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VASARIO 16 MINĖJIMAS
Vokietijos lietuvių pagrindinis 

Vasario 16-osios minėjimas įvyko 
vasario 15 d. Huttenfelde. 
Šventėje kalbą pasakė Lietuvos 
Respublikos ambasadorius 
Vokietijoje prof. dr. Vaidotas 
Antanaitis, kuris, su žmona ir 
kitais naujai atidarytos 
ambasados tarnautojais, pirmą 
kartą apsilankė Vokietijos lietuvių 
kultūros centre Romuvoje.

Ambasadorius trumpai 
apžvelgęs Lietuvos valstybingumo 
raidą, dėkojo lietuviams išeiviams 
ir jų bičiuliams vokiečiams už 
pastangas ir paramą kovoje už 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą. Jis ir toliau kvietė 
lietuvius išeivius bei vokiečius 
bendrai su Lietuvos žmonėmis 
dirbti, kad Lietuva sustiprėtų 
ekonomiškai ir politiškai. Jis taip 
pat papasakojo apie ateities 
veiklos planus. Jiems įgyvendinti 
yra reikalinga ir išeivių bei jų 
sukurtų kultūros centrų parama.

Minėjimą atidarė VLB-nės 
valdybos pirmininkas A. Lipšys. 
Jis pasveikino susirinkusius 
svečius ir pasidžiaugė visuotinu 
Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimu. Minėjime dalyvavo 
daugiau negu 600 žmonių. 
Programą pravedė 
vicepirmininkas V. Bartusevičius. 
Tylos minute buvo pagerbti 
žuvusieji už Lietuvos laisvę. Be to 
sveikinimo kalbas pasakė

NAUJI JAV 
AMBASADORIAI

Prezidentas Bushas paskyrė 
pirmuosius JAV ambasadorius 
Pabaltijo respublikoms. Visi trys 
naujieji ambasadoriai yra karjeros 
diplomatai, nuo praėjusių metų 
rudens ėję Amerikos reikalų 
patikėtinių pareigas Vilniuje, 
Rygoje ir Taline. JAV 
ambasadoriumi Lietuvoje 
paskirtas 53-jų metų Darryl 
Johnson. Prieš paskyrimą į 
Lietuvą, jis buvo Amerikos 
ambasados Varšuvoje patarėju. 
Amerikos ambasadorium Estijoje 
paskirtas 49-rių metų Robert 
Erasure, Latvijoje — 49-rių metų 
diplomatas Ints Silins.

KARALIŠKI SVEČIAI
Danijos karalienė Margarita ir 

jos vyras Henrikas bus pirmoji 
karališka pora, kuri oficialiai 
lankysis trijuose Pabaltijo 
kraštuose. Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos AT pirmininkų 
kvietimu karalienė Margarita ir 
jos vyras atvyks liepos pabaigoje 
— rugpjūčio pradžioje. Tiksli 
vizito data dar nežinoma. 
Karališkoji pora jachta atplauks į 
Pabaltijo šalis. Iki šiol dar joks 
monarchas nėra lankęsis Pabaltijo 
valstybėse nuo pat 1918-jų metų, 
kai Estija, Latvija ir Lietuva tapo 
nepriklausomomis. Spaudos 
agentūros atkreipia dėmesį, kad 
Danija buvo viena pirmųjų 
Europos valstybių 1991 m. 
pripažinusių Pabaltijo kraštų 
atkurtą nepriklausomybę. Be to, 
Danijos užsienio reikalų ministras 
Ellemann-Jensen buvo pirmasis 
šias pareigas einantis Vakarų šalies 
vyriausybės narys, apsilankęs 
Pabaltijyje, Estijai, Latvijai ir 
Lietuvai atkūrus 
nepriklausomybę.

Saksonijos krašto parlamento 
prezidentas E. Iltgen, Hesseno 
parlamento narys Ch. Greiff, vyr. 
ministerijos tarėjas dr. O. 
Liebscher, apskrities viršininko 
pavaduotoja dr. E. Krūger, 
Lampertheimo miesto tarybos 
pirmininkas F. Gotz ir vyr. 
bažnyčios tarėjas dr. E. Ratz.

Minėjime taip pat dalyvavo 
Bundestago nariai lietuvių 
bičiuliai dr. F.-H. Kappes ir H. 
Kūbler, Hesseno parlamento 
narys A. Claus, miesto tarybos 
nariai ir abiejų konfesijų 
dvasiškiai.

Gauti pasveikinimai raštu iš 
Hesseno ministro pirmininko H. 
Eichel, Lietuvos kultūros ir 
švietimo ministro D. Kuolio, 
Hesseno parlamento nario J. 
Dieter ir ev. kun. A. Franzkeit.

Meninę programą atliko 
Vasario 16-osios gimnazijos 
mokiniai. Pasirodė mišrus choras, 
mergaičių ansamblis, vokalinis 
ansamblis ir orkestras (vad. 
mokyt. A. Paltinas). Gražiai 
pasirodė folklorinė grupė (vad. 
mokyt. R. Senkuvienė).

Vakaras baigėsi pobūviu. 
Šokiams grojo P. Petrikaičio 
kapela, buvo gražus vaišių stalas, 
paruoštas Vokietijos jaunimo 
sąjungos narių, nepamiršti ir 
gėrimai (atsakingas A. 
Šiugždinis), bilietų pardavimu 
rūpinosi E. Tesnau.

Prieš minėjimą kaimo 
evangelikų bažnyčioje pamaldas 
laikė ev. kunige Tamara 
Šmidtienė, kun. Fr. Skėrys ir kun. 
iš Lietuvos Fettingas. Katalikų 
bažnyčioje šv. mišias aukojo prov. 
tėv. Antanas Saulaitis, S.J., kun 
Repšys ir kun. J. Dėdinas.

V. B.

DIPLOMATINIS PRIĖMIMAS 
JUNGTINĖSE TAUTOSE 

Vasario 19 d. Lietuvos Misija 
Jungtinėse Tautose paminėjo savo 
nepriklausomybės šventę pimuoju 
diplomatiniu priėmimu.

Į priėmimą atvyko apie 300 
svečių, jų tarpe ambasadoriai, 
spaudos atsovai iš „CBS”, „The 
New York Times”, „TASS”, keli 
prekybininkai bei išeivijos 
lietuviai.

NAUJOS JT NARES
Lietuvos Misija Jungtinėse 

Tautose pranešė JT sekretoriatui, 
kad Respublika, kuri prieš penkis 
mėnesius įstojo į JTO pritaria 
rezoliucijoms, kuriomis siūloma 
priimti 7 buvusias Sovietų 
Sąjungos respublikas į Jungtinių 
Tautų Organizaciją. Lietuvos 
Ambasadoriaus Jungtinėms 
Tautoms Aniceto Simučio 
nuomone Lietuvos parama 
naujoms valstybėms yra gražus 
žestas.

Vasario 28 d. įvyks nepaprastoji 
Generalinės Asamblėjos sesija 
dėl Armėnijos, Kazachstano, 
Kirgyzstano, Moldovos, 
Tadžikistano, Turkmenistano ir 
Uzbekistano priėmimo į JT eiles. 
Rusijos Federacija, Baltarusija ir 
Ukraina globoja Centrinės Azijos 
respublikų ir Armėnijos įstojimo 
bylą, o Moldovos rezoliucijos 
iniciatorė — Rumunija. Priėmus 
naujas valstybes, Jungtinių Tautų 
Organizacijai priklausys 173 
valstybės.

Kryžiai Arvydų Sodyboje, Žemaitijoje Nuotrauka: St. Žumbio

AT Pirmininkas Bonoje
Lietuvos AT pirmininkas V. 

