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SĄJUNGOS SVEČIAI
Britų vyriausybės surengtoje
Europos Ateities konferencijoje
dalyvavo ir Lietuvos parlamen
tarai: UR komisijos narys A.
Degutis ir AT seniūnė L.
Andrikienė. Po konferencijos jiedu
pratęsė savo viešnagę, skirdami
laiko susipažinimui su Britanijos
lietuviais ir DBLS veikla. Juos
lydėjo DBLS D V pirmininkas E.
Šova ir jo sūnus G. Šova.
Pirmiausiai buvo apsilankyta
Newport, Valijoje, kur buvo susi
tikta su senu lietuvių bičiuliu P.
Flynn, MP., kuris atvykusius
supažindino su rinkiminiais
pasiruošimais bei politine propa
ganda. Vėliau, vakare mūsų parla
mentarų priėmime atsilankė įvairių
politinių partijų atstovai, Cardiffo
universiteto pedagogas A. Packer,
Cardiffo Baltic Society pirmi
ninkas N. Walker, Aberystwyth
Tarybos atstovas G. Butler (daugu
ma jų jau yra buvę Lietuvoje) ir
būrelis lietuvių.
Sekančią dieną pasiekėme
Manchesterį, kur pietavome
Lietuvių klube. Šeimininkavo
DBLS Manchesterio skyriaus
pirmininkas A. Podvoiskis. Jam
talkininkavo Boltono skyriaus
pirmininkas H. Vaineikis ir
Prestono skyriaus pirmininkas S.
Macura. Lietuvos parlamentarai
papasakojo apie politinį bei
visuomeninį gyvenimą. Įdomiausia
tai, kad gegužės mėn. Lietuvoje
yra ruošiamas referendumas dėl
Prezidento Institucijos. Britanijos
lietuviai, buvę Lietuvos piliečiai,
vėl atgaus Lietuvos pilietybę ir
galės tame referendume balsuoti.
Klausimas: ar mes spėsime laiku
pakankamai
susipažinti
su
ruošiamo referendumo reikšme?
Atsisveikinę su brangiais
mančesteriškiais, patraukėme per
Lake apylinkes, per Gretna Green
ir vakare pasiekėme Škotijos lietu
vių klubą Bellshillyje. Visi nutarė,
jog Škotijos lietuvių klubas yra
erdviausias ir patogiausias iš visų
lietuvių klubų Britanijoje. Visi
klubo darbai atliekami sava
noriškai, be užmokesčio. Berods,
didžiausią dalį savanorių sudaro
“MacPautienių” gentis. Net ir
dabartinės ekonominės krizės metu
klubas sugeba gauti pelno ir iš jo
remti vietinę veiklą bei didžiąsias
lietuvių institucijas.
Škotijos lietuvių kolonija ski
riasi tuo, kad jos daugumą sudaro
išeiviai palikę gimtinę dar prieš
pirmą pasaulinį karą ir jau čia
gimusios kartos. Įdomūs jų prisi
minimai ir perinimai apie praeities
laikus ir patirtus vargus Škotijoje,
privertusius juos keisti turėtas
lietuviškas pavardes į angliškas.
Vakare
įvyko
didysis
priėmimas, dalyvaujant savivaldy
bių ir spaudos atstovams. J.
Bliūdžius pristatė atvykusius iš
Lietuvos
parlamentarus
ir
pirmininkavimą perleido E. Šovai,
kuris pasveikino susirinkusius
DBLS vardu. Sekė sveikinimai iš
leiboristų gynybos tarėjo dr. J.
Reid ir vietos lietuvių klebono J.
Andriušiaus. Susirinkusiems pa
geidaujant - kalbėta angliškai.
Parlamentarai tam buvo pasiruošę
ir sklandžiai išdėstė savo mintis. L.
Andrikienė padarė pranešimą apie
Europos Ateities konferenciją, apie
padėtį Lietuvoje ir apie parlamento
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planus. A. Degutis atsakinėjo į
klausimus. Abu parlamentarai yra
baigę aukštuosius ekonomikos
mokslus, tačiau sovietiniais laikais
įgytą
išsilavinimą
vertina
skeptiškai - tie mokslai nebuvo
tikslūs. Todėl stengiasi pasimokyti,
pasisemti patirties Vakaruose.
Dr. J. Reid išreiškė abejonę
sparčių reformų tikslingumu, bet
tuo pačiu metu tvirtino, jog jis
pats, jei būtų iškentėjęs 50 metų
priespaudą, tuos pasikeitimus
remtų.
Be abejonės, parlamentarų apsi
lankymas buvo naudingas Brita
nijos lietuviams. Jautėme, jog
nesame užmiršti ir nurašyti
praeitin. Jautėme parlamentarų
rūpinimąsi mūsų reikalais. Iš kitos
pusės, parlamentarai turėjo progos
susipažinti su mūsų vakarietiška
patirtimi, bendradarbiavimo gal
imybėmis įvairiose srityse bei
įsijungimu į britų rinką.
Eimutis Šova.

Lietuvaitės Londone
Nuotrauka: ELR

VORATINKLIS: INFILTRACIJA IŠEIVIJOJE
1992 02 15 d. “Lietuvos Aide”
Algirdas Endriukaitis rašo apie
sovietinių agentų veiklą išeivijoje.
SSSR KGB PGU (pervoje
glavnoje upravlenije) leido įvairių
medžiagų rinkinius. 1985 m. V.
Karinauskas viename iš jų
išspausdino nemažą straipsnį aipe
Lietuvos NKGB operatyvinės
grupės istoriją. Po Vokietijos
kapituliacijos Lietuvoje sudaryta
operatyvinė grupė Berlyne tapo
SSSR NKGB PGU aparato dalimi.
Iš pradžių ji domėjosi brigados
generolais P. Kubiliūnu ir P.
Plechavičiumi, kad nustatytų jų
gyvenamąją vietą. 1945 metų
rugpjūčio mėnesį į Didžiosios
Britanijos
okupacinę
zoną
Vokietijoje
buvo
pasiųstas
(Eidukaitis-Budrys, jis taip pat
Viktoras
Tomkus)
agentas
“Sedmoj” kaip pabėgėlis iš
Lietuvos. P. Kubiliūno pagrobimui
vadovavo Berlyno operatyvinės
grupės viršininkas papulkininkis
A. Slavinas. Tiesiogiai tą darbą
atliko du agentai ir trys tarybiniai
karininkai. Ta pati tarnyba suėmė
VLIKo atstovą A. Valiukėną, o
taip pat I. Vilių-Velavičių, M.
Valeiką.
1945 m. birželio mėnesį (mate
rialinio intereso pagrindu) buvo
užverbuotas žurnalistas Germanas
Jakužaitis (“Labora”), metų
bapaigoje jis buvo perkeltas į
amerikiečių zoną, ten dirbo VLIKo
ELTOS redaktoriumi. “Labora”
dirbo iki pat mirties 1960 metais, o
informaciją teikė per ryšininkus ir
slapyvietes. Vertingą informaciją
perduodavo susitikdamas su ope
ratyviniais darbuotojais Vakarų
Berlyne.
1945 metų gale operatyvinė
grupė amerikiečių sektoriuje sura
do buvusią Lietuvos URM darbuo
toją, gimusią 1894 m., kilusią iš
neturtingos šeimos. Ji pažinojo
daug prieškarinių veikėjų, mokėjo
vokiečių, anglų, rusų kalbas. Jai
davė slapyvardį “Lanj”, o dukrai “Marija”. “Lanj” ėmė dirbti
VLIKo prezidiumo pirmininko M.
Krupavičiaus technine sekretore,
tvarkė korespondencijas, spausdi
no dokumentus, rašė posėdžių ir
pasitarimų protokolus. Šį darbą ji
dirbo iki 1960 metų, kol VLIK'as
persikėlė į JAV. Žinias ji perduo
davo per “Mariją”, kuri be įtarimo
lankydavo motiną, nors ir ji pati
kartais vykdavo į Vakarų Berlyną,
kuriame susitikdavo su ope
ratyviniu darbuotoju.
Generolo S. Raštikio užverbuoti
nepavyko. S. Baublys, gimęs 1904
m. (“Donbasov”), buvęs krimi

