
LIETUVOS RESPUBLIKOS 
PILIETYBĖS IR PASŲ REIKALU

Kovo 11 d. iš Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos Juridinio 
skyriaus vedėjo pavaduotojo V. 
Sinkevičiaus gautas laiškas dėl 
Lietuvos Respublikos pilietybės, 
pasų bei piliečio pažymėjimų. 
Jame rašoma:

Pranešame, kad Juridiniame 
skyriuje gauti Anglijoje gyve
nančių lietuvių pareiškimai dėl 
Lietuvo pilietybės yra perduoti 
nagrinėti Vidaus reikalų ministeri
jos pasų skyriui (adresas: 2009 
Vilnius, Vivulskio g. 4a), iš kur 
jiems bus atsakyta apie Lietuvos 
Respublikos pilietybės dokumentų 
išdavimą. Laikinai, kol dar 
neturime naujų pasų, pilietybę 
patvirtina Lietuvos Respublikos 
piliečio pažymėjimai. Nauji pasai
turėtų būti pradėti išduoti jau 
balandžio mėnesį.

Kartu informuojame, kad 1992 
m. vasario 11d. Aukščiausioji 
Taryba pakeitė kai kuriuos 
Pilietybės įstatymo straipsnius ir 
sumažino anksčiau reikalautų 
dokumentų kiekį. Prie gautų 
pareiškimų pridėtų dokumentų 
dabar turėtų pakakti, kad būtų 
išduoti Lietuvos Respublikos pilie
tybės dokumentai.

Naudodamasis proga, norėčiau 
taip pat paaiškinti kai kurias 
svarbesnes naujojo Pilietybės 
įstatymo nuostatas, kuriomis 
galėtų pasinaudoti Anglijoje 
gyvenantys lietuviai. Pilietybės 
įstatyme nustatyta, kad Lietuvos 
piliečiais yra asmenys, iki 1940 m. 
birželio 15 d. turėję Lietuvos 
Respublikos pilietybę, jų vaikai ir 
vaikaičiai, kurie neįgijo kitos val
stybės pilietybės. Šie asmenys yra 
Lietuvos piliečiai nepriklausomai 
nuo to, kurioje valstybėje jie gyve
na. Dėl pilietybės dokumentų 
nurodyti asmenys gali kreiptis į 
Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos pasų skyrių. 
Prie pareiškimo reikia pridėti 
dokumentus patvirtinančius, kad 
asmuo iki 19440 m. birželio 15 d. 
turėjo Lietuvos Respublikos pilie
tybę. Tokiais dokumentais yra 
išsaugoti Lietuvos Respublikos 
vidaus ir užsienio pasai, gimimo 
liudijimai, įrašai apie gimimo vietą 
ir laiką turimuose asmens doku
mentuose, archyvų ir kiti doku
mentai, patvirtinantys šį faktą.

Kita vertus, Pilietybės įstatymas 
numato galimybę atstatyti 
Lietuvos Respublikos pilietybę. 
Šią teisę turi lietuvių kilmės 
asmenys, turėjęLietuvos pilietybę 
ir nuo 1940 m. birželio 15 d. iki 
1990 m. kovo 11d. pasitraukę iš 
Lietuvos, ir šiuo metu gyvenantieji 
užsienyje ir turintys kitų valstybių 
pilietybę. Įstatymas nereikalauja, 
kad asmenys, norintys atstatyti 
Lietuvos Respublikos pilietybę, 
atsisakytų turimos kitos valstybės 
pilietybės ar persikeltų nuolat 
gyventi į Lietuvą. Kitaip tariant, 
šie asmenys gali turėti dvigubą 
pilietybę. Tokiomis pat Sąlygomis 
atstatyti Lietuvos pilietybę turi 
teisę ir nurodytų asmenų vaikai, 
jeigu jie gimimu kitose valstybėse 
neįgijo tų valstybių pilietybės.

Norint atstatyti Lietuvos pili
etybę, reikia kreiptis į Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų minis
terijos pasų skyrių ar Lietuvos 
Respublikos diplomatines įstaigas 
užsienyje. Prie pareiškimo reikia 

pateikti jau minėtus dokumentus, 
patvirtinančius, jog asmuo turėjo 
Lietuvos Respublikos pilietybę, 
taip pat asmens tepatybę ir tautybę 
patvirtinančius dokumentus. 
(Duomenys apie tautybę gali 
atsispindėti asmens ar kituose 
dokumentuose). Kartu reikia 
nurodyti nuolatinę gyvenamąją 
vietą. Sprendimus dėl Lietuvos 
pilietybės atstatymo turi teisę pri
imti Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministras ar Lietuvos 
Respublikos diplomatinės įstaigos 
užsienyje vadovas. Dar galima 
pridurti, kad norint gauti Piliečio 
pažymėjimą, reikia pateikti dvi 
fotonuotraukas (2,5 x 3 cm), o 
pasui gauti - dvi fotonuotraukas 
(3,5 x 4,5 cm).

Norėdamos patenkinti eman- 
sipuotų ir kultūringų visuomenės 
narių poreikius šiuolaikinės 
visuomenės siekia sukurti tokią 
ekonominę sistemą, kuri užtikrintų 
pastovų ekonominį augimą, 
išlaikant tuo pat metu daugiau ar 
mažiau pastovias kainas. Šia 
linkme veikia ir visos tokiose 
visuomenėse egzistuojančios 
politinės jėgos ir partijos.

Manoma, jog tokią ekonominę 
sistemą galima sukurti derinant 
tarpusavyje rinkos ekonomikos ir 
demokratijos principus. Pirmieji 
sudaro sąlygas ekonominio efek
tyvumo augimui, o antrieji garan
tuoja stabilumą, neskausmingą 
naujovių įgyvendinimą dar esant 
pakankamai efektyvioms “seno
sioms” technologijoms. Vienok 
sėkmingai derinti rinkos ir 
demokratijos principus sekasi tik 
nedaugeliui šalių. Be to, tokie 
“deriniai” gali skirtis vienas nuo 
kito, kaip, pavyzdžiui, skiriasi JAV 
rinkos ekonomika nuo Švedijos 
socialdemokratinio rinkos 
ekonomikos modelio. Tokio skir
tumo užuomazgos glūdi tam tikru
ose prieštaravimuose tarp rinkos 
koncepcijos ir pačios rinkos 
ekonomikos. Kalbėdami apie 
rinką, mes turime omeny pirkimo- 
pardavimo mechanizmus, o anali
zuodami rinkos ekonomiką - dau
giau akcentuojame svarbą tų pro
cesų, kurių pagalba gamybos 
resursai virsta galutinio vartojimo 
objektais, t.y. ieškome optimalios 
kombinacijos tarp gamybos veik
snių (darbo jėgos, gamybos 
priemonių, finansų), rinkų ir gami
nių bei paslaugų rinkų. Tokią ana
lizę, įvairiose rinkose egzistuo
jančių kainų pagrindu, atlieka 
kiekvienas verslininkas, biznierius, 
ieškodamas tokios kombinacijos, 
kuri duotų jam didžiausią pelną, 
t.y. didžiausią skirtumą tarp sunau
dotų resursų ir jo veiklos rezultatų 
kainos. Priešingu atveju jis patiria 
nuostolius ir yra priverstas 
pasitraukti iš biznio (jeigu tik, 
savaime suprantama, jam nepade
da valstybė, suteikdama subsidi
jas). Tokia negailestinga 
konkurencija verčia biznierius 
vienytis, pavyzdžiui, į kartelius ar 
trestus. Tai leidžia išvengti skaus
mingų tarpusavio varžybų, ir įgali
na juos tam tikra dalimi kontro
liuoti gamybos apimtis bei kainas 
ir, tuo pačiu, tapti savotiškais visos 
visuomenės valdovais. Ir štai čia

"Lietuvos" folklorinis ansamblis koncertuoja Liaudies buities muzieju
je Rumšiškėse. Nuotrauka: Viktoro Kapočiaus.

RINKA IR DEMOKR
išryškėja demokratinių principų 
svarba - tik jų pagalba visuomenė 
gali eliminuoti neigiamą monopo
lijų poveikį, jų diktatą visuomenei. 
Kitaip tariant, monopolinės rinkos 
tendencijas atsveria politinės insti
tucijos, kurios todėl ir privalo 
turėti įstatymų leidimo teisę, t.y. 
politinės partijos ir judėjimai pri-

BENDRA GYNYBINĖ SISTEMA

Vilniuje pasibaigė tris dienas trukusi Europos konferencija 
“Saugumas, stabilumas ir pasitikėjimas Rytų Europoje”. Dalyvavo parla
mentarai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos 
ir Rusijos, NATO gynybos santarvės atstovai, taip jų santarvės ginkluo
tųjų pajėgų Europoje vyriausiojo vado pavaduotojas generolas Brian 
Kelly. Jis pasiūlė Europos kraštams pasvarstyti, ar nebūtų tikslinga 
sukurti Rytų Europos valstybių gynybos kolektyvinę sistemą, kuri būtų 
ekonomiškesnė ir veiksmingesnė už individualias gynybines sistemas. 
Generolas pažymėjo, kad Europai dabar jau nesukelia pavojaus galimas 
Rytų ir Vakarų konfliktas; pavojingi yra vadinami regioniniai konfliktai. 
Kolektyvinė gynybinė sistema padėtų sumažinti įtampą tarp valstybių. 
Generolas nenumato, kad artimoje ateityje į NATO santarvę įsijungs kitos 
valstybės, bet pažymėjo, kad santarvė jau išsiplėtė ir toliau plės savo 
interesus Europoje.

