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Jaunųjų politikų svarstymai
Kovo 23 d. Londone prasidėjo 

tarptautinė jaunųjų parlamentarų iš 
Europos (įjungiant ir buv. Sovietų 
Sąjungą), JAV bei Kanados kon
ferencija, kurios darbe pirmą kartą 
dalyvavo ir Lietuvos atstovai: 
Laima Andrikienė ir Arūnas 
Degutis. Ją organizavo Europos 
Ateities Fondas, esantis Britų par
lamento žinioje, padedamas Užsie
nio reikalų ministerijos, NATO 
informacijos centro bei gausybės 
įvairių kitų organizacijų. Tai jau 
trečioji tokio tipo konferencija, 
tapusi tradicine ir vykstanti kasmet 
pradedant nuo 1990 metų, sutei
kianti galimybę jauniems poli
tikams iš Rytų ir Vakarų susitikti, 
susipažinti, išklausyti patyrusių 
specialistų minčių.

Ją atidaryti numatyta patikėti 
Britanijos užsienio reikalų sekreto
riui Douglas Hurd, tačiau 
priešrinkiminės kampanijos rūpes
čiai sukliudė tai atlikti. Vietoj jo, 
kalbėjęs buvęs užsienio reikalų 
sekretorius Geoffrey Howe paste
bėjo, kad šiandien Europa susidu
ria su dviem prieštaraujančiais 
vienas kitam reiškiniais: Vakarinė 
dalis deda pastangas giliai inte
gracijai, o Centrinė ir Rytinė vis
labiau ima skilti. Jis pasidžiaugė, 
kad Vakarų Europoje sugebėta 
sėkmingai įveikti nacionalizmo 
problemą, paliekant tik sveiką 
dozę patriotizmo, tuo tarpu, kai 
buvusioje komunistinėje Europoje, 
tam, kad sumažinti aukštą naciona
lizmo lygį, būtina steigti stiprias 
centrinės vyriausybės institucijas.

Vėliau sekusios diskusijos 
nacionalizmo klausimu, kuris XX 
amžiaus politikų neretai yra laiko
mas žmonijos rykšte (žinoma, 
netaikant šio požiūrio savo tautai), 
tik patvirtino G. Howe žodžius dėl 
nestabilumo buvusiame Sovietų 
bloke. Delegatai iš Graikijos, Ru
munijos, Vengrijos ir Azerbaižia- 
no tuoj pat iškėlė kaltinimus ar 
nuogąstavimus kaimynų atžvilgiu, 
o Rusijos atstovo kalba sukėlė 
susirinkusiųjų juoką. Jos metu 
Dmitrij Rogazin, prisistatęs vienu 
iš masinio rusų judėjimo vadovu, 
pastebėjo, kad Sovietų Sąjunga de- 
jure egzistuoja, o jos faktiškuoju 
vadovu šiandien yra J. Beiker, pa
keitęs M. Gorbačiovą. Niekas iš 
delegacijos narių jam neprieštara
vo.

Antrąją konferencijos dieną 
diskusijos sukosi apie Europos 
susivienijimo problemas: politines, 
ekonomines bei saugumo, atsižvel
giant į sunkumus, susijusius su 
buv. komunistinių kraštų integraci
ja. Nors visų pranešėjų kalbose 
buvo nemaža dozė geros valios, 
noro suprasti mūsų problemas ir 
padėti, vėliau sekusių klausimų 
metu, jų tarpe iš Baltijos valstybių 
atstovų pusės, paaiškėjo, kad 
atsakymus surasti nelengva ne tik 
mums, bet ir jiems. Estų ir lietuvių 
klausimai dėl nacionalinės valiutos 
įvedimo ir būtinos tam paramos 
gana ilgai kabojo ore, sulaukę tik 
vieno iš pranešėjų trumpos 
rekomendacijos, patariančios būti 
kantriems ir žengti žingsnį po 
žingsnio. Vėliau aukštas 
Vokietijos banko pareigūnas 
Tietmayer pridūrė, kad dar prieš 
valiutos įvedimą būtina turėti 
funkcionuojančią bankininkystės 
sistemą ir, visų pirma, Centrinį 
banką, kurio atžvilgiu išsakoma 
nemaža kritikos. Jis pastebėjo, kad 
yra politikų, manančių, jog svar
biausia atspausdinti pinigus, o visa 
kita - niekai. Tai didžiulė klaida, 
pabrėžė jis.

Pirmąją konferencijos dieną 
apie Centrinės ir Rytų Europos 

problemas kalbėjęs G. Howe 
pastebėjo, kad nemato jokių ga
limybių mūsų kraštams įsijungti į 
Europos Bendruomenę iki 2000 
metų. Kiti pranešėjai dar užsiminė 
apie 1996 ar 1998 metus, tačiau tik 
kaip teorinę datą, nes visi buvę 
komunistiniai kraštai bus tikrina
mi, prieš įstodami į Sąjungą, jų 
ekonomikos atitikimo Vakarų 
išsivystymo lygiui požiūriu. 
Susirinkusieji abejojo ar Rytų 
Europos kraštai bus pajėgūs iki 
XXI amžiaus tokį lygį pasiekti. 
Viena iš konferencijos delegačių, 
Europos parlamentarė iškėlė mintį, 
jog buvusieji komunistiniai kraštai, 
solidarumo vardan galėtų būti pri
imti iš pradžių į politinę Europos 
sąjungą, o tik vėliau į ekonominę. 
Nors didesnių prieštaravimų šiam 
siūlymui nesigirdėjo, nebuvo ir 
pritarimo. Peršasi išvada, kad 
Vakarų Europa nuogąstauja ne tik 
dėl savo ekonominės gerovės, kuri 
sumažėtų įsijungus būriui skur
desnių tautų, bet ir dėl galimo poli
tinio nestabilumo minėtame 
regione. Jo pasekmės būtų sunkiai 
likviduojamos ir vieningos 
Europos viduje.

Alvydas Medalinskas

VOKIETIJOS LB TARYBOS METINIS SUVAŽIAVIMAS
Trejiems metams 15 asmenų 

renkama Taryba yra aukščiausias 
VLB organas. 1992 m. kovo 14 d. 
Taryba buvo susirinkusi Hūtten- 
felde savo metiniam posėdžiui 
išklausyti valdybos ataskaitinių ir 
kt. organų pranešimų, aptarti 
ateities darbų, išrinkti naujų val
domųjų organų.

Dabartinė VLB valdyba buvo 
patvirtinta ir sekantiems metams. 
Ją sudaro pirm. Arminas Lipšys, 
vicepirm. Vincas Bartusevičius, 
sekr. Elena Tesnau, ižd. Antanas 
Šiugždinis, jr. ir narys Andrius 
Šmitas.

Taip pat buvo išrinkta: 
Kontrolės komisija (E. Liucienė, J. 
Vitkus ir V. Lemkė), Garbės teis
mas (J. Lukošius - pirm., dr. S. 
Girnius ir R. Dirgėlas - nariai), 
Tarybos rinkimų komisija (J. 
Vitkus, E. Liucienė ir J. 
Vaicekauskas), Vasario 16 gimn. 
kuratorijos nariai (J. Valiūnas, dr. 
K. Ivinskis, V. J. Damijonaitis ir 
dr. V. Lėnertas), Fondo Vasario 16 
gimnazijai remti nariai (A. Lipšys, 
dr. K. Ivinskis, M. Šmitienė, J. 
Valiūnas, A. Šiugždinis, R. 
Dirgėlas ir V. Bartusevičius), VLB 
atstovai į VH-tą PLB seimą (A. 
Šmitas, T. Bartusevičius, J. 
Valiūnas ir R. Dirgėlas, likusius 
atstovus palikta paskirti valdybai).

Suvažiavime pranešimus 
padarė: valdybos pirm. A. Lipšys, 
ižd. A. Šiugždinis, Garbės teismo 
pirm. J. Lukošius, Vasario 16 
gimn. dir. A. Šmitas, Fondo 
Vasario 16 gimn. remti ižd. A. 
Šiugždinis ir Vokietijos jaunimo 
sąjungos pirm. T. Bartusevičius.

Valdyba pateikė 1991 gruodžio 
31 balansą ir pajamų bei išlaidų 
apyskaitą. Kontrolės komisijai 
siūlant, balansas ir apyskaita 
Tarybos buvo patvirtinti ir valdyba 
atleista nuo piniginės 
atsakomybės.

Pranešimuose ir jų diskusijose 
atsispindėjo Vokietijos lietuvių 
bendruomenės centrinių organų 
veikla ir, apskritai, visų lietuvių 
rūpesčiai. VLB valdyba su dideliu 
pasisekimu surengė eilę įprastinių, 
tradicija tapusių renginių, bet atsi
rado ir naujų uždavinių, ypač 
ryšium su atvykstančiais Lietuvos 
Respublikos pareigūnais. Buvo

Sveiki, sveteliai!
Nuotrauka: Viktoro Kapočiaus

išlaikomas ir Lietuvių informacijos 
biuras. Statybos ir remontai baigti, 
bet dar nesurinkta patiems lietu
viams sutelktina pinigų suma. 
Vasario 16 gimnazija tęsia 
įprastinį savo darbą, joje mokosi 
88 mokiniai, iš kurių 56 iš 
Vokietijos, o likusieji - iš kitų 
pasaulio kraštų. Tačiau, kaip 
paaiškėjo iš Fondo Vasario 16 
gimn. remti ataskaitos, aukos 
mažėja. Norint išlaikyti gimnaziją, 
reikia 1/3 visų išlaidų surinkti 
patiems lietuviams. Esant maždaug 
2 milijonų DM apyvartai, tai 
nemaža suma. Vokiečių parama 
kol kas užtikrinta. “Vaistai 
Lietuvai” vajus, kuriuo rūpinasi 
Lietuvių kutūros institutas, surinko 
vaistų ir med. aparatūros beveik už 
2 milijonus DM. Visa tai 6 trans
portais buvo nugabenta į Lietuvą. 
Šalia to, nemažas skaičius lietuvių 
sava iniciatyva organizuoja ir veža 
humanitarinę pagalbą į Lietuvą. 
Jaunimo sąjunga surengė visą eilę 
renginių ir atstovavo Vokietijos 
jaunimą VH-ame PLJ kongrese 
Pietų Amerikoje. Kongrese buvo 
pareikštas pageidavimas, kad 
sekantis PL Jaunimo kongresas 
vyktų Europoje: Anglijoje, 
Vokietijoje ar Lietuvoje.