nalinės policijos darbuotojas,
užverbuotas 1940 metais. 1941
metais jis buvo pasiųstas į LAFą,
po karo jis perdavė daug informa
cijos, išdavė ginklų sandėlius.
1946 kovo mėn. jį pervedė į
Berlyną, kur buvo Lietuvių
pabėgėlių stovyklos. Jis išduodavo
lietuvių emigrantų ryšių su Lietuva
kanalus, sukompromitavo lagerio
komendantą Meliauską bei Stibrį,
išvogė daug medžiagos. Šis agen
tas 1950 m. buvo grąžintas į
Lietuvą.
Agentas “Tuvimas” - Juozas
Mikuckis buvo užverbuotas 1940
m. kalėjime. Dar kalėjime jis ėmė
šnipinėti. 1945 metais žvalgybinis
ryšys su juo vėl buvo atkurtas. Nuo
1949 iki 1969 metų jis gyveno
JAV ir perduodavo informaciją
apie lietuvių išeiviją.
Agentą “Slavą”, Lietuvos rusą,
gimusį 1910 metais, užverbavo
1940 metais Lietuvos NKVD; jis
dirbo Vakarų Vokietijoje iki 1953
metų, kol buvo suimtas agentas
“Raida”. Informaciją teikė ir
agenats “Brolis”, kuris buvo užver
buotas 1940 metais ir Vokietijoje
turėjo komiso parduotuvę.
Agentas “Dipukas”, gimęs 1914
metais ir turėjęs aukštąjį komercinį
išsilavinimą, mokėjęs vokiečių,
anglų, lenkų, rusų kalbas gyveno
Lenkijoje, čia sukūrė legendinę
lietuvių tautinę grupę, per kurią
turėjo eiti ryšių kanalai iš Vakarų.
“Dipukas” užverbavo lenkijos
saugumo agentę “Volčak”, kurią
tarybinė žvalgyba paruošė nele
galiam išvykimui į Švediją.
“Volčakas” vokiečių laikais buvo
Trakų kriminalinės policijos
viršininko
pavaduotojas.
“Volčakas” nuvežė medžiagą į
Stokholmą Jurkūnui-Šeiniui, kuris
buvo vertinamas kaip nacionalistų
ideologas.
1951 metais iš Lenkijos į
Vokietiją buvo pasiųstas 1920
metais gimęs lietuvis gydytojas
“Volkuš”. 1952-1952 metais agen
tas “Groznyj” pasirodė esąs
išdavikas - pardavė kitą agentą.
1950 metais, prasidėjus vo
kiečių repatriacijai iš Lietuvos ir
Rytprūsių, buvo pradėtas naujas
agentų siuntimas į VFR. Agentė
“Vesna”, vokietė, gimusi 1927 m.
Karaliaučiuje, buvo pasiųsta į
VDR, o iš ten perėjo į VFR. Čia ji
užmezgė ryšius su VLIKu, susi
pažino su amerikiečių žvalgu
Pranu Zunda, kuris ją užverbavo
vardu “Paulina”. 1957 m. ją pa
siuntė į Lietuvą, kur ji turėjo susi
tikti su Kaune gyvenančiu gydyto
ju S. Lietuvoje “Paulina” “užver

bavo KGB agentą “Valstietį”,
kuris buvo vieno VLIKo vadovų
giminaitis.
Per
agentą
R.
Otingą
(“Balandis”) 1961 metais buvo
paskelbta,
kad
Vaclovas
Sidzikauskas buvo saugumo agen
tas “Inteligento” slapyvardžiu.
Dezinformacijos ir kompromituo
jančios medžiagos apie asmenis
skelbimas buvo vienas iš saugumo
darbų.
Mažosios Lietuvos Tarybos
pirmininko Simonaičio žmona, dvi
dukros ir sūnus gyveno Lietuvoje.
Į užsienį pas Simonaitį 1954
metais du kartus vyko agentas su
grasinimais. Tokį pat spaudimą
agentas darė ir Jaks-Tyriui,
Šidiškiui.
Pirmasis skyrius siuntė į JAV
medžiagą apie prof. S. Žakevičiaus
veiklą vokiečių okupacijos metu,
apie kapelioną Z. Ignatavičių - į
Italiją, į JAV - apie vyskupą V.
Blizgį.
1959 m. kaip turistas į Lietuvą
buvo atvykęs “Pisatel”, kuris kartu
su “Energičnyj” išleido knygą
“Lietuva šiandien”, o 1960 metais
išleido knygą “150 dienų
Lietuvoje”, kurioje atskleidė
“nacionalistų” šmeižtus.
Čikagoje buvo nužiūrėtas emi
grantas
“Iskatel”,
dirbęs
“Naujienose”. Agentas “Laurynas”
susitiko su juo, įtikino jį, gavo
naudingos informacijos apie
lietuviškas organizacijas. Jis perėjo
dirbti į ’’Vilnį”, 1963 m. grįžo į
Lietuvą, išleido knygą “Vaduotojai
iš arti” (A. Morkus).
Per agentą “Markovą” buvo
perduota daug medžiagos JAV lei
diniui “The Jewish Magazin” apie
žydų
naikinimą
Lietuvoje.
Demaskuojančios knygos buvo
siunčiamos užsienin.
Iki 1951 metų pirmojo skyriaus
darbuotojai
buvo
aktyvūs
pogrindžio
likvidavimo
agentūrinėmis operatyvinėmis
priemonėmis dalyviai.