ŠVEDIJA GRĄŽINA LIETUVAI AUKSĄ

Švedija atlygins Lietuvai ir 
Estijai už Švedijoje prieš II-jį 
pasaulinį karą jų deponuotą 
auksą, kurį švedų vyriausybė 1940 
m. atidavė Sovietų Sąjungai. Apie 
tai pranešė Švedijos užsienio 
reikalų ministrė Af Ugglas,' 
kalbėdama parlamente. Lietuva 
deponavo Švedijoje apie 1250 
kilogramų aukso. Estija - beveik 
tris tūkstančius kilogramų. Abiejų 
šabų deponuoto aukso vertė dabar 
siekia apie 46 milijonus dolerių, iš 
kurių kiek mažiau negu pusė pri
klauso Lietuvai. Sovietams oku
pavus Pabaltijo valstybes, Švedija 
buvo pirmoji pasaulio valstybė po 
nacių Vokietijos, pripažinusi 
prievartinį Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos įjungimą į Sovietų 
Sąjungą, ir tuoj atidavė sovietams 
estų ir lietuvių Švedijoje depo
nuotą auksą. Trims Pabaltijo val
stybėms atkūrus nepriklausomybę, 
pasakė Af Ugglas, pasikeitė 
politinė tikrovė, taigi, natūralu, 
kad Švedija dabar atlygintų Estijai 
ir Lietuvai už Švedijoje jų depon
uotą auksą. Švedų vyriausybė dar 
nenusprendė, kuriuo būdu bus 
atlyginta Estijai ir Lietuvai. Kaip

ATI J A
valo reguliuoti rinkos ekonomiką. 
Tai pagrindžia demokratijos 
būtinumą tokiose visuomenėse ir 
tik toks rinkos ekonomikos ir 
demokratijos principų derinys 
leidžia tikėtis stabilios besivys
tančios ekonomikos.

D. Beilis, Vakarų Londono 
politechnikumo profesorius

žinoma, Prancūzija, vėliau Anglija 
jau grąžino pabaltiečių deponuotą 
auksą. Apžvalgininkų žiniomis 
baltiškųjų fondų tebėra 
Tarptautinių Atsiskaitymų banke 
Bazelyje, Šveicarijoje.

MIRĖ ALGIRDAS JULIUS GREIMAS
Paryžiuje po sunkios ligos vasario 27 d. mirė profesorius Algirdas 

Greimas. Jis buvo vienas žymiausių šiuolaikinės lietuvių kultūros 
atstovų, mitologijos tyrinėtojų, pasaulinio garso semantikos moks
lininkas. Jo knygomis ir straipsniais semantikos klausimais rėmėsi 
šios mokslo šakos tyrinėtojai visame pasaulyje. Į daugelį kalbų yra 
išverstos jo studijos mitologinėmis temomis.

Algirdas Greimas gimė prieš 75-rius metus Tūloje, baigė Rygiškių 
Jono gimnaziją Marijampolėje, aukštuosius mokslus išėjo Grenoblio 
ir Sorbonos universitetuose Prancūzijoje. Pokario metais įsikūręs 
Paryžiuje, čia gyveno beveik visą laiką iki mirties. Kelis metus 
dėstė Ankaros, Aleksandrijos, Toronto ir Kalifornijos universite
tuose. Poitiers universitete, Prancūzijoje, buvo prancūzų ftlolologi- 
jos katedros vedėjas, vėliau Paryžiuje Aukštųjų mokslų praktiškoje 
mokykloje - bendrosios semantikos katedros profesorius; vadovavo 
socialinių mokslų aukštųjų studijų mokyklai Paryžiuje. Drauge su 
prancūzų mokslininku sudarė semiotikos terminų žodyną. 
Lingvistikos, semantikos ir semiotikos klausimais rašė įvairiuose 
prancūzų ir tarptautiniuose žurnaluose.

Algirdas Greimas dalyvavo lietuvių visuomeniniame gyvenime, 
reiškėsi išeivijos ir Lietuvių spaudoje.

BIUDŽETO 
ŠEŠĖLYJE

Kovo 10 d. kancleris N. Lamont 
paskelbė šaliai ateinančių metų 
biudžeto projektą. Jame numatyta visa 
eilė priemonių, kurių pagalba konser
vatorių vyriausybė ruošiasi kovoti su 
infliacija, nedarbu ir, apskritai, ekono
miniu šalies nuosmukiu, žymiai paste
bimu pastarųjų metų bėgyje. 
Svarbiausios priemonės - tai: pajamų 
mokesčio sumažinimas, muito alko
holiniams gėrimams ir rūkalams padi
dinimas, naujų automobilių pardavimo 
kainų sumažinimas mažesnio 
mokesčio nuo jų realizacijos dėka, 
socialinių pašalpų išmokų padidini
mas.

Viso to dėka J. Major vyriausybė 
tikisi kiek padidinti vartojimo (1%) ir 
gamybos (0,5%) apimtį, suaktyvinti 
eksportą (3,5%) ir importą (4%), 
sumažinti didmeninių kainų infliacijos 
indeksą iki 3,75% lygio. Na, o bendra
sis nacionalinis prooduktas sekančiais 
metais turėtų išaugti 6,5% ir pasiekti
621 mlrd. svarų (sterlingų) apimtį.

Optimistinę perspektyvą, vienok, 
temdo tas faktas, jog padidės biudžeto 
deficitas ir vyriausybė bus priversta 
“pasiskolinti” 28 mlrd. svarų. Kaip 
žinia, kai kuriose valstybėse ši proble
ma buvo sprendžiama kiek paprasčiau, 
tiesiog atspausdinant trūkstamą pinigų 
kiekį. Prie ko tai privedė, pavyzdžiui, 
Maskvos ir Varšuvos vadovus, 
šiandien mato kiekvienas. Laimei, 
Britanijoje einama kitu keliu, tačiau ir 
čia slypi pavojus, jog valstybė ateityje, 
tarkim, nesugebės grąžinti skolų 
žmonėms. Tiesa, Vakaruose tokie 
atvejai gana reti, vienok, manau, visa
da verta prisiminti, jog carinės Rusijos 
paskolų lakštai taip ir liko neišpirkti. Iš 
•kitos pusės, verta žinoti ir tai, jog, kai 
kurių ekonomistų nuomone, valstybės 
vidaus skolos - tai visiškai 
nereikšmingas dalykas ir į tai reikia 
kreipti kuo mažiau dėmesio. Šiuo atve
ju argumentuojama maždaug taip: ką 
reiškia milžiniškas JAV biudžeto 
deficitas, kai visas pasaulis joms 
skolingas nepalyginamai daugiau?! 
Žodžiu, visi mes gyvename paskendę 
skolose, turės prie to priprasti ir britai. 
Įdomu tačiau prisiminti, jog kitus prie 
šito “pratins” konservatoriai, kurių 
garsioji lyderė M. Thatcher vos prieš 
porą metų neleido nei užsiminti apie 
panašius dalykus. Ką gi, keičiasi 
laikai, keičiasi žmonės, keičiasi ir par
tijų pozicijos.

Gali būti, kad šis biudžetas - ne tiek 
darbinis vyriausybės planas, kiek 
priešrinkiminės konservatorių kam
panijos sudėtinė dalis. Rinkimai įvyks 
balandžio 9 d., o J. Major įeis į istoriją 
kaip pirmasis Didžiosios Britanijos 
ministras pirmininkas, pranešęs apie 
tai tiesioginės televizijos transliacijos 
metu. Toks dėmesys visuomeninės 
informacijos tinklu tik sustiprina 
minėtą spėliojimą biudžeto projekto 
esmės atžvilgiu. Lauksime kuo į tai 
atsakys leiboristai, kurių žingsnių 
kryptis visiškai aiški jau ir dabar - 
biudžeto projektu jie didžiai nepaten
kini.i. J. Ali ūkoni s
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SKA8TYTOJIM LAOSKAO
VYTAUTŲ KLUBAS

Vytauto Didžiojo vardas sim
bolizavo mūsų tautos galybę ir 
orumą ne tik prieš šimtmečius, bet 
ir juodžiausiais reakcijos metais.

Mažai liko istorinių žinių apie 
Vytauto Didžiojo būdą, jo charak
terį, gerus darbus. Turime liudi
jimų apie kunigaikščio drąsą, 
blaivumą, išmintį. Geriausia, vis 
dėlto, kalba jo darbai - Lietuva nuo 
jūrų iki jūrų, Žalgiris, valstybingu
mo įtvirtinimas.

Vytauto mirties 500 metinių 
minėjimas Lietuvoje buvo, ko 
gero, didžiausia Nepriklausomybės 
laikų šventė. Tada jo vardu buvo 
krikštijami ūkininkų ir profesorių, 
darbininkų ir inžinierių sūnūs, o 
visa tauta vylėsi turėsianti garbin
gus šio vardo tęsėjus.

Kaip skaudu, kad mūsų, 1930 
m. gimusių daliai teko sunkiausi 
XX a. dešimtmečiai - represijos, 
karas, pokaris, tautiškumo ir 
lietuviškumo niokojimas mūsų 
Tėvynėje.

