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Baltijos valstybės JTO
Lietuvos Misija Jungtinių Tautų 

Organizacijoje praneša, jog 
Jungtinių Tautų techninio ir 
ekonominio vystymo paramos fon
das (UNDP) priėmė penkias naujas 
nares - Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Baltarusiją ir Ukrainą, suteikiant 
joms paramos gavėjo statusą.

Fondo tarybos sesijoje, vyku
sioje vasario 10-14 d.d., trijų 
Baltijos šalių vardu kalbėjęs 
Estijos ambasadorius JT-ose E. 
Jaakson pabrėžė, jog Baltijos val
stybės, visų pirma, yra suintere
suotos pagalba jų bankų bei va
liutinėms sistemoms, privačiam 
ekonominiam sektoriui, gam
tosaugai bei tarptautinės teisės 
sferai. Savo ruožtu, Baltijos vals
tybės galėtų teikti pagalbą besivys
tančiom šalims, siųsdamos ten 
dirbti savo medikus bei inžinierius.

Sesijos metu šalys, finansuo
jančios fondo veiklą (JAV, Kana

IŠVEDAMA 
KARIUOMENĖ

1992 m. vasario 13 d. Lietuvos, 
Latvijos ir Rusijos ambasadoriai 
Jungtinėse Tautose pasirašė 
Niujorke bendrą pareiškimą kari
uomenės išvedimo klausimu. Šis 
pareiškimas - tai sausio mėnesį 
Vilniuje ir Rygoje vykusių derybų 
dėl kariuomenės išvedimo rezul
tatas. Pasirašytas pareiškimas 
išplatintas kaip oficialus JT doku
mentas, taip pat įrodo, jog Baltijos 
šalys ir Rusija eina konstruktyvaus 
dialogo keliu. Tai pažymėjo 
Rusijos ambasadorius V. Voron- 
covas po pasirašymo įvykusiame 
draugiškame susitikime.

Informacija gauta iš Lietuvos 
Respublikos Misijos Jungtinių 
Tautų Organizacijoje.

ELR
JAV

KARO VETERANŲ 
PAGALBA LIETUVAI

JAV karo veteranai, vadovauja
mi E. Derwinski, paruošė medi
cininės pagalbos Lietuvos univer
sitetinėms klinikoms bei provin
cialioms ligoninėms medicininės 
įrangos ir medikamentų už 4 mili
jonus dolerių. Taip pat numatoma 
organizuoti medikų keitimąsi patir
timi, vykstant į JAV stažuotis. 
Prezidentas G. Bush patvirtino šį 
projektą.

Pažymėtina, jog projekto rea
lizacija yra patikėta dr. K. Bobeliui 
- žinomam JAV lietuvių veikėjui, 
gydytojui-chirurgui. Jo vadovauja
ma delegacija kovo 6 d. aplankys 
Vilnių ir Kauną , susipažins su 
Lietuvos medicinos problemomis.

ELR

MYKOLO ŽILINSKO 
LAIDOTUVĖS

Į paskutinę kelionę buvo Kaune 
palydėtas įžymus Lietuvos visuo
menės ir kultūros veikėjas My
kolas Žilinskas (1904-1992).

Lietuvos Respublikos Vidaus 
reikalų ministerijos Saugumo 
departamento spaudos departa
mento viršininkas, vėliau - Mi
nistrų Tarybos kanceliarijos 
viršininkas Mykolas Žilinskas 
1940 metais pasitraukė į Vakarus. 
Dalyvavo lietuvių organizacijų 

da, Vokietija ir 1.1.) pasveikino 
naujas nares ir pasiūlė įsteigti 
atskirą Baltijos sekciją, kad galima 
būtų atskirti lėšas, teikiamas 
trečiojo pasaulio šalims nuo Pabal
tijo ir, tuo pačiu, išvengti nepagei
daujamo pagalbos apimties Afri
kos ir Azijos šalims sumažėjimo. 
Šią poziciją rėmė dauguma trečio
jo pasaulio šalių, tradiciškai gau
nančių tokią pagalbą ir, savaime 
suprantama, nelabai draugiškai 
žiūrinčių į “konkurentus” - naujas 
Rytų Europos valstybes. Tokio po
būdžio nesutarimai neleido apro
buoti paruoštos rezoliucijos, ir 
buvo nutarta parengti atskirą pro
jektą, numatantį naujų narių pa
ramą papildomų resursų sąskaita.

Sekanti UNDP sesija įvyks 
gegužės mėnesį Ženevoje, kur 
Rytų Europos šalys taip pat bus 
dėmesio centre.
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Keturias dienas truko Lietuvos 
Respublikos vicepremjero ir So
cialinės apsaugos ministro Alek
sandro Dobravolsko oficialus vi
zitas Londone, kurio metu darbo 
diena neretai prasidėdavo ankstyvą 
rytą, o baigdavosi vėlai po vidur
nakčio. Ministras su grupe kolegų 
iš ministerijos atvyko dalyvauti 
apvalaus stalo diskusijose, puo
selėjančiose mintį pagelbėti buvu
siom komunistinėm valstybėm 
nelengvame pereinamame laiko
tarpyje iš planinės ekonomikos į 
laisvąją rinką. Diskusijų metu 
Karalienės Elžbietos II konferen
cijų centre taip pat dalyvavo 
Latvijos, Estijos, Rusijos, Ukra
inos, Kazachstano, Lenkijos, 
Vengrijos, Čekoslovakijos, Ru
munijos ir Bulgarijos delegacijos, 
vadovaujamos tų valstybių darbo 
reikalų ministrų. Diskusijų pra
džioje pagrindinę kalbą tarė Bri
tanijos valstybės sekretorius (mi
nistras - mūsų supratimu) darbo 
reikalams Michael Howard.

1990 m. pirmoje pusėje Ang
lijos darbo ministerijos atsakingų 
darbuotojų grupė nuvyko į Čeko- 

veikloje. Lietuvai jis padovanojo 
didžiulę dailės kūrinių kolekciją, 
kuri dabar saugoma jo vardo gale
rijoje.

Tėvynėje miręs M. Žilinskas 
buvo pašarvotas jo vardu pavadin
toje galerijoje. Su juo atsisveikino 
kauniečiai, kitų miestų ir kaimų 
gyventojai.

Kauno garbės piliečio M. Žilin
sko palaikai buvo palydėti į 
Petrašiūnų kapines. Gedulo mi
tinge skambėjo B. Brazdžionio 
eilėraštis “Sugrįžimas”, kalbėjo 
Lietuvos Respublikos kultūros ir 
švietimo ministro pavaduotojas K. 
Platelis, Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ministras A. 
Dobrovolskas, Kauno miesto tary
bos deputatas G. Sakalnikas ir kiti. 
Prisiminti M. Žilinsko nuopelnai 
Lietuvai, jos kultūrai, jos ryšių su 
pasaulio valstybėmis sustiprinimui.

Petrašiūnų kapinėse išaugo 
vienas gėlėmis papuoštas lietu
viškos žemės kauburėlis.

ELTA

Skulptūra "Rytas" Lazdynų gyvenamajame rajone, Vilniuje
Nuotrauka: V. Kapočiaus

PRIE APVALAUS STALO
Slovakiją, Lenkiją ir Vengriją, 
norėdama įvertinti vietoje galimo 
bendradarbiavimo su minėtomis 
šalimis perspektyvas. Šio vizito 
pasekmėje su kiekviena valstybių 
Britanija pasirašė bendrąsias 
deklaracijas dėl bendradarbiavimo 
darbo rinkos srityje, kurioje 
ypatingai buvo akcentuojami 4 
momentai: įdarbinimo tarnybų 
vystymas, specialistų rengimas, 
parama smulkių įmonių vystymui 
ir, tai liečia tik Lenkiją ir 
Čekoslovakiją, darbo higiena ir 
apsauga. Numatytas ir finansavi
mas minėtų susitarimų įgyvendin
imui: Lenkijoje ir Vengrijoje 
pradinė suma penkių metų laiko
tarpiui buvo vienoda: £25 mln., 
tačiau vėliau Lenkijai, jos vado
vybės prašymu, suma padvigubinta 
ir dabar sudaro £ 50 mln.

1991 metų bėgyje į šios pa
galbos programos darbo rinkai 
orbitą pateko ir tuometinė Sovietų 
Sąjunga, Bulgarija bei Rumunija. 
Sovietų Sąjungai žlugus, Britanija 
nusprendė tiesiogiai bendradar
biauti su jau suverenių respublikų 
vadovybėmis. Baltijos valstybėms 
šioje pagalbos programoje skirtas 
atskiras punktas. Šiandien Darbo 
reikalų ministerijos programos 
yra vykdomos arba planuojamos 
vykdyti Bulgarijoje, Rumunijoje, 
Rusijoje ir Estijoje.