LIETUVOS PASAI
Londono dienraštis “Daily
Telegraph” praneša, kad
balandžio 3 d. Lietuva užsakė 5
milijonus pasų. Juos gamins
didelė spaudinių įmonė De La
Rue. Įmonės atstovas spaudai
pareiškė, kad paso pagaminimas
kainuoja nuo 50 penų iki £1.50.
Kadangi Lietuvos užsakymas
yra didelis, tai paso pagamini
mas nebus brangus.

Šiomis dienomis Helsinkyje
vykusiame Europos saugumo ir
bendradarbiavimo konferencijos
kraštų atstovų susitikime Lietuvos
ir Rusijos delegacijos tęsė anks
čiau pradėtus susitarimus dėl
buvusios sovietų kariuomenės
išvedimo iš Lietuvos. Pasitari
muose
dalyvavęs
Lietuvos
užsienio reikalų ministras A.
Saudargas pasakė, jog Lietuvos
vyriausybė tikisi jau šių metų
pavasary tuo klausimu pasirašyti su
Rusija dvišalį susitarimą, bet jei
nebūtų laikomasi tvarkaraščio,
tuomet Lietuva svetimos ka
riuomenės išvedimo klausimą
iškels dar per dabartinę Europos
saugumo ir bendradarbiavimo kon
ferencijos darbų sesiją. A.
Saudargas pridūrė, kad Rusija,
kaip ir visi kiti šios konferencijos
nariai, yra iškilmingai įsipareigoję
gerbti dabartines valstybines sie
nas, tautų laisvą apsisprendimą,
žmogaus teises, pasižadėję taikiai
spręsti galimus konfliktus. Jei
derybos su Rusija greitai
nepažengs pirmyn, sakė A.
Saudargas, Lietuva prašys saugu
mo ir bendradarbiavimo konferen
cijai priklausančių šalių vadovus
įsakmiai paraginti Rusiją, kad
laikytųsi priimtų įsipareigojimų.
Estijos užsienio reikalų minis
tras Lennart Meri, iš savo pusės,
pažymėjo, kad Estija tuo klausimu
kreipsis į saugumo ir bendradar
biavimo konferenciją, pareikš
griežtą protestą dėl tebesitęsiančio
buvusios sovietų kariuomenės
buvimo Estijoje ir kituose
Pabaltijo kraštuose. Rusija turi
moralinę pareigą kariuomenę kuo
greičiau išvesti, sakė Meri. Tačiau
jis mano, jog sunku tikėtis kad per
tris mėnesius, tai yra, kol vyks
saugumo ir bendradarbiavimo kon
ferencijos sesija, pavyks su Rusija
tuo klausimu pasirašyti susitarimą.
Latvijos užsienio reikalų mi
nistro Jurkans nuomone, rusų ka
riuomenės išvedimas iš Pabaltijo
kraštų turėtų vykti Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo konferen
cijos kontrolėje. Kariuomenės ati
traukimas didžiai patarnautų
padėties stabilizavimui Vidurio
Europoje, padėtų išvengti kon
fliktų, pasakė ministras Jurkans.
Prancūzijos užsienio reikalų
ministras Roland Dumas per spau
dos konferenciją Helsinkyje
paragino tarptautinę bendruomenę,
ypač gi Europos ekonominės ben
drijos šalis, ne tik žodžiais, bet ir
veiksmais padėti trim Pabaltijo
valstybėm.
Roland Dumas Taline iškil
mingai
atidaręs
naująją
Prancūzijos ambasadą ir ta proga
pasimatęs su Estijos vyriausybės
viršūnėmis, iš Talino trumpam
nuvyko į Helsinkį, kur per spaudos
konferenciją susitiko su žurnalis
tais.
Prancūzijos užsienio reikalų
ministras pasakė, kad jam yra gerai
žinomi įvairūs, ypač ekonominio
pobūdžio, dideli sunkumai su ku
riais dabar susiduria neseniai
nepriklausomybę atkūrusios trys
Pabaltijo valstybės, paragino
Estiją, Latviją ir Lietuvą tar
pusavyje derinti savo veiklą
įvairiose gyvenimo srityse,
vieningai reikštis tarptautinėje
plotmėje, o tarptautinę bendruo
menę, ypač Europos ekonominės
bendrijos kraštus kvietė pagaliau
veiksmingai, o ne tik žodžiais,
padėti Pabaltijo šalims įveikti
sunkumus, joms suteikti konkrečią
pagalbą. Svarbu, kad Europos
ekonominės bendrijos kraštai
pasirūpintų Pabaltijo valstybių
Ūkimu, jų problemomis ir, būtent,
ne tik principiniais pareiškimais,
pasakė Prancūzijos užsienio
reikalų ministras Roland Durnas.
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ŠKOTIJA EUROPOJE
Škotijos tautini atgimimą
vargu ar galima būtų laikyti
staigmena. Prieš keturis metus
krašto Nacionalinė partija iškėlė
šūkį “Škotija Europoje”, aiškiai
demonstruodama, jog savo poli
tikos tikslu pasirenka greičiau
Briuseli negu Londoną. Partijų
lyderiai
stebėdami
įvykių
vystymąsi Baltijos valstybėse,
ypač jų sėkmingą atomazgą,
spaudoje ne kartą išreiškė
panašų siekį tapti nepriklausoma
tauta. Jų kalbose nesunku rasti
nemaža priekaištų Londonui dėl
nesugebėjimo ar nenoro spręsti
Škotijos problemas ir ugningų
kreipimųsi į tautą.
Prieš keturis metus tokie
pasisakymai sukeldavo tik
šypseną Anglijoje, nesulaukdami
didesnio pritarimo ir pačioje
Škotijoje. Thatcher vyriausybė
juos laikė priešingu kraštuti
numu demokratinio centralizmo
politikai, Nacionalinės partijos
veikėjus prilygindama socialis
tams. Tačiau laikai pasikeitė.
Tautinio atgimimo gūsiai iš Rytų
Europos pasiekė ir konservatyvi
ąsias Albiono salas. Nepriklau
somybės sėkla rado neblogai
išpurentą dirvą Škotijoje, o vy
riausybės nariai ėmė daug atsar
giau kalbėti apie šio krašto
žmonių siekius. Keletas Britani
jos laikraščių neseniai organizavo
Škotijos gyventojų apklausa
didesnio savarankiškumo ar
nepriklausomybės atžvilgiu. Nors
gauti rezultatai gerokai skiriasi
vienas nuo kito, versdami abejoti
jų tikslumu, visgi jie nustebino
įvairių partijų politikus. Krašto
atsiskyrimo nuo Anglijos idėja
palaiko nuo 31 iki 50 % škotų.
Nacionalinė partija irgi nelauktai
padvigubino savo populiarumą,
dabar patraukdama savo pusėn
29% rinkėjų. Škotai yra nepa
tenkinti, kad jų krašto valdymas
vyksta iš specialiai sukurtos
Škotijos įstaigos, kuriai vadovau
ja sekretorius Škotijai, esantis
valdančios partijos ministrų kabi
neto nariu. Jie nori, kad kraštui
vadovautų Edinburgo vyriausybė
ir reikalauja savo nacionalinės
asamblėjos (parlamento) sukū
rimo. Atrodo, jog būtent šis
klausimas gali tapti centriniu
Škotijoje artėjančių rinkimų
metu. Nacionalinė partija, jeigu
laimėtų didžiąją dalį Škotijai
skirtų vietų Britanijos perlamente, yra pasiryžusi nedels
dama derėtis dėl krašto atsiskyri
mo. Konservatoriai, būdami gana
nepopuliarūs škotų žemėse, iš 72
vietų Westminsteryje užimdami
tik 9, atsistojo elementariai
priešingoje pozicijoje: pasiūlymai
kurti nepriklausomą asamblėją
yra nesuderinami su Škotijos
buvimu Jungtinės Karalystės
sudėtyje. Krašto atsiskyrimas yra
negalimas, nes atneštų žalą ne
tik jo gyventojams, bet ir visai
Britanijai. Kitos dvi partijos - lei
boristai, remiami 41% škotų, ir
liberalai, kurių politikai pritaria
8%, ieško kelių manevrui.
Pritardami savo parlamento
sukūrimo idėjai, jie pasisako už
dalinį Škotijos savarankiškumą.
Šią mintį palaiko nuo 40 iki 47%
krašto gyventojų.
Tačiau šiandien dar sunku
pasakyti, į kurią puse nukryps
rinkimų svarstyklės Škotijoje. I
krašto nepriklausomybės ana
lizės kampaniją įsijungė spauda
ir televizija, tik dar labiau popu
liarindama laisvės idėją. Pasirodė
nemaža knygų, pasakojančių apie
garbingą, beveik tūkstantį metų
trukusį Škotijos valstybingumo
laikotarpį . Populiarus laikraštis
“Sun”, priklausantis garsiajam
Murdoko koncernui, visą numerį
paskyrė nepriklausomybės idėjos
propagavimui. Laikraščio pir
mame puslapyje didelėmis
raidėmis užrašyti žodžiai iš neofi
cialaus Škotijos himno: “Kelkis

