsidanginti į Londoną
ir galės tikėtis Vakarų finansinės be pinigų, menkai šnekėdama
paramos. Turint galvoje, kad britai angliškai. Tačiau ji ištvėrė,
jau sutiko grąžinti deponuotą iškentėjo draugų padedama. Beje,
Lietuvos auksą, kurio vertė pagal tai viena stipriausių Dalios būdo
britų spaudą, yra £18,5 milijonų ir savybių — mokėti greitai susirasti
dar pridėjus iš Prancūzijos ir draugų, gerų ir ištikimų bičiulių, ir
Švedijos gautą auksą, iš viso pagaliau, palenkti į savo pusę
susidarytų apie £40 milijonų lito aplinkinius. Tai jai padėjo ir
rezervų. Todėl Vakarų paramos Kinijoje, ir Bulgarijoje, kur ji, vėl
tokios didelės jau nereikės. Reikia be kalbos, vistiek mokėsi ir... statė
tikėtis, kad atitinkami valdžios spektaklius. Baigusi savuosius
organai (Lietuvos Bankas) lito mokslus, ji grįžo į Vilnių kaip tik
įvedimo operaciją gerai apgalvojo ir tą baisųjį sausį... Tie įvykiai, ko
paruošė.
gero, davė jai gyvenimiškos
Gal ir reikėtų pastebėti, kad patirties, taip reikalingos rimtai
Austrijos ekonomistai, kurie režisūrai. Ir tada ji nepabūgo,
aktyviai seka buvusių komunistinių nepaliko parlamento rūmų ir 10
kraštų pastangas pereiti į rinkos dienų iš ten Vakarams telefonu
ekonomiką, nemano, kad tas bus pasakojo apie viską, ką matė ir
greitai
pasiekta.
Vienos girdėjo.
Palyginamųjų Ekonomikos Studijų
Su režisūriniu darbu pastatant
(WIIW) Institutas tikisi, kad „Valpurgijos naktis“, aukšto lygio
Lenkija, Čekoslovakija ir Vengrija ir sudėtingą pjesę Londono
tai pasieks gal per 3-5 metus scenoje, ji pasirodė esanti ryški
(Vengrija yra pirmoj vietoj), o talentinga ir pilnai subrendusi
kitiems buvusios Sovietijos menininkė. „Valpurgijos naktis“
kraštams reikės iki 10 metų. Pagal spektaklis tapo svarbiu įvykiu
to Instituto nuomonę, svarbiausias
Londono priemiesčio teatro tinklo
ekonominių reformų elementas yra gyvenime. Dalios darbą labai
iš anksto tam pasiruošimas, kurio palankiai įvertino Londono
trūksta nepriklausomose Sovietijos laikraščiai ’ „The Independent“,
respublikose ir pačioje Rusijoje. „Evening Standard“ ir kiti.
Ten privatizacijoje pasireiškia Girdami Dalią, jie gyrė mus ir
nomenklatūra, kuri pasiglemžia
Lietuvą! Belieka tuo tik džiaugtis,
geriausias įmones. Gal ir Lietuvoje ir didžiuotis, na ir dar, savaime
taip yra, nepaisant įvairių aišku, palinkėti sėkmės tai šauniai
privatizacijos įstatymų.
jaunuolei, norinčiai pastatyti
Kol nebus sudarytos tinkamos galybę spektaklių bei parašyti eibę
sąlygos konkurencijai, sako pjesių. Tikime, kad tai Daliai
WIIW, tol ekonomijoje nebus jokio pavyks!
ELR
progreso. Nors Lietuva gal
protingiau tą privatizaciją bando
IEŠKO
pravesti, tačiau, kaip aukščiau
Petronėlė Ploplytė-Ritbergeris,
buvo paminėta, daugumas tų naujų gimusi ir ištekėjusi Ploplių kaime,
verslininkų mažai kreipia dėmesio į ieško savo jauniausios sesutės
gamybą, o parlamentarai gal Selomės
Ploplytėsįstatymiškai per mažai deda Račiukaitienės, gimusios ir
pastangų, kad daugiau Vakarų ištekėjusios Ploplių kaime, Pilvišių
investitorių būtų galima pritraukti. valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje.
Svarstant Lietuvos ateities
Žinantieji prašomi kreiptis : P.
ekonomiką, reikia žiūrėti, kad visi Ritbergeris, 9 Havan Court, The
Lietuvos gyventojai turėtų padorų Gardens,
Fentham
Road,
pragyvenimo lygį ir šaltinį. Prie to Erdington, Birmingham B23
svarstymo turėtų prisidėti visi 6AG, England.