Kai mums buvo dvidešimt metų 
- laikas, kuomet turėjom būti 
pašaukti į Vytautų pulką, žadėtąjį 
mums prie lopšio - Lietuvoje 
siautė gūdžiausia reakcija, ir mūsų 
bendravardžiai kankinosi Sibiro 
lageriuose, kovėsi rezistentų būriu
ose, vargo kolūkiuose. Tie, kam 
likimas buvo maloningesnis, siekė 
mokslo, neišvengiamai eidami į 
kompromisus su sąžine. Ir kartu, 
kaip malonu, kad atlaikėme 
sunkųjį metą, sulaukėm Lietuvos 
Laisvės ir Nepriklausomybės.

Laikraštis, kurį Vytautų klubas 
išleido rugsėjo 8-ajai, turėtų tapti 
mūsų vienijimosi ir bendro veiki
mo tribūna. Galimas dalykas, jam 
pavadinimą ir temų ratą aptarsime 
tuomet, kai klubo judėjimas apims 
visą Lietūvą.

O dabar nuoširdžiausi sveikini
mai visiems Vytautams - nuo 
mažiausių ligi seniausių. Mūsų 
jėga vienybėje, mūsų garbė - mūsų 
darbuose Lietuvos vardan.

Vytautas Juška,
Vytautų klubo prezidentas

Iš Vytautų klubo įstatų...
Vytautų klubas - savarankiška, 

savivaldi bendrija, jungianti įvairių 
profesijų, amžiaus ir tautybių 
Lietuvos Respublikos piliečius, 
turinčius Vytauto vardą.

Klubas remia Lietuvos Nepri
klausomybę ir Valstybingumo 
įtvirtinimą, siekia išsaugoti Lietu
vos istorinę atmintį, tyrinėja ir 
atstato Lietuvos geografinius ir 
istorinius pavadinimus, remia LKF 
organizuojamas programas, daly
vauja kraštotyrinėse ekspedicijose, 
istorinėse-archeologinėse 
paieškose, organizuoja įvairias 
kultūrai ir istorijai skirtas konfer
encijas. Vytautų klubas steigia 
stipendijas, premijas istoriniams, 
archeologiniams tyrinėjimams 
skatinti, tyrinėja Vytauto Didžiojo 
laikmečio dokumentus.

Klubas remia Vytauto vardą 
turinčias mokymo įstaigas.

Organizuoja leidybinę veiklą.
Rašyti: Vytautų klubas,

Donelaičio 48, 3000 Kaunas, 
Lithuania.

LIETUVIŲ KALBOS KURSAI
Kultūros ir švietimo ministerija, 

Ryšių su tautiečiais tarnyba ir 
Mokytojų kvalifikacijos institutas 
maloniai kviečia 1992 m. liepos- 
rugpjūčio mėnesiais angliškai 
kalbančius tautiečius į lietuvių kal
bos kursus. Kursų metu 
mokysimės lietuvių kalbos. 
Numatomi kultūriniai renginiai, 
ekskursijos po Lietuvą.

Laukiame atvykstant dešimties 
tautiečių. Mūsų kursai mokami. 
Vienam atvykstančiajam jie kain
uotų 200 dolerių.

Kursai vyks Mokytojų kvali
fikacijos institute.

Atvykstantieji praneškite: A. 
Antanaitis, J. Basanavičiaus 5, 
2683 Vilnius, Lithuania.

LIETUVOS B IB LINE 
DRAUGIJA

Sausio 17 dieną Vilniuje, 
Kultūros ir švietimo ministerijos 
salėje įvyko Lietuvos Biblinės 
draugijos steigiamasis susirinki
mas. Susirinko palyginti daug 
žmonių. Šiais laikais, kai žmonės 
visų pirma rūpinasi politika ir 
sunkėjančia buitimi, Biblinės 
draugijos steigėjai nesitikėjo 
sulaukti tiek draugija besidom
inčių žmonių ir būsimų narių.

Steigiamąjį susirinkimą 
pasveikino Lietuvos kultūros ir 
švietimo ministras Darius Kuolys, 
Lietuvos vyriausybės atstovas 
Kęstutis Šilinskas. Sveikinimuose 
buvo priminta, kad Lietuvos vyri
ausybė jaučia žalą, kurią padarė 
ankstesnės sovietinės vyriausybės 
Lietuvoje persekiodamos religiją ir 
drausdamos ne tik bažnyčios 
plėtotę, bet ir Šventojo Rašto lei
dybą ir platinimą. Todėl, priminė 
Kęstutis Šilinskas, Lietuvos vyri
ausybė pasiryžusi padėti tą skolą 
atitaisyti ir padėti Lietuvos žmo
nėms susipažinti su krikščionybės 
dvasingumo turtais.

Biblinės draugijos įstatų 
svarstymas vyko sklandžiai. Šiek 
tiek daugiau rūpesčio sukėlė 
Lietuvoje veikiančių Bažnyčių 
atstovavimas Biblinėje draugijoje. 
Mat šioji yra kuriama asmeniniu 
pagrindu, kitaip sakant, ji atsto
vauja ją sudarantiems žmonėms, o 
ne tikinčiųjų bendrijoms. Tačiau, 
turint galvoje realų tikinčiųjų san
tykį, realias proporcijas, Lietuvos 
Biblinės draugijos direktorių tary
ba yra sudaroma konfesiniu 
pagrindu. Taigi, joje bus atstovau
jamos visos Lietuvoje pasireiš
kiančios stambesnės krikščionių 
kryptys. Katalikų Bažnyčia direk
torių taryboje turi šešias vietas, 
protestantų bažnyčios - turėjo 
pasidalinti keturias vietas, ir po 
dvi vietas turi stačiatikiai bei sen
tikiai.

Nė viena bažnyčia šioje eku
meniniu pagrindu organizuotoje 
draugijoje viena pati negali priimti 
jokio sprendimo paprasta balsų 
dauguma. Ji turi gauti dar nors 
vienos bendruomenės pritarimą. 
Biblinės draugijos įsteigimui pri
tarė Lietuvos vyskupai. Atidaryme 
dalyvavo Vilniaus vyskupas 
Tunaitis.

Iš Italijos į Biblinės draugijos 
steigimą atvyko Pasaulinės Bibliją 
draugijos viceprezidentas vysku
pas Ablondi. Jis pabrėžė, kad šis 
įvykis yra ypatingas ne tik 
Lietuvos gyvenime, bet ir viso 
pasaulio Biblinių draugijos šeimos 
gyvenime, kad to įvykio buvo 
laukiama labai seniai. Latvija ir 
Estija jau turi savo Biblinės 
draugijas. Lietuvos, kaip 
katalikiško ir labai drąsaus poli
tiniu požiūriu krašto, Biblinės 
draugijos įsikūrimas yra tikrai 
džiaugsmingas įvykis visiems 
Šventojo Rašto mylėtojams.

Biblijos draugijos prezidentu 
išrinktas kun. Vaclovas Aliulis, 
viceprezidentu - sekmininkas 
Rimantas Kuostys.

Pirmasis direktorių tarybos 
posėdis buvo labai dalykiškas ir 
kolegialus, ir teikia daug vilčių dėl 
Lietuvos Biblinės draugijos veik
los ateityje.

Vytautas Ališauskas

KITA NUOMONE
Prieš metus grįžau į lietuviškos 

spaudos skaitytojų būrį, kurį 
buvau apleidęs prieš 15 metų. Ką 
spaudoje pastebėjau - baisu. 
Begalė angliškų žodžių, “pavog
tų”, be reikalo vartojamų vietoj 
turimų lietuviškų. Čia nekalbu 
apie tarptautinius žodžius, kilusius 
iš graikų ar lotynų kalbų, bet apie 
paprastus, kasdienius. Dažnai kar
tojamas melas priimamas kaip 
tiesa, ir dažnai maišomas svetimas 
žodis priimamas savu. Du blogiai 
nesudaro teisybės. Matau spaudoje 
“vogtus” žodžius, kaip lyderis

ĮVAIRENYBĖS
Keistenybės ir rekordai

Fred Finn ligi 1991 m. 
vasario mėnesio lėktuvais 
išskraidžiojo 16 milijonų kilo
metrų. Vien Concord jis per
skrido Atlanto vandenyną 687 
kartus.

Galima paminėti ir kitą 
skraidymo ’’rekordą” tarp 
Škotijos Orkney salų. Pagal 
Loganair linijos tvarkaraštį 
lėktuvai tarp Westray ir Papa 
Westray salų skrenda 2 min
utes, bet esant palankiam vėjui 
skrydis trunka tik 58 sekundes!

•••••••••
Namų šeimininkės užsiėmi

mas nėra labai įdomus ir 
patrauklus, bet kartais gali būti 
pelningas. Margaret Ellis 
šeimininkavo advokato Jeffrey 
Broadbent namuose 28 metus. 
Po jo mirties paaiškėjo, kad jis 
savo šeimininkei buvo užrašęs 
milijoną svarų! Ji tebegyvena jo 
namuose Derby grafystėje 
Anglijoje.

Starkas (ešerinių šeimos 
gėlųjų vandenų žuvis, 
Luciorerca liucioperca) išauga 
iki 60 cm ilgio. Tai žiauri, plėšri 
žuvis ir labai grėsminga 
Midlando upių ir kanalų 
žuvims.

K. Tautginas

(leader), mitingas (meeting), 
dizaineris (designer), farma (farm), 
menedžeris (manager), biznisme- 
nai (businessman), treneris (train
er), ir tęsiasi begalė. Visiems šiems 
žodžiams yra lietuviškas. 
Pagalvokime, kur lietuvių kalba 
nueis tokiu taku! Profesorius 
Klimas gal gali gyventi su 
“lietuvišku konteineriu”, bet ne aš!