Landsbergis, Vokietijos 
Bundestago pirmininkės R. 
Suesmuth kvietimu, nuo 
pirmadienio lankosi Bonoje. 
Pasitarimų metu V. Landsbergis 
kalbės apie Vokietijos 
ekonominės ir politinės paramos 
būtinumą Lietuvai, ragins 
vokiečių vyriausybę paskatinti 
Maskvą greičiau išvesti iš Lietuvos 
ir iš kitų Pabaltijo respublikų 
buvusią sovietų kariuomenę. 
Lietuva taip pat tikisi gauti iš 
Vokietijos energetikos žaliavų, 
apskritai išplėsti su Vokietija

TAUTINIŲ MAŽUMŲ TEISES

Po beveik 10 metų trukusių 
svarstybų, Ženevoje pagaliau 
baigiama rengti Mažumų teisių 
deklaracija, kuri nustatys tautinių, 
etninių, kalbinių ir religinių 
bendruomenių teises bei valstybių, 
kuriose mažumos gyvena, 
pareigas jų atžvilgiu. Deklaracijos 
tekstas artimiausiu laiku turės būti 
pateiktas Jungtinių Tautų 
Organizacijos Generalinei 
asamblėjai.

Tautinių mažumų klausimai 
ypač skaudžiai iškilo praėjusiais 
metais, ryšium su Jugoslavijos 
karu, su buvusioje Sovietų 
Sąjungoje kilusiais konflinktais ir 
žiauriu kurdų persekiojimu Irake. 
Ilgą laiką deklaracijos rengimo 
darbai buvo patekę į aklavietę dėl 
sąvokos „mažuma“ juridinio 
aptarimo. Pagaliau buvo 
susitarta, kad deklaracijoje 
mažumos sąvoka nebus apibrėžta, 
o tebus apsiribota mažumų teisių 
ir valstybių pareigų nustatymu. 
Rengiama deklaracija skelbia, kad 
kiekviena nuo savo tautos 
kamieno atskirta tautinė 
bendruomenė turi teisę laisvai 
kalbėti savo gimtąja kalba ir jos 
mokytis, turi teisę pažinti savo 
tautos istoriją, nevaržomai kurti 
asociacijas ir kitokias visuomenies 
organizacijas ir jose savo nuožiūra 
tvarkytis. Be to, pagal deklaracijos 
projektą visi tautines mažumas 
liečiantys sprendimai ir potvarkiai 
gali būti daromi tik su mažumos 
atstovų žinia ir pritarimu. Iš kitos 
pusės, tautinės mažumos 
įpareigojamos gerbti gyvenamos 
valstybės suverenumą ir teritorijos 
vientisumą. 

ekonominius ir prekybinius 
ryšius. Numatoma vystyti 
santykius tarp abiejų šalių 
parlamentų. V. Landsbergis 
Vokietijoje dar susitiks su 
politinių partijų veikėjais, 
ekonomistais ir finansininkais. 
Jau pirmadienį buvo 
numatomas susitikimas su 
federaliniu kancleriu Kohliu, 
pokalbiai su krikščionių 
demokratų ir liberalų frakcijų 
Bundestage pirmininkais — 
Schauble ir Zolms. Vizitą 
numatoma baigti ketvirtadienio 
vakare.

Parama Baltijos Respublikoms
Europos rekonstrukcijos ir 

vystymo banko (BERD) valdyba 
paskelbė Pabaltijos valstybėm 
numatytos finansinės pagalbos 
planus. Bankas finansuos įvairaus 
ekonominio pobūdžio projektus 
visose trijose Pabaltijo 
respublikose. Apie tai buvo 
pranešta po banko valdybos narių 
susitikimo Londone su Baltijos 
kraštų vyriausybių atstovais, tarp 
jų su Lietuvos Respublikos 
Ekonominių ryšių ministru V. 
Aleškaičiu. Banko valdyba 
konstatavo, kad nuo praėjusių 
metų rugsėjo mėnesio pramonės 
įmonių, kitų valstybinių 
ekonominių žinybų 
privatizavimas Lietuvoje vyko 
pagreitintu tempu, tad Europos 
rekonstrukcijos ir vystymosi 
bankas dabar yra pasirengęs 
finansiniai paremti privatizavimo 
tolesnę eigą, Lietuvos pramonės 
įmonių rekonstrukciją, 
sumoderninimą, taip pat 
finansuoti lietuvių ir užsieniečių 
mišrių bendrovių kūrimą ir veiklą, 
paremti užsienio kapitalų 
investavimą Lietuvoje. Tarp kitų 
projektų, Tarptautinis bankas 
finansuos Klaipėdos uosto ir 
Vilniaus aerouosto įrengimų 
sumoderninimą, jūros, upių ir 
ežerų vandenų apvalymą nuo 
užterštumo, atliekų perdirbimą. 
Galop, bus padedama kurti 
Lietuvoje komercinius bankus, 
nedideles komercines firmas, kad 
sudaryti, kaip pažymėjo 
tarptautinio banko valdyba, 
palankesnes sąlygas finansinei 
veiklai.

V AT. R.

LIETUVOJE
Veikia „Gyvieji akmenys“

Lietuvoje plečiasi katalikiškasis 
charizmatinis sąjūdis. 
Evangelizacijos dienos jau įvyko 
Kretingoje, Šiauliuose, reguliariai 
jos vyksta Kaune, kur aktyviai 
veikia katalikiško charizmatinio 
atsinaujinimo grupė „Gyvieji 
akmenys“.

Lapkričio 23 d. Kaune vykusi 
evangelizacinė diena nebuvo 
plačiai išreklamuota, tačiau į 
Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto salę susirinko gausus 
dalyvių būrys. Ši evangelizacinė 
diena buvo skirta dviem 
problemom — asmeniniam 
atsivertimui, kaip religinio 
tikėjimo kelio pradžiai ir 
išpažinties sakramentui. 
Evangelizacinės dienos rengime 
aktyviai dalyvavo Kretingos tėvai 
pranciškonai ir Nekalto Marijos 
Prasidėjimo seselė Igne 
Marijošiūtė, atvykusi iš Putnamo, 
JAV ir šiuo metu besidarbuojanti 
Lietuvoje.

Evangelizacinė diena baigėsi šv. 
Mišiomis Kauno tarpdiocezinės 
kunigų seminarijos bažnyčioje. 
Mišias aukojo vyskupas Sigitas 
Tamkevičius.

Nauja būstinė

1 Pašventinus buvusius LKP CK 
rūmus Vilniuje, Gedimino pr. 11, 
juose įsikūrė Lietuvos vyriausybė.

Švedija specialiais lėktuvais 
trečiadienį pasiuntė į Pabaltijo 
valstybes apie aštuonioliką tonų 
įvairių medikamentų. Ateityje 
numatoma pasiųsti 
pabaltijiečiams kitus vaistų 
krovinius, kurių trūkumas jau 
jaučiamas Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje. Pastaruoju laiku 
Pabaltijo respublikų sostines 
pasiekė amerikiečių siųsti 
medikamentai, medicininė 
aparatūra. Ateinančią savaitę į 
Klaipėdos uostą atplauks pirmasis 
amerikiečių krovininis laivas su 
pašariniais grūdais.

TIESIOGINIS SUSISIEKIMAS
Nuo šių metų kovo 1 d. 

Lenkijos aviakompanija „LOT” 
pradės tiesioginį oro susisiekimą 
tarp Varšuvos ir Vilniaus. Šią 
naują avialiniją aptarnaus italų ir 
prancūzų gamybos propeleriniai 
lėktuvai „ATAR-72”, galintys 
sutalpinti 64 keleivius. Tarp 
Lenkijos ir Lietuvos sostinių jie 
vykdys tris skrydžius per savaitę 

— sekmadieniais, pirmadieniais ir 
penktadieniais. Skrydis truks 
septyniasdešimt penkias minutes. 
Nauja oro linija bus taip 
sutvarkyta, kad keliautojai iš 
Vilniaus į Varšuvą, pasiekę 
Lenkijos sostinę, be ilgo laukimo 
galės persėsti į transatlantinius 
lėktuvus. „LOT” kompanijos 
įvedama avialinija Varšuva- 
Vilnius-Varšuva pagerins 
susisiekimą su Lietuvos sostine. 
Oro ryšys su Vilniumi jau dabar 
yra patogus iš Vienos, Ciuricho, 
Kopenhagos, Hamburgo ir kitų 
Vokietijos miestų.