JTO VIRŠŪNIŲ
PASITARIMAS
Sausio 31 d. New Yorke
įvykusiame Jungtinių Tautų
Organizacijos saugumo ir tarybos
viršūnių pasitarime dalyvavo ir
Lietuvos atstovai — užsienio
reikalų ministro pavaduotojas
Valdemaras Katkus ir Lietuvos
ambasadorius Jungtinėse Tautose
Anicetas Simutis. Lyderiai iš
penkiolikos
valstybių,
dalyvaujančių saugumo taryboje,
buvo suvažiavę į New Yorką
aptarti JTO vaidmenį naujai
susidariusioje
pasaulinėje
santvarkoje ir uždavinius siekiant
įtvirtinti taiką. Generalinis
sekretorius
Boutros Ghali
įžanginiame žodyje iškėlė eilę
Lietuvai aktualių klausimų,
pažymėjo, kad mažos valstybės
gali suvaidinti labai teigiamą
vaidmenį Jungtinėse Tautose, nes
politinė valia ir kūrybingumas gali
atnešti daugiau vaisių taikos
procesui,
negu karinė ar
ekonominė jėga. Generalinis
sekretorius toliau aiškino, kad
būtų naivu manyti, jog vien
demokratizacija gali išspręsti visas
su taikos procesu susijusias
problemas. Jis sakė, kad
nacionalinėje, kaip ir tarptautinėje
plotmėje, demokratizacija yra
kaip „trapi gėlė“, kuriai reikia
pasisotinti žemės taika, saugumu
ir ekonominiu vystymusi.
Sesijai pasibaigus, Lietuvos
ambasadorius Simutis ir užsienio
reikalų ministre pavaduotojas V.
Katkus
JTO
sutarčių
departamentui įteikė kelias
tarptautines konvencijas prie
kurių Lietuva prisijungė.
Lietuvos nuolatinė misija
Jungtinėse Tautose darbą pradėjo
praėjusių metų rugsėjo 17 d., kai
Lietuva buvo priimta į šią
tarptautinę organizaciją. Misija
yra laikinai prisiglaudusi Lietuvos
generalinio konsulato New Yorke
patalpose. Drauge su misijos šefu
ambasadorium Simučiu dirba į
New Yorką ilgesniam laikui
atvykęs Lietuvos užsienio reikalų
ministro pavaduotojas Gediminas
Šekšnys,
Gintė
Damušytė,
Algimantas Gureckas ir Darius
Sužiedėlis.

SUSTOJO PASŲ IŠDAVIMAS
Pagal
spaudos
agentūrų
informacijas, praėjusiais metais
vyriausybė pavedusi vienai
norvegų firmai naujų Lietuvos
užsienio pasų spausdinimą, bet
išspausdinus kelis tūkstančius ar
daugiau egzempliorių, paaiškėję,
kad jie buvo defektiniai ir dėl to
netinkami naudoti. Tuomet
vyriausybė kreipėsi į vieną anglų
firmą ir pavedė jai spausdinti
naujuosius Lietuvos užsienio
pasus. Po ilgo laukimo, pagaliau
buvo išspausdinti Lietuvos
užsienio pasų pirmieji 50.000
egzempliorių, tačiau, nekantriai
naujų pasų laukiantys Lietuvos
piliečiai ir šį kartą bus apvilti:
išspausdintieji Lietuvos užsienio
pasų egzemplioriai greičiausiai
turės būti išmesti į makulatūrą,
nes visų puslapių filigrane
(vandenženklyje) dokumentus
spausdinusi britų firma įvėlė
klaidą: vietoje žodžio „pasas“
išspausdino „asas“. Dėl to, naujų
pasų išdavimas buvo sustabdytas
ir nežinia kada galės būti
išspausdinti bei pradėti išduoti
kiti, gal tik už vienerių metų.
Kol Lietuvos piliečiai neturi
pasų jie yra priversti keliauti į
užsienį su Lietuvą okupavusios,
nebeegzistuojančios valstybės,
užsienio pasais.
VAT. R.
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SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
APIE „BOKŠTĄ.“ IR
„SUSIVOKIMĄ“
LSDP tarybos laikraštis
„Lietuvos žinios“ penktame šių
metų
numeryje
patalpino
milžinišką interviu su Lietuvos
premjero G. Vagnoriaus sekretore.
Merginos pasisakymai tikrai verti
dėmesio! Spręskite patys.
Pasiskundusi, jog gimtajame
kaime jai trūko erdvės ir būtent
todėl ji atvažiavo į Vilnių,
šaunuolė mergina tuoj pat
pareiškė, kad pateko į premjero
apartamentus per patį didžiausią
jos gyvenime nesusipratimą. Tiesa,
dabar ji jaučiasi šiame darbe jau
geriau: mokosi vienu metu anglų ir
vokiečių kalbų, supranta premjerą
iš pusės žodžio ir jautriai reaguoja
į jo nuotaiką ir sveikatą;
pavyzdžiui, jeigu jo nuotaika ar
sveikata bloga, ir ji. nabagėlė,
liūdi. Ir, apskritai, kito šefo ji
niekada niekada negalės turėti,
nes po bendravimo su proto bokšto
viršūne (taip ji vadina G.
Vagnorių), kitur dirbti bus
neįdomu. Beje, mergelė pabrėžia,
jog ir toliau norėtų turėti reikalų
su politika (neblogai būti šalia
visokių „viršūnių“), o jeigu ne, tai
bent jau dirbti spaudoje ir auklėti
visas politikes ir deputates bei
visas kitas moteris, mokyti jas
elgesio. Įdomiai taip pat skamba ir
sekretorės mintis, jog ji ne visada
viską pasako ir perduoda
premjerui. Kitaip tariant, valdo
pati. Tiesa, tai daryti mergužėlė
pradėjo neseniai. Ir dar šaunuolė
mergelė prognozuoja, jog G.
Vagnorius gali daug pasiekti, nes ji
ir jos draugės ir draugai mato,
kaip jis valanda po valandos,
diena po dienos lipa į viršų.
Interviu pabaigoje mergelė
pasitikslina, kad kalba iš savo
susivokimo pozicijų. Palinkėkime
jai tai daryti dažniau. O šiuo
konkrečiu atveju, ar nevertėjo
„susivokti“
kiek anksčiau,
sakykim, prieš duodant interviu.
J. Alikonis
VASAROS STOVYKLA