dabar ir vėl būk tauta!”.
Vidiniuose puslapiuose yra
nemaža
informacijos
apie
didžiuosius škotus, pradedant
Mary Stuart ir baigiant Neilu
Armstrongu, pirmuoju žmogumi,
pabuvojusiu Mėnulyje.
Žinoma, šitokia plačiu frontu
išvystyta kampanija negali neku
tenti škotų nacionalinių jausmų,
iki šiol jaučiančių kartėlį dėl
1745 metų pralaimėjimo Anglijos
armijai. Laisvę mylintys kalnie
čiai sutiko su 1707 metai įvyku
sia Škotijos ir Anglijos unija,
todėl sukilo, bet buvo sutriuškinti
Culloden vietiovėje, tuo pačiu
galutinai prarasdami viltį kada
nors atgauti nepriklausiomybę.
Karališkoji Škotija kaip valstybė
išnyko iš pasaulinio žemėlapio,
tapdama viena is protestantiš
kosios Karalystės provincijų.
Ne vienas istorikas ar žurna
listas, rašydamas apie šio krašto
žmones pastebi, jog škotai nieka
da nenustojo laikyti saves tauta,
su Europa turinčia daugiau ben
dro negu patys anglai. Šiandien
šis ryšys įgauna daug platesne
reikšmę, toli išeidamas už
paprastų sentimentų ribų. Škoti
jos noras tapti viena iš laisvų
Europos tautų yra paremiamas
praktiniais žingsniais užsienio
ekonominių ryšių srityje. Visa
eilė Škotijos firmų, kompanijų ir
šiaip institucijų atidarė savo biu
rus Briuselyje, norėdamos turėti
tiesioginius kontaktus su Euro
pos Bendrija. Gerai žinomas
Britanijoje Karališkasis Škotijos
bankas užmezgė ryšius su
panašiu parnteriu Ispanijoje. Tuo
pačiu metu Škotija nori, kad vis
daugiau firmų palaikytų tie
sioginius kontaktus su Edin
burgu, o ne Londonu. Krašte jau
atidarė savo įstaigas daugau 100
Europos kompanijų. Škotija,
anksčiau garsėjusi pasaulyje
laivų statyba, dabar aktyviai
dalyvauja kompiuterių gamyboje,
pateikdama rinkai šios rūšies
produkcijos vienam krašto gyven
tojui daugiausiai pasaulyje.
Tačiau bene didžiausias Škotijos
turtas ir pasididžiavimas, ke
liantis
daugiausia
nerimo
Westminster™ politikams, yra
nafta Šiaurės jūros šelfe. Šiandi
en Škotija išgauna 20% naftos,
lyginant su Europos Bendrijos
šalimis, kas kai kurių apžval
gininkų nuomone sudaro net iki
90% Britanijos resursų panaudo
jimo. Šiuo požiūriu Škotijos
pasitraukimas is Britanijos ar
netgi didesnis ekonominis
savarankiškumas būtų milžiniš
kas smūgis ir taip nestabiliai
Karalystės ekonomikai.
Taip jau sutapo, kad 1992
metų gruodžio mėnesį Europos
valstybių vadovų susitikimas
įvyks Britanijoje, tačiau ne
Londone, o Edinburge. Kas žino,
gal šis svarbus politinis įvykis
rinkimų Škotijoje pasekmėje
įgaus dar ir naują iki šiol
negirdėta prasmę?
A. Medalinskas