Pokalbio metu su Lietuvos 
Respublikos vicepremjeru ir 
Socialinės apsaugos ministru A. 
Dobravolsku paaiškėjo, jog 
Lietuva irgi ruošiasi aktyviai daly
vauti minėtoje programoje. Dabar 
būtina kuo skubiau parengti 
konkrečius projektus ir pasiū
lymus, kuriuos Britanijos darbo 
ministerija turėtų apsvarstyti ir 
teikti finansavimui. Tiksli suma 
projektų realizavimui nėra nu
matyta. Vicepremjeras pastebėjo, 
jog tai pirmasis tokio rango 
tiesioginis kontaktas su kolegomis 
Albiono salose, kurį jis, kaip ir po 
to sekusį trumpą visų delegacijų 
vadovų priėmimą pas premjerą 
John Major ir dalykinius pokalbius 
ministerijoje, galėtų vertinti tik 
teigiamai. Vicepremjeras taip pat 
pažymėjo, kad ypač glaudūs kon
taktai tarp darbo ir socialinės 

apsaugos ministerijų jau yra 
užsimezgę su Vokietija, Švedija ir 
Šveicarija. Vizitas Britanijoje buvo 
gera galimybė pačiam pasižiūrėti 
kokio naudingo patyrimo galima 
pasisemti Britanijoje ir, grįžus į 
Vilnių, pasirinkti optimaliausius 
bendradarbiavimo variantus. Vi
cepremjeras pastebėjo, jog Bri
tanija turi milžinišką patyrimą 
smulkių įmonių rėmimo ir privati
zacijos srityje, kuris galėtų būti 
tam tikra dalimi pritaikytas ir 
Lietuvoje.

Vizito pasekmėje į Lietuvą 
turėtų atvykti Britanijos darbo 
ministerijos ekspertų grupė, kuri su 
kolegomis Lietuvoje parengs 
konkrečius bendradarbiavimo pro
jektus. Po to rudenį Londone vėl 
numatomas panašaus lygio foru
mas, įvertinantis esamą situaciją 
buvusiose komunistinėse val
stybėse.

Alvydas Medalinskas

MINĖJIMAS LIETUVOS 
AMBASADOJE VOKIETIJOJE

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės proga Lietuvos Respub
likos ambasadorius Vokietijoje V. 
Antanaitis vasario 13 d. Bonoje 
surengė oficialų priėmimą, į kurį 
atvyko per 200 svečių. Priėmime 
dalyvavo ir tuo metu viešėję 
Vokietijoje V. Landsbergis bei 
ministras D. Kuolys, Bundestago 
prezidentė R. Sūssmuth.

Savo kalboje V. Landsbergis 
išryškino Vasario 16-osios reikš
mę, apibrėždamas šią datą kaip 
idealo, teisės ir tikėjimo ateitim 
simbolį.

Priėmime buvo atlikta aukšto 
meninio lygio programa, dalyvau
jant R. Katiliui, G. Kaukaitei. G. 
Landsbergienei ir Čiurlionio sty
giniam kvartetui iš Vilniaus.

Svečius aptarnavo tautiškais 
rūbais pasipuošusios Vasario 16- 
osios gimnazijos moksleivės.

Lietuva dar neturi nuosavo 
ambasados pastato, todėl priėmi
mas vyko Baden-Wiirtenbergo 
krašto atstovybės Bonoje patal
pose. Kaip žinia, būtent šio krašto 
hercogą Wilhelm von Urach Lie
tuva norėjo matyti savo karaliumi 
po 1-ojo pasaulinio karo.

V. B,

LIETUVOJE
Į užsienį — su savo maistu
Vyriausybės nutarimu, asme

nys, vykstantys į tarnybines ko
mandiruotes užsienyje, taip pat ten 
besimokantys aspirantai ir studen
tai gali iš Lietuvos išsivežti vienai 
buvimo užsienyje dienai (bet ne 
daugiau kaip 20 dienų) mėsos pro
duktų iki 300 gramų, riebalų - iki 
25 gramų, cukraus - iki 40 gramų, 
duonos ir jos gaminių - iki 400 
gramų.

S. Lozoraičio vizitas
Ryšium su JAV viceprezidento 

Den Kveilo vizitu Lietuvoje, į 
Vilnių vasario 6 dieną atvyko 
Lietuvos Respublikos nepaprasta
sis ir įgaliotasis ambasadorius 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
Stasys Lozoraitis su žmona. Tai 
pirmoji šio diplomato viešnagė 
pokario Lietuvoje.

Įsikūrė Vokietijos ambasada
Vasario 4 dieną Vilniuje, 

Sierakausko g. 24, įsikūrė Vokie
tijos ambasados juridinis ir kon
sulinis skyrius. Atidaryme dalyva
vo Vokietijos ambasadorius Lietu
voje Godfrydas Albrechtas. Nuo 
šiol čia Lietuvos piliečiams bus 
išduodamos įvažiavimo į Vokietiją 
vizos. Baigus remontą, į Siera
kausko gatvę persikels ir kitos 
ambasados tarnybos, iki šiol laiki
nai įsikūrusios "Draugystės" vieš
butyje.

Laiškas Lietuvos žemdirbiams
Žinomas Lietuvos agronomas, 

dabar jau pensininkas prof. Petras 
Vasinauskas, paskelbė Atvirą laiš
ką Lietuvos žemdirbiams. Susirū
pinęs, kad „nemokšiška žemės 
reforma" veda Lietuvos ūkį prie 
katastrofos, prof. P. Vasinauskas 
ragina ieškoti protingos išeities. 
Reikia sudrausti išsišokėlius ir 
grobstytojus. Jis siūlo pritarti že
mės ūkio ministro žodžiams, kad 
savo žemę pavasarį turėtų atsiimti 
tik tas, kas gali dirbti ir turi kuo 
apsėti lauką. "Visi kiti šį pavasarį 
sekime pagal kolūkiuose ir val
stybiniuose ūkiuose buvusią tvar
ką" - sako senas agronomas. "Ap
sekime visus laukus".

Pakeitė laivų vardus
Speciali Lietuvos jūrų laivinin

kystės komisija, pasitarusi su kraš
totyrininkais, istorikais, pakeitė 
Klaipėdos jūrų prekybos uoste re
gistruotų laivų pavadinimus.

Daugeliui laivų suteikti Lietu
vos miestų vardai. Utena, Panevė
žys, Venta - tai vardai, kuriais iki 
1940 metų buvo vadinami senojo 
Lietuvos laivyno garlaiviai. Kiti 
laivai gavo Merkinės, Apuolės, 
Veliuonos bei kitų piliakalnių sal
dus.

Laivininkystės pavyzdžiu per
vadinti ir žvejybos laivyno trale
riai, plaukiojančios bazės ir trans
porto refrižeratoriai.

Nauji paskyrimai
Aukščiausioji Taryba Lietuvos 

miškų ūkio ministru patvirtino 
Rimantą Klimą. Buvęs ministras 
Vaidotas Antanaitis dirba Lietuvos 
ambasadoriumi Vokietijoje.

Dovana Šilalės ligoninei
Šilalės centrine ligoninė gavo 

labdaros siuntą iš Norvegijos. Tai 
vaistai, medicinos priemonės, 25 
tūkstančių Norvegijos kronų vertės 
drabužių. Labdarą surinko ir 
atveže trys jaunuoliai - Norvegijos 
ir Lietuvos asociacijos nariai.

Arvydo Vilimo dovana
Kanados lietuvis Arvydas Vili

mas atvežė labdaros siuntą, skirtą 
nukentėjusiems Lietuvos laisvės 
gynėjams.

Tai 53 klausos aparatai nuken
tėjusiems Televizijos bokšto ir kitų 
pastatų gynėjams.
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PAMIRŠTAS ASTRONAUTAS
Henrikas Vaineikis

Gerai, kad pavasaris jau nebe
toli. Dabar, kai šalta ir lietus lyja, 
didokos sąskaitos ar už tą, ar už 
kitą viena po kitos ateina - tai 
dujos, tai elektra, tai “poll tax”. O 
kai pažiūri į pasaulį, tai dar blogiau 
- Airijoje žmonės vienas kitą žudo, 
Jelcinas su kepure rankoje duonos 
iš vakarų valstybių prašo, Estijoje 
valdžia atsistatydino, mūsų 
Lietuvoje politikai vienas su kitu 
nesutinka, ir, pagaliau, lietuviški 
laikraščiai praeitą rudenį streikuoti 
norėjo!