Mažuosius tautiečius ir jų
tėvelius Lietuvos Respublikos
kultūros ir švietimo ministerijos
Ryšių su tautiečiais tarnyba
kviečia į „Ryšininko“ vasaros
stovyklą, esančią netoli Vilniaus.
Stovykla veiks dviem pamainom
— nuo liepos 11-os iki rugpjūčio2-os d. ir nuo rugpjūčio 3-os iki
rugpjūčio 23-os dienos.
Vaikų išlaikymas, išskyrus
kelionę, nemokamas, o tėveliai,
norintys pabūti kartu su vaikais,
už viską susimoka patys.
Mokestis bus minimalus, bet dėl
ekonominės
situacijos
neapibrėžtumo jo dydį pranešim
vėliau.
Stovykloje ne tik ilsėsitės, bet ir
keliausit po gražiausias Lietuvos
vietas, susipažinsit su jos istorine
praeitim ir dabartim. Stovykloje
Jūsų lauks liaudiškų dainų,
žaidimų ir šokių mokytojai, kurie
pasitengs, kad Jūs kuo smagiau
stovyklautumėt.
Čia bus reta galimybė išmokti
austi ir rišti liaudiškas juostas, o
vytelių pynėjas Jums atskleis savo
amato paslaptis ir visokių
grožybių pinti Jus išmokys.
Stovykla ir jos vadovai jau
laukia Jūsų.
A. Antanaitis
Ryšių su tautiečiais tarnyba
viršininkas
Kultūros ir švietimo ministerija,
J. Basanavičiaus 5, 2683 Vilnius,
Lithuania.

ŠIAULIŲ KRAŠTO
TĖVYNAINIŲ SAMBŪRIS
1992 m. birželio 17-28 dienomis
kviečiame visus į pirmąjį Šiaulių
krašto tėvynainių sambūrį. Šiaulių
kraštas — tai Akmenė, Joniškis,
Pakruojis, Tytuvėnai, Kelmė,
Kuršėnai, Radviliškis, Šiauliai ir
mielos šių miestų apylinkės. Į
sambūrį nuoširdžiai kviečiame
visus iš šių vietų kilusius ir po
pasaulį pasklidusius brolius ir
seseris, jų vaikus, šeimos narius ir
artimuosius, kam nesvetimas šis
kraštas.
Laukiame laiškų ir Jūsų
apsilankymo. Viešnagės metu
turėsite
progos
aplankyti
unikaliausias krašto vietas,
dalyvauti kultūros ir meno
renginiuose senajame Tytuvėnų
vienuolyne, Pakruojo dvare,
Šiaulių istorinėse vietose ir kitur.
Gavę iš Jūsų atsakymus išsiųsime
Jums sambūrio programą ir
tikslesnę informaciją. Atsakykite
iki kovo 15 d. šiuo adresu:
Kultūros fondas, Aušros ai. 15,
5400 Šiauliai, Lietuva.
Herbertas Smilgys
Lietuvos kultūros j'ondo
pirmininkas

„KLESTINTIS”
LIETUVOS ŪKIS
Aš priklausau dar vienai
partijai, kuri galėtų sudaryti at
skirą frakciją Aukščiausioje
Taryboje. Tai partija, kurią
sudaro žmonės, gyvenantys pagal
seną Amerikos pionierių principą
— žmogus turi būti nuo nieko
nepriklausomas, laimingas ir
atsakingas už patį save ir už savo
veiksmus. Todėl man nepatinka
dabartinė padėtis Lietuvoje, kai
turėdami savąją valdžią ir savo
valstybę, mes dar gyvename
senomis
tradicijomis
ir
pasikliaujame visų pirma valdžia,
o ne patys savimi; tebeesame
valdžios vergais. Todėl, manau,
labai greitai galime paversti
Lietuvą George Orwell novelės
„Gyvulių ūkis” iliustracija.
Šiandien, manau, Lietuva turi
du kelius — arba sukurti
minisovietų sąjungą, arba atkurti
smetoninę Lietuvą. Abu šie keliai
panašūs: ir vienur ir kitur
ekonomiką, iš esmės, tvarkė
valstybė, t.y. valdžia, kuriai jau ir
dabar priklauso Lietuvos Aidas,
Bankas, Vilbara, Avialinijos.
Ateityje priklausys ir daugiau.
Šios bei kitos naujos firmos gali
dirbti bet kaip, t.y. nebijodamos
bankroto, nes priklauso valstybei,
ir už jų klaidas atsakys ne jos
pačios, o Lietuvos žmonės.
Kam, pavyzdžiui, reikėjo
atskiros
Lietuvos
aviakompanijos,
kai
net
skandinavams to nereikėjo — jie
turi bendrą „ŠAS”? Ar ne
paprasčiau būtų buvę, užuot
vėlusis į nežinomą biznį, perleisti
savo
aerouostus
užsienio
kompanijoms,
kurios daug
greičiau būtų viską sutvarkę. Tas
pats ir su Lietuvos Banku. Esu
tikras, kad abiems šioms Lietuvos
įstaigoms yra
garantuotas
bankrotas.
Ir dar neramina paskolų lakštai.
Abejoju, ar jie bus panaudoti
Lietuvos ūkiui atstatyti. O tai
svarbu,
nes
tik
pinigais
nepriklausomybės neįtvirtinsi.
Daugiau tikiu, kad tie lakštai bus
panaudoti
valdžios
firmų
sukūrimui, monopolijoms ir šiltų
vietų biurokratams, t.y. tiems, kas
bijo atviros konkurencijos.
K. Kemežys

3
EUROPOS LIETUVIS

Nr. 7 (2192) 1992 m. vasario 21 d.