LNB 1991
PREKYBOS
METAI
Lietuvių
Namų
Akcinė
Bendrovė (LNB) 1991-aisiais
metais pagerino savo ūkinės veik
los rezultatus. Kaip žinia, praeitais
metais bendrovė patyrė nuostolių,
vienok pastarojo ataskaitinio laiko
tarpio bėgyje, 4,2% padidinusi,
palyginti su praeitu laikotarpiu,
parduotų prekių ir teikiamų
paslaugų apimtį (apyvartą) bei
5,73% sumažinusi išlaidas, LNB
gavo pelną, kurį, kaip įprasta,
pervedė į rezervą. To dėka ben
drovės rezervas padidėjo 13,16%,
o bendras akcininkų kapitalas 12,04%. Šio kapitalo grąža (pelno
norma), skaičiuojant bendrajam
pelnui, šiais metais buvo lygi
12,58%, o skaičiuojant grynajam
pelnui - 10,57%. Taigi, bendrovė,
nors ir nelaikydama pelno siekimo
svarbiausiu savo tikslu, pasiekė
gana aukštą pelno normą, kuri nėra
mažesnė už bankų ir kitų finansi
nių institucijų teikiamus procentus.
Dar tiksliau ir objektyviau ben
drovės pelningumą galima įvertin
ti, palyginant apyvartos (336100
sv. st.) santykį su pelnu (24839 sv.
st.) bei kapitalu (197383 sv. st.),
neišvengiant, tokiu būdu, paklai
dos, susijusios su kapitalo pokyčiu,
kuris metų bėgyje gali būti gana
žymus.
1991 metais LNB kapitalo apy
vartos koeficientas buvo lygus 1,7,
o 1990 metais - 1,83. Tai reiškia,
jog praeitais metais bendrovė efek
tyviau panaudojo turimą kapitalą,
t. y. kiekvienas investuotas svaras
davė 13 pensų daugiau pajamų nei
šiemet. Vienok, kaip jau minė
jome, praeitais metais LNB turėjo
nuostolių, o šiais metais, atvirkš
čiai, sugebėjo net papildyti savo
rezervą. Tai nulėmė teigiami
išlaidų struktūros pokyčiai: ben
drovė šiemet žymiai sumažino par
duotų prekių ir teikiamų paslaugų
savikainą (17,37%), personalo
išlaikymo išlaidas (25%) ir išlaidas
iš šalies samdomoms paslaugoms
(57,45%). Todėl, nors ir padidėjus
bendraūkinėms išlaidoms 10,21%,
bendrovė užbaigė pastaruosius
metus sėkmingai.
Pelno palyginimas su apyvarta
rodo, jog kiekvienas apyvartos
svaras 1991 metais bendrovei davė
7,39 penso pelno. Tuo tarpu
praeitais metais kiekvienas apyvar
tos svaras LNB atnešė 2,38 penso
nuostolį.
Bendrovės mokumą apibūdina
santykis tarp einamųjų (apyvarti
nių) lėšų ir trumpalaikių įsiskolin
imų. 1991 metais LNB šis santykis
buvo lygus 4,42, o praeitais metais
- 4,51. Tai kalba apie tvirtą ben
drovės finansinę padėtį, kadangi
daugumoje biznio sričių padėtis
yra apibūdinama kaip gera esant
šiam santykiui lygiam 2, o LNB,
kaip matome, šis koeficientas dau
giau kaip du kartus didesnis tiek
praeitais metais, tiek ir šiais
metais. Todėl galima padaryti
išvadą, jog bendrovė drąsiai gali
plėsti savo ūkinę veiklą, nebijo
dama imti kreditų.
Gilesnę bendrovės veiklos ana
lizę galima būtų atlikti, palyginant
jos rezultatus už didesnį laikotarpį,
o taip pat, sugretinant jos rodiklius
su kitom panašaus profilio kom
panijomis, bendrovėmis.
J. Aliukonis

LINKSMAVAKARIS SU
AKORDEONISTAIS
Vilniaus akordeonistų kvintetas ’’Concertino” atvyko į D.
Britaniją balandžio 2 d.
Jie koncertuos įvairiose Anglijos vietovėse kaip
Huddersfielde, Oldhame, Skiptone, Bromsgrove ir
Boummouth.
į Londoną jie atvyks balandžio 18 d. ir apsistos Lietuvių
namuose, kur Velykų antrąją dieną - pirmadieni - balandžio
20 d. - 18 vai. jie dalyvaus ruošiamame linksmavakaryjesusitikime su Londono ir apylinkių lietuviais.
UnksmavakaryĮe-eusItildme Įvyks kvinteto koncertas.
Kviečiame visus apsilankyti ir pabendrauti su svečiais.
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SEPTYNIOS DIENOS
“Respublika" (03 25) spausdina
AT deputato K. Antanavičiaus
straipsnį “Į pragaištį žengiame
spėriai”. Žinomas teiginys, kad kri
tikuoti visada lengviau, nei valdyti.
Ir čia gerbiamas deputatas, o po-'
nuodamas vyriausybei, negaili
objektyvios ir konstruktyvios kri
tikos. Savo straipsnyje K. Anta
navičius nurodo nepaprastai
išaugusias
kainas,
gerokai
atsiliekančias gyventojų pajamas,
neteisėtus gyvenamųjų namų pri
vatizavimo faktus, žemės ūkio
žlugdymą, valstybės lėšų švais
tymą ir t. t. Problemų išties yra
daug ir, be abejo, klaidų (kur jų
nebūna?) Bet gerbiamas deputatas
skundžiasi, kad į AT ir LR Vyriau
sybę per pastaruosius du metus jis
daugiau nei dešimtį kartų kreipęsis
su konkrečiais pasiūlymais ir,
sprendžiant iš straipsnio - be
atsako. K. Antanavičius teigia, kad
šiuo sunkiu metu turėtume suprasti
bent tris dalykus: “reikėtų paskelbti
visuotinį kiekvieno cento taupy
mą... privalome atverti duris už
sienio kapitalui, sudaryti kuo
palankiausias sąlygas užsienio
lietuviams dalyvauti privatizavimo ir
Lietuvos atkūrimo procese...
turėtume visuotinai globoti socialiai
remtinuosius, pramonės ir žemės
ūkio produkcijos gamybą plėto
jančius subjektus”. Straipsnyje
pažymima, kad valdžiai tai visai
nerūpi, elgiamasi net priešingai. K.
Antanavičiui rodosi, jog “einama
pragaištin, o "vadams”, gausiam
valdininkijos sluoksniui vis dar
gražūs
sapnai
sapnuojasi”.
“Pabuskite, jei dar nevėlu!” - tokiu
šūkiu baigiamas straipsnis.
Kiekvienas sutiksime, kad
nemalonu skaičiuoti svetimus kąs
nius, tegu ir iš valstybės atsikąstus.
“Respublika” kaip tik ir ėmėsi šio
uždavinio, š.m. kovo 20 ir 24 d.d.
numeriuose publikuojamos lente
lės, iŠ kurių matyti, kas iš deputatų
bei valdininkų gavo butus ne ben
dra tvarka, o per vyriausybinius
specialius fondus. Laikraštis ypač
atkreipia dėmesį į tokią tendenciją:
palikti seni butai atitenka ne
visuomenei, o dažniausiai “nau
jakurių” giminaičiams arba tampa
tarnybinėmis patalpomis” (kad tiktai
neatitektų eiliniam pastogės
užsmaukusiam vilniečiui, - kaip dar
kažkada rašė “Respublika”). 1991
metais “spec, naujakuriai” 30%
atlaisvintų
butų
grąžino
visuomenei, o 1992 - tautai grą
žinta tik 9,5% užimamų patalpų, nurodoma laikraštyje ir daroma
išvada: “naujosios nomenklatūros
apetitas auga”, šio spec, fondo
inciatorius - G. Vagnorius, 1991m.
liepos 17 d. išleidęs LR Vyriau
sybės nutarimą “Dėl patuštintų ir
neapgyvendintų butų laikinosios
skirstymo tvarkos”. Tame nutarime
buvo pasiūlyta LR Valstybės kon
trolės departamentui kontroliuoti,
kaip vykdomas Šis nutarimas. Deja,
kaip pažymi “Respublika", šis
pasiūlymas tik simbolinis, nes į
specialius fondus pretenduoja ir
eiliniai valdininkai bei muitininkai.
“Lietuvos aidas" (03 24) spaus
dina Ministro pirmininko G.
Vagnoriaus įgalioto Vyriausybės
informacijos biuro pranešimą.
"Nedelsdami stiprinkime Respub
likoje tvarką”. Jame nagrinėjamos
teisėtvarkos stiprinimo problemos,
pateikiami kaltinimai Generalinei
prokuratūrai (nevykdomi Vyriausy
bės
sprendimai,
nuslepiami
pastebėti pažeidimai ir pan.). "Visa
tai gali virsti valstybiniais nusikalti
mais” - rašoma laikraštyje. Vyriau
sybė kreipiasi į AT, kad ji
“apsvarstytų Generalinės proku
ratūros veiklą, įvertintų, ar jos
vadovai tinka užimti šias pareigas”.
“Netvarka - pagrindinis demokrati
jos bei visuomenės saugumo
priešas” - nurodoma pranešime.
Aukščiausiajai Tarybai jau pateik
tas įstatymų projektas, kuriame
numatoma sugriežtinti valstybės ir
vietos savivaldybės pareigūnų