1
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Rašytojų Sąjungos susirinkimas
Trijų Karalių dieną Vilniuje 

įvyko visuotinis Lietuvos rašytojų 
susirinkimas. Dalyvavo 190 
Lietuvos rašytojų sąjungos narių 
ir eilė svečių: AT deputatai, 
Vyriausybės atstovai, išeivijoje 
veikiančios Lietuvos rašytojų 
draugijos nariai — V. Kelertienė 
ir B. Vaškelis bei kiti.

Susirinkimą pradėjo V. 
Martinkus pranešimu apie LRS 
1991 m. veiklą ir jos perspektyvas. 
Prisiminęs praeitų metų 
susirinkimą — neramų 90-ųjų 
sausį kruvinų įvykių išvakarėse ir 
mus tada gaubusią nežinią, V. 
Martinkus pasidžiaugė laiminga 
atomazga, vienok pažymėjo, jog 
LRS veiklos ateitį ir šiandien 
tebeslegia neapibrėžtumas: sunki 
padėtis knygų leidybos srityje — 
nors Lietuvoje jau net 519 (!) 
leidyklų, gerų, įdomių leidinių 
vistiek smarkiai pasigendama; 
daug kritikos susilaukia 
organizacinė bei ūkinė sąjungos 
veikla. Ypatingai daug problemų, 
anot pranešėjo, sąjungai kelia 
Literatūros fondo bei periodinių 
jos leidinių (žurnalo „Vilnius”, 
savaitraščio „Literatūra ir 
menas”) reikalai, rašytojų 
gyvenimo sąlygos, honorarai. 
Savo kalbos pabaigoje V. 
Martinkus paragino jaunus 
išeivijos literatus aktyviau 
įsijungti į Lietuvos meninį 
gyvenimą, o visai LRS palinkėjo 
neatsilikti nuo „pašėlusių 
gyvenimo tempų”.

Antrąjį pranešimą — LRS 
valdybos ataskaitą perskaitė V. 
Sventickas. Jis pažymėjo, jog 
valdyba metų bėgyje būdama 
santūri politinio gyvenimo 
triukšmingos kasdienybės 
atžvilgiu, lemtingomis Lietuvai 
90-ųjų sausio ir rugpjūčio 
dienomis nedelsdama aiškiai 
pasisakydavo, ragindama visus 
žmones remti Lietuvos 
Respubliką ir priešintis naujai 
okupacijos grėsmei. Ypač svarbus 
buvo 1990 01 14d. visų valdybos 
narių pasirašytas viešas 
pareiškimas dėl LRS pozicijos ir 
rezistencinio veikimo galimos 
okupacijos atveju, 
nedviprasmiškai parodęs rašytojų 
sąjungos ištikimybę Lietuvos 
nepriklausomybei. Vėliau 
pranešėjas pažymėjo, jog valdyba 
daug dirbo nagrinėdama įvairių 
įstatymų projektus, siekdama, kad 
ir Parlamente būtų išgirsta 
literatūros darbininkų nuomonė, 
būtų sukurtas rašytojų 
pakankamos socialinės saugos 
mechanizmas. Metų bėgyje 
valdyba, tai pat, įvedė paprastesnę 
naujų narių priėmimo į LRS 
tvarką, reorganizavo 
administracinį aparatą žymiai 
sumažindama darbuotojų skaičių, 
patvirtino literatūrinių premijų 
nuostatus. Be šio darbo, valdyba 
didžiuojasi, anot V. Sventicko, 
užmezgusi glaudžius ryšius — 
pasirašiusi sutartis su 
Švedijos, Lenkijos, Latvijos, 
Sankt Peterburgo rašytojų 
organizacijomis. Kai kurios iš 
pastarųjų suteikė LRS labdaringą 
paramą. Baigdamas pranešimą, V. 
Sventickas palinkėjo visiems 
supratimo, tolerancijos 
nuosaikumo, rimtumo ir ramybės, 
taip reikalingų kūrybiniam 
susikaupimui ir žmogiškam 
bendravimui — tai padėtų 
išsaugoti profesinį bendrumą ir 
LRS prestižą.

Po V. Sventicko kalbėjo Petras 
Dirgėla. Jis taipogi prisiminė 
praeitų metų sausį, aktyvią LRS 
valdybos veiklą tragiškų įvykių 
dienomis. Pabrėžė, jog LRS ir 

dabar tebeveikia labai įtemptoje 
aplinkoje, kai nevisada aišku, kur 
eiti ir su kuo kalbėtis — 
valstybinėse ir vyriausybinėse 
struktūrose, anot jo, dar daug 
žmonių, nesuprantančių savo 
darbo ir tvarkomų reikalų esmės. 
Pranešėjo nuomone, tik Lietuvos 
premjeras sugeba išlikti 
konstruktyvus, kai kalba eina apie 
rašytojų darbo atlyginimą — 
kompensacijas, honorarus, bei 
apie intelektualaus darbo atstovų 
socialinę apsaugą. P. Dirgėla 
pasakė esąs įsitikinęs, jog LRS, 
„išsiskyrusi” su TSRS rašytojų 
sąjunga, su CK ar Minsovietu, 
ateityje nė nemano ieškoti kitų 
stiprių globėjų — šį kartą 
Lietuvoje. Ir nors kai kas galvoja, 
kad LRS linksta ieškoti tokios 
paramos, jis tikras, jog vieninteliu 
kūrybinės inteligentijos užnugariu 
yra ir bus tik Lietuvos 
Respublikos Konstitucija. Savo 
kalbos pabaigoje P. Dirgėla 
pasakė labai norįs, jog kuo 
daugiau skaitytojų susimastytų, 
kodėl jie. pirkdami knygą, didesnę 
dalį pinigų atiduoda leidėjui, o ne 
žmogui, kuris į tą knygą įdėjo savo 
jausmus ir mintis...

Po šių trijų kalbų įvyko 
diskusija. Buvo paliestos pačios 
įmantriausios temos : kai kurių 
LRS narių bendradarbiavimas su 
okupacinėmis jėgomis 1991 m., 
šiandieninės literatūros būklė, 
LRS teisinė padėtis, autorinių 
teisių gynimas, rašytojų profesinės 
organizacijos kūrimo problema, 
buities klausimai, LRS narystė. 
Kalbant apie pastarąsias 
problemas. įdomiai nuskambėjo 
K. Nastopkos pasiūlymas priimti 
nutarimą, kad tie rašytojai, kurie 
neturi estetinio humoro jausmo, 
mokėtų dvigubą nario mokestį.

Ypač svarbia diskusijos dalimi 
buvo V. Kelertienės ir A. 
Zalatoriaus pasisakymai, skirti 
Lietuvos rašytojų draugijos ir 
Lietuvos rašytojų sąjungos 
organizaciniams ryšiams. Šiuo 
klausimu buvo priimtas nutarimas 
pakviesti LRD narius įstoti į LRS, 
liekant draugijos nariu bei 
patvirtinta Lietuvos rašytojų 
visuotinio susirinkimo nuostata.

Nuostatoje pažymima, jog tiek 
Lietuvos rašytojų draugija, nuo 
1946 m. susibūrusi išeivijoje ir 
sudėtingomis sąlygomis tęsusi 
Nepriklausomybės laikų 
tradicijas, tiek Lietuvos rašytojų 
sąjunga, 1989 m. išsiveržusi iš 
pavaldumo Maskvai, dabar, 
atkūrus laisvą Lietuvą, turi 
vienodus tikslus, kurių siekimą 
galėtų lydėti ir bendri 
organizaciniai sprendimai. 
Siūloma, todėl, pasvarstyti apie 
galimybes draugijos nariams tapti 
sąjungos nariais ir atvirkščiai, 
pagalvoti apie abiejų organizacijų 
asocijaciją, bendrą pavadinimą. 
LRS pabrėžia, jog nesiekia 
dirbtinio šio proceso skatinimo, 
tačiau tokį suartėjimą skatina 
paties gyvenimo permainos. Iš 
savo pusės LRS rems išeivijos 
rašytojų kūrybos leidimą ir 
tyrinėjimą, vertinimą premijomis, 
bendrus susitikimus ir literatūros 
vakarus, stengsis organizuoti 
išeivijos literatų seminarus, 
lietuvių kalbos kursus, pagal 
išgales tarpininkaus valstybės 
institucijose pilietybės atgavimo, 
socialinių garantijų ir kitais 
klausimais.