E. Lucas

SKAITYKITE “LIETUVOS 
ŽINIAS”

Tikiuosi, kad gaudavote redak
cijos jums siunčiamas “Lietuvos 
žinias”, ir jos neužsigulėdavo 
ilgiau neskaitytos. Jei laikraštis 
jums patiko, užteks vien parašyti į 
redakciją apie savo pageidavimą jį 
gauti ir 1992 metais, ir mes jums 
išsiųsime kitais metais net 104 
numerius. Bent tol, kol pajėgsime. 
Jei jau ne - gal kartais ir teks 
paprašyti jūsų vienokios ar 
kitokios paramos. Tokiomis 
pačiomis sąlygomis redakcija 
išsiųs “Lietuvos žinias” ir visiems 
kitiems išeivijoje gyvenantiems 
tautiečiams. Būtų malonu, jei tai 
pasakytumėte savo pažįstamiems.

Kartoju: visiems, norintiems 
gauti 1992 metais “Lietuvos 
žinias”, tereikia parašyti apie tai 
redakcijai. Mes visuomet jūsų 
paslaugoms.

Laukiame iš jūsų žinių. 
Algirdas Abromaitis, redaktorius

Basanavičiaus 16/5, 2009, 
Vilnius, Lithuania.

VERSLININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

1992 m. birželio 16-21 
dienomis Lietuvoje organizuoja
mas pasaulio lietuvių verslininkų 
suvažiavimas, kuriame kviečiame 
dalyvauti ir kitų tautybių 
biznierius. Numatoma surengti 
diskusijas šiomis temomis:

1) Lietuvos biznio tarptautinė 
integracija;

2) Biznio informacinis aprūpin
imas;

3) Darbo jėgos našumo kėlimas;
4) Biznio juridinės garantijos;
5) Biznio ir finansų problemos.
Suvažiavimo metu, be plenari

nių sesijų, vyks diskusijos pagal 
sektorius ir interesų kryptis, 
pokalbiai prie apvalaus stalo, 
kultūrinė programa. Po įtempto 
darbo bus galima atsipūsti prie 
Baltijos jūros, Kuršių Nerijoje.

Dalyvio mokestis 300 JAV 
dolerių. Norinčius dalyvauti, 
prašome kreiptis adresu: V. 
Kudirkos 18, 401 kambarys, 
Vilnius 2600, Lietuva

SEPTYNIOS DIENOS
Prieš kurį laiką rekordiškai 

nukritęs valiutos kursas 
Lietuvoje teišbuvo labai 
trumpai. Jau kitą dieną radijo 
reklama nespėjo skelbti nor
inčiųjų pirkti valiutą už gerokai 
aukštesnę negu banke kainą. 
Šiuo metu Lietuvos spaudoje 
(“Lietuvos aidas” 92 03 04) 
skelbiamoje valiutos lentelėje 
JAV doleris kainuoja 100 rublių. 
Dar praeito mėnesio pirmoje 
pusėje sostinės nepriklauso
mas laikraštis “Vakarinės nau
jienos” (92 03 04) prasidėjusį 
valiutos kurso kritimą pavadino 
prieštaringu reiškiniu, kuris 
netelpa į jokius logikos rėmus. 
Rašoma, kad esant rublių 
trūkumui (šiuo metu daugeliui 
biudžetinių darbuotojų sutrikęs 
atlyginimo išmokėjimas) reikėtų 
kuo daugiau ar bent kuo bran
giau parduoti valiutos. Tačiau 
pardavimo kaina tuo pat metu 
mažinama. Kodėl? Straipsnyje 
dėl to užsimenama apie piktas 
kalbas, jog “nebent tik todėl, 
kad, kas “prieina”, galėtų savu
osius rublius iškeisti”... Tuo 
tarpu oficialaus paaiškinimo 
šiam reiškiniui nėra. 
“Respublika” (92 03 03) skelbia 
iš Maskvos perduodamas 
žinias apie valiutos padėtį. 
Maskvos ekspertų nuomome, 
krintantį dolerio kursą lemia 
spekuliacinės operacijos, nes 
auga deficitinių rublių paklausa. 
Manoma, kad netrukus įvyks 
atgalinė operacija - bus dirbtinai 
sukurtas valiutos deficitas ir 
kursas vėl išaugs. Pažymima, 
kad Maskvos komercinėse par
duotuvėse prekės kaip buvo 
parduodamos mokant po 100- 
120 už dolerį, taip ir liko (tas 
pats, beje, ir Lietuvoje). Taigi 
reiškiama nuomonė, kad dole
rio kurso kritimas - inscenizuo
tas. Krintant šalyje gamybos 
lygiui nacionalinė valiuta stiprėti 
negali, - pranešama 
“Respublikai” iš Maskvos.

į Vilnių atvyko naujasis 
Vilniaus arkivyskupas metro
politas Audrys Juozas Bačkis. 
Kovo 3 d. “jis iškilmingai įžengė 
į Arkikatedrą - baziliką, savo 
sostą" - pranešama “Lietuvos 
aide” (03 04). Iškilmingas šv. 
Mišias koncelebravo 27 
asmenys, turintys vyskupo 
įšventinimus. Pagrindiniai 
Lietuvos dienraščiai informuoja, 
kad Vilniaus arkivyskupija su 
Lietuvos bažnytine provincija 
buvo sujungta tik 1991 m. 
Suformuotos dvi bažnytinės 
provincijos - Vilniaus ir Kauno. 
Klaipėdos kraštas, tarpukario 
metais buvęs atskira prelatūra, 
visiškai įtrauktas į Telšių 
vyskupiją (Kauno arkivyskupi
ja). Tad, kap pažymi laikraštis 
“Tiesa” (92 03 03), - “pirmą 
kartą istorijoje Lietuvos vyskupi
jos taip sutvarkytos, kad aiškiai 
rodo Vilniaus ir Klaipėdos 
kraštų bažnytinę priklau
somybę Lietuvai".

Sovietinė kariuomenė galų 
gale iš Lietuvos pajudėjo. 
Priešlėktuvinės gynybos dalinio 
37 vienetai karinės technikos 
išvyko Daugpilio (Latvija) krypti
mi - rašoma “Lietuvos aide” (03 
04). Pažymima Latvijos 
valdžios susirūpinimas, nes 
kariuomenės išvedimas per 
Latvijos teritoriją nėra suderin
tas su Latvijos vyriausybe. 
Susirūpinę kariuomenės 
buvimu ir dideliu jos augimu ir 
Kaliningrado srities gyventojai. 
Apie tai rašoma tame pačiame 
“Lietuvos aido” numeryje. 
Vietos gyventojai ir adminis
tracija siekia didesnio ar 
mažesnio savarankiškumo, 
noro, kad ši zona būtų demilita
rizuota, “taptų klestinčia sritimi 
su vienokiu ar kitokiu adminis
traciniu valdymu" - rašoma 
laikraštyje . Tuo tarpu dėl 

Lietuvos, laikraštis “Tiesa” (03 
04) pažymi kad “kol kas Lietuvą 
paliko 103 kariškiai, pasiliko 
mažiausiai 35 tūkstančiai...” 
“Lietuvos aidas” (92 03 03) 
skelbia, kad kai kurių sovietų 
aukštų karinių vadų nuomone, 
visa kariuomenė iš Baltijos šalių 
bus išvesta per 7 ar per 5 
metus.

“Tiesa” (03 04) informuoja, 
kad Siaurės tarybos valstybių 
premjerai Helsinkyje pritarė 
kapitalo investavimo programai 
(125 mln. dolerių) nedidelių ir 
vidutinių firmų kūrimuisi bei 
vystymuisi Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje. šią programą 
numatoma įgyvendinti per 3 
metus. To paties dienraščio 
numeryje skelbiama ir ELTOS 
informacija apie V. Landsbergio 
susitikimą su grupe žurnalistų. 
AT pirmininkas pranešė, kad 
užsienio investitoriams mes 
pradedame rūpėti vis labiau. 
Gegužės viduryje į Lietuvą 
ketina atvažiuoti apie 80 
Vakarų Europos biznio žmonių. 
Daug tikimasi ir iš V. 
Landsbergio vizito Japonijon. 
“Japonams bus siūloma steigti 
bendras, ypač tiksliosios pra
monės įmones, padėti pert
varkyti karinę techniką gaminu
sias įmones” - rašoma 
“Tiesoje”.

“Respublika” (03 03) rašo 
apie žinomą Lietuvos dain
ininkę Gintarę Jautakaitę, kuri 
kartas nuo karto atvykstanti 
tėvynėn, tik slapta... 1983 m. ji 
išvyko iš Lietuvos į vyro 
gimtinę - JAV. Dabar Gintarė 
lietuviškai kalba su “pastebimu 
akcentu" - rašoma straipsnyje. 
Ji pati rašo ir muziką, ir tekstus. 
Jos koncertų klausomasi JAV, 
Kanadoje, Anglijoje, Rusijoje, 
Prancūzijoje. Gintarė ne vien 
muzikantė - Amerikoje buvo 
surengtos ir kelios jos grafikos 
darbų parodos. Gintarės sva
jonė - praleisti atostogas 
Nidoje, bet apie tai prisimena 
tik poilsiaudama vandenyno 
pakrantėje Šiaurės Amerikoje - 
rašoma laikraštyje. Ne, 
tėvynėje ji gyventi nenorėtų - 
"labai atitrūkau nuo buitinio 
Lietuvos gyvenimo" - sako 
Gintarė. Užsienis dainininkei 
reikalingas ir dėl savo aukšto 
muzikinės industrijos lygio, 
kokio, anot jos, - čia niekada 
nebus” (t.y. Lietuvoje). “Bet 
Lietuvos pilietybę ir pasą 
norėčiau turėti” - teigia Gintarė 
Jautakaitė. Šiuo metu ji vėl 
išvykusi į eilinę kelionę po 
Europą... - rašoma 
“Respublikoje”.