ŽMONĖS IR ĮVYKIAI

DBLS-gos direktorius kultūriniams reikalams J. Alkis dėkoja Vasario 16osios koncerto menininkams.

Vasario 16-tos priėmime Liberalų-demokratų partijos valdybos atstovas
Tom Dale (kairėje) su Joan ir Jonu Liūdžium OBE (Britų diplomatinės
tarnybos nariu).

Nepriklausomybės šventėje Sąjungos
Medalinskas ir Sam Yossman.

pirmininkas E. Šova, A.
Nuotraukos: ELR

JAU GALIMA SKRISTI TIESIOG Į VILNIUI
LONDONAS - VIENA - VILNIUS IR ATGAL
(Pakeisti lėktuvą Vienoje užtrunka vieną valandą)

Skrydžiai kiekvieną pirmadienį ir penktadienį
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 Manchesterio j 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
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ITALIJOJE

PRANCŪZIJOJE

LIETUVIŲ TAUTOS
BIČIULIS

NUNCIJUS LIETUVAI
Arkivyskupo Justo Mullor
Garda, Švento Sosto nuncijaus
pasakytas pamokslas Lietuvai per
Vatikano radijų Šventų mišių metu
1992 01 26. Mišias aukojo pats
nuncijus lietuvių kalboje. Mišias
koncelebravo Švento Kazimiero
kolegijos vadovybė, kunigai
studentai ir kiti kunigai lietuviai
gyvenantys Romoje.
Už dviejų savaičių atvyksiu į
jūsų tarpą kaip apaštalinis
nuncijus. Švento Tėvo Jono
Pauliaus Il-ojo — Kristaus
vietininko žemėje, atstovas.
Šventasis Tėvas myli Lietuvą kaip
Ganytojas ir kaip didelis jos
draugas. Šias mišias sutikau
atnašauti, kad dar prieš mano
atvykimą jūs galėtumėt išgirsti
mano kunigišką žodį.
Šio sekmadienio liturgija
puikiai tinka mąstymui apie
pasiuntinybę, kuri manęs laukia
jūsų tarpe. Visi trys šios dienos
skaitiniai kalba:
— apie džiaugsmą, kuris kyla
mumyse kai mes klausomės Dievo
žodžio,
— apie Mistinio Kūno tikrovę,
— apie išganingą Kristaus
veikimą.
Kristus juk į žemę atėjo —
skelbti
Gerosios Naujienos
vargšams, laisvės pavergtiesiems,
išlaisvinimo
prislėgtiesiems,
atsivertimo
ir
atleidimo
nusidėjėliams.
Skaitydamas šiuos skaitinius,
dvasioje matau jus visus, Lietuvos
žmones, susirinkusius čia, kartu su
manim, prie šio altoriaus. Man
prisimena šv. Augustino posakis:
Jums esu vyskupas, bet kartu su
jumis esu krikščionis.
Kaip vyskupas jau dabar
jaučiuosi vienas iš jūsų ganytojų.
Nuo šio altoriaus pirmiausia
siunčiu jūsų ganytojams savo
brolišką sveikinimą, pradedant
garbinguoju
kardinolu
Sladkevičium ir naujuoju Vilniaus
arkivyskupu Bačkiu. Man ypač
smagu matyti, kad šis mano mielas
bičiulis, su kuriuo eilę metų
darbavomės
tarnaudami
Visuotinei
Bažnyčiai, dabar
sugrįžta į savo Tėvynę. Iš savo
pusės, kartu su visais Lietuvos
vyskupais, aš noriu būti ne tiek
diplomatu,
kiek
Gerosios
Naujienos skelbėju Lietuvai, kuri
dabar žengia į daug žadančią savo
garbingos istorijos epochą.
Kaip krikščionis, jau dabar esu
su jumis, su kiekvienu iš jūsų,
sujungtas tais pačiais tikėjimo,
meilės ir vilties ryšiais. Visi drauge
stengsimės statyti
gyvesnį,
stipresnį, gražesnį Kristaus Mistinį
Kūną. Visi drauge leisimės į didijį
šventumo nuotykį siekdami tapti
labiau panašūs į Kristų.