atsakomybę
už pažeidimus.
Numatomos ir kitos įvairios
priemonės, kurios, kaip nurodoma
laikraštyje, - “turėtų kuo greičiau
sustiprinti tvarką visose mūsų val
stybės gyvenimo srityse".
š.m. kovo 26 d. LR Aukščiau
siame Teisme baigta nagrinėti de
putato V. Čepaičio civilinė byla.
Teisėjo skelbimas: "Patvirtinti
juridinę reikšmę turintį faktą, kad
LR AT deputatas V. Čepaitis
sąmoningai bendradarbiavo su
SSRS KGB. Sprendimas galutinis,
kasacine tvarka neapskundžia
mas”. “Respublika”, pradėjusi
ataką prieš šį deputatą, jau kitą
rytą džiugiai sureagavo straipsniu
“Vienu mažiau...’.
“Juozapo
epopėja, užsitęsusi beveik 5
mėnesius,
pagaliau
baigta.
Taškas”, - rašoma laikraštyje.
Tačiau nei žodžio apie tai, ar buvo
tuo Lietuvai padaryta kokia nors
žala.
Visiems gerai žinomos įvairių
politinių
grupuočių
rietenos
Lietuvoje. “Lietuvos aidas” (03 21)
skelbia keletą įdomesnių kuriozų,
kada kalbama pasimiršus... Štai
vienas deputatas piktinasi, kad AT
dalijamos automobilių paskyros
saviesiems, kai paprastiems
žmonėms jų reikia gal dar labiau.
Laikraštyje
cituojamas
LR
Vyriausybės dokumentas, kuriems
deputatams buvo skirti automobi
liai: pirmuoju numeriu nurodomas...
besiskundžiantis deputatas, gavęs,
beje, "Volgą - 24” - geriausią so
vietinį automobilį. Kito deputato,
buvusio LKP CK aukšto pareigūno
nuomonė, pareikšta per radiją: LKP
- rezistentų organizacija, LKP CK rezistentų štabas... O jis pats,
turbūt, - rezistentų rezidentas... rašoma “Lietuvos aide”. “Žodžiu,
trūksta žodžių", - stebisi laikraštis.
Lietuva teikia vilčių - taip teigia
Minolta Austria (MA) direktorė
Katalin Kadar. “Lietuvos aidas” (03
21) rašo apie kovo 20 d. Vilniuje
įvykusį Minoltos Rytų šalių
pasitarimą. MA gamina ir par
davinėja kopijavimo mašinas, fak
sus, fototechniką. Katalin Kadar
lietuvius laiko gabiais žmonėmis ir
sako, kad negalima neištiesti
pagalbos rankos, jei trokštama
dirbti kilnius darbus. Minolta tikisi,
kad investuoti pinigai “padės vystyti
Lietuvos ekonomiką ir jos ūkį inte
gruos į pasaulinę rinką”, - rašoma
laikraštyje.
Amerikietis piligrimas Arturas
Blesitas žengia per Lietuvą nešinas
35 kg mediniu kryžiumi. Apie tai
rašo kovo 24 d. “Respublika”. A.
Blesitas jau antrą kartą keliauja
aplink pasaulį. Buvo 136 šalyse,
taip pat ir Antarktikoje. Jam buvusi
suteikta audiencija pas popiežių
Joną Paulių II. Piligrimas keliauja
ne vienas - jį lydi žmona ir Kristaus
apsireiškimai. Tai Kristus jam
liepęs nešti kryžių, pasako ir kur
eiti... “Aš esu piligrimas ir mano
pašaukimas sėti žmonėse meilę
Dievui ir vienų kitiems”, - sako
Arturas Blesitas. Lietuvoje jis buvo
jo prie Kryžių kalno (kalnas prie
Šiaulių, kuriame prismaigstyta
begalė kryžių - žmonių viltys ir
padėka Dievui, - Aut.), o toliau ke
liauja į patį Vilnių, tiesiai Katedros
aikštėn. į žurnalisto klausimą,
“kada pasibaigs Jūsų kelionė?", atsakė: “Ji niekada nesibaigs,
nešiu kryžių, kol būsiu gyvas”, rašoma "Respublikoje”.
Vidmantas Dimas

Paskutinieji Pabaltijo laik
raščiai naujo valiutos kurso
nenurodo, tik pažymi, kad
didelis dolerio supirkimo ir
pardavimo skirtumas Lietuvoje
yra patiklių piliečių apiplėši
mas (“Baltijiskaja gazeta Nr.
8").
JAV doleris Lietuvoje su
perkamas už 110 rublių, par
duodamas už 140 rublių.
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ŽMONĖS IR ĮVYKIAI

Britų-lietuvių pagalbos fondo Lietuvos vaikams remti valdyba pasikvietė
dr. Laimą Mikulėnaitę iš Vilniaus susipažinti su vaiką psichiatrinėmis
prieglaudomis ir kitomis institucijomis šiame krašte. Nuotraukoje iš
kairės: (sėdi) F. Senkuvienė, H. Piščikienė, (stovi) P. Leonovičius, dr. L.
Mikulėnaitė ir P. Žiurenkas.
Nuotrauka: J. Černiaus

Bronė ir Bronius Puodžiūnai "Evening Semtinel", 1991 JX.13 d.
(Skaityk aprašymą 4 psl.)