Dėl pilietybės įstatymo 
ambasadorius Stasys Lozoraitis 
savo interviu “Lietuvos aidui” 
(92 02 28) pasakė, kad 
“išeivijos lietuviams reikia leisti 
būti savo krašto piliečiais... Tie 
žmonės 50 metų stovėjo už 
Lietuvą kaip mūras”. 
Gerbiamas ambasadorius pir
miausia turėjo minty tuos, kurie 
emigravo dėl užplūstančios 
raudonosios bangos. Jis taip 
pat pabrėžė, kad mūsų naujo
sios valstybės vadovai kelis 
kartus buvo G. Bush ir J. Baker 
priimti dėl spaudimo, “kurį darė 
Amerikos lietuviai”. “O baimė, 
kad čia ims plūsti žmonės ir 
viską supirks į savo rankas - 
nepagrįsta” - pareiškė Stasys 
Lozoraitis.

Vidmantas Dimas
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ŽMONĖS IR ĮVYKIAI

Vyskupas dr. A. Deksnys kalba profesoriaus Zenono Ivinskio 
minėjime Miunchene.

PRIVALOME
ĮAMŽINTI 
IŠEIVUOS
ISTORIJĄ

KREIPIMASIS

Nuotrauka: S. Girniaus

REIKALINGAS ADMINISTRATORIUS/RĖ
Lietuvių namams Londone administruoti reikalingas administratorius- 

administratorė, mokantis lietuvių ir anglų kalbas. Dėl atlyginimo ir 
sąlygų bus susitarta. Rašyti: Lithuanian House Ltd., Lithuanian House, 

1/2 Ladbroke Gardens, London Wl.l 2PT. Tel.: 081-959 5393

JAU GALIMA SKRISTI TIESIOG Į VILNIUI 
Nuo sausio 20 d. Austrijos Airlines

iš Londono Heathrow aerouosto per Vieną skrenda į Vilnių 
kiekvieną pirmadienį ir penktadienį

Iš Londono išskrenda 07.45 vai. - Vilniuje nusileidžia 14.40 vai. 
Iš Vilniaus išskrenda 15.50 vai. - Londone nusileidžia 20.00 

vai.
(Vienoje pakeisti lėktuvą užtrunka vieną valandą)

KELIONĖS KAINA (į abu galus) £299 ASMENIUI

Bilietus parduoda: LIUDMILA 
Rochdale Travel Center (East European division) 

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

(IATA ir ABTA nariai)

BALTIC STORES & CO. (Z. Juras & V. Juras)
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England 

Tfel.: 081-460 2592 Fax: 081-318 7643.
Siūlome pasinaudoti mūsų plataus ekonominio bendradarbiavimo 

su Lietuva galimybėmis.
iŠ ANGLUOS SIUNČIAME:

- geriausius dabartinius vaistus, angliškas ir kitų kraštų medžiagas, 
avalynę, rūbus, elektrotechnines prekes;

- rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu;
- specialųl992 m. siuntinį Nr. 1: vyriška arba moteriška striukė, 

išeiginiai marškiniai arba bliuskutė, sportinis moteriškas arba 
vyriškas kostiumas, moteriškas arba vyriškas nertinis, vyriški arba 
moteriški batai, bateliai, sportbačiai. Siuntinio kaina £250 (oro 
paštu).

- Populiarų maisto siuntinį tik už £65: 10 dėž. įvairios konservuo
tos mėsos, 4 sv. ryžių, 4 sv. makaronų, 100 gr. kavos be nuosėdų, 4 
sv. cukraus, 2 dėž. šprotų, 4 sv. dešros, 2 sv. sūrio, 2 sv. pupelių 
kavos, 1 butelis valgomosios alyvos, 2 dėž. saldaus pieno, 1 butelis 
alkoholinio gėrimo.

Taip pat tvarkome palikimų reikalus ir pervedame pinigus į 
Lietuvą arba į kitus kraštus pageidaujama valiuta, atlikdami visas 
finansines ir banko operacijas palankiausiomis klijentui sąlygomis; 
priimame trumpalaikes ir neterminuotas investicijas, mokėdami 9% 
metinių palūkanų (bruto); padedame paruošti įvairaus pobūdžio 
dokumentus; teikiame konsultacijas ir tarpininkaujame įsigyjant 
įvairių bendrovių, kompanijų, firmų akcijas, kitus vertybinius 
popierius.

Tik Anglijoje jūs galite tai padaryti TAUPIAU ir GREIČIAU!

Atgimstančioje Lietuvoje nuo 
1988 m. atgimusi Lietuvos Enci
klopedijų Leidykla ėmėsi žygių 
grąžinti Tautai skolą, susikaupusią 
per prievartos dešimtmečius leis
tose enciklopedijose. Vienas pir
mųjų žvilgsnių nukrypo į išeiviją: 
ir į skolos objektą, ir į tvirtą pagal
bininką bei rėmėją. Buvo nutarta, 
kaip galima greičiau, bendromis 
jėgomis parengti ir išleisti “sko
los” leidinį - “Lietuva: XX amžius. 
Nauju žvilgsniu”, kuriame būtų ir 
išsamus skyrius “Pasaulio lietu
viai” (arba “Išeivija”), o po to 
imtis didelės lietuviškos enciklo
pedijos. Šio didingo žygio inicia
toriais ir rėmėjais užsienyje pir
mieji buvo Petras Regina Kanado
je ir prof. dr. Jonas Račkauskas 
Čikagoje. Su jų pagalba plėtėsi 
enciklopedijų žygio rėmėjų, pagal
bininkų ir mecenatų ratas. Enci
klopedijų leidyklos užsienio “filia
lų” organizatoriais ir sielomis tapo 
kun. dr. Pr. Gaida ir C. Senkevi
čius (“Tėviškės Žiburiai”), Birutė 
Nagienė (“Nepriklausoma Lietu
va”), inž. J. Danys (Otava), VI. 
Dargis (“Europos Lietuvis”) ir K. 
Barėnas D. Britanijoje, Vasario 
16-osios gimnazija, P. Rėklaitis 
Vokietijoje. Žmonės atsiliepia į 
mūsų anketas, rašo apie save, 
artimuosius, pažįstamus, kurie 
tikrai nusipelnė Lietuvos kultūrai, 
lietuvių tautos istorijai, kad jų var
dai ir darbai būtų įamžinti pagrin
diniame Tautos metraštyje - enci
klopedijoje. Žmonės supranta, kad 
mums Lietuvoje dabar nelengva, ir 
paremia aukomis: čikagietis Petras 
Ironis Jokubka įteikė savo pradinę 
auką - 1000 dolerių ir pasakė: 
“Bus daugiau”; kunigas P. Butkus 
iš Australijos atsiuntė 300 dolerių, 
kun. dr. Antanas Rūbšys iš JAV - 
250 dolerių, Teodoras Navickas iš 
JAV - 235 dolerius, Milda 
Serapinaitė-Jūttner iš Vokietijos - 
500 DM.

Petras Regina buvo pirmoji 
kregždė: pradėjo nuo 100 dolerių 
aukos, po to nupirko leidyklai 
kompiuterį, mėnesį išlaikė mane ir 
vežiojo savo automobiliu po 
Kanadą, padėdamas organizuoti 
pagalbą enciklopedijai. Vėliau 
estafetę perėmė prof. J. Račkaus
kas, apgyvendinęs Centro ben
drabutyje, visapusiškai rėmęs 
mano veiklą JAV, pasiūlęs leidyk
lai labai pelningų užsakymų kny
goms leisti. 1000 dolerių leidykla 
parėmė JAV Lietuvių Bendruo
menė, 500 dolerių auką paskyrė 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
Kredito Kooperatyvas. Mano 
kelionę iš Čikagos į Floridą 
finansavo pas save pasikvietę 
Alena ir Kęstutis Grigaičiai, St. 
Petersburge globojo Dalia 
Devenytė-Bobelienė. Mano orga
nizacinę misiją Kanadoje, Ang
lijoje, Švedijoje vienaip ar kitaip 
parėmė nemaža tautiečių, už ką 
esu jiems nuoširdžiai dėkingas. Ir, 
be abejo, esame dėkingi visiems, 
kurie, remdami mūsų veiklą ir 
planus, jau užsiprenumeravo bu
simąją enciklopediją “Lietuva: XX 
amžius. Nauju žvilgsniu”, kai ku
riuos kitus mūsų leidinius. Tie pi
nigai dabar mums ypač reikalingi.

Taip susiklostė, kad turiu šio 
darbo atsisakyti, nespėjęs jo gerai 
nė įpusėti. Bet pradžia padaryta. 
Tikiuos, kad naujieji Leidyklos 
vadovai irgi suvoks mūsų skolą ir 
įsipareigojimus ir tęs pradėtą žygį.