Visos tos problemos, sąskaitos 
ir streikai vargu ar dažnam palieka 
laiko pagalvoti apie pulkininką 
Sergejų Krikaliovą, rusų astro
nautą, kuris dabar, kai jūs skaitote 
šias eilutes, 200 mylių aukštyje 
visą laiką skrenda ir skrenda aplink 
žemę. Jis jau tą daro ilgiau negu 
šeši mėnesiai ir bus orbitoje iki 
kovo mėnesio pabaigos. Anksčiau 
erdvėje sėdėdamas, jis būtų galėjęs 
svajoti koks bus gražus jo gyveni
mas kai jis sugrįš į žemę - būtų 
pasidaręs sovietų herojum, sektų 
priėmimas Kremliuje, krūva 
medalių, pasisveikinimas su 
Gorbačiovu, gal dar ir bučkis iš 
Raises ir naujas automobilis - visi 
astronautai gaudavo po automobilį.

Pasaulis, tačiau, labai pasikeitė 
nuo praėjusio gegužės mėnesio, 
kai pulkininkas Krikaliovas buvo 
išsiųstas į erdvę. Beje, kartu su juo 
tada išskrido ir anglė Helen 
Sharman, kuri jau prieš kelis 
mėnesius grįžo į žemę. Daug visko 
nutiko nuo Sergejaus išskridimo: 
prezidentas Gorbačiovas išėjo į 
ankstyvą pensiją, Sovietų Sąjunga 
pradingo, o tarnautojai jo skridimo 
kontrolės stotyje, gaudami labai 
mažą atlyginimą, nori streikuoti. 
Jo paties alga šiuo momentu tever
ta trijų svarų į mėnesį, o 15000 
rublių premija už rekordinį buvimą 
erdvėje bus lygi tik 70 svarų. Ir kas 
gali pasakyti, ką jis už tai galės 
nupirkti, kai sugrįš, jei iš viso 
sugrįš į žemę kovo pabaigoje.

Edinburgo (Škotija) Karališkos 
Observatorijos nuomone, sovietų 
kosminės erdvės tyrimo programa 
yra labai blogoje padėtyje, ir 
finansiniai, ir technologiniu 
požiūriu. Borisui Jelcinui ji 
kaštuoja per brangiai. Vargšas 
Sergejus, tebesėdintis erdvės stoty
je, turėjo grįžti į žemę praeitą 
spalį, bet jam buvo pasakyta: 
“Pakentėk iki kovo pabaigos, nes 
vokiečiai žada atsiųsti savo astro
nautus tavęs pakeisti”.

Na, o dabar iš viso abejojama, 
ar kontrolės specialistai 
Kazachstane galės nusiųsti jam 
pakaitą. Pagal paskutines žinias, 
pati erdvės stotis jau reikalauja 
remonto - blogiausia yra tai, kad 
susijungimo su atsiunčiama raketa 
mechanizmas yra sugedęs, be to, 
buvo sutrikusi temperatūros kon
trolės sistema (vienu metu tempe
ratūra erdvės stotyje buvo pakilusi 
iki 85 laipsnių Celcijaus, kitu metu 
ji nukrito iki Maskvos žiemos 
šalčio). Nuo vidinių stoties sienų 
laša vanduo, elektra kartais tartum 
pradingsta. Nesunku įsivaizduoti, 
kaip žmogus turi jaustis, kai staiga 
užgęsta šviesa ir jis lekia per erdvę 
juodoje tamsoje 200 mylių nuo 
žemės atstumu.

Nėra abejonės, kad sovietai 
nusipelnė garbės, kai aplenkė 
amerikiečius ir pirmieji įrengė 
ilgalaikę stotį erdvėje, bet ji jau 
genda: neseniai iš jos pasiųstas į 
žemę modulis su svarbia moksline 
informacija kažkur erdvėje dingo. 
Rusų mokslininkai guodžia 
Sergejaus žmoną Jeleną ir jo duk
terį, kad viskas yra ir bus tvarkoje. 

Krikaliovo šeima, kartu su kitais 
astronautais, gyvena gražiame 
Maskvos rajone ir, kaip ir visi kiti, 
Jelena, be abejonės, rūpinasi kas 
atsitiks su erdvės tyrinėjimo pro
grama. Negali jų peikti - jei pro
grama sustos tai ir gyvenimas 
gražiose dačiose pasibaigs.

Borisas Jelcinas, keliaudamas 
po Vakarus, stengėsi erdvės stotį 
parduoti amerikiečiams arba vok
iečiams, arba, faktiškai, bet kam, 
kas tik daug dolerių turi. Atrodo, 
susitarta su vokiečiais, kurie kovo 
pabaigoje į erdvę išsiųs savo 
komandą ir padengs stoties 
išlaikymo išlaidas, kurios siekia iki 
vieno milijono svarų per dieną.

Rusų spauda apie Krikaliovą 
šiandien labai mažai teparašo, o 
patys maskviečiai daugiau rūpinasi 
dėl kylančių duonos kainų, negu 
dėl savo astronautų erdvėje. Mums 
jis irgi nėra taip svarbus, bet jeigu 
dejuojame apie savo problemas, tai 
pagalvokime ir apie vargšą 
Sergejų, kuris į erdvę išskrido iš 
vienokio pasaulio, o grįš, jeigu iš 
viso grįš, į visai kitokį ir, kuris, dar 
ir šiandien, visų pamirštas, skrenda 
apie žemę 200 mylių aukštyje.

TILTAS TARP RYTŲ IR VAKARŲ
(Laiškas ministrui)

Man, asmeniškai, didelis 
džiaugsmas Jus pasveikinti čia, 
Eichstatte. Kaip Jūs žinote, ryšiai 
tarp Lietuvos ir Eichstatto gana 
seni. Paskutiniais karo metais ir po 
karo pakankamai didelis būrys 
lietuvių pabėgėlių iš įvairiausių 
sluoksnių buvo apsistoję kunigų 
seminarijoje ir Rebdorfo vie
nuolyne. Bet Jūsų dabartinė 
viešnagė turėtų pradėti visiškai 
naują bendrų ryšių etapą. Tai 
turėtų būti ryšių ir bendradarbiavi
mo kultūriniame gyvenime pradžia 
arba pastiprinimas.

Jūs, kaip Lietuvos vyriausybės 
narys, svarstote klausimą, kokios 
pagalbos Jūs galite susilaukti iš 
Vakarų. Suprantama, jums reikia 
vakarietiško patyrimo teisės, 
prokuratūros, apsaugos ir finansų 
srityse. Daug kalbama apie šiuos 
dalykus. Kad mes turime ir norime 
padėti, man regis, yra aišku. Bet 
šis klausimas turi taip pat kitą 
aspektą. Norėčiau truputį kalbėti 
apie tai.

Mes privalėtume pasvarstyti, ką 
gi jūs galite duoti mums, 
vakariečiams. Ir man atrodo, kad 
šis klausimas labai svarbus.

Leiskite pacituoti išeivijos 
vyskupą Paulių Baltakį, gyvenantį 
Amerikoje. Savo kalėdiniame 
žodyje vyskupas Baltakis kalbėjo 
apie stebuklingus etapus jūsų 
krašto vystymesi. Tai yra Sąjūdis, 
Baltijos kelias, 1990-ųjų kovo 11- 
osios aktas apie Nepriklausomybės 
tęstinumą ir, pagaliau, diplomati
nis pripažinimas. Mes žinome, kad 
kelias buvo sunkus. Buvo aukų, 
tragiški Sausio 13-osios įvykiai 
nėra užmiršti. Kai Lietuva taip pat, 
kaip ir Latvija, Estija, buvo priimta 
į Jungtines Tautas, Jūsų 
Aukščiausios Tarybos Pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, kartais va
dinamas naujųjų laikų Dovydu, 
pasakė kalbą, kuri buvo plačiai 
komentuojama. Klausė jisai: jeigu 
žmonės nori gyventi dorai, tad 
kodėl negali būti doros politikos.

Jūs, man atrodo, turite progą, 
ko gero vienintelę progą, parodyti 
pasauliui ką gali dvasinė stiprybė. 
Per pusę šimtmečio šitoji Jūsų 
dvasinė stiprybė paliko gyva

ĮVAIRENYBĖS
Keistenybės ir rekordai

Britų dienraščio "Daily 
Mail" korespondentė Rusijoj 
rašo, kad Maskvos ligoninėse 
trūksta donorų-aukotojų krau
jo. Pšivalskio rajono ligoninės 
vadovybė buvo gana išradinga 
ir paskelbė duosianti vodkos 
kuponą už puslitrį kraujo. 
Netrukus prie ligoninės vartų 
susidarė alkoholikų eilutė. Bet 
medicinos personalas ėmė 
abejoti jų kraujo kokybe: 
kraujas galįs būti per daug 
atskiestas alkoholiu !