Kalbant apie ateitį, buvo 
reiškiama nuomonė, jog iš esmės 
veikla nesikeis. Lietuvių 
Bendruomenė yra išeivijos ir 
išeivijai skirta organizacija, kuri, 
pirmoje vietoje, rūpinasi kultūri
niais ir švietimo reikalais. Kol 
Lietuva buvo pavergta, politinė 
veikla užėmė svarbią vietą 
Bendruomenės darbuose, tačiau 
savo esme ji nebuvo pagrindinė. 
Dabar turės keistis tik kai kurios 
veiklos sritys, nes pasikeičia 
išeivijos santykis su Lietuva. 
Galimas daiktas, kad išeivijos 
veikla susilpnės, kadangi naujai 
ateinančių išeivijos kartų tautinis 
ryšys bus silpnesnis, nelieka tokio 
absoliutaus įpareigojimo išlikti 
lietuviais, koks jis buvo iki šiol. O 
aukos, kuriomis išsilaiko visos 
lietuviškos įstaigos ir organizacijos 
gali būti nukreiptos tiesiog į 
Lietuvą. Todėl kyla būtinybė did
inti Bendr uomenės narių skaičių ir 
tuo stiprinti visą veiklą.

Tarybos nariai gana skeptiškai 

įvertino siūlymus PLB valdybą 
padaryti ne vien koordinacine, bet 
tiesiog visai išeivijai vadovau
jančia institucija. Šiaurės 
Amerikos lietuviams, kuriems ir 
toliau teks vadovauti PLB, dažnai 
trūksta įžvalgos kitų kontinentų 
išeivijos atžvilgiu, kas yra būtina 
sėkmingam vadovavimui.

Suvažiavimo metu Vll-ojo PU 
Kongreso atstovai padarė platų, 
skaidrėmis iliustruotą pranešimą 
apie kongreso eigą, o sekmadienio 
vakare buvo suruoštas muzikantų 
ir dailininkų iš Klaipėdos koncer
tas.

V. B.
Vokietijos Lietuvių Bendruo

menės Taryba, apsvarsčiusi 1992 
m. kovo 14 d. savo metiniame 
suvažiavime Hiittenfelde naujau
sius įvykius Lietuvoje ir išeivijoje, 
paruošė viešą pareiškimą, kuriame, 
paminėjus Lietuvos bei išeivijos 
lietuvių, Lietuvos vyriausybės 
nuopelnus siekiant atgauti nepri
klausomybę, padėkojus už tai, ra
ginama negailėti jėgų 
demokratinės ir teisinės Lietuvos 
kūrimui, jos nepriklausomybės 
gynimui.

M. GORBAČIOVO VEIDMANIŠKA LAIKYSENA
Buvęs Michailo Gorbačiovo bendradarbis, dabar Tass’o žinių 

agentūros direktorius Vitali Ignatenko pareiškė, kad buvęs Sovietų 
Sąjungos prezidentas iš anksto nieko nežinojęs apie Vilniuje praėjusių 
metų sausio tryliktą dieną rengiamą Lietuvos televizijos bokšto 
puolimą, kurį vykdant žuvo keturiolika lietuvių. Kruvini įvykiai 
Vilniuje pribloškę M. Gorbačiovą, pasakė Ignatenko Japonijos televizi
jai duotame interviu. Jo nuomone, kruviną susidorojimą Vilniuje sausio 
tryliktąją įvykdę dešiniųjų pakraipų kariškiai, o KGB ir komunistų par
tija sąmoningai nuslėpusi nuo Gorbačiovo pasiruošimus pulti Lietuvos 
televizijos bokštą, iš viso Lietuvoje vyravusias nuotaikas. Ignatenko, 
betgi, pripažino, kad M. Gorbačiovas nepakankamai ryžtingai reagavo 
į sausio tryliktosios kruvinus įvykius Vilniuje, svyravo ir delsė į juos 
griežtai reaguoti, kaip siūlė jo bendradarbiai, nesiryžo išaiškinti 
kaltininkų, juos nubausti, ir neatsiprašė lietuvių. Ignatenka priminė, 
kad sausio keturioliktąją, kai atėjo žinia apie baisiuosius įvykius 
Vilniuje, artimiausieji M. Gorbačiovo bendradarbiai, tarp jų 
Aleksandras Jakovlevas ir Vadimas Bakatinas, pasiūlę M. Gorbačiovui 
ir jį įsakmiai paraginę tuoj pat nuskristi į Lietuvą, pasimatyti su 
Lietuvos valdžios viršūnėmis, tarti žodį Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos posėdyje, pripažinti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, 
pagerbti žuvusiuosius. Tačiau M. Gorbačiovas nereagavo, nieko 
nepadarė kas buvo siūloma, nepasmerkė sausio tryliktosios kaltininkų, 
susvyravo, sustojo pusiaukelyje, pasakė V. Ignatenko, ir dėl to prarado 
daug šalininkų, bendradarbių, nusivylusių M. Gorbačiovo neryžtingu
mu, jo kompromisine, veidmainiška laikysena. VAT. R

LAUKIANT PASAULIO 
"PABAIGOS"

Černobylio katastrofos šešėlis 
tebeslegia europiečius ir ypač 
buvusios Tarybų Sąjungos 
žmones. Apie tai dar kartą priminė 
netoli Sankt-Peterburgo esančioje 
atominėje elektrinėje įvykusi ava
rija. Jos pavojingumo laipsnis 
buvo keliais lygiais žemesnis ir 
radioaktyvių medžiagų kiekis, 
patekęs į atmosferą, milijoną kartų 
mažesnis negu Černobylio, tačiau 
ir to pakako, jog sunerimtų eksper
tai Švedijoje, Vokietijoje, 
Didžiojoje Britanijoje. Ir pagaliau, 
vis atkakliau imama tvirtinti, jog 
kitos išeities, kaip uždaryti 16 
elektrinių, esančių Rusijoje, 
Ukrainoje ir Lietuvoje, nėra, 
kadangi šio tipo atominių reaktorių 
neįmanoma perdirbti. Siūloma jas 
pakeisti elektrinėmis, naudo
jančiomis savo darbui dujas ir 
anglį.

Lietuvos žmonės, savaime 
suprantama, tokioms mintims pri
taria, vienok, kartu jie laukia ir 
šiokių tokių paaiškinimų, kodėl 
Vakarų Europos ekspertai, prieš 
porą metų lankęsi Ignalinoje, 
nieko pavojingo ten neįžiūrėjo, tuo 
smarkiai nustebindami Lietuvos 
visuomenę, kuri tuo metu buvo 
ryžtingai nusiteikusi kovoti dėl
elektrinės uždarymo.

Na, o jeigu elektrinės vis tik ir 
toliau dirbs, galbūt, 2000-aisiais ir 
sulauksime Biblijoje išpranašautos 
pasaulio pabaigos, t.y. laiko, kai 
Žemėje nebeliks vietos žmogui.

LA.

PASIBAIGĖ 
KONFERENCIJA

Praeitą savaitę Ženevoje pasi
baigė Žmogaus Teisių 
Konferencija, kurioje Lietuvai 
atstovavo Narcizas Prielaida. 
Lietuva tokio pobūdžio renginyje 
dalyvavo pirmą kartą ir buvo 
karštai pasveikinta bei atidžiai ste
bima paties JTO Ženevos skyriaus 
direktoriaus M. Martenson. Beje, 
Lietuvos atstovui teko kalbėti kon
ferencijoje. Tai buvo padaryta 
atsakant į priekaištus, neva 
Lietuvoje pažeidžiamos tautinių 
mažumų teisės. Iš tikrųjų, padėtis 
yra visiškai kitokia, nes tautinės 
mažumos Lietuvoje turi daug 
geresnes sąlygas nei kitur, o be to, 
jos mūsų krašte nėra tokios gau
sios, kad galėtų rimtai komplikuoti 
padėtį: rusų 9,4%, lenkų 7% ir 
žydų 0,3%.

N. Prielaida

1
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LAIKAS ttS IKAIIMO SEPTYNIOS ĮDIENOS
Aną šeštadienį, Lietuvių na

muose Londone, buvo susirinkęs 
geras būrelis DBLS narių, kurie 
svarstė Sąjungos veiklą, jos ateitį 
ir kaip mums D. Britanijos lietu
viams, būtų galima pagelbėti 
Nepriklausomybę atgavusiai 
Tėvynei. n

Man, kaip vienam iš kūrėjų, 
teko padaryti įvadinį pranešimą, po 
to sekė įvairių dalyvių pasisakymai 
dėl mano padarytų pasiūlymų. 
Kiek tai liečia DBLS ateitį, tai visi 
kalbėtojai sutiko, kad DBLS ir 
LNB-vė turi ir toliau pasilikti kaip 
ir iki šiol, šio krašto lietuvių veik
los centrai. Visi, taipogi, sutiko, 
kad reikia ieškoti būdų, kaip būtų 
galima pritraukti čia gimusį jau
nimą į bendrą darbą. Aš pasiūliau, 
kad kuo daugiau mūsų jaunimo 
vyktų į Lietuvą atostogoms ar 
kitokiomis progomis. Tai padėtų 
jiems suartėti su Lietuva, jos 
rūpesčiu, gyvenimu. Ten, savo 
tėvų žemėje, atradę savo šaknis, 
jie, sugrįžę į Angliją, greičiau 
prisidėtų prie bendro darbo ir tokiu 
būdu užpildytų mūsų vis 
retėjančias gretas. Tam daugelis 
pritarė.

Aš, taipogi, pasiūliau sumažinti 
DBLS ir LNB-vės vaidybų narių 
skaičių iki 5 asmenų. Tas sutrum
pintų laiką kartais tuščioms dis
kusijoms ir padidintų valdybos 
posėdžių produktyvumą. Tą gali
ma padaryti prisilaikant DBLS 
naujų įstatų 33 paragrafo. Atrodo, 
kad ir tam mano pasiūlymui buvo 
pritarta. Taipogi buvo pasiūlyta, 
kad DBLS pirmininkas būtų renka
mas iš P. Anglijoje ar Londone 
gyvenančių DBLS narių, Tarybos 
nariai galėtų būti renkami iš pro
vincijoje gyvenančių DBLS narių.

Mano pasiūlymas, kaip dabar 
būtų galima finansiškai padėti 
mūsų Tėvynei, sukėlė daug 
ginčų ir kritikos. Aš atkreipiau 
dėmesį į tai, kad dabartiniai mūsų 
Ambasados namai buvo savo laiku 
pirkti ilgos nuomos “Lease” 
teisėmis ir kad tas terminas baigsis 
1997 m. kovo 25 d. Nepriklauso
mybę atgavusi mūsų tauta ir val
stybė dabar turi labai mažai 
užsienio valiutos ir todėl susiduria 
su dideliais sunkumais steigiant 
Ambasadas svarbesnėse pasaulio 
valstybių sostinėse. Mes tą jau 
žinome iš savo patyrimo, kada 
reikėjo išlaikyti Lietuvių namuose 
Lietuvos informacijos biurą. 
Todėl, žiūrint iš grynai ekono
miško taško, Ambasados nuomos 
teisių prailginimas būtų labai 
logiškas. Kiek girdėjau, toks 
išpirkimas, gal dar, sakysim, 60 ar 
70 metų, kaštuotų apie £500.00. 
Jeigu Britanijos lietuviai tokią 
paramą Lietuvai suteiktų, mūsų 
tauta būtų labai dėkinga ir mūsų 
vardas būtų įrašytas į Lietuvos 
istoriją.