Todėl kreipiuosi į Jus, lietu
viškų enciklopedijų pagalbininkai 
ir rėmėjai: ir toliau remkite šį 
darbą, rinkite medžiagą apie išsi
barsčiusių po pasaulį lietuvių veik
lą ir likimus. Mes privalome išsau
goti ir įamžinti išeivijos istoriją.

Prenumeratorių ir aukotojų 
sąrašai lieka leidykloje. Tikiuos, 
kad tie sąrašai ilgės, o leidyklos 
žmonės ras būdų savo rėmėjams 
pagerbti.

Ačiū, sėkmės ir sveikatos 
visiems!

Mykolas Mikalajūnas, 
Lietuvos Enciklopedijų 

Leidyklos direktorius.

ŠVEICARIJOJE ITALIJOJE

VEIKLOS APŽVALGA
“EL” redakcija gavo Lietuvos 

atstovo prie JTO Ženevoje Narcizo 
Prielaidos, kuris kartu yra ir 
Šveicarijos lietuvių bendruomenės 
pirmininkas, laišką su smulkia 
praėjusių metų bendruomenės 
veiklos ataskaita ir svarbiausių 
įvykių apžvalga.

N. Prielaida pažymi, jog dabar
tiniu metu Šveicarijos lietuvių, 
kaip ir lietuvių išeivijos kituose 
kraštuose, vienas pagrindinių 
tikslų yra padėti Lietuvai atsigauti 
tiek ekonomiškai, tiek politiškai. 
Ta linkme ir buvo dirbama:

- 1991 m. liepos 28 - rugpjūčio 
11 dd. buvo surengta Europos 
lietuvių studijų savaitė Autten- 
felde, garsiai nuskambėjusi tiek 
Lietuvos, tiek užsienio spaudoje;

- 1991 m. spalio 24 d., Šveicari
jai pripažinus Lietuvą kaip neprik
lausomą valstybę, Berne buvo 
surengtas priėmimas, kuriame 
dalyvavo Šveicarijos diplomatai 
bei Raudonojo Kryžiaus atstovai.

Ypatingai daug nuveikta pade
dant Lietuvai tapti tarptautinių 
organizacijų nare. Lietuva šiandien 
yra:

1. Tarptautinės darbo organi
zacijos narė (nuo 1991 04 10);

2. Tarptautinės pašto unijos 
narė (nuo 1991 10 11);

3. Tarptautinės telekomu
nikacijos organizacijos narė (nuo 
1991 10 12);

4. Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus narė (nuo 1991 10 29);

5. Tarptautinės sveikatos 
apsaugos organizacijos narė (nuo 
1991 12 01);

6. Tarptautinės patentų organi
zacijos narė (nuo 1992 01 01).

- jau šiais metais prisidėta prie 
Lietuvos atstovavimo organizavi
mo Pasauliniame ekonominiame 
forume, vykusiame Davose. 
Forume dalyvavo V. Landsbergis, 
kuris vėliau aptarė su Šveicarijos 
vadovybe galimą bendradarbia
vimą diplomatų ruošimo ir bankų 
sistemos srityse;

- šiais metais atidaryta pastovi 
oro linija Zurich-Vilnius. Daug 
Šveicarijos lietuvių dalyvavo jos 
atidarymo iškilmėse;

- Žmogaus teisių konferencijoje 
N. Prielaida, atstovaudamas pirmą 
kartą Lietuvai kaip valstybei, 
išaiškino tautinių mažumų 
Lietuvoje problemą, pabrėždamas, 
jog visoms joms Lietuvoje yra 
garantuotos lygios teisės, ir visi 
kaltinimai Lietuvai, neva ten yra 
pažeidžiamos žmogaus teisės, yra 
nepagrįsti.

Be visų šių įvykių, kuriuose 
vienaip ar kitaip dalyvavo Šveica
rijos lietuvių bendruomenės nariai, 
pažymėtinas ir kitas faktas 
Šveicarijos lietuviui V. Dargužui- 
Hoffer 1991 m. spalio 12 d. buvo 
suteiktas Vilniaus Universiteto 
garbės daktaro vardas. Taip buvo 
įvertintas jo poelgis perduoti uni
versitetui jo surinktą archyvinę 
medžiagą ir senų Lietuvos 
žemėlapių kolekciją.

Pastaruoju metu Šveicarijos 
lietuviai susiduria su piniginėmis 
problemomis - į jų šalį atkeliauja 
daug svečių iš Lietuvos, neturinčių 
valiutos, todėl vietiniai lietuviai 
turi juos finansuoti. Paramos iš 
VLIKO ar PLB negalima tikėtis , 
tad kreipiamasi į dosnesnius ben
druomenės narius ( dr. A. Navaką, 
dr. J. Steponavičių,; dr. Chalecką, 
dr. Staniulį, dr. A. Galecką ir 
kitus), kuriems laiško autorius ir 
nori viešai padėkoti. Dėkojme ir V. 
Bieliauskui, parūpinusiam iš 
Amerikos Lietuvių fondo faksą 
ryšiams su Lietuva.

Šveicarijos lietuviai ir ateityje 
žada aktyviai darbuotis Lietuvos 
labui.

PADĖKA
P. Girniui už £109.74, DBLS 

Škotijos skyriui ir Vasario 16 
aukotojams už £100.00.
Paramos Lietuvai Fondas (ALF) ,

S. EIDRIGEVIČIAUS PARODA
“Spiechi dell’Est” meno galeri

joje, Romoje atidaryta jau antroji 
Lenkijoje gyvenančio lietuvių 
dailininko Stasio Eidrigevičiaus 
tapybos paroda. Pirmą kartą savo 
darbus šioje Romos galerijoje 
dailininkas buvo išstatęs pernai. 
Tuomet jo kūriniai susilaukė dide
lio dėmesio, palankių meno kritikų 
atsiliepimų spaudoje. Ši, antroji 
paroda pristato dailininko naujau
sius darbus.

Beveik 20 metų Stasys 
Eidrigevičius kūrė grafiką. Šiais 
metais grįžo prie tapybos, stam
baus formato kūrinių. Pasikeitė 
technika, bet ne dailininko stilius ir 
temų ratas. Eidrigevičius lieka 
ištikimas metafizikai, jo kūriniai 
byloja apie egzistencinį žmogaus 
būties tragizmą, apie vienatvę, 
atskirumą nuo žmonių, apie mir
ties baimę. Tai - amžinų temų 
ratas. Todėl Eidrigevičiaus paroda 
įdomi ir italams. Parodą aplankė ir 
su dailininku susitiko Italijos 
Ministrų tarybos pirmininkas 
Andreotti.

ŠKOTIJOJE

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ

Kovo 8 d. Škotijos skyriaus 
valdyba suruošė tautos šventę, kuri 
prasidėjo pamaldomis šv. Šeimos 
bažnyčioje, Mossend 14.00 vai. 
Šv. mišias už Lietuvą atnašavo 
kun. J. Andriušius SMA., giedojo 
šv. Cecilijos choras, vadovaujamas 
P. Dzidoliko.

Po mišių klubo patalpose buvo 
šventiniai pietūs, kuriuos 
išradingai paruošė klubo 
šeimininkės. Sveikinimo žodį tarė 
skyriaus pirmininkas J. Bliūdžius; 
vėliau išklausyta kun. J. 
Andriušiaus paskaita apie Lietuvos 
istoriją. Vėl pagiedojo šv. Cecilijos 
choras.

Pravesta rinkliava Pagalbos 
Lietuvai fondui, kurios metu 
surinkta 80.00 sv., skyriaus valdy
ba pridėjo iš savo kasos dar 20.00 
sv., tokiu būdu į Londoną pasiųsta 
100.00 svarų auka. Įvyko loterija. 
Skyriaus valdyba dėkoja 
susirinkusiems už aukas.

J. Bliūdžius

APIE B. RAILOS KNYGĄ
Savaitraštis “Literatūra ir 

menas” išspausdino V. Kukulo 
paruoštą B. Railos knygos “Kodėl 
antraip?” recenziją-apžvalgą. B. 
Railos, buvusio poeto, trečiafron- 
tininko, o vėliau emigranto žurna
listo, publicistikos kūrinių rinkinį 
išleido “Vagos” leidykla.

Komentuodamas knygą, V. 
Kukulas pastebi, jog, ko gero, ta
lentingiausią jos dalį sudaro 
memuarinio pobūdžio rašiniai, 
kuriuose autorius labai taupiai ir 
tiksliai apibūdina daugelį mūsų 
kultūros istorijai svarbių asmeny
bių. Tiesa, kartais tokios charakte
ristikos yra labai asmeniškos ir 
subjektyvios, ir skamba gana 
kontraversiškai. Pavyzdžiui, sunku 
patikėti B. Railos tvirtinimais apie 
“įgimtą” S. Nėries kairumą, V. 
Mykolaičio-Putino polinkį į kon
junktūrinius poelgius. Stebina, taip 
pat, B. Railos negatyvus kate
goriškumas kalbant apie L. Ska- 
beiką, J. Aistį, V. Sirijos Girą, P. 
Cvirką. Vienok, V. Kukulo galva, 
tai ne tik kad B. Railos kūrybos 
trūkumas, o netgi atvirkščiai - 
teigiamas bruožas. Juk publicisti
ka, verčianti ginčytis ir pole
mizuoti yra kaip tik pageidautina. 
Na, o B. Railos subjektyvumas tai 
tik publicistikai suteikia dar ir 
geros prozos bruožų. O proza, kaip 
žinia, nebūtinai turi atitikti visiems 
žinomą tiesą ir, matyt, B. Raila 
buvo ir liko poetu, į bet kokį 
rašymą žiūrintis kaip į poetinį teks
tą, kuriuo nėra būtina visiškai 
tikėti, pakanka, maždaug kaip 
eilėraščiais, grožėtis.