Ypač aktualiai ir gražiai 
skamba paskutinieji nuostatos 
žodžiai: „Lietuviai turi vieną 
valstybę. Testiprina šį suvokimą 
visų kūrybinių pajėgų 
susitelkimas”. V.T.

GINKLAI, DUONA 
IR PINIGAI

B. Jelcinas nutarė, jog Rusija 
turi kuo aktyviau įsijungti į 
prekybą ginklais, o gautus pinigus 
panaudoti namų karininkams 
statybai bei pašalpoms; 
planuojama, jog tokios pašalpos 
sieks 1000 — 3000 JAV dolerių. 
Įdomios pardavimo kainos, 
pavyzdžiui, tankai bus 
parduodami pagal svorį po 10 000 
JAV dolerių už toną. Ginklų 
eksportą, tiesa, bus bandoma 
politiškai kontroliuoti, derinant 
visas pardavimo operacijas su 
KGB ir gynybos ministerija. Tad 
Rusija, anksčiau vietoj duonos 
gaminusi patrankas, dabar dirbs 
atvirkščiai. Vienok čia iškyla 
rinkos problema: kas pirks tuos 
ginklus? Matyt, Rusija, kaip ir 
kitos didžiosios valstybės, ir toliau 
bus suinteresuota tam tikrų 
„karštų” taškų, tokių kaip Arabų 
pusiasalis, Jugoslavija, Centrine 
Amerika palaikymu. Tokią 
Rusijos vyriausybės nuostatą, 
beje, lėmė ne tik noras patrankas 
paversti duona ir sumažinti 
įtampą visuomenėje, bet ir 
buvusios sovietuos militarinio 
komplekso bosų spaudimas. Mat 
pastarieji tikisi naujomis 
sąlygomis greitai praturtėti, 
kadangi anksčiau jiems iš ginklų 
gamybos likdavo tik 20 proc. 
pelno.

Apskritai tokio pobūdžio 
karinės problemos buvusioje 
sovietijoje dažnai įgauna labai 
keistą atspalvį. Kitaip tariant, 
kiekvienam daugiau rūpi ne 
politiniai ar saugumo aspektai, o 
pinigai. Štai, pavyzdžiui, 
Ukrainos prezidentas L. 
Kravčukas pareiškė, jog 
kariuomenės^ išvedamos iš 
Vokietijos, dalių dislokacija 
Ukrainoje yra pagrindas dalį 
Rusijai skirtų markių perleisti 
Ukrainai. Susidaro įspūdis, jog 
sumokėjus, Ukraina priimtų ir 
daugiau kariuomenės, gal net ir 
nebūtinai tarybinės. Beje, tokie 
nesutarimai dalinantis pinigus ar 
Vakarų pagalbą vis dažniau iškyla 
tarp NVS narių. Kažkodėl liūto 
dalį tos pagalbos pasiglemžia 
Rusija. O kuo blogesnės kitos 
valstybės? Į tai jau atkreipė dėmesį 
ir Europos Bendrijos vadovai.

J.A.

KARO AIDAI
Antanas Gečas (Gecevičius), 

gyvenantis Edinburgh (Škotijoje) 
ir prieš kurį laiką Škotijos TV 
laida apkaltintas civilių gyventojų 
žudymu karo metu Lietuvoje ir 
Baltarusijoje, ruošiasi teismo 
procesui. Tuo tarpu atsiranda vis 
naujų liudininkų, patvirtinančių 
jo nekaltumą.

Pastarosiomis dienomis 
Škotijos teismo teisėjas lordas 
Milligan lankėsi Lietuvoje ir tenai, 
teismo sesijoje, apklausė Motiejų 
Migonį. anksčiau raštiškai 
tvirtinusį kaltinimus esą A. Gečas 
šaudęs žydus. Vienok dabar, 73-jų 
metų buvęs 12-ojo Lietuvos 
policijos bataljono narys ir A. 
Gečo bendražygis, M. Migonis 
tvirtina, jog tokius kaltinimus 
pasirašyti jį privertė KGB, o pats 
jis A. Gečo šaudant j žmones 
nematęs. Tą patį tvirtina ir kitas 
liudininkas J. Aleksynas.

Buvęs politinis kalinys kun. A. 
Svarinskas A. Gečo advokatams 
patvirtino, jog taip kaip M. 
Migonis būtų pasielgę maždaug 
70% KGB kalinių — tardomi ir 
kankinami jie būtų pasirašę bet 
kokius kaltinimus.

ELR

SEPTYNIOS DIENOS
1992 m sausio 13 d. Lietuvos 

Respublikos ir Lenkijos 
Respublikos užsienio reikalų 
ministrai pasirašė Deklaraciją dėl 
draugiškų santykių ir kaimyninio 
bendradarbiavimo tarp Lietuvos 
ir Lenkijos respublikų. Lietuvos 
tautininkų sąjunga savo 
laikraštyje „Viltis“ (1992 01 22) į 
tai atsakė pareiškimu, kuriame 
teigiama, jog ta Deklaracija 
pažeidžiami lietuvių tautos ir 
valstybės interesai, ir reikalaujama 
pirma įvertinti 1920 m. Lenkijos 
agresiją bei jos pasekmes Lietuvai. 
Po pareiškimo spausdinamame 
straipsnyje išdėstomos visos 
Lenkijos skriaudos Lietuvai nuo 
pat Jogailos laikų ir daroma 
išvada, kad bet kokie kontaktai su 
Lenkija yra pražūtingi Lietuvai. 
Dėl Deklaracijoje minimų abiejų 
valstybių interesų Mažojoje 
Lietuvoje straipsnyje teigiama, jog 
„Lenkijai — tai visada 
ekspansiniai siekiai, o Lietuvai — 
moralinė priedermė į šios, kaip ir 
visos prūsų žemės, nuo Vyslos iki 
Nemuno, protėvių šventą 
atminimą“. (Gerai, kad gyvas 
atminimas, tik gal nederėtų 
pamiršti, jog toji žemė šiuo metu 
priklauso Rusijai. Yra sakoma, 
„kur du pešasi, trečias laimi“...)

To paties laikraščio vasario 5 
numeryje išspausdintas straipsnis, 
kurio turinį nusako jau pats 
retorinio klausimo pavadinimas: 
„Ar įmanomi geri santykiai su 
Lenkija?“. Čia taip pat 
reikalaujama atstatyti 1920 m. 
Lietuvos padėtį.

Įvairiapusiškus Deklaracijos 
vertinimus pateikia „Lietuvos 
aidas“ (1992 02 05). Kai kurių 
deputatų nuomone, . šia 
Deklaracija yra „įteisinami 
agresijos rezultatai“, „primetama 
stipresniojo valia“. Ambasadorius 
Stasys Lozoraitis išreiškia 
pasitenkinimą, kad šia 
Deklaracija yra pripažintas 
Vilnius ir visa Vilniaus sritis 
Lietuvai. Užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas, AT 
deputatas Gediminas Šerkšnys 
taip pat galvoja, kad „Deklaracija 
atitinka Lietuvos Respublikos 
interesus“. ,,Paskelbta 
Nepriklausomos Lietuvos 
Respublika su sostine Vilniumi ir 
aš nematau, kad čia būtų 
įteisinami agresijos rezultatai“,— 
sako deputatas. Jis atkreipia 
dėmesį į tai, kad Lenkijoje po 
Deklaracijos pasirašymo kilo 
nemaža griežtos kritikos banga. 
„Ši Deklaracija yra kompromisas, 
ne kieno nors valios primetimas“, 
— teigia G. Šekšnys.