• • • •
Vagystės Didžiojoje Bri

tanijoje vis gausėja, o vagišiai 
vis jaunėja. Štai į Alnwick 
(Northumberland) miesto 
pradinę mokyklą buvo 
įsiveržusi grupė vagišių, kurių 
jauniausias buvo... trijų metų!

• • • •
Pirmuoju pasaulio parašiu

tininku buvo Andrė-Jacques 
Garnerin. 1797 m. spalio mėn. 
22d. iš 680 metrų aukštyje 
pakibusio baliono jis nusileido 
Monceau parke, Paryžiuje.

K. Tautginas

sunkiausiomis aplinkybėmis. Savo 
vizito Amerikoje metu vyskupas 
Sigitas Tamkevičius kvietė tikinči
uosius dėkoti už tris stebuklus - 
per 50 metų išlaikytą ištikimybę 
Dievui ir Tėvynei, už tautos 
prisikėlimą ir valstybės nepriklau
somybės atgavimą. Jis prašė melsti 
dar vieno - prisikėlimo iš 
ekonominės ir dvasinės bedugnės. 
Sakyčiau, kad problemų turite 
daug. Bet ten, kur gyvena žmonės, 
kaip vyskupas Tamkevičius, man 
regis, aišku, kad dvasinės 
bedugnės visiškai negali būti.

Mums reikalinga mokytis iš 
Jūsų, kas yra dvasinė stiprybė. 
Materialinė gerovė yra labai svar
bi, nėra abejonės. Bet Jūs galite ir 
privalote mums parodyti dvasinio 
gyvenimo vaidmenį ir svarbą.

Tai pagrindinė mano pastabų 
mintis. Kita mintis labai praktiška. 
Aš kalbininkas, ir mums, 
kalbininkams, lietuvių kalba labai 
svarbi. Jūs galite mums padėti dau
giau išmokti apie Jūsų ir mūsų 
praeitį kalbos atžvilgiu. Jūs turite 
atnešti savo kalbą pas mus.

Pabaigai norėčiau papasakoti 
apie vieną įvykį. Buvęs Lietuvos 
diplomatas, jau miręs, dr. Albertas 
Gerutis, ilgą laiką gyveno Šveica
rijoje. Prieš daug metų jam buvo 
atlikta didelė ir sunki operacija. 
Ligoninėje dirbo sesuo lietuvaitė. 
Jis apie tai nežinojo. Sesuo žinojo 
apie daktaro Geručio operaciją. 
Manė, kad jam būtų didelis 
džiaugsmas, jeigu jinai jį 
pasveikintų lietuviškai. Kai jis 
pabudo po narkozės, pirmieji 
išgirsti žodžiai buvo: "giliai 
kvėpuoti, giliai kvėpuoti”. Jam 
buvo džiaugsmas, bet ne visiškai 
tyras džiaugsmas. Manė, kad jis 
jau danguje, kur visi kalba 
lietuviškai.

Dangaus čia, žemėje, nebus. 
Aišku. Bet žvilgsnį į dangų Jūs 
galite mums pateikti. Ir to 
prašome. Strategiškai ir 
geografiškai Jūs esate tiltas tarp 
Rytų ir Vakarų. Šitoji padėtis pra
eityje buvo daugelio nelaimių 
priežastis. Tebūnie toji pati padėtis 
didelių šansų ateityje pagrindu.

Prof. dr. Alfred Bammesberge

SEPTYNIOS DIENOS
Neseniai Baltijos respublikose pirmą kartą lankėsi Europos Tarybos 

generalinė sekretorė Catherine Lalumiere. Viešėjo ji ir Lietuvoje, dalyva
vo Vasariol6-osios iškilmėse. Apie tai informuoja visi pagrindiniai 
Lietuvos laikraščiai. Lietuva dar praeitais metais yra pareiškusi norą tapti 
pilnateise Europos Tarybos nare.

C. Lalumiere pareiškė, kad Lietuva į šią organizaciją gali būti priimta 
tik įvykdžiusi pagrindines reformas. Jos yra trys - šiuolaikinį demokrati
jos lygį atitinkančios Konstitucijos priėmimas, santykių sureguliavimas 
su tautinėmis mažumomis (ypač su lenkais) ir prezidento rinkimai.

Lietuvos spaudoje gana aktyviai buvo ir yra svarstomas vadinamasis 
desovietizacijos įstatymas. Tai įstatymo “Dėl kai kurių apribojimų užimti 
pareigas valstybinėje tarnyboje” projektas. Tokiu Švelniai skambančiu 
pavadinimu AT bando teisiškai įvertinti sovietinį laikotarpį. “Lietuvos 
aidas” (1992 02 04) iSspausdino Lietuvos Respublikos piliečių chartijos 
pareiškimą, kuriame AT raginama aiškiai pasmerkti karo ir pokario metų 
vykdytą lietuvių tautos genocidą, teisiškai įvertinti okupacinės valdžios 
vykdytą terorą. Siūloma pakeisti ir patį įstatymo pavadinimą - jame turėtų 
būti kalbama apie okupacinių pareigūnų veiklos įvertinimą, o ne apie tam 
tikrų žmonių teisių apribojimą. Pabrėžiama, kad galutinį sprendimą dėl 
kiekvieno asmens atsakomybės gali tarti tik teismas. “įstatymą laikome 
aktu, bet ne keršto įrankiu”- sakoma chartijos pareiškime.

Tuo tarpu LDDP dienraštis “Tiesa” (1992 02 04) baiminasi, kad deso
vietizacija yra tik priemonė naujam autokratizavimo procesui, kad šitokiu 
būdu norima eliminuoti opozicinės partijos lyderius. Primenama, kad A. 
Brazauskas ir jo bendraminčiai buvo ir yra tikros desovietizacijos, vyk
stančios nuo 1980 m. pradininkai. (LKP iš tiesų buvo paskelbusi 
nutarimą tirti savo buvusių vadovų nusikalstamą veiklą - Aut.). 
Dabartinės desovietizacijos procesas lyginamas su... sovietiniu mąstymu, 
nes nuogąstaujama, kad bus baudžiami ne konkretūs asmenys už 
konkrečius nusikaltimus, o tam tikra socialinė grupė - pagal buvusią sovi
etinę kolektyvinės atsakomybės sampratą.

Po pirmojo šio įstatymo projekto svarstymo AT - polemika 
nesumažėjo. Nuomonės, reiškiamos spaudoje, svyruoja nuo visiško 
komunistų pasmerkimo iki visiško atleidimo.Daug kas teisėtai klausia, ar 
užsibaigs Lietuvos problemos susidorojus su vakarykščiais priešais? Vis 
dažniau raginama teisėtvarką nukreipti pirmiausia į šiandieninius 
Lietuvos priešus - sukčius ir veidmainius, kurių Lietuvoje netrūksta ir 
kurie ne visuomet yra komunistai.

Beveik visi Lietuvos dienraščiai pažymėjo dramatišką faktą Lietuvos 
Laisvės lygos istorijoje - pirmajame jos suvažiavime buvo pašalintas 
lygos lyderis Antanas Terleckas. Jau prieš tai buvo įvykęs skilimas lygo
je, o dabar, anot paties Terlecko, įvyko tik “A. Butkevičiaus (krašto 
apsaugos ministro) inspiruotas susidorojimas su juo” - rašoma 
“Respublikos” (1992 02 04) laikraštyje. A. Terleckas pašalintas už 
bailumą, lėšų švaistymą ir išdavystes... “Kad nepasirodytų per mažai, dar 
nuspręsta kreiptis į AT Komisiją KGB veiklai tirti ir sužinoti, ar A. 
Terleckas nevykdo KGB užsakymų” - nurodoma “Respublikoje”. 
“Lietuvos rytas” (1992 02 04) rašo, kad A. Terleckas jam pateiktus 
kaltinimus pavadino šmeižtu, tačiau sakė nesikreipsiąs į teismą, kadangi 
“nepasitiki teismais”. Nei A. Terleckas, nei jo bendraminčiai Laisvės 
lygos vardo, atrodo, atsisakyti nežada. Tad lieka neaišku, kurią grupuotę 
vadinti Laisvės lyga - sakoma laikraštyje.