IŠKILMINGOS PAMALDOS
Paryžiaus
arkivyskupas
kardinolas Lustiger Notre Dame
katedroje koncelebravo šventas
Mišias su naujai paskirtu Vilniaus
arkivyskupu Audriu Bačkiu.
Pamaldose dalyvavo daugiau
negu trys tūkstančiai tikinčiųjų,
kurių dauguma laikė rankoje
degančią žvakutę — Kristaus,
pasaulio šviesos simbolį. Per
pamaldas
tartame žodyje,
kardinolas Lustiger labai jautriai
prisiminė daug kančių patyrusią
Lietuvą, pasakė, kad Paryžiaus ir
visos Prancūzijos katalikai per
pastaruosius
dešimtmečius
prisidėjo prie maldų už Lietuvos ir
jos bažnyčios laisvę, pasidžiaugė,
kad Lietuva vėl laisva ir
nepriklausoma valstybė, , kurioje
Bažnyčia gali nevaržomai veikti,
padėti tautai dvasiniai atgimti.
Paryžiaus arkivyskupas meldė
Visagalį Dievą, kad suteiktų
gausių malonių laisvę atkūrusiai
Lietuvai, jos žmonėms, dvasiniams
vadovams, tarp kurių paminėjo
naująjį Vilniaus arkivyskupą.
Po Mišių į susirinkusius kreipėsi
arkivyskupas Audrius Bačkis,
dėkojo
kardinolui Lustiger,
prancūzams tikintiesiems už
maldas ir kitokią pagalbą
Lietuvai. Katalikiškoji lietuvių
tauta, pasakė arkivyskupas A.
Bačkis, nepaisant visų sunkumų
išlaikė gyvą savo tikėjimą,
ištvermingai kovojo su ateistine
ideologija. Dabar laisvė atgauta,
maldos
namai
sugrąžinti,
Bažnyčia vėl gali vykdyti savo
misiją, bet sunkūs nelaisvės metai
paliko skaudžias pasekmes, ypač
žmonių širdyse. Bažnyčia, drauge
su visa tauta, tad tenka uždavinys
užgydyti padarytąsias žaizdas.

Š.M. sausio 18 d. Maince
(Vokietijoje) mirė iškilus žmogus,
kurį galėtų savintis keturios
tautos: lietuviai, rusai, portugalai,
vokiečiai. Save jis laikė rusu, nes
rusais save vadino jo tėvai. Betgi
senelis buvo kilęs iš vienos
portugalų aristokratų šeimos. Iš
jos paveldėjo ir portugališką
pavardę.
Vladimiras de Castro gimė 1907
m. Raudonės pilyje prie Nemuno.
Iki
žemės
reformos
nepriklausomoj Lietuvoj pilis
buvo tėvų nuosavybė, paskui ji
priklausė valstybei. Jo tėvai su
šeima gyvendavo arba pilyje, arba
netoli Peterburgo, kur taip pat
turėjo nuosavybę. Rusijoj V. de
Castro pergyveno revoliuciją.
1920 m. jo tėvai su trimis sūnumis
iš Rusijos per Juodąją jūrą pabėgo
į Konstantinopolį. Per Serbiją jie
grįžo
į
Raudonę,
į jau
nepriklausomą Lietuvą. Po Kaune
įsigytos abitūros V. de Castro
studijavo Nancy matematiką,
vėliau teisę Kaune. Baigęs
mokslus, tapo diplomatu: iš
pradžių buvo užsienio ministro D.
Zauniaus privatus sekretorius,
vėliau ėjo įvairias kitas pareigas.
Dažnai
lydėdavo
lietuvių
delegacijas į užsienį, ypač į Hagą, į
tarptautinį teismą. 1938 m.
Lietuvos
užsienio
reikalų
ministerija suteikė jam konsulo
titulą.
Prasidėjus
karui,
Vladimiras de Castro išvyko į
Belgiją, iš ten į Vokietiją, į
Berlyną. Karo metu dirbo
Vokietijoje vertėju,
pokary
atsidūrė Šiaurės Vokietijoje. Čia
mokė D P stovyklose lietuvius
anglų kalbos, vėliau tapo rusų
kalbos
lektorium
Mainco
universitete. Rusų kalbą dėstė ir
Darmstadto Aukštojoj Technikos
mokykloj (net iki 1991 m.).
Dėstytojo darbą mėgo, palaikė
artimus santykius su studentais.
Su lietuviais vėl suartėjo, kai du
kartus buvo pakviestas į Europos
studijų savaites skaityti paskaitų
apie M. K. Čiurlionį. Apie jį skaitė
viešą paskaitą ir Kaune, kai 1990
ir 1991 m. lankėsi Lietuvoje. Čia,
po 50 metų, buvo nuoširdžiai
priimtas. Spėjo dar gyvą aplankyti
buvusį užsienio reikalų ministrą J.
Urbšį, iš kurio rankų kadaise
gavęs Lietuvos užsienio pasą. Jį
rodydavo
savo
dukroms,
sakydamas —esu ir lietuvis, ne tik
vokietis (mat buvo priėmęs
vokiečių pilietybę, puikiai kalbėjo
vokiškai).
Nuliūdusi liko žmona p.
Hildegard ir dvi dukterys su
šeimomis.

DR. K. MARTINKAUS
STIPENDIJOS FONDAS
A.a. biochemijos dr. Kazio
Martinkaus
(1953-1984)
prisiminimui jo tėvų, seserų ir
artimųjų draugų 1985 m. buvo
įsteigtas stipendijos
fondas,
kuriuo gali pasinaudoti visi
laisvojo
pasaulio
lietuviai
studentai, siekiantys magistro
arba daktorato laipsnio iš
griežtųjų mokslų, vėžio tyrimo
sričių
(pavyzdžiui,
farmakologijos, biochemijos ir
panašiai).
Dėl informacijos ir prašymų
formų
kreiptis:
Kristina
Martinkus, Dr. K. Martinkus
Memorial Scholarship Fund, 7120
S. Richmond, Chicago, Illinois,
60629, USA. Prašymų formos turi
būti grąžintos iki 1992 m. gegužės
1 d.