Paskutinis Motinos dienos minėjimas Alsageryje, 1952 m. gegužės 12 d.
Ruošiamoje Alsager (Cheshire) miesto istorijoje aprašomas lietuvių DP
šeimų hostelis Alsageryje.
Nuo kovo 29 d. vakarinės lietuviškos Vatikano radijo laidos bus
transliuojamos 20.50 vai. Lietuvos laiku 41 ir 31 metro bangomis arba
7.365 ir 9.755 kHz dažniu. Vakarinės laidos kartojamos kitos dienos
rytą 7 vai. Lietuvos laiku, tomis pačiomis 41 ir 31 metro bangomis.
šv. mišios lietuvių kalba, transliuojamos kiekvieną sekamdienį 10.45
vai. Lietuvos laiku ir girdimos 31 ir 19 (15.120 kHz) metrų bangomis.
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ŽEMAITIJOJE

VOKIETIJOJE

VASARIO 16 MINĖJIMAS

MININT KOVO 11-ąją

TAPYBA IŠ LIETUVOS

Kovo 1 d. Briuselyje įvyko
Vasario 16-osios minėjimas.
CRST (Krikščionių Demokratų
Tarptautinė Oraganizacija) pastato
koplytėlėje
šventas
mišias
atnašavo prel. Jonas Petrošius. Po
vienybę ir brolišką meilę ragi
nančio pamokslo, Belgijos lietu
viai, naujos mūsų ambasados
atstovai, krašte gastroliavę
Rokiškio Dramos teatro aktoriai
susirinko pobūvių salėje.
BLB
pirmininkė BaltusDominaitytė
Stasė
pristatė
Lietuvos Respublikos ambasadorių
Belgijai Praną Kūrį, Misijos prie
NATO ir Europos Bendrijos
patarėją
Vygaudą
Ušacką.
Ambasadorius pasveikino Minė
jimo dalyvius, pasidžiaugė lietu
viška veikla Belgijoje ir palinkėjo
glaudžiai bendrauti su nepriklau
somybę atgavusia Tėvyne.
LANKĖSI
PAS KARALIŲ BAUDOUIN I
Kovo 10 d. Lietuvos Respub
likos ambasadorius Belgijai įteikė
paskyros ir įgaliojimo dokumentus
karaliui Baudouin L Pusvalandžio
pokalbyje karalius domėjosi
gyvenimu Lietuvoje, buvusios
SSSR kariuomenės išvedimo prob
lema, politiniais ir ekonominiais
klausimais. Taipogi kalbėtasi apie
Belgijos-Lietuvos glaudesnį ben
dravimą
ateityje.
Karalius
Baudouin 1 prisiminė atidžiai
sekęs taikią lietuvių išsilaisvinimo
kovą. Pokalbiui baigiantis, kara
lius palinkėjo sėkmės ir gerovės
Lietuvai, perdavė per ambasadorių
sveikinimus V. Landsbergiui,
kurio drąsa, ryžtu ir sugebėjimais
žavisi. Dokumentų įteikime ir
pokalbyje dalyvavo ambasadorių
lydėjęs, buvęs Charge d’Affaires,
dabar ambasados patarėjas Rimantas Morkvėnas.
Siaurės atlanto
BENDRAVIMO TARYBOS
POSĖDIS
Kovo 10d. (ypatingai skaidri
diena mūsų Tėvynės atstovams
Belgijoje!) Briuselio NATO
būstinėje įvyko NACC - Siaurės
Atlanto Bendravimo Tarybos
ypatingasis posėdis. Jame dalyva
vo 16 Siaurės Atlanto Sąjungos
valstybių užsienio reikalų minis
trai;
9
NACC
valstybių:
Bulgarijos, Cekijos-Slovakijos
Federalinės Respublikos, Estijos,
Vengrijos, Latvijos, Lietuvos,
Lenkijos, Rumunijos, Rusijos min
istrai; 8 priimamų į NACC narius
valstybių: Armėnijos, Azerbaidžiano, Baltarusijos, Kirgizijos,
Moldavijos, Turkmėnijos, Ukrai
nos, Uzbekijos ministrai ar įgalio
tiniai. Tadžikiją atstovavo Rusija.
Lietuvos Respublikos delegacijai
vadovavo UR ministras Algirdas
Saudargas, jos sudėtyje - ambasa
dorius Pranas Kūris, Misijos prie
Europos Bendrijos pirmininkas
Adolfas Venskus, UR ministerijos
atstovas spaudai Romas Kinka,
Misijos prie Europos Bendrijos
patarėjas Vygandas Ušackas.
Posėdyje svarstyti ir priimti
“Bendras pareiškimas” ir “Darbo
planas dialogui, partnerystei ir
bendradarbiavimui ”. “Bendru
pareiškimu” buvusios SSSR
respublikos (be Gruzijos), priimtos
į NACC organizaciją, įsipareigoja
palaikyti taiką Europoje. “Darbo
planas” - NATO ir NACC valsty
bių bendravimo nuostatai gynybos
planavime ir jos pertvarkyme
taikos tikslams, ekonomikos ir
mokslo, informacijos pasikeitimų
galimybės.
INFORMACIJA
•
Dabartinis
Lietuvos
Respublikos ambasados adresas:
Mission de Lithuanie, 66 Rue

Švenčiant Kovo 11-ąją Šilalėje,
čia lankėsi šio rajono AT deputatas
kun. A. Svarinskas, miestelio
bažnyčioje atlaikęs mišias. Po
mišių žmonės susirinko į miestelio
kultūros namus, kur įvyko
iškilmingas minėjimas ir šventinis
koncertas.
Kvėdarnoje tą dieną mišias už
Lietuvą aukojo klebonas J.
Vaičius. Po mišių žmonės su
bažnytinėmis
ir
tautinėmis
vėliavomis nuėjo prie Lietuvos
Didžiojo Kunigaikščio Vytauto
paminklo, kur ir įvyko šventinis
mitingas bei dainavo Kvėdarnos
tremtinių choras.
Antrosios Lietuvos valstybingu
mo atstatymo metinės panašiai
buvo paminėtos ir kituose Šilalės
rajono miesteliuose, mokyklose.
K. Balčiūnas