Aš nematau kitokio logiško 
būdo, kad surinkti tokius pinigus, 
reikia parduoti Sodybą. Aš abejo
ju, ar jos turėjimas dabar daug tar
nauja mūsų lietuviškiems 
reikalams. Pareiškiau, kad už 
Sodybą būtų galima tikėtis gauti 
apie £1.000.000, o gal ir daugiau, 
jeigu šio krašto ekonominė padėtis 
pagerės. Tokiu atveju, apmokėjus 
už Ambasados ilgos nuomos tei
ses, likusią dar nemažą sumą būtų 
galima panaudoti Lietuvių namų 
Londone modernizavimui ir kito
kiems lietuviškiems reikalams. 
Todėl, mano manymu, ateinantis 
LNB-vės akcininkų susirinkimas 
turėtų priimti rezoliuciją, įpareigo
jančią LNB-vės valdybą tai 
padaryti 1993-1995 metų bėgyje. 
Po tokio mano pasiūlymo sekė 
diskusijos ir namaža, ypatingai 
londoniečių, pasisakė prieš mano 
pasiūlymą. Diskusijos metu LNB- 
vės direktorius K. Tamošiūnas 
pranešė, kad neseniai vietinės 
Londono savivaldybės atstovai 
apžiūrėję Lietuvių namus įpareigo
jo padaryti didelį remontą, kuris 
gali kainuoti apie £250.000. Tai 
vėl pateisino mano pasiūlymą par
duoti Sodybą. Kažkas iš Sodybos 
pardavimo priešininkų pareiškė, 
kad namų modernizavimui bus 
galima paimti paskolą. Man, kaip 
ekonomistui, toks pasiūlymas atro
do nerealus. Įlysti į skolas yra labai 
nesunku, bet jų apmokėjimas 
dažnai gali baigtis tragiškai. Tą 
mes dabar matome, kada daug 
namų, dėl skolos neapmokėjimo, 

parduodami iš varžytinių.
Žinoma, šio susirinkimo metu 

jokių nutarimų nebuvo priimta. 
Tas problemas turės spręsti atei
nantis DBLS ir LNB-vės atstovų 
suvažiavimas. .Susirinkimas baigė
si įdomiu ir prasmingu dr. K. 
Valterio įvykusių diskusijų apibu
dinimu.

Sugrįžęs į kaimo ramybę ir 
apgalvojęs susirinkime girdėtas 
kalbas, supratau, kad daugumas 
kritikų savo argumentus rėmė dau
giau jausmais, o ne gryna logika. 
Reikia tikėtis, kad ateinantis 
suvažiavimas savo nutarimus 
pagrįs logika, o ne sentimentais.

Suvažiavimui, tiesa, pasiūly
čiau paprašyti ar pareikalauti čia 
sukurtų fondų vadovybių pateikti 
ir paskelbti mums, aukotojams, 
kur ir kaip surinkti pinigai buvo 
sunaudoti. Taipogi, norėtųsi žinoti, 
ar yra kokios revizijos komisijos 
toms apyskaitoms patikrinti.

Aš, taipogi, noriu atkreipti 
atstovų dėmesį, kad LNB-vės 
Auditoriai patvirtino tik pirmus 9 
puslapius pateiktos apyskaitos. O 
iš viso mes gavome 13 puslapių. 
Kodėl 4 puslapiai mums, 
akcininkams, prasmingų duomenų 
nebuvo patikrinti? Ar nereikėtų 
pakeisti dabartinius Auditorius, 
kurie už £4000 neatlieka iki galo 
savo darbo. Taip pat manau, kad 
atstovai ir akcininkai norėtų žinoti, 
kodėl direktoriai nusprendė išleisti 
18 metų DBLS gyvenimo istoriją, 
o ne 25 metų, kaip tai buvo 
padaryta 1978 m. Tas gi turi 
kaštuoti nemažą pinigų sumą.

Petras Varkala

LAISVALAIKIO 
MĄSTYMAI

- apie mūsų žemiškas gėrybes
Net ir DBLS-gos steigėjai, 

manau, nesapnavo, kad po 40 
metų išsiškojusi Sąjunga užgyvens 
milijoninius turtus! Vienok, 
didėjant turtams atsiranda ir dau
giau rūpesčių.

Pagirtinas Sąjungos pirmininko 
E. Šovos sumanymas įsušaukti 
(kovo 14 d. Lietuvių namuose, 
Londone) buvusių ir esamų virši
ninkų konferenciją ir aptarti 
besikomplikuojančią DBLS-gos 
ekonomiką. Pakvietė ir mane - 
apsamanojusi, aprūdijusį, apipelė- 
jusį provincialą, ir net pasodino 
prie žalia staltiese apdengto stalo, 
įsakydamas konferencijos pabai
goje susumuoti šaunių kalbėtojų 
išmintingas mintis! Tokių pareigų 
savo gyvenime dar nesu turėjęs!

Pirmasis prabilo vienas iš 
DBLS-gos steigėjų ir buvusių 
vadovų Petras Varkala. Garsiai, 
suprantamai, glaustai apsakęs 
DBLS-gos istoriją, išdėstė jos 
dabartinę ekonominę ir politinę 
padėtį. Mūsų esminė problema - 
Lietuvos Ambasados Londone 
būstas: jo nuomos terminas 
baigiasi jau už penkių metų. 
Nuomos pratęsimas 60-čiai metų 
atseitų apie pusę milijono svarų 
sterlingų! DBLS tokio kapitalo 
neturi, o Lietuva neturi užsienio 
valiutos. Prelegentas siūlo par
duoti Sodybą, išgelbėti Ambasadą, 
o likusius pinigus įdėti į banką.

Ligi šio momento man viskas 
buvo aišku. Žinau, kad mūsų miela 
Lietuvėlė ne tik neturi platinos, 
aukso, deimantų kasyklų, bet net 
anglį ir naftą turės pirkti už 
“padorią” valiutą...

Visi dalyviai buvo prieš 
Sodybos pardavimą, bet nė vieno 
geresnio - ne taip skaudaus - 
pasiūlymo neatsirado. Aš pasiūliau 
parduoti tik pusę Sodybos - jei to 
užtektų išpirkti Ambasadą. Niekas 
nė neburbtelėjo dėl mano 
pasiūlymo: matyt, jis buvo labai 
kvailas...

Numatytas antrasis referentas 
H. Vaineikis sunegalavo ir 
negalėjo atvykti.

Po to sekė padrikos kalbos, 
dažnai ne į temą, o protarpiais net 
dalyvių tarpusavio ginčai. Mano 
smegenys nepajėgė susigaudyti ir 
fiksuoti, kas darėsi: pirmininko ir 
dalyvių nusivylimui nesugebėjau 
susumuoti...

Buvo paliesti keli svarbūs 
reikalai, k.a. didelės “Europos 
lietuvio” leidimo išlaidos (apie 
£70.000), apgyvendinimas Lietu-

Keistenybės ir rekordai

NUSILEIDUS UŽDANGAI

Rugpjūčio mėnesio pučo 
Maskvoje organizatorių tardy
mas jų byloje baigtas. 
Parodymus teisėtvarkos orga
nams davė ir pats M. 
Gorbačiovas bei kitų respublikų 
pirmieji asmenys. Teismo data 
kol kas nežinoma.

Su pastaraisiais faktais, matyt, 
siejasi ir žinomo reakcionieriaus 
V. Alksnio pareiškimas, neva 
buvo klausomasi jo telefoninių 
pokalbių ir surinkta medžiaga 
saugota M. Gorbačiovo aparato 
seifuose.

Pučo rėmėjų Lietuvoje likimas 
kiek šviesesnis - kai kurie iš jų 
duoda plačius interviu Rusijos 
laikraščiams ir, kaip nekeista, 
neretai susilaukia pritarimo.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
“Europos lietuvio” korespon

dentas Vokietijoje K. Baronas per
siuntė mums ir leido paskelbti 
Lietuvoje gyvenančio jo bičiulio 
laišką, kuriame gvildenamos 
šiandieninio politinio Lietuvos 
gyvenimo problemos.

Pirmiausia, laiške
apibūdinamos parlamento deputatų 
rietenos bei jų priežastys, iš kurių 
pagrindinė, anot autoriaus, yra ta, 
jog į Lietuvos AT, “prisidengdami 
“Sąjūdžio” vardu, prasmuko 
komunistai ir jų šalininkai. Dabar 
jie, pasivadinę kitu vardu, gražiau 
suformulavę programą, vėl nori 
mus pajungti naujo tipo Rusijos 
imperijai. Žodžiu, A. Brazausko 
partijos tikslai liko tie patys, strate
gija ta pati, keičiasi tik taktika. 
Pritaria šiems tikslams ir A. 
Klimaitis, įsijungęs į šios partijos 
eiles. Na, o susigrąžinti valdžią 
komunistams reikia žūtbūtinai, 
nes, kaip teigia laiško autorius, jie 
niekada nieko nedirbo, nemokėjo 
dirbti ir neišmoks - moka tik 
įsakinėti, komanduoti, valdyti. 
Taigi, kova dėl valdžios komu
nistams tai gyvenimo ar mirties 
klausimas. Remia juos ir dabartinis 
Kremlius, finansuodamas jų 
laikraščius, taip pat tik pavadin
imus pakeitusius.

Tas pats ir su televizija, 
ginančia koruptuotus parsidavėlius 
deputatus, vykdomos valdžios 
atstovus, įžūliai meluojančius 
Lietuvos žmonėms, rafinuotai 
iškreipiančius įstatymų esmę. 
Jiems Lietuvos ateitis nerūpi, ir 
meilės tėvynei sąvoka jiems nieko 
nereiškia. Deja, yra gana daug 
paprastų žmonių, kuriuos dėl 
išsilavinimo, išprusimo stokos, 
minėtiems veikėjams pasiseka 
palenkti į savo pusę. Beje, tas pats 
ir su kai kuriais vakariečiais, tik
inčiais apsišaukėlių liberalų, 
socialdemokratų ir LDDP 
veikėjais, šaukiančiais apie 
demokratijos persekiojimą 
Lietuvoje.

Kitos partijos, kaip rašo laiško 
autorius, kol kas dar nėra tokios 
stiprios, kad galėtų efektyviai 
pasipriešinti neigiamai komunisti
nių struktūrų įtakai, kadangi jų 
nariams politinė veikla - tai lyg ir 
antraeilis užsiėmimas, svarbiausia 
jiems yra darbas, garantuojantis jų 
šeimos pragyvenimo šaltinį. Be to, 
neretai šiose partijose vadovau
jančias pozicijas užima visokio 
plauko KGB agentūra, silpninanti 
jas iš vidaus, skaldanti jų veiklą.

Laiško pabaigoje autorius 
išreiškia viltį, jog trečioji 
“Sąjūdžio” banga, veikdama drąsi
au ir ryžtingiau, labiau organizuo
tai, įveiks iškylančias problemas 
bei nesklandumus, ir Lietuva, 
anksčiau ar vėliau, vėl taps kraštu, 
vertu meilės ir pasididžiavimo.