— Klausysimės jo žodžio, kad
mūsų žodžiai diegtų gyvenimą,
— ieškosime Kristaus šviesos,
kad gebėtume kitiems jos pažerti,
— ieškosime Kristaus ramybės,
kad kiti ramybės turėtų,
— ieškosime
Kristaus
atlaidumo, kad patys išmoktume
atleisti.
Kaip Jėzus, taip ir Katalikų
Bažnyčia, esanti Lietuvoje, eilę
metų išgyveno kryžiaus paslaptį.
Esate kryžių šalies vaikai, —
tokius jus pažįsta visas pasaulis —
jūs nešėte kryžių kasdien pusę
šimto metų. Dabar, betgi, atėjo
prisikėlimo valanda, viltinga
atgimimo, atsistatymo, naujos
evangelizacijos valanda. Prisikėlęs
Kristus dabar kreipiasi į
prisikėlusią Lietuvą.
Visi drauge, — vyskupai,
kunigai, vienuoliai, pasauliečiai.

MINIMOS ŠVENTES
LIETUVOJE
Lietuvos Respublikos AT
pirmininkas
Vytautas
Landsbergis skelbia, kad 1992
metais bus švenčiamos šios
šventės:
Valstybinės Šventės
(nedarbo dienos)
VASARIO 16 — LIETUVOS
VALSTYBES ATKŪRIMO
DIENA IR
LIEPOS 6 — VALSTYBES
DIENA (Mindaugo karūnacija)

— ruošiamės išgyventi neeilinių
evangeliškos tikrovės momentų,
reikšmingų
asmeniui
ir
bendruomenei. Dabar, kai Kristus
atrodo nuo kryžiaus jau nuimtas,
jis apsireiškia Lietuvoje gyvas tarp
savųjų mokinių, kreipiasi į juos
ragindamas ieškoti jam padarytų
žaizdų prasmės, ragindamas
žvelgti į jo pergalę prieš nuodėmę,
prieš mirtį, prieš smurtingų
žmonių aklą niršulį. Kristus
klausia Petro ir kitų savo mokinių:
Ar myli mane labiau už kitus? Ar
myli mane širdimi, visa siela,
visomis jėgomis?
Trokšdamas veikiai kartu su
jumis melstis Aušros Vartuose į
Gailestingumo Motiną ar prie
švento Kazimiero karsto, noriu ir
sau palinkėti, kad kiekvienas
mūsų duotume teigiamą atsakymą
į šiuos Jėzaus klausimus. Kad visi
taptume jo Evangelijos nešėjai, jo
išganingo žodžio šaukliai visose
Lietuvos gyvenimo srityse,
Lietuvos, kuri štai stovi prieš
naują
savo žmogiškos ir
krikščioniškos istorijos puslapį.
Nuo Vatikano radijo koplyčios
altoriaus, visiems jums bičiuliškai
su meile, su viltimi sakau: iki
pasimatymo devintą vasario
Vilniuje!
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Lietuvių Kronika
KADA-KAS-KUR?
Birželio 14d. — 18 vai. įvyks 51as 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

V. Motuzą — 3.50 sv.
A. Vitkus — 2.00 sv.
P. Ritbergienė — 3.50 sv.
V. Apanavičius — 2.00 sv.
A. Gofmanas — 2.00 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame
DISKUSIJOS DEL
DBLS ATEITIES

Lietuvos Nepriklausomybės
atgavimas — buvo vienas
svarbiausių DBLS-gos tikslų.
Šiandien Lietuva yra laisva ir
nepriklausoma valstybė.
Kovo 14 d. 14.00 vai., Lietuvių
namuose ruošiamos diskusijos dėl
DBLS-gos ateities. Diskusijas
moderuos E. Šova, įvadus padarys
P. Varkala ir H. Vaineikis.
Diskusijas užbaigs K. Valteris.
Diskusijose dalyvauti kviečiami
Sąjungos nariai, buvę DBLS-gos,
Tarybos pirmininkai, Garbės
nariai bei jaunimo atstovai.
DBLS-gos direktorių valdyba
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS

Kovo 7 d., šeštadienį 18 vai.
MLK bendrija rengia MLS klube
šv. Kazimiero minėjimą.
Paskaitą
skaitys
V.
Bernatavičius. Bus meninė dalis.
Prašome gausiai dalyvauti.
, Bendrijos valdyba
FUTBOLAS

Vasario 2 d. žaidynėse Jack
Morgan taurės turnyro šeštame
raunde Lithuanian Victoria ‘A’ —
Ramelagh Arms 0.

PAMALDOS
Manchesteryje — vasario 23 d.,

12.30 vai.
Nottinghame — vasario 23 d.,

11.15 vai., Mišios už Lietuvą.
Pamaldose giedos solistė Nijolė
Ambrazaitytė, o jai akompanuos
Violeta Tamašauskaitė.
Wolverhamptone — vasario 23
d., 17.15 vai., Šv. Petre-Pauliuje.
Bradforde — kovo 1 d., 12.30
vai.
Nottinghame— kovo 1 d., 11.15
vai., Židinyje.
Coventryje — kovo 1 d., 14 vai.,
Šv. Elizabietoje.
Leamington Spa — kovo 1 d.,
16.30 vai., Šv. Petre.
Nottinghame — kovo 4 d., Sv.
Kazimiere, 19 vai., Židinyje.
Eccles— kovo 8 d., 12.15 vai.