„Lietuvos aidas“ (1992 02 04 
rašo apie Rusijos Federacijos ir 
Lietuvos Respublikos valstybinių 
delegacijų darbo susitikimo 
komunikatą. Šiame susitikime 
svarstyta buvusios Sovietų 
Sąjungos kariuomenės išvedimo iš 
Lietuvos Respublikos teritorijos 
klausimai. Susitarta, kad karinių 
dalinių išvedimas prasidės jau 1992 
vasaryje. Ateityje bus svarstoma, 
kokiomis sąlygomis Rusijos 
Federacijos galėtų perduoti tam 
tikrą kiekį tam tikros rūšies ginklų, 
karinės technikos bei šaudmenų 
Lietuvos Respublikos krašto 
apsaugos daliniams apginkluoti. 
Rusijos delegacija pabrėžė, kad 
„kariuomenės išvedimo klausimai 
bus sprendžiami gerbiant Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybę, 
valstybės suverenitetą ir griežtai 
laikantis jos įstatymų.“.

(Deja, čia tenka pridurti, kad 
labai didelį pavojų visoms Baltijos 
tautoms kelia sovietų kariuomenės 
koncentravimas Karaliaučiaus 

srityje. Kaip dabar yra žinoma, 
NVS net negalvoja mažinti ten savo 
ginkluotųjų pajėgų. Vytautas 
Landsbergis Vasario 16-osios 
minėjimo pranešime tai pavadino 
,,istoriniu anachronizmu“, 
pabrėždamas, kad mums tas 
pavojus visada didžiausias“ — 
Aut.).

„Sugrįžusi šventė“ — taip 
Lietuvos sostinės nepriklausomas 
laikraštis „Vakarinės naujienos“ 
(1992 02 17) pavadino straipsnį 
apie Vasario 16-osios — Lietuvos 
valstybės atkūrimo datos 
pažymėjimą. Tą dieną Lietuvos 
AT buvo iškilmingai įteikti sausio 
13-osios atminimo medaliai tiems, 
kurie pademonstravo drąsą ir 
pasiaukojimą, ginant Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę 1991 
metų sausio- rugsėjo mėnesiais. Tą 
patį vakarą Lietuvos operos ir 
baleto teatre įvyko iškilmingas 
minėjimas. Jame pranešimą 
padarė Lietuvos AT pirmininkas 
V. Landsbergis. Žmonių šiltai 
sutiktas Lietuvos ambasadorius 
JAV ir atstovas prie Šv. Sosto S. 
Lozoraitis perdavė lietuvių iš už 
Atlanto sveikinimus ir linkėjimus. 
„Mes norime valstybės, kuri būtų 
mūsų motina, teisinga ir 
rūpestinga visiems“ — sakė 
ambasadorius. Kalbėdamas apie 
demokratiją, jis pabrėžė, kad tai 
yra „pati sunkiausia valstybinės 
sistemos forma... tačiau tiktai ji 
leidžia žmogui pilnai pasireikšti, 
tapti pilnateisiu ir kūrybingu 
visuomenės nariu...“ „Vasario 16- 
oji sugrįžo į mūsų gyvenimą ir 
niekada iš jo nepasitrauks. Kaip ir 
mūsų iškovota 
Nepriklausomybė“ — baigia 
straipsnį laikraštis.

Valstybės laikraštis „Lietuvos 
aidas“ (1992 02 18) spausdina 
Vytauto Landsbergio pranešimą, 
pasakytą Vasario 16-osios 
minėjime. Jame ypač pabrėžiama, 
kad mes turėtume būti verti 
garbingo Lietuvos istorijos kelio. 
„Vasario 16-oji yra neprilygstamos 
istorinės svarbos data naujųjų laikų 
Lietuvai — po šimtmečio 
priespaudų nakties atgimusiai 
Lietuvos Respublikai“ — sako V. 
Landsbergis. „Vasario 16-oji — 
nuolat egzistuojanti idėja ir teisė, už 
kurią kovojama, dėl kurios 
žūstamą, nes ji tapo esmine, kitkuo 
nepakeičiama dvasine vertybe“.

Vasario 16-osios — Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienos proga 
japonų kilmės amerikiečių 
dailininkas Hiras Jamagata atvežė 
ir įteikė Lietuvai dovaną — 
Amerikos Laisvės statulos 
paveikslą.Apie tai kiek plačiau 
informuoja dienraštis „Tiesa“ 
(1992 02 18). Šiame numeryje 
išspausdinta ir fotonuotrauka, 
kurioje šalia aiškiai matomo 
paveikslo stovi autorius ir 
Amerikos baltų laisvės lygos 
prezidentė Angelė Nelsienė. Šis 
paveikslas buvo nutapytas 
švenčiant Amerikos Laisvės 
paminklo 100 metų jubiliejų. 
Dailininkas yra padaręs 10 kopijų, 
kurias Jungtinių Tautų 
Organizacija numačiusi dovanoti 
atsikuriančioms demokratijoms. 
Lietuvai tenka trečioji kopija. Dar 
pernai A. Nelsienės iniciatyva Los 
Angeles buvo surengtos iškilmės ir 
dovana perduota Amerikos 
lietuviams. Dabar ji pasiekė ir 
Lietuvą — rašoma straipsnyje.

Vidmantas Dimas

REMKIME
Pagalbos Lietuvai Fondą!

2 Ladbroke Gardens 
London Wil 2PT
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ŽMONES IR ĮVYKIAI

VILNIAUS AKORDEONISTŲ KONCERTAS

Garsus Vilniaus akordeonistų kvintetas „Concertino“, koncertavęs 
daugelyje Europos miestų ir Italijoje laimėjęs „Gran prix“ taurę, rengia 
koncertus:

Huddersfielde — balandžio 4-7 d.d.
Birminghame — balandžio 11-15 d.d.
Londone — balandžio 16 d.
Po koncertų Anglijoje, akordeonistai išvyksta į Vokietiją ir ten 

koncertuos nuo balandžio 23 d. Kviečiame apsilankyti ir pasiklausyti 
nuostabių akordeono garsų. Bus atliekami lietuvių kompozitorių ir 
klasikinės muzikos kūriniai. Numatoma bilieto kaina — £5.

Wolverhamptono „Šiluvos“ Moterų draugijos valdybos narės: (iš kairės) 
Genė Kaminskienė, Kastutė Šakalienė, Dalia Šakalytė, (sėdi) Nina 
Narbutienė, Janina Narbutienė. (Nuotrauka daryta 1989 m.)

PAVASARIO EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 
Š.m. gegužės mėnesio pabaigoje ruošiama 

ekskursija lėktuvu j Vilnių. Skrisime per Varšuvą 
TIESIOG l VILNIŲ — Kelionės kaina £250 
įskaitant vizą, draudimą ir vienos nakties 

nakvynę (grįžtant) Varšuvoje
J. TARULIS Tel.: 081-760 8660

AKADEMIKŲ 
KONFERENCIJA

Vasario 14 d. Londono 
Ekonomikos ir politinių mokslų 
mokykloje įvyko konferencija, 
skirta Rytų Europos problemoms. 
Dalyvavo Bulgarijos, Rumunijos, 
Vengrijos, Čekijos-Slovakijos ir 
Lietuvos diplomatai bei 
vyriausybių atstovai. Kelių šimtų 
žmonių auditorija įdėmiai išklausė 
trumpus pranešimus apie 
ekonominę-politinę padėtį 
kiekvienoje iš minėtų šalių. Visi 
kalbėjo beveik apie tą patį — apie 
sunkumus, pereinant prie rinkos 
ekonomikos, apie ketinimus 
stabilizuoti finansines sistemas ir 
paversti nacionalines valiutas 
konvertuojamomis, apie Vakarų 
pagalbos (ekonominės, finansinės 
ir technologinės) būtinumą, apie 
norus ir ketinimus iki 2000-ųjų 
tapti pilnateisėmis Europos 
Bendrijos narėmis.

Lietuvos „garbę" gynęs A. 
Medalinskas, beje, taikliai 
pastebėjo, jog šios konferencijos 
tema šiek tiek neatitinka, bent jau 
geografinių realijų, nes geografinis 
Europos centras yra 15 km į šiaurę 
nuo Vilniaus.

Po pranešimų kalbėtojai atsakė 
į klausimus iš salės. Auditorijai 
buvo įdomu sužinoti, ar Rytų 
bloko šalys nebijo, išsivadavusios 
iš Maskvos „globos”, patekti į 
Briuselio biurokratijos tinklų, ar 
negalvoja jos kurti savo atskiros 
bendrijos, ar visokeriopa Vakarų 
pagalba nevirs ilgainiui 
neokolonializmu, ar užsienio 
investicijos neturės neigiamos 
įtakos tų šalių ekonominėms 
struktūroms.