ELR

vos studentų, atvykstančių čia 
studijuoti ir 1.1., bet konkrečių 
pasiūlymų tais reikalais nebuvo.

K. Valteris
P. S. Baigus rašyti, - dinktelėjo į 

galvą mintis kaip sutelkti pusę mil
ijono svarų Ambasados išpirkimui 
be išsipardavimo! Apie tai 
parašysiu kitą kartą.

“Tiesa” (03 14) skelbia, kad AT 
posėdyje buvo išklausyta 
Apsaugos skyriaus vadovo A. 
Skučo paaiškinimas dėl teiginių, 
paskleistų per radiją ir TV, apie 
gresiantį valstybės perversmą. A. 
Skučas paaiškino, jog turėjęs 
omeny aktyvią socialdemokratų 
veiklą, jų pastangas įgyti 
Parlamento daugumą. Pasikeitus 
valdžiai konstituciniu būdu AT 
Apsaugos skyrius nebūtų griebęsis 
prievartos. Taip reikėjo suprasti iš 
A. Skučo užuominos, jog jis 
nenorįs šaudyti, nes yra huma
nistas. Lietuvos radijas, anot A. 
Skučo, iškraipęs jo žodžius, nes 
tiesiogiai apie perversmą A. 
Skučas nekalbėjęs.

Visa Lietuvos spauda pažymėjo 
Kovo 11 dienos - antrųjų Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo metinių 
minėjimą. “Lietuvos aidas” (03 13) 
spausdina V. Landsbergio kalbą 
pasakytą iškilmingame mitinge 
Nepriklausomybės aikštėje. V. 
Landsbergis atkreipė dėmesį į šiuo 
metu pasaulyje egzistuojančią ir 
tokią, Jelenos Bonner išsakytą 
nuomonę, kad kovo 11-oji buvo 
Sovietų Sąjungos galas, Lietuvai ši 
diena tapusi išsivadavimo iš Sovietų 
Sąjungos simboliu, - pasakė V. 
Landsbergis.

“Tiesa” (03 13) minėdama šį 
mitingą šiltai atsiliepė apie 
Vokietijos bundestago deputato V. 
von Šteten kalbą, kurioje jis, be kita 
ko, linkėjo Lietuvai “įveikti praeities 
nesantaiką ir pasiekti taiką savo 
pačių namuose". Tai, anot laik
raščio, faktiškai buvo siūlymas 
atsisakyti desovietizacijos įstatymo. 
“Tiesa” atkreipia dėmesį, kad šis 
Sąjūdžio mitingas iš tiesų tebuvo 
tik keliems dešiniesiems. Mitinge 
buvo siūloma tuojau pat išrinkti 
prezidentą balsuojant AT, buvo 
reikalaujama Niurnbergo, desovie
tizacijos įstatymo, mokytojų valy
mo. Buvo patvirtinta sena tezė, kad 
“visos mūsų nesėkmės kyla tik dėl 
nepriklausomybės priešų, kurių 
visur knibžda". “Tiesa" baigdama 
straipsnį (kuris, beje, vadinasi “Vos 
neišrinko prezidento”) klausia, 
“negi tautos šventes paversime tik 
kai kurių politinių jėgų ambicijų 
demonstravimo monopolija?... 
Kovo 11-osios aktą skelbė visos 
politinės jėgos, o metinių minėjimui 
taisykles diktuoja tik save vadiną 
padėties šeimininkais”.

•Respublika” (03 13) komentuo
dama šį patį faktą skelbia, kad "A. 
Skučas, atrodo, buvo teisus”. Anot 
laikraščio - perversmas įvyko, tik jis 
buvo padarytas - 'iš viršaus!”. 
Siūlymą suteikti vieninteliam ofi
cialiam kandidatui į prezidentus (V. 
Landsbergiui) "jo taip geidžiamus 
įgaliojimus” tuojau pat ir čia pat (t.y. 
aikštėje) laikraštis traktuoja kaip per
versmo bandymą. Kitos dienos 
numeryje "Respublika” (03 14) šį mit
ingą pavadino tiesiog "siaubinga 
fašistine sueiga”, kurioje vyko 'žemi- 
ausiųjų aistrų demonstravimas". 
Baisu, nes "į valdžią atėjo fiureris”. 
'Kur tai regėta, - piktinasi laikraštis, - 
šventės proga surinkti juodą masę, 
kalbant apie santarvę, kurstyti kar
ingą priešiškumą, smerkti visą 
Aukščiausiąją Tarybą, krašto apsau
gos ministrą, savivaldybes, ver
slininkus ir ūkių vadovus? Tai kas yra 
toji išsvajotoji Lietuva? Su kuo keti
name likti?”. "Respublika” guodžiasi 
tik tuo, kad smerkiamieji 'dešimt kartų 
protingesni", nepraradę atsakomybės 
jausmo dėl Lietuvos ir neatsako tuo 
pačiu.

“Respublika" (03 07) rašė apie 
kylančius konfliktus Lietuvos pasie
niuose dėl sovietų kariuomenės 
veiksmų. Jausdami savo pasku
tines dienas Lietuvoje kariškiai 
stengiasi visais įmanomais būdais 
išgabenti kuo daugiau turto. Pasie
nyje sulaikomi tiek pavieniai sunk
vežimiai prikrauti įvairaus turto, tiek 
ištisos kolonos. Kai kurie automobi
liai postus bando apvažiuoti aplink
iniais keliais, kiti dumia tiesiog 
laukais, - rašoma laikraštyje

Vytautas Landsbergis kalbėda
mas agentūrai "Reuter” apie Rusijos 
ekonominį spaudimą Lietuvai bei 
buvusios SSSR kariuomenės 
veiksmus Lietuvoje pažymėjo, kad 
"mūsų santykiai su Rusija nėra 
priešiški, tačiau įtempti”. Apie tai 
rašoma 'Lietuvos aide” (03 17). Kai 
kurie aukšto rango Rusijos biurokratai 
atvirai skelbia priverstą Lietuvą grįžti į 
jų sistemą. NVS kariuomenė elgiasi 
kaip okupantų armija, juda kur nori ir 
kada nori, nepaisydama Lietuvos 
įstatymų, - sako V. Landsbergis.

“Respublika" (03 11) kaltina 
vidaus reikalų ministrą P. Valiuką 
informacijos slėpimu nuo žurna
listų. Ji, atsieit, bauginanti Lietuvos 
gyventojus. Ministro paskelbta 
kova su mafija, laikraščio teigimu, - 
pralaimėta. VRM aukšti pareigūnai 
apgaudinėja žurnalistus, tvirtinda
mi, kad nusikalstamumo augimas 
šiais metais Lietuvoje stabilizavosi. 
Iš tiesų jis išaugęs. Laikraštis 
pateikia ir skaičius, gautus, kaip 
nurodoma, ne iš VRM. Pavyzdžiui, 
tyčinių nužudymų per š.m. du 
mėnesius išaugo 36,7% lyginant su 
praėjusių metų tuo pačiu laiko
tarpiu. "Respublika” nurodo, kad 
Radviliškyje kovo 10 d. buvo su
sprogdintas rajono kriminalinės 
policijos komisaro inspektoriaus 
garažas. Automobilis sutraiškytas. 
Prieš tai komisarui buvo grasina
ma, - nurodoma laikraštyje. 
"Lietuvos aide” (03 10) rašoma, 
kad nusikalstamumo augimas 
Šiaulių mieste lenkia kitus Lietuvos 
miestus “kelyje į Europą”. T.y. į 
tikrai stiprų organizuotą nusikalsta
mumą. Šiauliuose, kaip Italijoje, - 
teigia laikraštis. Sproginėja auto
mobiliai, susišaudymai gatvėse. 
Vieno sprogimo metu griuvo soli
daus namo sienos. Net pusantro 
šimto metro spinduliu išdužo 
aplinkiniai namų langai, televizorių 
kineskopai, - rašoma laikraštyje.

"Vilniaus laikraštis" (03 19) 
praneša, kad Virgilijus Kubilius 
nutraukė badavimą iki kovo pabai
gos, kol RTV valdybos klausimą 
nagrinės AT deputatinė komisija. 
Dieną prieš tai aplink badautojų 
namelį buvo susirinkusi daugybė tele
vizijos vadovybe nepatenkintų 
žmonių. RTV valdybos pirmininkui L. 
Tapinui buvo grasinama - jei neatsis
tatydins, jo sūnui bus išdurtos akys, - 
rašoma laikraštyje. L. Tapinas 
napabūgęs - iškviestas į AT tribūną, 
jis, pirmiausia, akcentavo, jog V. 
Kubiliaus kaltinimus laiko 
absurdiškais ir todėl atsistatydinti 
negali.

Savaitraštis “Mažoji Lietuva” 
(03 19) badavimo akciją pavadino 
“dar vienu šturmu prieš radiją ir 
televiziją”. Prieš tai buvę tankai... 
Laikraštis atkreipia dėmesį į 
stebėtinai panašias pretenzijas, 
reiškiamas tokiais atvejais “tele
vizija ir radijas kažko neatspindi, 
iš kažko tyčiojasi, kažką negero 
propaguoja ir 1.1.”. Skiriasi tik 
metodai. Fizinio ir dvasinio tero
rizmo subtilus santykis, - pastebi 
laikraštis. O vienija “kairiuosius” 
ir “dešiniuosius” tiesiog TOKS 
SUPRATIMAS - radijas ir televi
zija yra svarbus ruporas, svarbus 
strateginis “taškas”. Ir tiek, - 
rašoma “Mažojoje Lietuvoje”.

VIDMANTAS DIMAS

Kovo 18 d. JAV doleris 
Lietuvoje buvo superkamas už 
100 rublių., parduodamas už 140 
rublių. Rusijos Centriniame banke 
- 90 rb. Specialus komercinis kur
sas: 1 JAV dol. = 55 rubliai.

REMKIME 
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Šie DBLS metai buvo ypatingi tuo, 
kad pasauliniu mastu nepaprasti įvy
kiai darė daug įtakos DBLS direktorių 
valdybos darbui ir, žinoma, palietė 
visus Sąjungos narius asmeniškai. Tuo 
neramiu laiku likimo ranka suteikė 
man privilegiją pirmininkauti DBLS ir 
džiaugsmingai pergyventi nepriklau
somybės pripažinimą Lietuvai. Nors 
tie pasauliniai įvykiai ir labai svarbūs, 
bet DBLS DV, kaip Sąjungos 
patikėtinė daugiausia rūpinosi, 
rūpinasi ir rūpinsis Sąjungos veikla ir 
jos gerove. Todėl stengiasi valdybą 
padaryti atviresne. “Europos lietuvyje” 
spausdinome valdybos žinias ir 
nutarimus. Direktoriai valdyboje 
mažino pirmininko autoritetą ir tuo 
pačiu tvirtino savo savarankiškumą. 
DV sudaro keturi londoniškiai direkto
riai ir trys - iš provincijos. Šį kartą 
valdyba pirmininko pareigas išdrįso 
patikėti Valijos gyventojui, ir tuo buvo 
atitaisyta iki šiol daroma skriauda 
provincijai. Turiu konstatuoti, kad, 
naudojantis modernia komunikacija ir 
transportu, nejutau sunkumų atlikti 
savo pareigas, o palaikyti ryšius su 
lietuviškomis kolonijomis dėl to 
būdavo net lengviau.