Vidmantas Dimas

VASARIO 16 ŠVENTE ŽEMAITIJOJE
Jau septyniasdešimt ketvirtą 

kartą minėjome Lietuvos valstybės 
atstatymo Vasario 16 šventę. 
Dvidešimt du metus tą šventę 
minėjome iškilmingai, su savo tau
tos, o taip pat organizacijų 
vėliavomis eidami į bažnyčią, o po 
to susirinkdami į mokyklų ar 
miestų sales šventiniams minė
jimams. Nors vaikas buvau, bet 
puikiai atsimenu kaip mes, Šiau
dinės pradžios mokyklos mokiniai 
iškilmingoje rikiuotėje su tri
spalvėmis vėliavėlėmis rankose 
eidavome į bažnyčią. O greta eida
vo mūsų tėvai, vyresnieji broliai, 
seserys, kaimynai, inteligentai, 
darbininkai, ūkininkai. Visų veidai 
švietė pasididžiavimu, kad jie 
laisvos Lietuvos žmonės, visi 
šypsojosi, džiaugėsi. Vėliau, oku
pavus Lietuvą bolševikams, 
Vasario 16 d. buvo uždrausta 
minėti. Tačiau kaimuose tą dieną 
žmonės nedirbo, šventė. Vokiečių 
okupacijos laikais, besimokant 
Jurbarko gimnazijoje, vėl iš
kilminga eisena, rikiuotėje 
eidavome į bažnyčią, o iš jos į 
gimnazijos salę, kur vykdavo 
minėjimas. Antrą kartą į mūsų 
tarpą įsiveržus bolševikams, iš 
pradžių mes, šeštos klasės gimna
zijos mokiniai, atlapuose ne
šiojome vėliavėles. Tačiau vasario 
16 dieną mums buvo įsakyta jas 
išsisegti. Komunistai bijodavo 
trispalvės labiau negu velnias 
kryžiaus. Tačiau per vasario 16 
dienos šventę tai vienur, tai kitur ji 
vis suplevėsuodavo.

Vėliau likimo keliai nuvedė į 
Krasnojarsko krašto Mansko 
rajono Bolšoj Ungut kaimą. Čia 

Vasario 16 dieną jaunimas 
susirinkdavo po darbo pas mus, 
kur gyvenome mudu su broliu 
Gediminu ir mama, Antanina 
Balčiūnienė, ir, pasveikinę vienas 
kitą su nepriklausomybės šven
te,padainuodavom lietuviškų tau
tiškų, tremtinių ir partizanų dainų.

Šiemet Vasario 16 dieną jau 
trečią kartą švenčiame laisvai. 
Prieš tris metus tą dieną teko 
kalbėti į susirinkusius Šilalės 
mieste. O šiemet net trijose vietose 
teko kalbėti, sveikinti su 
Nepriklausomybės švente. Pir
miausia kalbėjau Pajūrio vidu
rinėje mokykloje, kur papasakojau 
mokiniams apie vasario 16 dienos 
reikšmę, apie tremtį, ką ten teko 
pergyventi, pamatyti. Ir kaip 
susidomėję mokiniai klausė prisi
minimų apie tremtį. Kalbėjau ir 
Pajūrio žemės ūkio mokyklos 
mokiniams ir dėstytojams. Kon
certavo abiejų mokyklų mokiniai.

Vasario 16 dienos vakare minė
jimas įvyko Kvėdarnoje, kur kal
bėjo Šilalės raj. komendanto 
pavaduotojas J. Oželis, buvęs 
Lietuvos pasienio policininkas, J. 
Stanevičius, bolševikų politinis 
kalinys, ir kiti. Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos tary
bos narys, Šilalės skyriaus pir
mininkas K. Balčiūnas skaitė savo 
kūrybos tremties eilėraščius. 
Kvėdarnos tremtinių choras daina
vo tautines dainas. Eilėraščius 
skaitė ir dainavo Kvėdarnos 
vidurinės mokyklos mokiniai. 
Minėjimą vedė Kvėdarnos kultūros 
namų direktorė R. Šimkūnienė.

Kęstutis Balčiūnas
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ŽMONĖS IR ĮVYKIAI ŽEMAIČIŲ KULTŪROS DRAUGIJOJE

DBLS-gos direktorių valdybos narys S. Kasparas atsisveikina Anglijos 
lietuvių vardu su soliste N. Ambrazaityte, kuri sėkmingai koncertavo 
Londone, Nottinghame ir Derby.

Lietuvos AT pirmininko V. Landsbergio vizitas Vasario 16-tosios gim
nazijoje. Iš kairės: Hesseno jaunimo reikalų ministrė I. Blaul, Vytautas ir 
Gražina Landsbergiai, Hesseno parlamento vicepirmininkas Mueller, 
Vokietijos parlamento narys W. von Stetten ir Lietuvos Kultūros ir 
švietimo ministras Darius Kuolys.

Nepriklausomybės Šventės minėjime Hiutenfelde. Kalba Vokietijos LB 
valdybos pirm. Arminas Lipšys.

Nuotraukos: M. Šmitienės

Lietuvos Respublikos Tarptautinių ekonominių santykių ministras 
Vytenis Aleškaitis būdamas Londone apsilankė "Europos lietuvio" redak
cijoje.

Nuotrauka:£LR

Jau greit bus trys metai kai 
gyvuoja ši kasmet savo veiklą 
plečianti draugija. Jos darbe gali 
dalyvauti visi Žemaitijoje gy
venantys, iš šio krašto kilę ar jo 
kultūra ir istorija nuoširdžiai 
besirūpinantys žmonės, gyvenan
tys ne tik Lietuvoje, bet ir užsieny
je.

Draugija rengia suvažiavimus, 
turi valdybą, prezidiumą. Sava
rankiškai dirba miestų ir rajonų 
padaliniai. Taigi, jei užsienyje 
gyvenantys žemaičiai ar jų bičiu
liai norėtų tapti draugijos nariais, 
sudaryti jos padalinį, reikėtų tik 
susirinkti tokiems bendraminčiams 
į būrį ( ne mažiau kaip trims 
asmenims) ir nutarti tokį padalinį 
įkurti. Po to valdyba ir prezidiu
mas lauktų informacijos apie tokio 
padalinio įkūrimą. Draugijos ad
resas: Žemaičių kultūros draugijos 
prezidiumui, “Alkos muziejus” , 
Telšiai, Lietuva. Jums bus išsiųsti 
įstatai, pasiūlymai dėl tolesnės 
veiklos organizavimo.

Na, o kuo užsiima Lietuvoje 
gyvenantys žemaičiai?

Energingi Klaipėdiškiai. Jų 
etnografinis ansamblis “Žemaičių 
alkierius” toli už Žemaitijos ribų 
žinomas. Važinėja, koncertuoja, 
savo krašto papročius, dainas ir 
šokius propaguoja, Šių metų 
sausio mėnesį mieste įkurta ir 
šeštadieninė žemaičių mokykla.

Kaimynystėje gyvenantys pa
langiškiai turi ne mažiau garsų 
folklorinį ansamblį “Mėguva”. 
Telšiškiai susibūrę į ‘Tnsulą”. 
Panašūs ansambliai kiekviename 
rajone, miestelyje.

Šiemet pradėtas leisti ir draugi
jos laikraštis “A mon sakaa?” Jo 
redaktorė, šių eilučių autorė 
Danutė Mukienė ragina visus, kas 
jaučia esąs žemaitis ar norėtų dau
giau žinoti apie šio krašto istoriją , 
kultūrą, papročius, skaityti šį laik
raštį. Užsienyje gyvenantiems 
lietuviams ir jų bičiuliams redakci
ja išsiunčia laikraštį pagal pagei
davimą. Laiškus rašykite šiuo 
adresu: “A mon sakaa?” redakcija, 
Vytauto 153-1, Palanga, Lietuva.

Gražios žemaitiško darbo tradi
cijos Šiauliuose. Šiame mieste 
buvo išleista ir pirmoji Lietuvoje 
sava valiuta - žemaitiški litai. Jie 
kol kas suvenyriniai, tačiau pa
klausą turi ne tik Lietuvoje... 
Šiauliuose šiemet jau galima 
įsigyti Žemaičio pasą. Tiems, kas 
čia vėl ką nors negero įžvelgė, pa
sakysiu, kad tokį pasą (pa
žymėjimą) gali gauti tik Žemaičių 
kultūros draugijos nariai.

Miesto žemaičių vadas , kal
bininkas Juozas Pabrėža kartu su 
vilniečiu kalbininku (kilimo iš 
Žemaitijos) paruošė ir pernai 
išspausdino žemaitiškos rašybos 
pagrindus. Jais vadovaujamasi ir 
leidžiant pirmąjį Lietuvoje že
maitišką laikraštį “A mon sakaa?”. 
Žemaitiški skyreliai, puslapiai jau 
pasirodo ir daugelio Žemaitijos 
rajonų ir miestų laikraščiuose. 
Žemaičių kalba po truputį atkovoja 
savo prestižą ir teises Žemaitijoje. 
Taigi, pradžia padaryta ir atgal 
trauktis nesiruošiama.

Plungiškiai gražiai ruošiasi 
įamžinti tragiškai žuvusio jauno ir 
talentingo poeto Vytauto Mačernio 
atminimą - jam pradėtas statyti 
paminklas. Miesto kultūros dar
buotojai neseniai ėmėsi leisti savo 
laikraštį “Saulutė”. Laikraštis 
pasakoja apie Plungės krašto 
kultūrą, istoriją, garsius Žemaitijos 
žmones.