J. A.
Nidos Knygų Klubas Londone 

išleido penkias B. Railos knygas: 
“Laumių juostą”, “Paguodą” 
(trys knygos) ir “Raibos agavos”.
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Lietuvių Kronika
KADA-KAS-KUR?
Balandžio 11-12 d.d. - DBLS 

metinis narių suvažiavimas Lietu
vių namuose, Londone.

Balandžio 11-12 dd. - Lietuvių 
Namų B-vės akcininkų metinis 
suvažiavimas Lietuvių namuose, 2 
Ladbroke Gardens, W11 2PT

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.

LONDONE
AUKOS SPAUDAI

J. Kvietelaitis - 5.50 sv.
P. Bružas - 2.50 sv.
V. Chadauskas - 5.50 sv.
A. Jakimavičius 2.00 sv.
J. Vaškelis - 2.50 sv.
D. Lauraitis - 0.50 sv.
A. Germanavičius - 12.50 s v.
M. Janulis - 2.50 sv.

A. Galbuokienė - 7.00 sv.
C. Budrys - 10.50 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame

CENTRINIO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Kovo 8 d. Londone, Lietuvių 
namuose, susirinko DBLS-gos 
centrinio skyriaus nariai. 
Susirinkimą atidarė ir pranešimus 
padarė skyriaus pirmininkas K. 
Tamošiūnas. Jis taip pat pranešė ir 
apie skyriaus kasos stovį.

Susirinkimui pirmininkavo J. 
Kvietelaitis. Išrinkta ši valdyba: 
pirmininkas - K. Tamošiūnas, 
sekretorius - VI. Andrijauskas, 
iždininkas - P. Batakys. Revizijos 
komisija palikta ta pati. Sąjungos 
suvažiavime centrinįskyrių atsto
vaus du atstovai.

VI. Andrijauskas

PAMALDOS
Nottinghame - kovo 22 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Mansfielde - kovo 22 d., 15.30 

vai., Šv. Pilype.
Huddersfielde - kovo 22 d., 

13.vai. St. Joseph’s bažnyčioje.
Gloucesteryje - kovo 28 d. 12 

vai., Šv. Petre.
Stroude - kovo 28 d., 15.30 vai., 

Beeches Green. Čia ir 
Gloucesteryje pamaldas laiko kun. 
J. Sakevičius, MIC.

Manchesteryje - kovo 29 d., 
12.30 vai.

Nottinghame - kovo 29 d.,
11.15 vai., Židinyje.

Stoke-on-Trent - kovo 29 d., 14 
vai., Šv. Vulstane.

Derbyje - balandžio 4 d., 12 
vai., Bridge Gate.

Nottinghame - balandžio 4 d., 
17 vai., Židinyje. Derbyje ir čia 
priešvelykinį susitelkimą praveda 
kun. J. Sakevičius, MIC. Išpa
žintys bent pusvalandį anksčiau.

Nottinghame - balandžio 4 d.,
11.15 vai., Židinyje.

Bradforde - balandžio 5 d., 
12.30 vai.

TARPTAUTINIS FESTIVALIS
Tarptautinis Lexus smuikininkų 

festivalis vyksta Wellingtone, 
Naujojoje Zalandijoje kovo 11-21 
dd. Šiame festivalyje dalyvauja 
Vilniaus smuikininkė Dalia 
Stulgytė, šiuo metu studijuojanti 
Vokietijoje. Festivalio meninis 
direktorius Robert Masters kreipėsi 
į Britų-lietuvių pagalbos fondą 
vaikams Lietuvoje, kad paskolintų 
Lietuvos vėliavą, kuri festivalio 
metu plevėsuos Wellingtone.

KLUBO PARAMA
Sporto ir socialinio klubo nari

ai, vadovaujami Valerijos Lowry, 
paaukojo 110 svarų mirštančiųjų 
globai.

St. Joseph’s Hospice yra 
globojęs daugelį sunkiai sergančių 
lietuvių.

SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
DBLS-gos Londono I-ojo skyri

aus susirinkimas įvyko kovo 7 
dieną parapijos menėje. 
Pranešimus padarė skyriaus 
pirmininkas J. Čemis ir kasininkas 
N. Žvirblis.

Perrinkta nauja valdyba: J. 
Čemis, J. Baublys, V. Puidokienė, 
N. Žvirblis. Revizija:

A. įves, B. Černienė. Atstovais 
į metinį DBLS suvažiavimą 
išrinkti J. Čemis ir V. Puidokienė.

Einamuose reikaluose iškilo 
klausimas dėl diskusijų apie 
DBLS-gos ateitį, kurios įvyks 
Lietuvių Namuose. Ar norima par
duoti Lietuvių Namų Akcinės ben
drovės turtą ir pinigus perduoti 
Lietuvos valdžiai? Be to buvo 
pareikštas nepasitenkinimas dėl 
’’Europoslietuvio” turinio ir jo lei
dybos išlaidų. Pastebėta, kad 
Lietuvių namai reikalauja, remonto 
ir iš lauko pusės. DBLS-gos 
direktorių valdybos narys S. Kas
paras bandė paaiškinti, bet jo pa
aiškinimo susirinkusieji nepriėmė.

FUTBOLAS
Jack Morgan taurės pusfinalyje 

po papildomo laiko Lithuanian 
Victoria 'A' 1-Crown Manor 1. Pa
kartotinai bus žaidžiama kovo 8 d.

Trečios divizijos lygos 
varžybose: Lithuanian Victoria's' 
0-Crown Anchor 3.

BRITŲ-LIETUVIŲ
PAGALBOS I ON DAS

VAIKAMS LIETUVOJE
Skulptorės Elenos Gaputytės 

500.00 sv. palikimą atsiuntė jos 
testamento vykdytoja Ž. Šlekytė- 
Stanton.

Prieš Kalėdų šventes į Lietuvą 
buvo pasiųsta didelė siunta 
medikamentų vaikų ligoninėms. 
Dabar gaunami dovanų paskirsty
mo aktai ir padėkos iš Vilniaus 
“Vilties” draugijos 31-ojo vaikų 
lopšelio, kuriame yra 32 vaikai, 
nuo 3 iki 12 metų amžiaus.

Kita padėka gauta iš Vilniaus 
specializuotų kūdikių namų, kuri
uose yra 40 vaikų. Čia labai 
pageidautų 7-8 metų vaikams 
viršutinių drabužių ir avalynės.

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
aukotojams. Aukas prašome siųsti: 
British-Lithuanian Relief Fund 
for Children in Lithuani, 21 The 
Oval, London E2 9DT

STOKE-ON-TRENT DERBY

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

MANČESTERYJE
UŽGAVĖNIŲ BALIUS

Vasario 29 d. MLS klubas 
surengė tradicinį Užgavėnių balių, 
kuriame dalyvavo daug žmonių ir 
lietuvių ekskursija iš Boltono.

Tradicinius patiekalus vaišėms 
paruošė B. Kupstienė ir M. 
Bernatavičienė su padėjėjais; fi
nansavo klubas.

Dėkojame klubo valdybai už 
šventę.

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
Kovo 7 d. MLK bendrija 

surengė MLS klube šv. Kazimiero 
minėjimą, kurį pravedė bendrijos 
sekretorius A. Podvoiskis. Ta 
proga buvo pasveikintas vienintelis 
Mančesteryje Kazimieras, 
ramovėnų pirmininkas Murauskas.

V. Bernatavičius skaitė paskaitą 
apie šv. Kazimiero gyvenimą ir jo 
darbus bei deklamavo jo garbei 
sukurtas eiles. Eiles taip pat skaitė 
K. Pažėra.

Minėjimas užbaigtas sugiedant 
Lietuvos himną.

Po minėjimo buvo vaišės.
A.P-kis

VELYKOS
Velykų pirmą dieną 

lietuviškos pamaldos įvyks St. 
Chad’s bažnyčioje 12.45 vai.

Po pamaldų prašome visus 
atvykti į Mančesterio lietuvių 
klubą švęsti Velykų. Šiais metais 
margučių bei kepuraičių varžybų 
nebus. Klubo valdyba

GERA DOVANA
Valentino Ramonio knyga 

“Baltic states vs. the Russian 
empire: 1000 years of struggle for 
freedom” turi gerą pasisekimą ir 
jau planuojama jos antra laida. Tai 
lengvai skaitoma knyga anglų 
kalba apie Pabaltijo kraštų ryšius 
bei kovas su rusų imperija paskuti
niųjų 1000 metų laikotarpyje. 
Knyga gausiai iliustruota 
žemėlapiais, piešiniais, graviūrom 
ir nuotraukom - kai kurios iš jų 
gana retos ir niekur anksčiau 
nepublikuotos. Tai, tikriausiai, bus 
pirma knyga, kurioje aprašomas 
Kremliaus “pučas” ir Pabaltijo 
kraštų nepriklausomybės pripažini
mas. Knygą išleido Baltech 
Publishing Lemonte. Ją galima 
gauti pas platintojus arba rašant 
Heritage Guild, P.O. Box 225, 
Lemont, Illinois 60439. Kaina 
$5.00. Užsakant paštu, dar reikia 
pridėti $2.00 už pašto išlaidas.