LONDONE
SAUSIO 13 ŽUDYNIŲ
PARODA

Sausio 13 d. žudynių paveikslų
paroda vyksta Londono parapijos
menėje. Jis tęsis iki kovo 5 d.
SV. KAZIMIERO ŠVENTE

Kovo 1 d., 11 vai., parapija švęs
savo globėjo Šv. Kazimiero
šventę.
Tą patį sekmadienį Šv.
Kazimiero klubas švęs savo
vardines. Parapijiečiai ir klubo
nariai kviečiami dalyvauti.
SERGA LIETUVIAI

The Royal Londono ligoninėje
gydosi: Ona Simelienė, Jasė
Taujinskienė ir Bronė Černienė;
The Mile End ligoninėje —
Bronius Bulevičius; St. Charles —
Vincas Rudaminas.
Linkime visiems
greitai
pasveikti.
MIRE V. GALClUS

Sausio 31 d. mirė Vincas
Galčius, 72 m. amžiaus, gyv.
Chigwell. Palaidotas vasario 13 d.
Šv. Patriko kapinėse, lietuviškame
skyriuje, šeimos kape.
MIRĖ A. PACEVlClUS

Vasario 8 d. mirė Antanas
Pacevičius, 64 m. amžiaus, gyv.
Ilforde. Vasario 14 d. buvo
pašarvotas Ilfordo bažnyčioje.
Ilsisi Šv. Patriko kapinėse,
lietuviškame skyriuje.
BRITŲ-LIETUVIŲ
PAGALBOS FONDAS
VAIKAMS LIETUVOJE

Gauta iš P.B. Varkalos 100.00
sv. auka. Už šią auką fondas
dėkoja ir laukia aukų iš kitų.
Aukas
siųsti:
BritishLithuanian Relief Fund for
Children in Lithuania, 21 The
Oval, London E2 9DT.
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.

BRADFORDE
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Vasario 23 d. 15.00 vai. Vyties
klube šaukiamas DBL Sąjungos
Bradfordo skyriaus susirinkimas.
Dienotvarkėje:
valdybos
pranešimai, diskusijos, skyriaus
reikalai, skyriaus valdybos ir
atstovo į Sąjungos suvažiavimą
rinkimai.
Skyriaus valdyba

MANCHESTERYJE

SODYBOJE

DBLS SUSIRINKIMAS

VASARIO 16 ŠVENTE

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

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

RAMOVENŲ SUSIRINKIMAS

Sausio 18 d. LKVS-gos
„Ramovės“ Mančesterio skyrius
turėjo MLS klube metinį
susirinkimą, kuriame valdyba bei
revizijos
komisija
padarė
pranešimus, išnagrinėjo skyriaus
reikalus ir perrinko valdybą 1992
metams.
Susirinkimą atidarė ramovėnų
skyriaus
pirmininkas
K.
Murauskas. Jo prašymu tylos
minute buvo pagerbti mirę
ramovėnai ir už Lietuvos laisvę
žuvę kariai, partizanai bei jos
laisvės gynėjai.
Susirinkimui pirmininkavo V.
Bernatavičius, sekretoriavo J.
Šablevičius. Mandatų komisiją
sudarė A. Rimeikis ir A.
Jakimavičius.
Praėjusio
susirinkimo protokolą perskaitė
A. Vigelskas.
Iš pirmininko pranešimo
paaiškėjo, kad skyrius metų
bėgyje atliko visus įsipareigojimus
ir surengė Naujųjų metų sutikimą,
Dariaus
ir
Girėno
bei
Kariuomenės šventės minėjimus.
Sekretorius H.
Vaineikis
perskaili CV aplinkraštį ir
padėkojo ilgamečiu! skyriaus
iždininkui A. Jakimavičiui, kuris
dėl sveikatos turėjo pasitraukti iš
iždininko ir kitų pareigų; už ilgų
metų darbą padėka išreikšta ir H.
Siliui.
Iždininkas A.
Vigelskas
nušvietė skyriaus finansinį stovį ir
pranešė, kad Lietuvos ginklų
fondui surinkta 380 svarų.
Rinkliava bus tęsiama toliau.
Revizijos komisijos aktą
perskaitė S. Lauruvėnas.
Susirinkimui pageidaujant ir
senai valdybai sutinkant, valdyba
ir revizijos komisija paliktos tos
pačios
sudėties.
Valdyba:
Pirmininkas — K. Murauskas,
vicepirmininkas — H. Silius,
sekretorius — H. Vaineikis,
iždininkas — A. Vigelskas.
Revizija:
S.
Lauruvėnas
(pirmininkas), V. Motuzą ir A.
Podvoiskis.
Susirinkimą
uždarė
K.
Murauskas. Visi sugiedojo
Lietuvos himną.
Valdybai linkime sėkmės.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

NOTTINGHAME

v.s. Gediminas Deveikis

LSB Vyriausias Skautininkas

Sovietų mokslininkų vargai

Daugelis buvusios Sovietų
Sąjungos
mokslininkų
ir
specialistų,
kurie
dirbo
branduolinių ginklų ir kitokių
ginklų parengime, dabar liko
bedarbiais. Tai kelia rūpestį
Vakaruose. Bijoma, kad juos gali
įdarbinti Irakas, Iranas ar Libija.
Ieškomos galimybės sudaryti
jiems palankias sąlygas dirbti
Rusijoje arba Vakaruose.
Pradžioje, manoma, kad jie galėtų
dalyvauti branduolinių ginklų
išmontavime.
Ar bus teisiami Politbiuro nariai?