Kelmės rajono žemaičių centras 
- Kražiuose. Čia leidžiamas ir 
unikalus parapijos laikraštis 

“Kražių aidai”. Artėjant Kražių 
skerdynių šimtmečiui (1993 m. 
lapkričio mėn.) Kražiuose, netoli 
bažnyčios nutarta pastatyti pamin
klą. Bėda kaip ir visur: paminklų 
statybai labai trūksta pinigų. 
Kreiptasi į Lietuvos vyriausybę, į 
visus žemaičius. Tikimasi, kad 
reikiamą sumą pavyks surinkti ir 
Kražiai galės šią sukaktį paminėti 
garbingai.

Žemaitija... Paminėjome tik 
vieną kitą momentą iš draugijos 
darbų. Gal jie sudomins mūsų 
žemiečius, gyvenančius užsienyje, 
gal ir jie sumanys vienokiu ar 
kitokiu būdu prie šių darbelių 
prisidėti. Kviečiame.

Danutė Mukienė

OLANDIJOJE
OLB SUSIRINKIMAS

1992 m. vasario 15 d. įvyko 
Olandijos lietuvių bendruomenės 
metinis susirinkimas, kurio metu 
bendruomenės nariai sugiedojo 
Lietuvos himną ir atžymėjo 
Lietuvos nepriklausomybės šventę. 
Šiuo metu OLB-je yra daugiau 
kaip 40 narių. Susirinkimas vyko 
pirmininko Romo Siniaus namuo
se, Leidshendame.

Susirinkimo metu pirmininkas 
R. Sinius pranešė apie praeitų 
metų veiklą: buvo suorganizuota 
humanitarinė pagalba netur
tingiesiems drabužiais, vaistais ir 
nugabenta į Raseinių rajono trem
tinių klubą “Garsas”.

1992 m. buvo palikta ta pati 
valdyba: Romas Sinius - pir
mininkas, Mirga van Spanje- 
Augustaitytė - vicepirmininkė, 
Ignacas Račkauskas - sekretorius, 
Arlette Schellenbach-Pollet - 
iždininkė, Carla Sinius-Wendel - 
lietuvių-olandų tarpininkė, Birutė 
van Ditmars ir Ligita van 
Dijkhuizen-Pučetaitė - revizorės.

OLB-nė ir ateityje puoselės 
lietuvišką veiklą, apjungs lietuvius 
ir Lietuvai simpatizuojančius bei 
toliau, pagal galimybes, teiks 
Lietuvai humanitarinę pagalbą.

OLB-nės adresas: Oranjelaan 1, 
2264 CV Liedschendam, Holland. 
Telefono ir fakso Nr. +31 (0)70 
320-1096.

I. Račkauskas, sekretorius

PUTINO EILĖS SKAMBA 
VOKIŠKAI

Vokietijoje išleistas V. 
Mykolaičio-Putino eilėraščių rin
kinys. Pavieniai Putino eilė-raščiai 
vokiečių kalba buvo skelbiami ir 
anksčiau įvairiose lietuvių poezijos 
antologijose. Deja, daugelis tų ver
timų nepasiekė aukštesnio meninio 
lygio, nes jie dažnai buvo atlieka
mi iš pažodinių tekstų, ir turi dau
giau pažintinę negu meninę vertę. 
Todėl ypač džiugu, jog Vokietijoje 
gyvenančio iš Lietuvos kilusio 
poeto ir vertėjo Alfredo Franc- 
kaičio vertimai, sudarantys minė
tąjį rinkinį, išvengia tokių trū
kumų. Puikus abiejų kalbų mo
kėjimas leido jam giliai atskleisti 
Putino pasaulėvoką, platų jo kūry
binį akirati, problematikos univer
salumą, būties akivaizdoje vyk
stančią konfliktišką žmogaus sielos 
sklaidą, o taip pat, pateikti Vakarų 
skaitytojui savitas ir įdomias 
etnines, tautosakines intonacijas. 
Visa tai, beje, byloja ir apie A.

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

lėktuvu į Vilnių. Skrisime per Varšuvą TIESIOG Į VILNIŲ 
Kelionės kaina £250

įskaitant vizą, draudimą ir vienos nakties nakvynę 
(grįžtant) Varšuvoje

J. TARULIS Tel.: 081-960 8660

VOKIETIJOJE
AMERIKOS KARIAI 

KONCERTUOJA
Sausio 24 d. Saaro žemės 

sostinėje Saarbrūckene Amerikos 
karinių oro pajėgų kvintetas grojo 
renesanso ir baroko muziką. Kon
certas buvo puikus, o svarbiausia, 
kad pinigus už bilietus muzikantai 
paaukojo “Pagalbos Lietuvai” fon
dui. Tai sužinojęs, paskambinau 
Vasario 16-sios gimnazijos direk
toriui ir jis atsiuntė mokinę tauti
niais drabužiais, kuri suspėjo dar ir 
gėlių nupirkti. Tad koncerto 
pabaigoje gražiai padėkojome 
amerikiečiams, o Baltija Ūdrytė 
išvertė padėkas į anglų kalbą ir 
padalino gėles. Pabaigai muzikan
tai dar pagrojo.

Algirdas Palavinskas

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
NOTTINGHAME

Latvių klube vasario 22 d. buvo 
iškilmingai paminėta Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė. Minė
jimą atdarė DBLS-gos vietos sky
riaus pirmininkas A. Važgauskas. 
Kalbėjo DBLS-gos direktorius 
kultūros reikalams J. Alkis, DBLS- 
gos valdybos narė švietimo reika
lams V. Gasperienė. Be to sveiki
nimo žodį tarė svečiai - Lietuvos 
AT deputatė N. Ambrazaitytė ir 
Nottinghamo universiteto profeso
rius D.E. Regan.

Po oficialiosios dalies įvyko 
koncertas. Lietuvos Operos ir bale
to teatro solistė Nijolė Ambrazai
tytė atliko klasikines arijas ir lietu
vių liaudies dainas. Dainininkei 
akompanavo Violeta Tamašaus
kaitė.

Minėjimas užbaigtas sugiedant 
Lietuvos himną.

• • •
_ Vasario 23 d. Aušros vartų 
Židinyje buvo iškilmingos pamal
dos Nepriklausomybės šventės 
proga. Giedojo viešnia is Lietuvos 
dainininkė Nijolė Ambrazaitytė. 
Jai vargonais akompanavo Violeta 
Tamašauskaitė.

VASARIO 16 ŠVENTĖ 
DARBY

Vasario 23 d. Ukrainiečių klube 
DBLS-gos Derby skyrius iškil
mingai paminėjo Nepriklauso
mybės šventę ir pravedė metinį 
narių susirinkimą. Minėjimą ati
darė skyriaus pirmininkas J. Le- 
vinskas. Šventiniame koncerte 
dainavo Nijolė Ambrazaitytė, 
akompanavo V. Tamašauskaitė.

Skyriaus susirinkimą pravedė J. 
Alkis. Skyriaus valdyba palikta tos 
pačios sudėties.

Šventės pabaigoje sugiedotas 
Lietuvos himnas.

Po oficialiosios vakaro dalies 
buvo vaišės.

Franckaičio, kaip vertėjo, talentą, 
aukštas jo profesines galimybes.

Kaip žinoma, V. Mykolaičio- 
Putino romanas “Altorių šešėly", 
išverstas į rusų, lenkų, čekų, latvių, 
estų, vengrų ir vokiečių kalbas, 
susilaukė šiose šalyse plataus 
atgarsio. Tikimės, jog ir Putino 
eilės susilauks šilto pripažinimo ir 
padės Lietuvai žengti dar vieną 
žingsnį integralinės Europos 
kultūros link.

112 psl. knyga "Putinas" 
sukrauta pas: Alfred Franzkeit, In 
den Wiesen 3, D-2839 Wehrbleck, 
Germany. Kaina nepažymėta.
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Lietuviu Kronika
KADA-KAS-KUR?
Kovo 14 d. -VLB Tarybos 

metinė sesija Hūttenfelde,Vokieti
joje.

Balandžio 11-12 d.d. - DBLS 
metinis narių suvažiavimas Lietu
vių namuose, Londone.

Birželio 14 d. - 18 vai. įvyks 
51-mas tremtinių dienos minė
jimas, Anglikonų Southwark kate
droje, London Bridge.

Birželio 30 - liepos 4 d.d. - PLB 
VH-sis seimas Čikagoje, JAV.

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

Spalio 2-4 d.d. - Lietuvių 
kultūros instituto suvažiavimas ir 
mokslinė konferencija Hiittenfelde, 
Vokietijoje.