Konferencija buvo skirta Rytų 
Europos, tartum vienalyčio 
organizmo, problemoms, tačiau 
diskusijų metu išryškėjo gana 
žymūs skirtumai tarp Vengrijos ir 
Čekijos-Slovakijos iš vienos pusės 
ir kitų šalių, ypač tokių kaip 
Lietuva, iš kitos. Pastarosioms, be 
ekonominių sunkumų, dar reikia 
įveikti ir tokius, kurie susiję su 
svetimos valstybės kariuomenės 
buvimu teritorijoje. ELR

SKAUTIŠKUOJU KELIU
LSS Skaučių Seserijos Vadija, 
Vyriausios Skautininkės Įsakymas 
Nr. 16:

Vasario 16-osios proga už 
darbą ir pažangą skautiškoje 
veikloje apdovanotos sesės:

Pažangumo žymeniu — vyr. sk. 
Elena Augaitytė, Londonas; vyr. 
sk. Anna-Danutė Dobrovolskytė, 
Cambridge; vyr. sk. Patricija 
Jušinskaitė, Vokietija; prit. sk. 
Samantha Woolfenden, 
Nottinghamas.

Vėliavos žymeniu: vyr. sk. Rima 
Gasperaitė, Nottinghamas; vyr. 
sk. Zita Žilinskaitė, Londonas.

Apdovanotąsias seses 
sveikiname, linkime sėkmingai 
dirbti skautiškoje šeimoje!

v.s. Birutė Banaitienė
LSS Vyriausia Skautininke

AUDIMO KURSAI
Vasario 1 - 2 dd. buvo pravesti 

audimo kursai seserijai 
Ukrainiečių klubo patalpose. 
Derby. Juos vedė v.s. Gilma 
Zinkienė padedama Rūtos 
Popikienės. Buvo audžiami 
skautiški diržai seserijos 
uniformoms. Atsilankė 
ukrainiečių šeštadieninės 
mokyklos mokiniai su mokytoja.

Dėkojame ukrainiečių atstovei 
Stefkai Senoussi už 10 svarų auką 
seserijai. Didelis ačiū skautų 
rėmėjams Deonizui Perminui ir 
Henrikui Gasperui, taip pat 
Gajutei O’Brien už pagalbą 
kursams. Vida Gasperienė

LSS Europos RS atstovė

ŽIEMOS OLIMPIADOJE
Po gana kuklios ir keistos 

atidarymo ceremonijos, kai 
žiemos olimpinę ugnį įžiebė žymus 
praeityje futbolininkas, kitos 
dienos rytą buvo išdalintas 
laimėtojams pirmasis medalių 
komplektas. Ir iškart — 
netikėtumai. Greitojo nusileidimo 
varžybose pirmoji ir trečioji vietos 
atiteko austrams, antroji — 
prancūzams, o lyderiai šveicarai ir 
vokiečiai net nesugebėjo baigti 
sudėtingos trasos.’Sekančią dieną, 
greitojo nusileidimo ir slalomo 
kombinacijoje vėl tas pats. 
Pirmosios vietos atiteko italams, 
kurių rimtais pretendentais į 
medalius niekas nelaikė. Tiesa, 
rogučių ir klasikinio slidinėjimo 
varžybose viskas kol kas vyksta 
kaip ir buvo tikėtasi. Čia 
dominuoja austrės, vokiečiai, 
rusės ir norvegai. Mūsiškiai, deja, 
malonių siurprizų nepateikė.

Aštri kova vyksta ir ledo ritulio 
aikštėse. Nuostabu tai, kad čia 
matome komandas šalių, kurios 
ledo ritulyje niekad nebuvo 
stiprios (Italija, Prancūzija, 
Norvegija, Šveicarija); o dabar jos 
beveik lygiaverčiai varžovai su 
Švedija, Kanada, Rusija. Iš 
įdomesnių rezultatų šiose 
varžybose galima būtų paminėti 
čekų pergalę prieš rusus (4:3), nes 
praeityje dažniau būdavo 
atvirkščiai. Beje, rusų komandoje 
šeštuoju numeriu žaidžia lietuvis 
D. Kasperaitis. Gal būt šis 
jaunuolis — tai mūsų ritulio 
komandos pradžia. Ir todėl 
Lietuvos sporto mėgėjai gal pakeis 
savo seną nuostatą ir priglaus 
žiemos žaidynių olimpinį 
čempioną lietuvį.

Po penkių olimpiados dienų 
bendrakomandinė 
pirmaujančiųjų rikiuotė atrodo 
taip (šalis; aukso, sidabro, 
bronzos medaliai): 1 -oje vietoje — 
Austrija (4,4,4); 2 oje — Vokietija 
(4,4,2); 3-oje — NVS (3,3,3); 4-oje 
— Suomija (3,1,2); 5-oje 
Prancūzija (2,3,1). Didžiausia

Lietuviai čiuožimo pirmenybėse
Sausio 21-25 dienomis 

Šveicarijos mieste Lozanoje vyko 
Europos dailiojo čiuožimo 
pirmenybės, kuriose pirmą kartą 
po II-jo pasaulinio karo dalyvavo 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
atstovai.

Lietuvos garbę gynė Margarita 
Drobia"ko ir Povilas Vanagas. 
Laisvojoje programoje jie atliko 
kaubojišką šokį. Apsirengę buvo 
taip pat kaubojiškai. Gaila! Kai 
dauguma varžovų į savo aprangą 
stengėsi įterpti tautinį atspalvį, o 
muzikoje savo krašto melodijas, 
mes, kažkodėl, pasirinkome 
„svetimą dievaitį“. Kodėl? Kodėl 
buvo praleista puiki proga 
reprezentuoti nors dalelę savosios 
kultūros ir meno?

Beje, atidarymo ceremonijoje 
mūsų trispalvė buvo apversta 
aukštyn kojomis. Laimei, vėliau, 
rodant varžybas per televiziją, 
kamputyje mirgėdavo „normali“ 
mūsų vėliava.

Čempionate dalyvavo 21 
valstybės atstovai. Lietuvos pora 
užėmė 15-tą vietą, aukščiausio 
įvertinimo susilaukusi iš Čekijos- 
Slovakijos, Šveicarijos ir 
Vengrijos arbitrų. Moterų 
varžybose dalyvavusi E. 
Katkauskaitė pasirodė silpniau, 
kadangi nesugebėjo įveikti 

sensacija kol kas yra Prancūzija; 
jie lenkia tokias žiemos sporto 
šakų favorites kaip Švedija, 
Norvegija ir JAV.

OLIMPIADOS DIENORAŠTIS
Olimpiadai įsibėgėjus galima 

jau apibendrinti kai kuriuos 
rezultatus. Pirmiausia krenta į 
akis tai, kad keičiasi lyderiai. 
Labai sustiprino savo pozicijas 
žiemos sporto šakose Norvegija, 
Italija, Prancūzija. Kiek silpniau 
atrodo švedai ir suomiai, anksčiau 
skynę medalius slidinėjime. Tą 
patį galima pasakyti apie buvusią 
Tarybų Sąjungą. Tiesa, ji išlaikė 
ankstesnes pozicijas slidinėjime, iš 
dalies biatlone, moterų slidinėjime 
ir ledo ritulyje, vienok rogutės ir 
bobslėjus, vyrų slidinėjimas, 
greitasis čiuožimas jau turi kitus 
lyderius — austrus, norvegus, 
vokiečius ir italus.