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
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

WOLVERHAMPTONE
SUSIRINKIMAS

Kovo 7 d.,
13.00 vai.,
Ukrainiečių klube, Merridale Str.,
West Wolverhampton, DBLS-gos
Wolverhamptone 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
skyriui aktualūs klausimai.
Visus skyriaus narius ir
prijaučiančius maloniai prašome
dalyvauti.
Skyriaus valdyba

APDOVANOTI-ATŽYMETI
LSB Vyriausio Skautininko
įsakymas Nr. 69

LSB Vyriausia vadovybė,
įvertindama ilgų metų skautavimą
ir puikų pareigų atlikimą
stovyklose, Lietuvių Skautų
Sąjungos skautiškųjų metų
užbaigimą, lapkričio 1 d. proga,
apdovanojo-atžymėjo
„Pažangumo“ Garbės Žymeniu
— s.v.v.sl. Joną Žilinską ir s.v.
Mykolą Liudvig,
Londono
„Geležinio Vilko“ mišraus vieneto
skautus vyčius.
Sveikinu apdovanotus brolius
garbės žymeniu ir linkiu toliau
dirbti mūsų jaunesniųjų brolių
gerovei ir lietuviško skautavimo
naudai.
Budėkime!

PASAULYJE

Visais reikalais
prašome kreiptis

į Lietuvos Ambasadą

Londone:

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8
Tel.: 071-937 1588
LSS tarybos posėdyje, lapkričio
2-3 dienomis, JAV., buvo nutarta,
kad Rajono vadeivė ir Rajono
vadeiva pakeičiami į Rajono
atstovę ir Rajono atstovą.

Sovietų Sąjunga šelpė kitų
valstybių komunistų partijas.
Dabar ieškomi kaltininkai, kurie
nelegaliai siuntinėjo dideles sumas
remti
komunistinę veiklą
užsienyje. Apie šią nelegalią veiklą
žinojo visi buvę Politbiuro nariai,
įskaitant ir M. Gorbačiovą. Visose
respublikose vyksta tardymai ir
apklausinėjimai.
Rytų Europa smerkia
kapitalizmą

Dėl pablogėjusių gyvenimo
sąlygų Rytų Europoje: Lenkijoje,
Čekoslovakijoje, Vengrijoje, ir
Bulgarijoje bei Rumunijoje
kaltinamos tuose kraštuose
vykdomos
reformos
—
kapitalizmas. Bijoma, kad šis
mintyj imas greitai pasieks ir NV
Sandraugos kraštus, buvusias
Sovietų Sąjungos respublikas.
Bedarbystei plečiantis, kyla
neramumai. Reformas vykdantieji
kraštai kapitalizmą identifikuoja
su skurdu. O blogiausia, kad
artimoje ateityje pagerėjimo tuose
kraštuose nenumatoma.
Vakarai padeda B. Jelcinui

Iš Frankfurto (Vokietijoje)
didžiuliai JAV lėktuvai skubiai
gabena maistą ir kitus produktus į
Nepriklausomų
Valstybių
Sandraugos respublikas, buvusias
Sovietų Sąjungos šalis. Ypatingas
dėmesys skiriamas Maskvai, jos
gyventojams, tačiau, sako, kad būtų
geriau, jei ir lėčiau, bet gauti
daugiau. Europos valstybės jau
seniai į Sandraugos- respublikos
siunčia maistą ir vaistus
traukiniais bei auto-transportu.
JAV lėktuvais vežamos pagalbos
didžioji dalis yra nuo Persijos
įlankos karo atlikę maisto ir kiti
produktai. Prie šalpos teikimo
Sandraugos kraštams prisidėjo
Japonija ir arabų kraštai.
Nepriklausomos
Baltijos
valstybės dėl pašalpų tariasi
atskirai.
Kas valdys Raudonąją Armiją?

NV Sandraugos respublikų
vadai
Minske
tarėsi
dėl
Raudonosios Armijos ateities.
Buvo siūloma paversti ją
Sandraugos
šalių
bendra
kariuomene. Tačiau Ukraina jau
formuoja
savo
tautinę
kariuomenę ir nori dalies
Juodojoje jūroje esančio buvusios
Sovietų Sąjungos laivyno ir kitų
karinių įrengimų bei technikos.
Nepriklausomose
Baltijos
valstybėse esančią
Sovietų
Sąjungos kariuomenę perėmė
Rusijos Federacija.
Prasidėjo rinkiminė
kompanija Britanijoje

Spėjama, kad rinkimai į
parlamentą turėtų būti balandžio
arba
gegužės
mėnesiais.
Rinkiminė agitacija jau pilname
įkarštyje ir partijų vadai vis
dažniau pasisako prieš savo
varžovus. Rinkimuose dalyvauja
trys svarbiausios partijos: valdanti
konservatorių, leiboristų
ir
liberalų-demokratų
partijos.