AUKOS SPAUDAI
A. Kulikauskas - 2.00 sv.
J. Bardzil - 17.00 sv.
M. Dūmas - 7.00 sv.
K. Gudjurgis - 3.33 sv.
B. Šimėnas - 2.00 sv.
A. Pračkauskas - 2.00 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame

LONDONE
CENTRINIO SKYRIAUS 

NARIŲ SUSIRINKIMAS
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 DĖL DBLS 
ATEITIES

Lietuvos Nepriklausomybės 
atgavimas - buvo vienas svar
biausių DBLS-gos tikslų. Šian
dien Lietuva yra laisva ir nepri
klausoma 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 kviečia
mi Sąjungos nariai, buvę DBLS- 
gos, Tarybos pirmininkai, Garbės 
nariai bei jaunimo atstovai.

DBLS-gos direktorių valdyba

DBLS I-OJO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Kovo 7 d., 18.00 vai., Londono 
parapijos menėje, 21 The Ovai, 
London E2 ,įvyks metinis DBLS - 
gos Londono Lojo skyriaus narių 
susirinkimas.

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

Skyriaus valdyba

PAMALDOS
Nottinghame - kovo 8 d.,

11.15 vai., Židinyje
Nottinghame - kovo 15 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Derbyje - kovo 15 d., 14 vai., 

'ridge Gate.

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 
VAIKAMS LIETUVOJE

Iš Alfred Cox-Ortopaedics fir
mos Londone gauta įvairių orto
pedinių reikmenų, kurie naudoja
mi po kaulų lūžių operacijų ir 
ligoniams, nepajėgiems vaikščioti 
ar savarankiškai stovėti ant kojų. 
Dovanos vertė - 500.00 svarų.

•••••••
Great Ormond Street ir Queen 

Elizabeth vaikų ligoninės paaukojo 
vaikams 24 “Calipers” ir 48 poras 
vaikiškų ortopedinių batukų (visi 
nauji) už 400 svarų sterlingų.

Nuoširdžiai dėkojame už aukas.
•••••••

Britų-lietuvių Pagalbos fondo 
patikėtiniai susitiko su Londone 
viešėjusia dainininke ir Lietuvos 
AT deputate Nijole Ambrazaityte. 
Aptarti fondo veiklos klausimai 
bei ryšiai su Lietuva.

Aukas prašome siųsti: British- 
Lithuanian Relief Fund for Chil
dren in Lithuania, 21 The Oval, 
London E2 9DT.

MIRĖ ONA SIMELIENĖ
The Royal London ligoninėje 

vasario 24 d. mirė 63 metų Ona 
Simelienė.

Vasario 24 d. po laidotuvių mi
šių palydėta į Manor Park krema
toriumą.

Ona Simelienė kilusi iš Ku
dirkos Naumiesčio, Šakių apskri
ties. Liko liūdintis vyras ir duktė.

MIRĖ JUOZAS TYBAUTAS
Sulaukęs 73 metų amžiaus va

sario 12 d. Londone mirė Juozas 
Tybautas. Palaidotas City of Lon
don kapinėse. Juozas Tybautas 
buvo kilęs iš Girkalnio miestelio, 
Raseinių apskrities, evangelikas.

Liko nuliūdęs brolis.

ESTUOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 
LONDONE

Vasario 24 d. įvyko Estijos 
Nepriklausomybės šventės minė
jimas Estų namuose.

Šiais metais minėjimą surengė 
Estijos ambasada Londone. 
Minėjime buvo britų užsienio 
reikalų ministras Douglas Hogg 
QC., MP, lordas David Ennals ir 
kiti. Lietuvius šiame minėjime 
atstovavo K. Tamošiūnas, J. Alkis 
ir S. Kasparas.

MINISTRO VIZITAS
Lietuvos Respublikos Socia

linių ir gerbūvio reikalų ministras 
Algis Dobrovolskas vasario pa
baigoje Londone buvo susitikęs su 
britų vyriausybės nariais. Britų 
darbo ministras Michael Howard 
QC. , MP, svečio iš Lietuvos gar
bei surengė pietus Lancaster rū
muose. Kartu su ministru A. Do- 
brovolsku dalyvavo Kęstutis Stan
kevičius, Lietuvos Respublikos 
Užsienio reikalų ministerijos atsto
vas.

SUOMIJOS AMBASADOS 
PARAMA

Suomijos ambasada Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos ambasadoms 
atidavė savo raštinių baldus. Jie 
yra pritaikyti moderniai raštinei.

VASARIO 16 PAMALDOS 
LONDONE

Sekmadienį, Vasario 16-ąją 
Londone, šv. Kazimiero bažnyčio
je įvyko pamaldos. Kun. dr. Joną 
Sakevičių, MIC, atlydėjo Londono 
lietuvių mišrus skautų vienetas.

Pamaldų metu giedojo Lietuvos 
Operos ir baleto teatro solistė 
Nijolė Ambrazaitytė, vargonais 
akompanavo muzikė Violeta Ta
mašauskaitė.

Pamaldose lankėsi Lietuvos Už
sienio reikalų ministerijos atstovas 
Londone Kęstutis Stankevičius. 
Po apeigų parapijos menėje lietu
vių šv. Kazimiero klubo moterys 
paruošė vaišes.

MANČESTERYJE
DBLS MANČESTERIO

SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Vasario 22 d. DBLS Mančes

terio skyrius pravedė MLS klube 
metinį visuotinį susirinkimą, ku
riame valdyba bei Revizijos ko
misija padarė pranešimus, išrinko 
1992 metams valdybą ir atstovą į 
DBLS suvažiavimą Londone.

Susirinkimą atidarė skyriaus 
pirmininkas A. Podvoiskis, sekre
toriavo A. Podvoiskienė. Balsus 
skaičiavo H. Pargauskas ir P. 
Virbickas.

Skyrius metų bėgyje surengė 
Vasario 16, Kovo 11 d.d. minė
jimus ii- Tautos šventę, kurių metu 
buvo pravestos rinkliavos Vasario 
16 gimnazijai Vokietijoje, Lietu
vos fondui; dalyvauta Išvežtųjų 
minėjime Mostono kapinėse.

Skyriaus finansinį stovį nušvie
tė iždininkas J. Šablevičius.

Valdyba ir Revizijos komisija 
paliktos tos pačios. Valdyba: pir
mininkas - A. Podvoiskis, sekreto
rius - S. Lauruvėnas, iždininkas - J. 
Šablevičius. Revizija: V. Pau
lauskas (pirm) ir V. Rudys.

Be to diskutuoti einamieji Są
jungos reikalai, pilietybės įstaty
mas, Mindaugo karūnavimo data, 
Dariaus ir Girėno minėjimo data; 
aptarta Lietuvių namų ir Sodybos 
perdavimo Lietuvai problema, - 
šiuo klausimu manoma pravesti 
referendumą.

Valdybai linkime sėkmės!
A. P-kis

STOKE-ON-TRENT
SKYRIAUS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Kovo 21 d. 15.00 vai., pas Br. 
Puodžiūnus, 31 Marina Drive, 
May Bank, Newcastle, įvyks 
skyriaus narių metinis susirinki
mas.

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

Prašome dalyvauti.
Skyriaus valdyba

WOLVERHAMPTONE
SUSIRINKIMAS

Kovo 7 d., 13.00 vai., Ukra
iniečių klube, Merridale Str., 
West Wolverhampton, DBLS-gos 
Wolverhamptono skyrius šaukia 
metinį visuotinį narių susirin
kimą.

Bus renkama skyriaus valdy
ba, revizijos komisija ir atstovas į 
DBLS atstovų suvažiavimą Lon
done.

Be to bus svarstomi kiti skyriui 
aktualūs klausimai.

Visus skyriaus narius ir pri
jaučiančius maloniai prašome 
dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Visais reikalais prašome 
kreiptis į Lietuvos Ambasadą 

Londone:
17 ESSEX VILLAS 

LONDON W8 
Tel.: 071-938 2481 
Fax: 071-938 3329

SVEČIAI VASARIO 16 
GIMNAZIJOJE

Daug mielų ir garbingų svečių 
yra sulaukusi mūsų gimnazija. 
Aukotojams ir globėjams su dė
kingumu spaudėme ranką, pasitik
davome smalsiai pirmuosius auto
busus iš Lietuvos, vaišinome daini
ninkus ir kitus Lietuvos kultūros 
nešėjus, draugavome su jais. Ta
čiau šių metų savaitė prieš Vasario 
16-ąją buvo ypatinga: mus aplankė 
Lietuvos Švietimo ir kultūros mi
nistras Darius Kuolys ir laisvos 
Lietuvos AT pirmininkas Vytau
tas Landsbergis. Jie lankėsi įvai
riose vokiečių įstaigose.