Iš Lietuvos sportininkų 
ypatingų pasiekimų mes ir 
nesitikėjome, tačiau viltis, kad ir 
nedidelė, buvo. Gal mūsiškių 
rezultatams atsiliepė ir tai, jog 
prieš pat kelionę į Albertville 
išlindo „yla iš maišo“ - atsiųsta iš 
Vokietijos sportinė apranga 
pasirodė per didelė arba per maža, 
netiko ir batai slidininkams ir, be 
visa ko, visa tai buvo pasiūta iš 
ryškiai raudonos medžiagos. 
Žodžiu, tai, ko niekas neėmė, 
atiteko mums. Na, ir dar, kai 
mūsų delegacija pagaliau išsiruošė 
kelionėn. Vilniaus aerouoste juos 
sulaikė muitininkai, aptikę bagaže 
galybę maisto. Taip, maisto!. 
Juokinga, ar ne, bet neatsirado 
pinigų mūsų šauniųjų sportininkų 
išlaikymui pačiame Albertville ir 
jie buvo priversti viską vežtis iš 
namų. O su sausa dešra, kad ir 
skania bei namais kvepiančia, — 
aukštų rezultatų nepasieksi. Ką gi, 
sportas jau seniai nėra vien tik 
sportas. Jis tapo šalių ekonominių 
ir politinių laimėjimų tąsa.

J.A

tarptautinių varžybų įtampos. Iš 
pabaltijiečių čia geriausiai sekėsi 
latvei A. Lepinai.

K. Baronas

IŠRINKTI SĄJŪDŽIO 
SEIMO NARIAI

Vasario 11 d. Vilniuje įvyko 
rinkiminė Vilniaus miesto 
Sąjūdžio konferencija. Į Lietuvos 
Sąjūdžio seimą bolotiravosi 118 
kandidatų.

Konferencijoje kalbėjo 
vicepremjeras Z. Vaišvila, AT 
deputatas mons. A. Svarinskas 
valstybės kontrolierius K. Uoka.

Konstatuota, kad po III 
Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimo 
Vilniuje suaktyvėjo sąjūdžio 
grupių veikla. Jau užregistruota 
3100 narių veikia 265 grupės.

Konferencijoje slaptu 
balsavimu buvo išrinkti Lietuvos 
Sąjūdžio seimo nariai: V. 
Aleknaitė. N. Oželytė, V. 
Kubilius, J. Juzeliūnas. J. 
Tumelis, K. Žičkus, N. 
Ambrazaitytė. J. Mikelinskas, Š. 
Valentinavičius, P. Tupikas, S. 
Urniežius. A. Kentra, V. 
Girdzijauskas, V. Uždavinys, R. 
Sližys, L. Vilkas, J. Aputis, V. 
Ambrazas, M. Andreika, A. 
Terleckas, D. Daukša (eilės tvarka 
pagal surinktą balsų skaičių).
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CENTRINIO SKYRIAUS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

1992 m. kovo 8 d., sekmadienį 
15.00 vai. Lietuvių namuose įvyks 
DBLS-gos Centrinio skyriaus 
narių susirinkimas.

Aptarsime skyriaus veiklą ir 
išrinksime atstovus į metinį DBLS 
ir Lietuvių namų bendrovės 
suvažiavimą.

Skyriaus valdyba

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 vaL, 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

Brangi Aldona,
Mamai mirus, paguodos 

žodžiai skausmo nesumažins, 
ypač tau esant taip toli nuo 
namų. Mamos mirtis — 
pagrindinės šeimos stygos 
nutrūkimas. Priimk mano 
giliausią užuojautą šioje 
sunkioje gyvenimo valandoje.

Gidą Lipede

ŠV. 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.

PAMALDOS
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., Šv.

Kazimiere, 19 vai., Židinyje.
Eccles — kovo 8 d., 12.15 vai.

TRAGIŠKAI ŽUVO
Su giliu liūdesiu pranešame apie 

Vitaliaus Piliaus mirtį. Jis gyveno 
Baltimore, Maryland, JAV. Žuvo 
turėdamas 36 metus. Praėjusią 
savaitę jis buvo ginkluotos gaujos 
užpultas, žiauriai nužudytas ir 
apiplėštas.

Liko žmona Aldona, ir 4 
mažamečiai vaikai — devynmetis 
Tomas, šešerių metų Darius ir 
trijų metų Vytis ir Jonas.

Nors Vitalius nebuvo 
bendruomenės lankytojas, jo 
žmoną Aldoną daugelis šiltai 
prisimena iš susitikimų Sodyboje 
bei Skautų stovyklavime.

Buvo įsteigtas Piliaus pagalbos 
fondas paremti mažamečiams 
vaikams. Šio fondo vardu 
kreipiamės į bendruomenę 
prašydami paremti aukomis 
nelaimingų vaikų ateitį ir 
mokymąsi.

Aukas prašome siųsti: Comish 
& Co. (Solicitors), Lex House, 1/7 
Hainault Street, Ilford, Essex, IGI 
4EG, England.

Dėkojame visiems, padėjusiems 
sunkią valandą.

Comish šeima:
Michael, Gina, Adrian, Aldona

LONDONE
BRITŲ-LIETUVIŲ 

PAGALBOS FONDAS 
VAIKAMS LIETUVOJE

Gautos šios aukos: po 20 svarų
— K. Reinhardt, P. Liesis, Bata; 
10 svarų ir siunta naujų megztinių
— iš „The Universe” skaitytojos iš 
Jorkširo; 10 svarų , paklodžių ir 
dailės dirbinių bei kitų dalykų 
paaukojo p. Serzin iš Surrey.

Visiems aukotojams reiškiama 
nuoširdžiausia padėka.

Primenamas fondo adresas: 
British-Lithuanian Relief Fund 
for Children in Lithuania, 21 The 
Oval, London E2 9DT.

CHARITY TRUSTEE’S 
SEMINARAS

Vasario 12 d. Karališkojo 
architektų instituto konferencijų 
salėje įvyko Charity Trustee’s 
seminaras. Buvo pakviesti britų- 
lietuvių pagalbos fondo vaikams 
Lietuvoje patikėtiniai Petras 
Žiurenkas, Hilda Pisčikienė, 
Stasys Kasparas. Viso dalyvavo 
200 įvairių organizacijų 
patikėtinių. Seminaro tema — 
pareigos ir atsakomybė 
vadovaujamai organizacijai bei 
atsakomybė prieš valstybės 
įstatymus.

SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO FUTBOLAS

Žaidynės vyko vasario 9 dieną. 
Antrosios divizijos Lithuanian 
Victoria „A” žaidė divizijos taurės 
pusfinalyje su Sportsman: 4 — 2. 
Trečiosios divizijos Lithuanian 
Victoria „B” 1 — Woodville 2.

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

BRADFORDE
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Vasario 23 d. 15.00 vai. Vyties 

klube šaukiamas DBL Sąjungos 
Bradfordo skyriaus susirinkimas. 
Dienotvarkė j e: valdybos 
pranešimai, diskusijos, skyriaus 
reikalai, skyriaus valdybos ir 
atstovo į Sąjungos suvažiavimą 
rinkimai.

Skyriaus valdyba

STOKE-ON-TRENT
SKYRIAUS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS

Kovo 21 d., 15 vai., pas Br. 
Puodžiūnus, 31 Marina Drive, 
May Bank, Newcastle, įvyks 
skyriaus narių metinis 
susirinkimas.

Dienotvarkėje: valdybos ir 
atstovų į suvažiavimą rinkimai bei 
kiti skyriaus veiklos reikalai.

Prašome dalyvauti.
Skyriaus valdyba

WOLVERHAMPTONE
SUSIRINKIMAS

Kovo 7 d., 13.00 vaL,
Ukrainiečių klube, Merridale Str., 
West Wolverhampton, DBLS-gos 
Wolverhamptono skyrius šaukia 
m e t i n į-v i s u o t i n į 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

ŠILUVOS
MOTERŲ DRAUGIJA

1983 m. Wolverhamptone 
įkurtoji Šiluvos moterų draugija 
yra negausi skaičiumi ir veikia 
DBL Katalikų bendrijos rėmuose. 
Kasmet draugija rengia Kūčias su 
trumpa programa-vakarone 
vienišiems žmonėms.

1984 m. kovo mėnesį 
iškilmingai minėta šv. Kazimiero 
500 metų mirties sukaktis. 
Minėjimą aprašė vietinė anglų 
spauda. 1905 m. buvo atžymėtos 
vysk. Antano Baranausko 150- 
osios gimimo metinės. Šalia kitos 
veiklos galima paminėti 1986 m. 
įvykusį P. Baltakio OFM vizitą 
Vašingtone. įsimintinas buvo kun. 
dr. S. Matulio pagerbimas jo 70 
-ojo gimtadienio proga, kuris 
baigėsi gražiu poezijos vakaru, 
dalyvaujant poetams L. Švalkui ir 
C. V. Obcarskui.