DIREKTORIAI
Valdyba turi du darbščius ir gabius 

vicepirmininkus. Pirmasis yra K. 
Tamošiūnas, atstovavus Sąjungą 
praeitos vasaros Pasaulio lietuvių ben
druomenių pirmininkų suvažiavime. 
Antrasis vicepirmininkas - S. Kaspa
ras. Jis rūpinasi valdybos politine veik
la (dabar ji pradėta vadinti socialine 
veikla) ir yra valdybos atstovas 
Britanijos Baltų taryboje. Sekretoriaus 
pareigas ėjo V. O’Brien. Jo valstybinio 
tarnautojo patirtis pravertė administra
toriaus ir patarėjo darbe.

Kultūrinu veiklą organizavo J. 
Alkis (daugiametis DBLS 
pirmininkas). Sąjungos aktyvumas 
dalinai priklauso nuo jos kultūrinės 
veiklos, todėl mums labai svarbu 
išlaikyti esamas kultūrines ir menines 
pajėgas. Deja tos pajėgos mažėja. 
Didesniuose renginiuose tenka remtis 
meninikais iš Lietuvos, o tai sudaro 
dideles išlaidas.

P. Podvoiskiui pasitraukus iš 
Valdybos buvo kooptuota V. 
Gasperienė. Ji sutiko rūpintis švietimo 
reikalais. Valdyba laiko jaunimo 
auklėjimą ir ypač mokymą lietuvių 
kalbos vienu svarbiausiu išeivijos 
siekių. V. Gasperienė suvažiavime 
padarys pranešimą. A. Ivanauskas 
atliko DBLS kasininko darbą. Jo 
komentarai bus prijungti prie DBLS 
apyskaitų.

“EUROPOS LIETUVIS”
“Europos lietuvis” yra ne tik DBLS 

"oficiozas", bet ir ryšių palaikytojas 
tarp įvairių mūsų bei Europos lietuvių 
kolonijų. Beveik kasmet ginčijamės 
dėl “EL” ateities ir aukštų jo leidimo 
išlaidų. Šalia gaunamosios prenume
ratos dar vis tenka prie jo leidimo 
pridėti arti £40 000 per metus. Tik 
lietuvių namų bendrovės pastangų 
dėka teišgalime šias išlaidas padengti. 
DV ieško būdų kaip galint pigiau 
išleisti “EL”. Nepavyko susitarti dėl 
spausdinimo Lietuvoje, ir kontraktą 
perėmė VI. Dargis. Jam dirbant su 
nauja kompiuterine sistema, tikimasi 
“EL” išlaidas sumažinti apie £10000.

“DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
LIETUVIAI“ n

Antrąjį tomą knygos apie 
Didžiosios Britanijos lietuvius ruošia 
K. Baronas. Jam talkininkauja M. 
Baronienė. Knyga pratus pirmąjį tomą 
ir apims laikotarpį nuo 1974 metų iki 
dabar. Tai bus unikalus DBLS veiklos 
kultūrinis paminklas bei kitų vienetų ir 
atskirų asmenų istorinis lietuviškas 
įnašas Britanijoje. Esame laimingi, kad 
mūsų tarpe yra rašytojas ir žurnalistas, 
sugebantis atlikti šį sunkų ir sudėtingą 
darbą. Knyga turėtų pasirodyti 
sekančiais metais.

FONDAI
Pagalbos Lietuvai fondas (Aid 

Lithuania Fund) tebėra svarbiausias 
DBLS fondas. Dauguma šio fondo 
lėšų atiteko Lietuvos informacijos cen
trui. Bet taip pat iš jo buvo paremti ir 
kiti politiniai bei kultūriniai darbai. 
Žymesnis jų yra V. Zdanytės išlaiky
mas. Ji gavo mokslinu stipendiją 
fortepijono studijoms Londono 
Guildhall muzikos mokykloje.

Galime didžiuotis Britanijos lietu
vių dosnumu telkiant aukas fondams. 
Bet didelių išlaidų pareikalavę 
uždaviniai ištuštino šį fondą. DV vardu 
kreipiuosi į mielus tautiečius, prašyda
mas pravesti skyriuose rinkliavas ir 
papildyti Pagalbos Lietuvai fondo re
zervus.

TAUTINĖS PARAMOS FONDAS
Šis fondas yra tvarkomas DBLS. 

Jam vadovauja Z. Juras. Fondo tikslas: 
sušelpti gynusius lietuvių tautos, 
religijos ar civilines teises ir dėl to 
nukentėjusius ir jų šeimas.

LIETUVOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS FONDAS 

(Lithuanian Relief)
DBLS laiko šį fondą nepriklau

sančiu nuo DBLS, ir dėl to bet kokia 
atsakomybė už šį fondą neįeina į 
DBLS veiklos rėmus.

TAUTOS FONDAS
Tautos fondas buvo įkurtas 

VL1KO, kuris dabar, atlikęs savo 
pareigas, likviduojasi. TF dar tęs savo 
veiklą. Fondas finansavo biuletenį 
’’ELTA”, bet DBLS jokios praktiškos 
įtakos į fondo politiką neturėjo bei 
fondo ištekliais pasinaudoti negalėjo. 
Pastangos telkti pinigus šiam fondui 
buvo labai didelės, o palikimai dar 
didesni. Atsižvelgiant į pasikeitusias 
sąlygas, ypač į DBLS gaunamus 
pagalbos prašymus, teks persvarstyti, 
kiek TF remtinas, ir nustatyti jo vaid
menį Sąjungos veikloje.

Kiti Britanijos lietuvių fondai nėra 
susiję su DBLS.

JAUNIMAS IR SKAUTAI
DBLS kreipia didelį dėmesį į 

lietuvišką jaunimą. Įvairiais būdais 
skatinama jų veikla, padedama jam 
finansiškai, palengvinama naudotis 
Lietuvių namų ir Lietuvių sodybos 
patogumais. Jaunimas yra susiorgani
zavęs į savarankišką Didžiosios 
Britanijos lietuvių jaunimo sąjungą. 
Tampresniam ryšiui palaikyti DBLS 
atstovas yra kviečiamas dalyvauti DV 
posėdžuose. Tikimasi, kad jaunimas 
susipras ir atsirevanšuos.

Pietų Amerikoje šiais metais įvyko 
PLJ kongresas. Tai svarbus jaunuolių 
susibūrimas, atgaivinantis tautines 
sąvokas ir nustatantis politines bei 
kultūrines jaunimo veiklos ateities 
gaires. DBLS parėmė DBLJS £1000, 
prisidėdama prie jaunimo kelionės į 
kongresą.

Jaunimas savo organizacijos ribose 
veikia puikiai. Dalis jaunuolių yra 
visiškai subrendę ir galėtų jungtis į 
DBLS skyrių veiklą. Skyriuose įgau
namas supratimas DBLS pagrindų, o 
tai naudinga norintiems tapti direktori
ais.

Lietuvių skautiškoji veikla 
Britanijoje prasidėjo su pirmaisiais 
pokario ateiviais. LLS Europos rajonas 
pamečiui tai augo, tai mažėjo, bet 
niekad nesustojo. Vadovų pasišven
timo dėka pasiekta daug ir tai yra 
didžiausias pastovus tautinis įnašas 
jaunimo vaikloje 45 metų laikotarpiu. 
Skautavimas be stovyklų, Kaziuko 
mugių ir eilinių sueigų, skiria laiko ir 
lituanistikai. Tam daug pasitarnauja ir 
M. Barėnienė leidiniu “Lithuania”. 
Lietuviškas skautavimas, radęs pradžią 
gimtojoj Lietuvoj, vėl bendrauja su 
Lietuvos skautais ir laukia dienų, kada 
galės stovyklauti tautinėje stovykloje 
Lietuvoje. Raginame tėvus remti šią 
kilnią organizaciją ir leisti savo vaikus 
skautauti.

MOKYKLA
Londono lietuvių Maironio vardo 

šeštadieninė mokykla beliko vienin
telis mūsų jaunimo švietimo institutas 
Britanijoje. Pamokas veda Ž. Šlekytė- 
Stanton, G. O’Brien, A. Lipedė ir V. 
Gedmintas. Neperseniausiai atsisveiki
nome su mokytoja E. Gaputyte. 
Mokytojoms dažnai padeda motinos. 
Mokyklai DBLS teikia reikalingus 
reikmenis ir finansinę paramą.

LIETUVOS PAREIGŪNAI 
BRITANIJOJE

Esame dėkingi Lietuvos Respub
likos ministrams ir kitiems aukštiems 
svečiams, kurie, lankydamiesi 
Britanijoje, būdavo malonūs susisiekti 
su DV, dalyvauti bendruose pasitari
muose ir viešuose pobūviuose. Jų tarpe 
buvo ir UR ministras A. Saudargas. 
Neeilinėmis laikome AT pirmininko 
V. Landsbergio net dvi viešnages. Be 
Londono, AT pirmininkas aplankė 
lietuvių koloniją provincijoj 
Manchesteryje, kur jis susilaukė nepa
prastai šilto priėmimo. V. Landsbergio 
vizitai buvo tarptautinio pobūdžio: jis 
dalyvavo konservatorių konferencijoje, 
priėmė čia jam paskirtą tarptautinę 
premiją.

Malonu, kad Lietuvos AT deputatai 
dažnai apsilanko mūsų bendruo
menėje. L. Andrikienė yra viena iš jų 
ir labai domisi mūsų veikla, lanko 
lietuvių kolonijas.

LIETUVOS INFORMACIJOS 
CENTRAS

G. Kirvaičiui grįžus į Lietuvą, 
Lietuvos informacijos centro vedėju 

atsiųstas K. Stankevičius. Iki Lietuvos 
diplomatinio pripažimo to centro veik
la buvo glaudžiai susijusi su DBLS. 
Po Lietuvos pripažinimo, centro 
vedėjas įgavo diplomatinį statusą ir 
pasidarė tiesioginis Lietuvos atstovas 
Britanijoje. Visas centro darbas buvo 
atliekamas DBLS kambaryje. Lietuvių 
namuose. Sąjunga dar ir dabar finan
suoja K. Stankevičiaus išlaikymą iš 
savo fondų. Sumos yra didelės. Vien 
tik sausio ir vasario mėnesį išlaidos 
buvo £4500. Iš LUR ministro A. 
Saudargo yra gautas laiškas, infor
muojantis, kad netrukus Lietuvos vy
riausybė ims finansuoti Lietuvos IC-rą 
ir ambasadą.