Vasario 11-osios popietę mi
nistras D. Kuolys susitiko su 
Vasario 16 gimnazijos mokytojais. 
Jis papasakojo apie permainas 
Lietuvos švietimo sistemoje, vėliau 
atsakė į mokytojų pateiktus 
klausimus. Vakarienės metu mi
nistrą sveikino gimnazijos direkto
rius A. Šmitas. Mokiniai pasveiki
no svečią daina ir kanklių muzika. 
Vienuoliktos klasės mokinė Ieva 
Kurmanavičiūtė įteikė ministrui 
Romualdo Spalio knygų rinkinį 
(pirmoji jų - “Gatvės berniuko 
nuotykiai”), prašydama pasirūpinti 
jų išleidimu Lietuvoje. Vėliau 
mokiniai dar susitiko pokalbiui su 
ministru pilies posėdžių kambary
je.

Sekančią dieną, vasario 12-ąją, 
apie 19 vai. gimnazijos kiemas ir 
bendrabučio fojė buvo pilni 
laukiančiųjų, tarp jų - daug vok
iečių valdžios pareigūnų. Pagaliau 
pasirodė automobilių kortežas, 
kuris atgabeno iš Mannheimo 
malūnsparnių nusileidimo aikštės 
Lietuvos AT pirmininką Vytautą 
Landsbergį, Gražiną Landsber
gienę ir su jais atvykusius 
Vokietijos bei Lietuvos parlamen
tarus ir kitus lydinčius. Prie ben
drabučio salės visus sutiko gim
nazijos mokiniai, pasipuošę tau
tiniais rūbais. Jie su tautinėmis 
juostomis sudarė svečiams garbės 
taką. Įžengus į fojė, kaip gėlytės 
AT pirmininko dėmesį patraukė 
jauniausieji, tautiniais rūbeliais 
pasipuošę, mūsų bendruomenės 
atstovai. Pirmas aukštą svečią 
pasveikino gimnazijos direktorius 
Andrius Šmitas. Po to sekė kiti 
sveikinimai. VLB Valdybos pir
mininkas A. Lipšys sveikino ir 
įteikė dovaną, Jūratės Lemkienės- 
Batūraitės paveikslą, vaizduojantį 
gimnazijos pilį. Šiltų žodžių tarė 
Hesseno jaunimo reikalų ministrė 
Iris Blaul , apskrities viršininko 
pavaduotoja dr. Eva-Maria Krue
ger, Lampertheimo miesto burmis
tras Gisbert Dieter. Prisiminiau, 
kaip prieš metus priekaištavo vo
kiečių veikėjai Lietuvai už nekant
rų laisvės troškimą, už veržimąsi į 
nepriklausomybę. Šiandien nė iš 
tolo tų gaidų negirdėti. Priešingai, 
jaučiamas susižavėjimas žmogumi, 
kuris drįso sunkiausiomis sąly
gomis vesti tautą jos nepriklau
somybės link. Paskiausiai žodį tarė 
garbingas svečias. Jis sveikino 
visus, išreiškė viltį, kad Vasario 
16-osios gimnazija liks ateity cen
tru, jungiančiu Lietuvą su Europos 
Vakarais. Jis įteikė gimnazijai 
dovanų: Lietuvos DK Statutą, 
audinį su Lietuvos himno žodžiais 
ir knygelę, kurioje sudėti Lietuvos 
vaikų piešiniai po Sausio 13-osios 
tragedijos.

Gimnazijos mokiniai sveikino 
muzika ir Maironio “Jaunimo 
giesme”. Vėliau svečiai buvo 
pakviesti į pilies salę prie gražiai 
papuoštų stalų vakarienės. Atsi
sveikinta su pirmuoju mūsų val
stybės AT pirmininku ir jį lydin
čiais, nuleidžiant, šio vizito proga 
visą dieną plevėsavusias, Lietuvos, 
Vokietijos ir Europos vėliavas. 
Buvo sugiedoti Lietuvos ir 
Vokietijos himnai. Šiai ceremoni
jai vadovavo gimnazijos skautai. Iš 
apšviesto kiemo, lydimi policijos, 
pajudėjo automobiliai, išveždami 
svečią, kurio apsilankymas turi 
mums ypatingos reikšmės.

Bronė Lipšienė
(Žiūr. nuotrauką 3-ame psl.)

PASAULYJE
Izraelio vargai
JAV sekretorius James Baker 

paskelbė, jog 10 milijardų dolerių 
paskola Izraelio vyriausybei bus 
teikiama su sąlyga, jeigu sustabdys 
statybą arabų žemėse, kuri yra 
vykdoma iš buvusios Sovietų 
Sąjungos žydų emigrantams 
apgyvendinti. Izraelio vyriausybės 
bekompromisinė politika arabų 
reikalu ir galimybė, kad būsimuose 
rinkimuose valdžią gali laimėti 
Darbo partijos lyderis Yitzhak 
Rabin, kuris priešrinkiminėje kam
panijoje paskelbė, kad yra galimas 
susitarimas su palestiniečiais dėl 
autonomijos jų apgyventose sri
tyse, privedė JAV prie šio griežto 
pasisakymo paskolos reikalu. 
Svarbu dar ir tai, kad JAV toje 
pasaulio dalyje siekia bendradar
biavimo su kai kuriomis drau
giškomis arabų valstybėmis.

Brangi byla
Nežiūrint Lordų Rūmų 

pasipriešinimo, Britų parlamentas 
priėmė nacių nusikaltėliams bausti 
įstatymą. Daug kas abejojo ar yra 
tikslu teisti už įvykdytus 
nusikaltimus prieš 50 metų. Buvo 
išreikštas ir susirūpinimas dėl 
tokio teismo išlaidų. Dabar 
paaiškėjo, kad pagal šį įstatymą 
bylų pravedimas Anglijai kainuos 
11230000 svarų, o Škotijai - 
1630000 svarų. Iki šiol rasti trys 
asmenys, kurie dėl šių nusikaltimų 
traukiami į teismą. Neseniai Škoti
jos teismas apklausinėti liudininkų 
buvo nuvykęs į Lietuvą.

Nori nuversti Saddam Hussein?
Nors karas jau seniai pasibaigė, 

bet Irakui ekonominiai suvar
žymai tęsiami, norint priversti 
prezidentą Saddam Hussein likvi
duoti sumaniai paslėptus bran
duolinius, chemiškus ir biologinius 
ginklus. Taip pat tikimasi, kad 
ekonominiai suvaržymai, pablo
gėjus gyvenimo sąlygoms, privers 
krašto gyventojus sukilti ir paša
linti Saddam Hussein. Ypač to no
rėtų JAV prezidentas George 
Bush. Visa bėda, kad ekonominiai 
suvaržymai Irakui kenkia ir Jorda
nui ir Irake pasilikusiems kurdams.

Referendumas Pietų Afrikoje
Po ilgų diskusijų Pietų Afrikos 

Konservatorių partija sutiko daly
vauti referendume, kuris nuspręs, 
ar Pietų Afrikos vyriausybė galės 
tartis su juodųjų krašto gyventojų 
atstovais dėl naujos demokratinės 
konstitucijos. Referendumas liečia 
tik baltuosius krašto gyventojus. 
Konservatoriai, kurie nori atskiros 
valstybės, žinoma, balsuos prieš 
vyriausybės pasūlymą. Tačiau 
manoma, kad prezidentas de Klerk 
gaus balsų daugumą, nes, be jo 
paties partijos, už jį balsuos opozi
cijoje esanti Liberalų partija.

Čilė Honneckerio nenori
Buvusį Rytų Vokietijos vadą 

Erich Honnecker sovietų kariai 
išgelbėjo nuo arešto Vokietijoje ir 
nugabeno į Maskvą. Ten jį 
priglaudė Čilės ambasadoje, o 
vėliau, sunkiai sergantį, nuvežė į 
ligoninę. Dabar jokia valstybė jo 
nenori. Čilė jį priimtų, jei su tuo 
sutiktų Rusija ir Vokietija.

Europos Bendruomenė didėja
Suomijos vyriausybė nutarė 

įsijungti į Europos Bendruomenę. 
Vyriausybės atstovas pareiškė, kad 
kuriasi nauja Europa, ir Suomija 
nenori pasilikti užjos ribų. Labiau
siai šio pakeitimo bijosi Suomijos 
ūkininkai, nes jų produktai turės 
varžytis su Europos Bendruomenės 
gamyba. Suomija taip pat 
nenorėtų užrūstinti Rusijos, kurios 
kaimynystėje ji gyvena. Manoma, 
kad Švedija, Austrija, Norvegija 
prisijungs vėliau.
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