G. Kaminskienė

Vasario 29 d. 20.00 vai. Sporto 
ir socialinio klubo salėje įvyks 
Futbolo sekcijos „Vasario 29-oji” 
disko šokiai, veiks bufetas, bus 
loterija.

MANCHESTERYJE
VASARIO 16-OS1OS 

MINĖJIMAS
Vasario 15 d. DBLS 

Mančesterio skyrius surengė MLS 
klube Vasario 16-osios ir kartu 
kovo 11-osios minėjimą, į kurį 
atsilankė daug žmonių.

Minėjimą vedė pirm. A. 
Podvoiskis, paskaitą skaitė H. 
Vaineikis. Meninėje dalyje 
eilėraščius deklamavo A. Bruzgys, 
M. Ramonas, V. Bernatavičius ir 
A. Vigelskas.

Minėjimas užbaigtas sugiedant 
Lietuvos himną.

DBLS Mančesterio skyriaus 
valdyba dėkoja visiems minėjimo 
dalyviams ir rengėjams.

Po minėjimo A. Podvoiskienė 
pravedė loteriją. Nuoširdžiai 
dėkojama davusiems loterijai 
fantus ir padėjusiems pravesti 
loteriją.

A. P-kis

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

SUKAKTUVES

HENRIKUI VAINEIKIUI 
67 VIETAI

Vasario 3 d. H. Vaineikiui suėjo 
67 metai. Ta proga Mančesterio 
lietuvių klube jis surengė pobūvį 
draugams bei pažįstamiems. 
Sveikinimo kalbas pasakė klubo 
pirmininkas A. Podvoiskis ir 
ramovėnų pirmininkas K. 
Murauskas. Visi sugiedojo 
Ilgiausių metų ir pakėlė tostą už 
jubiliato sveikatą.

H.Vaineikis yra ne tik DBLS 
Boltono skyriaus pirmininkas, bet 
taip pat ir MLS klubo 
vicepirmininkas, ramovėnų 
sekretorius, Filatelistų draugijos 
reikalų vedėjas, skaito paskaitas.

Gimtadienio proga nuoširdžiai 
sveikiname visuomenininką H. 
Vaineikį ir linkime visokeriopos 
sėkmės.

ALBINUI R1MEIKIU1 
66 METAI

Vasario 17 d. A. Rimeikis MLS 
klube savo draugų ir pažįstamų 
tarpe atšventė savo 66 gimtadienį. 
Jis išbuvo klubo baro vedėju 20 
metų. Jį pasveikino klubo pirm. A. 
Podvoiskis ir įteikė visų pasirašytą 
sveikinimo kortelę. Sveikinimo 
kalbą pasakė ir H. Vaineikis. Visi 
sugiedojo Ilgiausių metų ir pakėlė 
tostą už jo sveikatą.

Šia proga sveikiname musų 
bendruomenės ir organizacijų narį 
A. Rimeikį ir linkime jam sėkmės 
gyvenime ir darbuose.

Gimtadienius švenčia visi, bet 
spaudoje paminime tik tuos, kurie 
savo asmeniškas šventes švenčia 
mūsų klube ir padeda jį išlaikyti.

A. P-kis

DBLS LOJO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Kovo 7 d., 18 vai., Londono 
parapijos menėje, 21 The Ovai, 
London E2, įvyks metinis DBLS- 
gos Londono I-ojo skyriaus narių 
susirinkimas.

Dienotvarkėje: pranešimai, 
valdybos ir atstovų į Sąjungos 
suvažiavimą rinkimai.

Skyriaus valdyba

SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
Sąjungos ir Lietuvių Namų B-vės 

metinis suvažiavimas įvyks 1992 m. 
balandžio 11-12 dienomis Londone 
Lietuvių namuose.

PASAULYJE
Izraelio kerštas

Seiko Abbas Musawi 
nužudymas parodė, kad Izraelis 
turi gerą žvalgybos tinklą ir 
sugeba įvykdyti įvairius sabotažo 
bei keršto veiksmus. Iš 
skrendančio malūnsparnio buvo 
iššauta raketa, kuri sprogo 
važiuojančiame automobilyje ir 
užmušė šeiką Musawi su šeima ir 
palydovais. Buvo tiksliai žinoma 
kur ir kada jis bus. Musawi buvo 
Libano musulmonų teroristų 
organizacijos vadas. Ta 
organizacija pasivadinusi 
Hizbolla laikė pasigrobusi Vakarų 
įkaitus, bet sakoma, kad Musawi 
buvęs nuosaikesnis ir tik jam 
atėjus į valdžią, buvo paleisti 
įkaitai. Izraelis kaltinamas šeiko 
nužudymu. Hizbollah 
organizacija yra Irano 
kontroliuojama, tačiau tikimasi, 
kad arabai nesutrukdys taikos 
derybų su Izraeliu.

Jeigu užpultų Lietuvą
Nors šaltasis karas pasibaigė, 

Amerikos kariniai specialistai turi 
sudarę planus dėl tiesioginio 
įsikišimo į karą, jeigu prireiktų. 
Planuose numatyta ir galima 
Rusijos invazija į Baltijos 
valstybes, Irako invazija į Kuveitą 
ir kitos. Daroma prielaida, kad 
Rusijoje gali paimti viršų 
diktatoriška sistema ir pasiųsti į 
Lietuvą 18 armijos divizijų. 
Planuotojai numato, kad tokiu 
atveju Lietuva prašytų NATO 
pagalbos, ir tuomet greito 
panaudojimo kariuomenė, 
susidedanti iš 5000 karių, būtų 
pasiųsta į Lenkiją ir netrukus būtų 
mobilizuota didesnė kariuomenė 
ir karas būtų laimėtas per tris 
mėnesius.

Rinkimai Angoloje
Paskutinė sovietų remiama 

valstybė Afrikoje — Angola šiais 
metais ruošiasi rinkimams, ir 
kraštas gyvena suirutėje. 
Valdančioji MPLA partija atrodo 
neturi jokios vilties laimėti 
rinkimus ir dabar naudojasi proga 
bet kokiais būdais pasipelnyti. 
Buvę biurokratai bėga į 
Portugaliją, kuriai Angola 
anksčiau priklausė. Jonas Sayimbi 
vadovaujami Unitą partizanai yra 
gerai disciplinuoti ir, manoma, 
lengvai laimės rinkimus.

Angola pergyveno daug įvykių 
po to, kai buvo sudarytos 
paliaubos tarp MPLA ir Unitą. 
Nuo tada Sovietų Sąjunga ir Kuba 
turėjo nustoti rėmę vyriausybę ir 
Kuba turėjo atitraukti iš ten savo 
kariuomenę. Tuo pat metu Pietų 
Afrika atitraukė savo karinius 
dalinius iš Pietų Angolos ir 
nustojo rėmusi Unitą partizanus. 
Tačiau JAV pasišovė remti ir 
ginkluoti Unitą partizanus, kurie 
dabar vyrauja krašte.

JT kariuomenė Jugoslavijoje
Pagaliau sustojo karo veiksmai 

Jugoslavijoje. Kad užtikrintų 
taiką, JT organizuoja 14.000 karių 
stiprumo kariuomenę pasiųsti į 
Jugoslaviją taikos palaikymui iki 
bus pasiektas patenkinamas 
politinis susitarimas tarp 
valstybių. Ta kariuomenė bus 
sudaryta iš 30 valstybių ir gali 
kainuoti apie 230 mln. svarų 
sterlingų per metus. Jugoslavijos 
kaimynai neprisidės prie tos 
kariuomenės sudarymo, nes gali 
turėti sieninių konfliktų. Saugumo 
Tarybos nariai paprastai 
nedalyvauja tokiuose daliniuose, 
nors Rusija ir Prancūzija jau 
pasiūlė pasiųsti savo dalinius.
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