AMBASADA
Su nepaprastu džiaugsmu spalio 

mėnesį sutikome žinią, kad Lietuvos 
Aukščiausioji Taryba paskyrė buvusį 
nepriklausomos Lietuvos diplomatą, o 
vėliau Lietuvos atstovą V. Balicką 
Lietuvos ambasadoriumi Britanijai. 
Jaunutės Lietuvos neįgudę ryšininkai 
uždelsė diplomatinius procesus. Kai 
V. Balickas vyriausybės jau buvo 
paskirtas ambasadoriumi, Lietuvos 
atstovo pristatymo St. James Court 
dokumente buvo įrašytas kito vardas. 
Tik gruodžio mėnesį, kai pats 
asmeniškai parvežiau V. Balicko kre
dencialus iš Lietuvos, diplomatiniai 
ratukai vėl pajudėjo. Dabar ambasada 
veikia 17 Essex Villas, London W8.
LIETUVIŲ -BRITŲ DRAUGUOS

Okupantų siautėjimo sukelti įvy
kiai Lietuvoje iššaukė britų norą susi
pažinti su Lietuva ir jai padėti. Taip 
susiformavo Cardiff Baltic Society, 
pirmininkaujama N. Walker. Leices- 
tery kuriama Lietuvių-britų draugija. 
Jos vadovas yra G. Thornton. 
Bradforde kuriama Britų-baltų sąjun
ga. Jos veiklai vadovauja Bradfordo 
universitetas. Visos tos draugijos ben
dradarbiauja su DBLS ir su Lietuvių- 
britų draugija Vilniuje, kurios 
pirmininku yra prof. A. Geniušas. 
Draugijos turi plačius asmeninius 
ryšius ir juos panaudojo paveikti poli
tikams bei viešajai nuomonei. Dabar 
propaguojami kultūriniai ir moksliniai 
ryšiai su Lietuva.

SĄJUNGOS ATEITIS
Visumoje DBLS veikla dėl pasauli

nių įvykių raidos buvo spartesnė 
politinėje srityje. Stengtasi turėti kuo 
glaudesnį ryšį su Lietuva ir kuo grei
čiau reaguoti į kintančią padėtį 
Lietuvoje. Pagal sąlygas šį darbą 
atlikome gerai. Pasaulio žinių ir ryšių 
agentūros palankiai kvietė reikšti savo 
pažiūras į sovietinius pučus, 
Raudonosios Armijos daromus žiauru
mus, ateities viltį ir 1.1. Britų viešoji 
nuomonė, įtakinga visais politiniais 
požiūriais, buvo paveikta Lietuvos 
naudai (net darbiečių G. Kaufmanas 
prisivertė pakeisti savo ankstyvesnį 
nusistatymą).

Visa tai truputį sumažino kas
dieninį rūpestį dėl skyriaus veiklos ir 
informacijos ateities klausimu. Tai 
pats reikšmingiausias Sąjungos narių 
rūpestis. Suprasdama reikalą išgirsti 
skirtingas nuomones ir samprotavimus 
DV nutarė Sąjungos ateitį padiskutuoti 
viešai. Kovo 14 d. buvo pirmos, bet 
nepaskutinės tokios diskusijos, DBLS 
ateities tema. Tiek šiose diskusijose, 
tiek išklausydamas narių pasisakymus 
lankant skyrius, pastebėjau, kad 
didžioji narių dalis pasisako šitaip: 1) 
DBLS veikla turi išlaikyti “Status 
Quo” - privalo tęsti veiklą kaip iki 
šiol, įskaitant ir politinę sritį.

2) DBLS yra didžiausias Lietuviu 
namų bendrovės akcijų savininkas.Tos 
DBLS įsigytos akcijos yra visų 
Sąjungos narių akcijos. Daugumos 
narių nuomone šiuo metu turimasis 
turtas (Lietuvių namai ir sodyba) 
neturėtų būti parduotas ar perleistas 
Lietuvai.

Atsakomybė už tai užkraunama 
naujai DBLS direktorių valdybai.

Ačiū visiems talkininkavusiems 
metų bėgyje.

Eimutis Šova
DBLS D V pirmininkas

PAGALBA - LTOK, MALONUMAS - SAU
Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui pritarus, videostudija LUX 

pagamino IV pasaulio lietuvių žaidynių videofilmą “Žaidynių akimirkos”. 
Juostoje užfiksuoti įdomiausi žaidynių fragmentai: sutiktuvės Vilniaus aerou
oste, Šv. Mišios Kauno bazilikoje, visų šalių delegacijų eitynės Kauno 
gatvėmis, atidarymo Kaune ir uždarymo Vilniuje renginiai. Vyriausybės ir 
Lietuvos TOK surengtų svečių priėmimo akimirkos ir kiti įdomūs momentai.

Videofilmo trukmė - 53 minutės, vienos kopijos kaina 49 JAV doleriai.
Šį videofilmą galima įsigyti Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete, iš 

anksto nurodžius pageidaujamą įrašymo sistemą ir kopijų skaičių. Lietuvos 
TOK, 2600 Vilnius, Jogailos 10, Lietuva.

41-ojo Bendrovės suvažiavimo 
proga, sveikinu Bendrovės 
akcininkus. Mums šiandien yra 
džiugu, kad po daugelio metų ben
dros kovos ir pastangų Lietuva, 
pagaliau, atgavo savo Nepriklauso
mybę. Šia proga LNB-ės vardu 
sveikinam mūsų brolius ir seseris 
Lietuvoje ir linkime Jiems vieny
bės ir sėkmės Jų darbuose, atku
riant ekonominį, politinį, kultūrinį 
ir dvasinį Lietuvos žmonių gyve
nimą, kuriant laimingesnę ateitį.

Dabartinė LNB-ės direktorių 
valdybos sudėtis yra ši: K. 
Tamošiūnas - pirmininkas; E. Šova 
- vicepirmininkas ir direktorius 
teisiniams reikalams; V. O’Brien - 
sekretorius ir Lietuvių Namų 
direktorius; J. Alkis - Spaudos 
reikalų direktorius; S. Kasparas - 
direktorius finansiniams reikalams; 
A. Ivanauskas - direktorių valdy
bos narys.
LIETUVIŲ NAMAI LONDONE

Pastaraisiais metais Lietuvių 
Namai buvo istorinių, reikšmingų 
Lietuvai įvykių ir veiklos centru. 
Jie buvo ne tik Išeivijos lietuviškų 
organizacijų veiklos centru, čia 
taip pat buvo įkurtas ir Lietuvos 
Informacijos Biuras. Čia sutikome 
(dalyvaujant Televizijos, Radio ir 
Spaudos atstovams) Lietuvos 
Nepriklausomybės oficialų pripa
žinimą. Čia lankėsi mūsų garbingi 
svečiai iš Lietuvos: Lietuvos 
Respublikos AT Pirmininkas prof. 
V. Landsbergis ir kiti aukšti 
Lietuvos Vyriausybės ministrai ir 
pareigūnai, Parlamento nariai, 
visuomenės atstovai. Čia 
prisiglaudė ne vienas iš Lietuvos 
atvykęs tautietis.

Aišku, kad atgavus Nepriklau
somybę, Lietuvių namų Londone 
svarba ir reikšmė nesumažės. 
Reikės ir toliau tęsti kultūrinę 
veiklą, lietuvybės palaikymo darbą 
išeivijos organizacijose. Stiprės, 
taip pat, bendradarbiavimas su 
pačia Lietuva, jeigu, suprantama, 
tam pritars busimieji bendrovės 
vadovai.

APYSKAITOS
Kaip rodo apyskaitos, Lietuvių 

Namai šiuos metus užbaigė su 
31,788 svarų pelnu, kas yra 
10,57% mažiau negu pernai. 
Nuomos pajamos padidėjo 5200 
svarais, tačiau sumažėjo 3206 
svarais baro pajamos ir 1749 
svarais pajamos iš mašinų.

SODYBA
Sodybos pelnas šiemet buvo 6 

kartus didesnis negu praeitais 
metais, t.y. 41,869 svarais. Šiemet 
buvo gauta 29,570 svarų daugiau 
negu pernai už maistą ir nuomą. 
Deja, 5915 svarų sumažėjo 
Sodybos baro pajamos. Padidėjo 
skalbyklos, parko ir daržo 
išlaikymo išlaidos. Sumažėjo atly
ginimai, išlaidos elektrai ir 
apšildymui. Reiškia, pagerėjo kon
trolė, taupiau ir racionaliau yra 
naudojama darbo jėga ir energija.

Sodybos ir Lietuvių Namų barų 
pajamų sumažėjimo priežastis - 
krašto ekonominė depresija.

ATPIRKTAS MALŪNAS
Malūno savininkei mirus, pagal 

sutartį, pirmiausia mums buvo 
pasiūlyta jį atpirkti. Bendrovės 

Valdyba, pasitarusi, nutarė Malūną 
atpirkti sumokėdama 14500 svarų, 
kadangi nupirkus Malūną kam 
nors kitam, atsirastų problemų su 
kelio pravedimu.

SPAUDOS SKYRIUS
“Europos lietuvio” metinės 

prenumeratos pajamos sumažėjo 
3100 svarais. Nors galutinėje 
apyskaitoje rodoma 949 svarai 
pelno, bet iš viso išlaidos “Europos 
lietuvio” išleidimui reikėjo 33,526 
svarų. Šių didėjančių išlaidų 
verčiama, Valdyba nutarė 
“Europos Lietuvį” privatizuoti, 
pasirašydama sutartį su “Europos 
lietuvio” redaktoriumi Vladu 
Dargiu. Sutartis įsigaliojo nuo 
1991 m. lapkričio 1 d. “Europos 
lietuvio” administracija ir ekspedi
cija pasilieka ir toliau Lietuvių 
Namų Bendrovės žinioje ir 
atsakomybėje.

PROJEKTAI
Sodybos projektai: buvo 

padaryti pagerinimai Narių Klubo 
barui, pertvarkytas baro tualetas, 
padidinant ir pakeliant standartą. 
Pagerinti koridorių perėjimai. 
Atnaujintas pensininkų Namelio 
viršutinis butas ir laiptai, (dedami 
nauji langai ir durys kambariams 
Nr. 4 ir 6.

Lietuvių Namų Projektai:
Projektams, kurių vykdymą 

buvo numatyta pradėti jau praeitais 
metais, buvo paruošti planai ir 
sąmatos. Bet besiruošiant darbams, 
netikėtai atvykę iš vietinės savi
valdybės (Environmental and 
Health) inspektoriai, peržiūrėjo 
visus Lietuvių Namus ir pakvietę 
bendram posėdžiui LNB-vės DV 
pirmininką, pranešė ir davė 
nurodymus (pasiremdami The 
Housing Act Section 190(1), 352, 
358) pertvarkyti šiuos dalykus: 1) 
Gyvenamųjų kambarių plotą, 
pagerinti kambariuose virimo ir 
sanitarines sąlygas; 2) Įvesti 
kiekviename kambaryje gaisro 
įspėjimo aparatą; 3) Ugnies 
plėtimosi laikotarpis į kambarius - 
1 vai.; 4) Turi būti pakeistos apati
nių 2-jų aukštų lubos, 1 vai. ugnies 
atspara; 5) Atnaujinti iš išorės ir 
vidaus struktūrinius elementus ir 
grybo paliestus ar supuvusius bal
kius; 6) Iš vidaus ir lauko atnaujin
ti atšokusį ar sutrukusį tinką.