Visais reikalais prašome 
kreiptis į Lietuvos Ambasadą 

Londone:
17 ESSEX VILLAS

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

EKSKURSUAI LIETUVĄ
Liepos 25 d. ruošiama ekskursija į Lietuvą. 

Grįšime rugpjūčio 15 d.
British Airways lėktuvu iš Heatrow į Vilnių - per 2 valandas. 

Tai tikrai vienintelis tiesioginis skrydis į Vilnių! 
Ekskursijos kaina £345 (su apdraudimu).

Dar yra vietų! Norintys dalyvauti skubiai mums praneškite! 
Čekius rašyti AVIATOURS (Charter) Ltd. vardu. 

Ekskursijon užsiregistruoti ir čekius siųsti:
J. ir B. LEVINSKAS

St. Lucia House Country Club, Lindford Rd., Bordon, 
Hants. GU35 DLL. Tel.: 0420 472584

Norintieji išsikviesti gimines ar pažįstamus iš Lietuvos tuo pačiu 
laiku, už jų kelionę iš Vilniaus į Londoną ir atgal mokės tik £150.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Vasario 23 d. Derby buvo 

iškilmingai paminėta garbinga 
Lietuvos nepriklausomybės šventė. 
Į ukrainiečių klubo patalpas 
susirinko derbyškiai, nariai iš 
tolimesnių apylinkių ir svečiai. 
Atvyko DBLS-gos CV nariai - J. 
Alkis, V. Gasperienė, Lietuvos 
Respublikos AT deputatė, solistė 
Nijolė Ambrazaitytė, pianistė 
Violeta Tamašauskaitė, kun. S. 
Matulis, MIC, kun. A. Geryba, 
taip pat Z. Juras ir H. Gasperas.

Skyriaus pirmininkas J. Levins- 
kas, atidaręs šventinį minėjimą, 
priminė šventės reikšmę, pažymė
damas, kad šiais metais ji ypatinga 
tuo, kad mes ją švenčiame jau 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę. 
Ypatinga ji ir tuo, kad savo tarpe 
turime brangių ir garbingų svečių 
iš Lietuvos. Svečiai buvo šiltai 
publikos sutikti. Po pirmininko 
kalbėjo kun. A. Geryba, pažymė
jęs, jog lietuvių tauta, 50 metų 
gynusį save ir savo vaikus nuo 
svetimų dievų, gynusi savo protą ir 
širdį nuo svetimos istorijos ir 
kultūros, neišsigandusi Sibiro 
tremčių ir kalėjimų, pagaliau 
atvertė naują istorijos puslapį, 
kuris, tikėkimės, bus gražesnis ir 
šviesesnis.

Minėjimo dalyvių laukė siur
prizas - puikus N. Ambrazaitytės ir 
V. Tamašauskaitės koncertas. 
Susirinkusieji nuoširdžiai joms 
paplojo.

Po minėjimo buvo metinis skyr
iaus narių susirinkimas. 
Susirinkimo prezidiumą sudarė: J. 
Alkis - pirmininkas, H. Gasperas - 
sekretorius; mandatų komisiją: V. 
Gasperienė ir R. Popikienė. 
Pranešimus pateikė J. Levinskas. 
Jis pasidžiaugė gyva skyriaus veik
la, naujais nariais ir pareiškė 
padėką nusipelniusiam sekretoriui 
A. Tirevičiui.

Revizijos komisijos pirminin
kas Č. Sirvidas pranašė, jog skyri
aus kasos stovis geras, bylos 
tvarkomos gerai.

Mandatų komisija pateikė bal
savimo rezultatus: J. Levinskas - 
pirmininkas, J. Maslauskas - 
vicepirmininkas, A. Tirevičius - 
sekretorius, J. Sadula - iždininkas 
ir P. Sarapinas - narys. Revizijos 
komisija: Č. Sirvidas, R. Popikienė 
ir J. Petrėnas. DBLS -gos ir 
Akcinės bendrovės suvažiavime 
skyrių atstovaus J. Maslauskas.

Diskusijose J. Alkis apibūdino 
Sąjungos ir jos kultūrinės veiklos 
reikalus. Skyriaus narių pasisaky
muose pageidauta, kad į skyriaus 
valdybos posėdžius būtų kviečiami 
jaunos kartos nariai susipažinimui 
su darbais. Nuoširdžiai padėkota 
prezidiumui ir dalyviams.

J. Levinsko, G. Zinkienės ir 
dosnių rėmėjų pastangomis 
susirinkime surinkta 50 svarų 
skautų stovyklai. Skautų vadovybė 
išreiškė skautišką padėką dosniems 
rėmėjams, G. Zinkienei - aukų 
rinkėjai ir svečiams.

Prie kavutės dar pasikalbėta 
įvairiomis temomis. Svečiams 
išvykus, skyriaus valdybos pasita
rime nutarta organizuoti išvežtųjų 
ir Sausio 13 d. aukų minėjimą 
birželio 14 d. ukrainiečių klube. 
Garbusis svetys kun. A. Geryba 
svečiavosi pas Tirevičius. Atsis
veikinta iki kitų susitikimų.

J. M.

PASAULYJE
Sir G. Howe Kinijoje

Kinija sutiko įsileisti komisiją, 
kuri ištirtų žmogaus teisių 
pažeidimus Kinijoje. Iki šiol vyri
ausybė teigė, kad jokie žmogaus 
teisių pažeidimai Kinijoje negali
mi. Komisiją sudarys Britanijos 
parlamentarai su buvusiu užsienio 
reikalų ministru Geoffrey Howe 
priešakyje, kuris jau vadovavo 
britų delegacijai derybose su 
Kinija dėl Honkongo perdavimo 
Kinijai 1987 m. Atrodo jau tada 
Sir Geoffrey užsitarnavo Kinijos 
palankumą.

Nesibaigia karai
Subyrėjus Sovietų Sąjungai tau

tos Europoje pradėjo nerimauti ir 
grumtis viena su kita dėl savo 
teisių. Senas ginčas tarp Armėnijos 
ir Azerbaidžano paaštrėjo dėl 
Armėnų apgyventos Kalnų 
Karabach srities, kuri yra 
Azerbaidžane. Mūšiuose žuvo 
daug žmonių ir pabaigos dar 
nematyti. Ukrainoje, Moldovoje ir 
kitur - taip pat neramu. Gruzija 
kiek aprimo po to, kai prezidentas 
Gamsakhurdia pasišalino. Šiuo 
metu ten randasi buvęs TSRS 
užsienio reikalų ministras Eduard 
Shevarnadzė, kuris turi ketinimų 
padėti savo kraštui ateiti į tvark
ingą valdymo sistemą. Jis, vietoj 
Gamsakhurdia, tuojau buvo 
išrinktas Valstybės Tarybos 
pirmininku.

Jugoslavijoje dar vis naramu 
nežiūrint JT dalinių, atsiųstų taikai 
palaikyti. Serbija siekia pasilaikyti 
kuo daugiau tautybių ir sudaryti 
naują Jugoslavijos federaciją, tači
au jau ir pačioje Serbijoje kyla ner
amumai.

Irakas nepasiduoda
Stebėtojai tvirtina, kad ir prezi- 

dantui G. Bush ir Britanijos min
istrui pirmininkui J. Major būtų 
lengva laimėti rinkimus tuojau po 
Irako karo, tačiau dabar Saddam 
Hussein kenkia situacijai. Jis ir 
toliau spiriasi ir nevykdo JT 
Sauugumo Tarybos įsakymo 
panaikinti visus masinio naikinimo 
ginklus. Jis pasiuntė į New Yorką 
didelę delegaciją su Ministro 
pirmininko padėjėju Tarig Aziz 
priešakyje, kuris kalbėdamas 
Saugumo Tarybos posėdyje 
pranešė, jog Irakas neturi masinio 
naikinimo ginklų.
Čekoslovakijoje teisia komunistus

Buvusioje sovietų satelitinėje 
valstybėje vyko teismas, į kurį 
atvyko dabartinis valstybės prezi
dentas Havel, buvęs disidentas. Jis 
atvyko į teismo posėdį liudyti prieš 
savo kankintojus, kurie savo laiku 
būdami aukštais pareigūnais, 
sėdėjo kaltintojų suole. Prezidentas 
pasakojo apie jo areštus, tardymus 
ir kalėjimą.

Tarp 1977 ir 1989 metų jis 
būdavo reguliariai areštuojamas, 
vieną kartą net pačiame kalėjime, 
tik jam išėjus iš kameros. 
Kaltinamieji tvirtina, kad jie tik 
vykdė įsakymus.

Rinkimai Britanijoje
D. Britanijoje rinkimų data - 

balandžio 9 d. Prieš datos paskel
bimą finansų ministras Norman 
Lamont paskelbė biudžetą 
1992/93 metams, kuris turėjo 
patraukti žmones balsuoti už kon
servatorius. Bet opozicija tvirtina, 
kad biudžetas yra tik prieš
rinkiminė propaganda ir neturės 
jokios įtakos rinkimams. Šį kartą 
nei viena partija neturi didesnės 
persvaros. Jeigu nei viena partija 
neturės daugumos parlamente, bus 
sunku sudaryti naują vyriausybę. 
Tokiu atveju reikės kviesti trečią 
partiją - Liberalų-demokratų ir 
sudaryti koaliciją.
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