Nors dar nespėjome sudaryti 
šiems darbams sąmatos, jau dabar 
mums yra aišku, kad neužteks 
mūsų turimų rezervų. Gausime iš 
Vyriausybės negrąžinamą pašalpą 
(Grant), kuri bus sąlygota, ir 
nežinome dar koks procentas bus 
mums duotas. Jau dabar turime 
susirūpinti, iš kur sukelsime finan
sus šio remonto išlaidoms 
padengti.

INFORMACUA
Valdybos posėdyje buvo 

iškeltas klausimas dėl valdybos 
narystės, kai kandidatas yra 
sulaukęs 70 metų amžiaus. 
Pasikonsultuota su advokatu, iš 
kurio gautas sekantis paaiškinimas:

“Kadangi LNB. ir DBLS nėra 
“public” kompanijos, joms nėra 
taikomas 1985-ųjų metų 
Kompanijos Akto 293-ios sekcijos 
reikalavimas ir jų valdybos nari
ams jokie amžiaus apribojimai 
nėra taikomi”.

Baigdamas, noriu užtikrinti, kad 
ateityje Bendrovės veikla bus 
grindžiama pelnu, kad būtų lėšų 
remti Didžiosios Britanijos lietuvių 
kultūrinę ir socialinę veiklą 
išeivijoje ir pagalbą Lietuvai.

Ypatingą padėką reiškiu 
Bendrovės skyrių vedėjams, 
“Europos lietuvio” redaktoriui, 
redakcinei kolegijai, bendradar
biams, administratoriams, 
talkininkams ir visiems kitiems už 
pastangas, darbą ir ištikimybę 
Bendrovei.

K. Tamošiūnas
LNB-vės DV pirmininkas
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Prenumeratos kaina metams: Didžiojoje Britanijoje - 23 svarai;
Vokietijoje - 85 DM. Visur kitur - 30 sv.
Vienoje skilty įdėto skelbimo kaina 10 sv. už 25 mm. Didesni skelbimai 

atitinkamai brangiau. Už laikraštyje kieno nors spausdinamų skelbimų turinį nei 
leidėjai, nei redakcija nesiima atsakomybės.
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Lietuviu 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-irtas tremtinių dienos minė
jimas, Anglikonų Southwark kate
droje, London Bridge.

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

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

AUKOS SPAUDAI
V. Vasaitis - 2.00 sv.
L. Ašmėga - 2.00 sv.
P. Vencaitis - 2.00 sv.
L. Čiudiškis - 5.50 sv.
V. Miškinis 2.00 sv.
P. Bajoriūnas - 14.76 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame

AUKA TAUTOS FONDUI
C. Budrys - 20.00 sv.
Dėkojame.

TFA D. Britanijoje

Mother help needed for the 
modern Indian family with 3 
children: Jessica 13, Neil 4 
and Rishi 2. Own room, full 
board & weekly pay. Most 
evenings and weekends free. 
Tel.: 0903-717158

VELYKŲ PAMALDOS 
LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE 

LONDONE
Did. ketvirtadienį - 18 vai.
Did. penktadienį - 15 vai.
Did. šeštadienį - 20 vai..
Prieš pamaldas išpažinčių 

klausys kun. A. Geryba.
Velykose - 8 vai. ir 11 vai.

PAMALDOS
Derbyje - balandžio 4 d., 12 

vai., Bridge Gate.
Nottinghame - balandžio 4 d.,

17 vai., Židinyje. Derbyje ir čia 
prieš velykinį susitelkimą praveda 
kun. J. Sakevičius, MIC. Išpa
žintys bent pusvalandį anksčiau.

Nottinghame - balandžio 5 d.,
11.15 vai., Židinyje.

Bradforde - balandžio 5 d., 
12.30 vai.

Corbyje - balandžio 5 d., 14 
vai., Šv. Patrike.

Northamptone - balandžio 5 d.,
18 vai., Sv. Lauryne, Craven Str.

Nottinghame - balandžio 12 d.,
11.15 vai., Verbų apeigos, Židiny
je.

Leicesteryje - balandžio 12 d.,
14 vai., Svč.Sirdyje, Mere Rd.

Nottinghame - balandžio 23 d., 
Did. Ketvirtadienį - 19 vai., 
balandžio 24 d., Did. Penktadienį -
15 vai., balandžio 25 d., Did. 
Šeštadienį - 20 vai. Velykose
11.15 vai. Kasdien Židinyje visos 
Didžiosios Savaitės apeigos.

Nottinghame - balandžio 26 d.,
11.15 vai., Židinyje.

Wolverhamptone - balandžio 26 
d., 16.30 vai., Sv. Petre-Pauliuje.

LONDONE
MIRĖ JUOZAS KAZLAUSKAS

Po trumpos, bet sunkios ligos 
The Royal London ligoninėje kovo 
10 d., eidamas 68-uosius metus, 
mirė ankstyvesnės emigracijos 
narys Juozas Kazlauskas.

Laidotuvių pamaldos įvyko S v. 
Kazimiero bažnyčioje kovo 17 d. 
Palaidotas Sv. Patriko kapinėse 
šeimos kape.

Juozas Kazlauskas buvo namų 
dekoratorius.

Liko liūdinti žmona, duktė ir 
žentas.

MIRĖ ANTANAS 
TAMAŠAUSKAS

Vasario 4 d. Woodham- 
Weighbridge, Survey, eidamas 70- 
us metus mirė Antanas 
Tamašauskas.

Liko nuliūdusi žmona Elena ir 
sūnus su šeima.

PARAPIJOS SUSIRINKIMAS
Pavasario atostogų metu sekma

dienį, gegužės 24 d., vyksime 
autobusu Sodybon. išvažiuosime 
nuo lietuvių Šv. Kazimiero 
bažnyčios 8.30 vai. ryte, nuo 
Lietuvių namų pajudėsime 9.00 
vai.

Norintieji dalyvauti išvykoje 
prašomi užsirašyti pas S. Kasparą 
arba V. Puidokienę. Kaina - £6,50.

SPORTO IR SOCIALINIO
KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Metinis susirinkimas įvyks sek
madienį, gegužės 3 d., 17.00 vai. 
klubo patalpose 345 A Victoria 
Park Road, London E9.

Bus paskelbti valdybos 
pranešimai apie klubo veiklą ir 
renkama klubo valdyba 1992/93 
finansiniams metams.

Klubo nariai kviečiami daly
vauti.

IŠVYKA PRIE JŪROS
Šiais metais Sporto ir socialinio 

klubo išvyka prie jūros numatyta 
liepos 4 d., šeštadienį. Vietovė dar 
nenustatyta, - laukiame dalyvių 
pageidavimų. Išvyksime nuo Įdubo 
345 A Victoria Park Road 8.30 
vai. ryto, nuo Šv. Kazimiero 
bažnyčios 21 The Oval E2 - 9.00 
vai. ryto. Kaina - £4; užsirašoma 
pas klubo sekretorę M. Hoyen - 
Kalinauskaitę arba parapijos 
menėje po pamaldų pas S. 
Kasparą.
BRITŲ-LIETUVIŲ PAGALBOS 

FONDAS VAIKAMS
LIETUVOJE

Gauta auka: P. K. Kamarauskas 
iš Camberley - 50.00 sv.

Nuoširdžiai dėkojame.
GYDYTOJOS VIZITAS

Kovo 20 d. iš Vilniaus atskrido 
gydytoja - psichiatrė Laima 
Mikulėnaitė susipažinti su vaikų 
psichiatrinėmis prieglaudomis, 
mokyklomis ir kitomis instituci
jomis. L. Mikulėnaitė susitiks su 
D. Britanijos psichiatrijos specia
listais. Jos vizitą paruošė anksčiau 
čia viešėjusi Australijos psichiatri
jos specialistė Kylie Inwood, kuri 
yra dirbusi Lietuvoje ir gerai žino 
problemą. Be to Laima ir Kylie 
norėtų nupirkti čia Anglijoje spe
cialių reikmenų psichiškai 
nesveikų vaikų priežiūrai.

L. Mikulėnaitė atvyko Vaikų 
Fondo vadovybės kvietimu ir yra 
jos globojama.

Universitetinio vaikų psichinės 
sveikatos centro vedėjas dr. 
Dainius Pūras rašo laiške Fondo 
valdybai: “Džiaugiuosi, kad jūs 
radote bendrą kalbą su šauniąja

STOKE-ON-TRENT
SKYRIAUS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
Kovo 21 d. Br. ir Br. Puodžiūnų 

name įvyko DBLS Stoke-on-Trent 
skyriaus metinis narių susirinki
mas. Jame dalyvavo 12 narių.

Buvo pasiūlyta ir priimta ši dar
botvarkė: skyriaus veiklos
apžvalga, valdybos, revizijos 
komisijos ir Sąjungos atstovų 
rinkimai, klausimai ir sumanymai.

Skyriaus veiklos pranešimą 
padarė skyriaus pirmininkė Br. 
Puodžiūnienė ir VI. Dargis.

Skyriaus valdyba palikta ta pati: 
pirmininkė - Br. Puodžiūnienė, 
sekretorius - VI. Dargis, iždininkas 
- Br. Puodžiūnas. Revizijos 
komisija: K. Kamarauskas ir M. 
Sveikutis. Sąjungos suvažiavime 
skyrių atstovaus Br. Puodžiūnienė 
ir VI. Dargis.
Susirinkimo metu buvo prisiminti 

neseniai mirę skyriaus nariai A. 
Petronis ir A. Kalasevičius. Dabar 
skyriuje narių yra 39 asmenys.

ELR

SKAUTIŠKUOJU KELIU
IŠKILMINGA “AUŠROS” TUNTO SUEIGA

“Aušros” tunto kvietimu Vokietijoje viešėjo Anglijos skautų vadovai 
J. Alkis, V. Gasperienė, V. O’Brien, J. Maslauskas. Delegacija vyko į 
Frankfurtą kovo 6 d., ten juos pasitiko P. Veršelis, kun. R. Repšys, P. 
Jūšinskaitė.

Kitą dieną įvyko iškilmingos “Aušros” tunto sueigos renginiai: skautų 
rikiuotės, vėliavos kėlimas, lietuviškų knygų ir skautiškų darbelių paroda, 
loterija, vaišės. Renginių metu Anglijos skautai gražiai pabendravo su 
jaunaisiais skautais, o taip pat su Vokietijos lietuvių bendruomenės atsto
vais ir skautiškos idėjos rėmėjais: A. Šmitų, J. Lukošium, M. Šmitiene, R. 
Tesnau, J. K. Valiūnu ir kitais.

Šventė sutapo su šv. Kazimiero diena, todėl ir šiam įvykiui buvo skiria 
daug dėmesio, o skautė P. Jūšinskaitė perskaitė referatą.

Nusipelnusiems skautams ir jų globėjams buvo skirtos “Padėkos” su 
Rėmėjo Kaspino ordinu, “Vėliavos” ir “Pažangumo” Garbės žymenis. 
Apdovanojimus įteikė J. Alkis.

Vakare gimnazijos parke buvo užkurtas įspūdingas laužas, gražiai 
padainuota.

Dar sekančią dieną Anglijos skautų delegacija apžiūrėjo gimnazijos 
salę, koplyčia. Visur buvo jaučiama lietuviška dvasia. Po pietų įvyku
siame pasitarime buvo aptartos skautų judėjimo vystymo problemos. Ir 
pagaliau, vakare delegacija grįžo į Angliją tikėdamasi vėl greitų ir mal
onių susitikimų.

v. s. J. M.

LIETUVOS STUDIJŲ GRUPĖ TASMANUOJE
Lietuvos studijų grupė Tasmanijoje yra vienintelis universiteto 

rėmuose veikiąs lietuvių akademinis židinys ne tik Australijoje, bet ir 
visame Žemės Pietų pusrutulyje. Ši grupė ypatinga dar ir tuo, kad ji 
veikia be kapitalo ir visi darbuotojai dirba be atlyginimo.

Tasmanijos universiteto Lietuvos studijų grupė kasmet išleidžia 
metraštį, knygelės pavidalu. Pernai išėjo net trys ’’paperback“ 
knygutės apie Lietuvą anglų kalba. Buvo didelis susidomėjimas ir 
visos trys knygelės jau beveik išpirktos.

Lietuvos studijų grupė Tasmanijoje: Algis Taškūnas, Tasmania 
University Union, Lithuanian Studies Society, B.O. Box 777, Sandy 
Bay, Tasmania 7005, Australia.

LIETUVIAI OLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE
Atgavus nepriklausomybę, Lietuva po 50-ties sunkių okupacijos 

metų, vėl turi teisę dalyvauti įvairiuose tarptautinio pobūdžio rengi
niuose, tame tarpe ir sporto varžybose, kurios teikia progą jaunimo 
bendravimui tarptautiniu mastu.

Olimpinės žaidynės yra sportininko svajonė ir jo darbo tikslas, o ten 
jis reprezentuoja ne tik save, bet ir savo tautą. Savaime aišku, kad ir 
Lietuvos sportininkai, nebodami sunkumų, atkakliai ruošiasi dalyvauti 
olimpinėse žaidynėse Barselonoje, o kai kurie jau dalyvavo žiemos 
sporto olimpiadoje Prancūzijoje. Su pasididžiavimu mes stebėjome jų 
pirmą po ilgos pertraukos pasirodymą tarptautinėje arenoje.

Žinome, kad ekonominė padėtis Lietuvoje yra sunki, o kelionės į 
užsienį ir pragyvenimas ten mūsų tautiečiams yra beveik neįmanomas. 
Dėl to DBLS valdyba nutarė pravesti aukų rinkimo vajų D. Britanijoje 
ir tuo paremti Lietuvos sportininkus.

Valdybos vardu kreipiuosi į DBLS skyrius, į visas kitas organizaci
jas ir į visus lietuvius Britanijoje, prašydamas neatidėliojant siųsti 
aukas DBLS-gos adresu: 2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT. 
Siunčiant aukas, pažymėti, kad jos yra Lietuvos sportininkams, o ant 
čekių rašyti Lithuanian Association in Great Britain Ltd. Man malonu 
paminėti, kad Britanijos lietuviai labai dosniai parėmė Pagalbos 
Lietuvai Fondą - ALF. Dėkojame visiems. Tie pinigai atnešė didelę 
naudą mūsų tautai. Dabar atkreipkime dėmesį į Lietuvos jaunuosius 
atstovus-sportininkus. Jie taipogi verti mūsų paramos, juk jie atstovaus 
ir mus.

J. Alkis, Direktorius kultūriniams reikalams

Kylie Inwood. Neabejoju, kad 
susibičiuliausite su dr. Laima 
Mikulėnaitė. Ji - viena iš nedauge
lio gydytojų, kurie nuoširdžiai dar
buojasi “Vilties” bendrijoje”

Fondas tuo tarpu laukia aukų 
negaluojantiems Lietuvos vaikams.

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

LANKĖSI A. SEKMOKAS
Kovo 25-27 dienomis Londone 

viešėjo Lietuvos ekonomikos min
istro pavaduotojas Arvydas 
Sekmokas, dalyvavęs specialioje 
Europos rekonstrukcijos ir 
išvystymo banko organizuotoje 
konferencijoje mokėjimų unijos 
klausimais.

BRITANIJOS SOVIETOLOGŲ 
KONFERENCIJA

Kovo 28-30 dienomis 
Birminghame įvyko kasmetinė 
Britanijos sovietologų asociacijos 
konferencija. Jos darbe dalyvavo ir 
šiuo metu London School of 
Ekonomics tarptautinius santykius 
studijuojantis Alvydas Medalins- 
kas. Jis pastebėjo, kad sovietologi- 
ja kaip mokslas dabar skyla į dvi 
dalis: buvusios komunistinės 
imperijos studijas ir naujai gimusių 
ir atsikūrusių nepriklausomų 
respublikų tarpusavio santykių bei 
ryšių su išoriniu pasauliu analize.

Visais reikalais prašome 
kreiptis į Lietuvos Ambasadą

Londone:
17 ESSEX VILLAS 

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

PASAULYJE
Reikalaujama uždaryti Ignalinos stotį

Po Černobylio atominės stoties 
katastrofos buvo užtikrinama, kad dau
giau tokių nelaimių nebus. Bet štai 
nuodingų dujų debesis išsiveržė iš 
tokio pobūdžio stoties, kuri yra netoli 
Sankt-Peterburgo. Šį kartą pavojaus 
išvengta, tačiau pasaulis vistiek 
susirūpino. Vokietija pareikalavo, kad 
visos Černobylio tipo stotys būtų 
uždarytos, nes jos nėra saugios. Tos 
stotys veikia Rusijoje, Ukrainoje ir 
Lietuvoje, prie Ignalinos. Teisinamasi, 
kad jų uždaryti negalima, nes ligi šiol 
tik šios stotys aprūpino kraštų gyven
tojus reikiama energija.

Nesutarimai Sandraugoje
Boriso Jelcino sukurta NVS nuo 

pat savo gyvavimo pradž.ios susiduria 
su problemomis. Gruzija pasiskelbė 
visiškai nepriklausoma ir į sandraugą 
neįeina. Kitos valstybės tebesiginčija 
dėl kariuomenės pasidalijimo, 
ekonominės politikos ir kilų dalykų. 
Ukraina ketina taip pat atsiskirti nuo 
sandraugos, įvesti savo valiutą ir pa
statyti muitines ant sienų. Juodosios 
jūros laivyno likimas ir teritoriniai 
klausimai tebėra esminės problemos, 
kurias svarsto Ukrainos prezidentas 
Kravčukas ir Rusijos prezidentas 
Jelcinas.

M. Gorbačiovas pokalbyje su 
“Washington Post” korespondentu 
kritiškai vertino Rusijos prezidentą už 
ekonominės politikos klaidas ir Tarybų 
Sąjungos sugriovimą. Be to jis pasakė, 
kad neketina pasitraukti iš politinio 
gyvenimo ir savo atsistatydinimą verti
no kaip pašalinimą

Europa rūpinasi taikiu sambūviu
Europos Saugumo ir bendradar

biavimo konferencija (CSCE) suak
tyvino savo veiklą, priėmus nariais 
buvusias Tarybų Sąjungos valstybes. 
Senas ginčas tarp Armėnijos ir 
Azerbaidžano buvo svarstytas šios 
organizacijos posėdžiuose Helsinkyje, 
dalyvaujant užsienio reikalų minis
trams iš 51 valstybės. Armėnija ir 
Azerbaidžanas sutiko priimti CSCE 
tarpinikavimą ir paskelbti paliaubas. 
Ginčo priežastis - Kalnų Karabacho 
sritis, kuri yra apgyventa krikščionių 
armėnų, bet randasi musulmonų 
Azerbaidžano valstybėje. Jau anksčiau 
buvo bandoma šias valstybes sutaikyti, 
bet nesėkmingai. CSCE siekia 
didesnio autoriteto taikos palaikymo 
sferoje jr nori artimiau bendradarbiauti 
su su JT organizacija.

Nevykdomi JTO sprendimai
Irako ir Libijos vadai nesiskaito su 

Jungtinių Tautų Organizacijos nutari
mais. Sugriuvus Sovietų Sąjungai, TJ 
Organizacija, o ypač Saugumo Taryba 
gali lengvai pasiekti ne tik daugumos, 
bet ir vienbalsio balsavimo spren
dimų . Irako prezidentas Saddam 
Hussein po rimto spaudimo pagaliau 
sutiko leisti JTO atstovams stebėti 
draudžiamų ginklų sunaikinimo pro
cesą.

Libijos diktatorius Gaddafi yra JTO 
verčiamas išduoti du lėktuvų susprog
dinimo kaltininkus teismui Amerikoje 
ar Britanijoje. Gaddafi žada reikalauja
mus asmenis išduoti arabų lygai, o 
JTO sprendimo nenori vykdyti.

Socialistai pralaimi
Albanijos demokratų partija, kuri 

buvo opozicijoje laimėjo parlamen
tinius rinkimus ir nustūmė socialistų 
partiją į antrą vietą. Žmonės rinkimų 
rezultatus sutiko entuziastingai. 
Pasunkėjo prezidento Ramiz Alia 
padėtis, - jis buvo paskutinio diktato
riaus Enver Hoxha sąjungininkas. 
Gyventojai reikalauja jo atsistatydini
mo.

Socialistai pralaimėjo savivaldy- 
binius rinkimus ir Prancūzijoje. 
Manoma, kad nesėkmingų rinkimų 
priežastimi galėjo būti prezidento 
Mitterrand kritęs populiarumas. Taip 
pat galvojama, kad greitai jis turės 
užleisti vietą dabartiniam Europos 
Komisijos pirmininkui Jacques Delors.

Nacionalinis Frontas, kuriam 
vadovauja Le Pen, šį kartą atsidūrė 
trečioje vietoje, bet jo pasekėjų 
skaičius vis didėja. Jo tikslas - sustab
dyti imigraciją, nes prancūzai kenčia 
nuo imigrantų antplūdžio iš Afrikos.

Totoriai nori atsiskirti
Rusijos prezidentas Jelcinas 

kreipėsi į totorius, kad jie neatsiskirtų 
nuo Rusijos. Tai galėtų suardyti 
Rusijos Federaciją. Totorių valstybė, 
vadinama Tatarstan su 4,5 mln. gyven
tojų yra Rusijos Federacijos viduryje ir 
todėl jos atsiskyrimas būtų rimtas 
smūgis Rusijai.
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