Kielio mieste visą mėnesį veikė vil
niečio rašytojo ir dailininko Romualdo
Lankausko tapybos paroda, kurią
Hermann-Ehlers Akademijoje organi
zavo iš Tilžės kilęs politinių mokslų
profesorius daktaras Ulrichas Matthee
ir Lietuvoje gimęs šios Akademijos
vadovas daktaras Walteris Bernhardtas. Paroda buvo atidaryta vasario 20
dieną, joje eksponavus aštuoniolika
akrilium, tempera ir aliejum tapytų
kompozicijų. Į atidarymą atvyko
nemažai menu besidominčių žmonių,
jų tarpe ir Schlezwig-Holsteino landta
go pirmasis viceprezidentas profeso
rius Eberhard Dali’Asta. Apie parodą
tuoj pat informavo miesto laikraštis
“Kieler Nachrichten”.
Lietuvai atkūrus savo Nepriklauso
mybę, tai jau antroji Romualdo
Lankausko, paskyrusio dailei trisde
šimt metų, paroda užsienyje. Praėjusių
metų lapkričio mėnesį tokia pat paroda
įvyko Helsinkyje.
R.R.

ATSISAKĖ LIETUVOS
PROKURORU LIUDIJIMŲ
Grupė buvusių sovietinių
prokurorų, atvykusių į Škotiją
liudyti A. Gecevičiaus iškeltoje
šmeižto byloje prieš Škotijos tele
viziją, kovo 1d. sugrįžo į Lietuvą
taip ir negavę žodžio pareikšti
savo nuomonei. A. Gecevičius
iškėlė $1.200.000 ieškinį Škotijos
televizijai po to, kai jie parodė pro
gramą, kurioje Impulevičiaus dvy
liktasis savisaugos batalionas ir jos
karininkai, įskaitant A. Gecevičių,
buvo apkaltinti taikių gyventojų
žudymu.
Delegacija iš Škotijos, įskaitant
teisėją Lord Miligan, televizijos ir
A. Gecevičiaus advokatus, vasario
mėnesio pradžioj keliavo į Lietuvą
ir išklausė dviejų buvusių 12-to
bataliono narių liudijimus. Vienas
iš jų, J. Aleksynas, apkaltinęsGecevičių, atsisakė savo paro
dymų, duotų sovietinio režimo
laikais. Dar vienas liudininkas, A.
Mickevičius, iš viso atsisakė vykti
į Vilnių apklausai, teigdamas
laiške teismui, kad anksčiau jis
sakęs netiesą. Kun. A. Svarinskas
liudijo apie KGB tardymo meto
dus. Anot jo, panašūs kaltinimai
būdavo išgaunami prievarta.
Teismas
tęsėsi
Škotijos
sostinėje Edinburge. Pirmą savaitę
parodymus davė televizijos pro
gramos reporteris, sukūręs pačią
programą. Po jo kalbėjo iš
Amerikos atvykęs Holokausto
ekspertas prof. Raul Hilberg,
dažnai liudijantis JAV Teisingumo
Departamento Office of Special
Investigations (OS1) iškeltose
bylose prieš rytų europiečius. Prof.
Hilberg keturias dienas pasakojo
apie vokiečių okupacijos laiko
tarpį, naudodamasis dokumentais
iš vokiečių, lietuvių ir amerikiečių
archyvų. Jo, kaip eksperto,
nuomone, savisaugos daliniai buvo
suorganizuoti, visų pirma, terorui
vykdyti. Patikslindamas “teroro”
Hotel des Monnaies, 1060
Bruxelles, Belgique. Telf. (02) 538
38 65.
• Praėjusiais metais Kanados
LB nupirko Lietuvos Respublikos
ambasadai
triaukštį
namą
Briuselyje. Namas - gražus,
gražioje gatvėje, bet reikalingas
gan išsamaus restauravimo.
Darbams atvyko Lietuvos meistrai,
kuriems vadovauja pasaulinio
garso architektas prof. Vytautas
Nasvytis.
• Restauruota ir pritaikyta savo
užduočiai Lietuvos Respublikos
ambasada pradės darbus vasaros
pradžioje, tikriausiai, gegužės
mėnesiui baigiantis. Jos adresas:
Ambassade de Lithuanie, 48 Rue
Maurice Lietart, 1150 Bruxelles,
Belgique. Telf. (02) 772 94 46 /
(02) 772 98 77.
Ed. Cinzas

definiciją, prof. Hilberg tai pavadi
no “vienpusiškomis žudymo
operacijomis”. Jo apklausos
pabaigoje
A.
Gecevičiaus
advokatai paklausė jo nuomonės
apie sovietinę teisingumo sistemą.
Hilberg atsakė, kad jis nėra šios
srities specialistas, tačiau turi jai
“alergišką reakciją”. Toliau sekė
liudininko žurnalisto, paruošusio
interviu su A. Gecevičium, B.
Pemrose iš London Times
apklausa. Po jo parodymus davė
buvęs
Škotijos
televizijos
prodiuseris Ross Wilson, kuris pa
liudijo, kad medžiaga šiai progra
mai atėjo iš kebų šaltinių, būtent,
iš buvusio OSI advokato Eli
Rosenbaum, Maskvos generalinės
prokurorės N. Kolešnikovos ir
Lietuvos prokuroro J. Bakučionio.
Prokurorai J. Bakučionis,
Betingis, P. Jurkštas ir V.
Vaicekauskas Škotijos televizijos
kvietimu buvo atvykę į Edinburgą
liudyti apie tardymus, kuriuos jie
atliko, ryšium su Gecevičiaus byla
1987 metais ir, taip pat, pristatyti
teismui šių tardymų dokumentus.
Trys prokurorai jau nuo vasario 23
d. laukė savo eilės, o ketvirtasis
buvo pakeliui į Edinburgą, kai
teisme įvyko staigmena - Škotijos
televizijos advokatai vasario 27 d.
pranešė, kad jie atsisako prokurorų
iš Lietuvos paslaugų. Advokatas
Campbell teismui paaiškino, kad jų
sprendimą nulėmė prof. Hilberg
nuomonė apie sovietinę teisės ir
teisėtvarkos sistemą.
Teismą Škotijoje nuo vasario
24 d. stebėjo iš Amerikos atvykusi
Americans for Due Process koor
dinatorė Rasa Razgaitienė, kuri
anksčiau buvo pristačiusi bei
atvežusi su savim daug medžiagos
apie panašaus turinio bylas JAV.
Ji, taip pat, atvežė daug medžiagos
apie sovietinius metodus tokiose
politinėse bylose, įskaitant
Amerikoj ir Kanadoj išleistas adv.
Povilo Žumbakio knygas ir rin
kinius šia tema. A. Gecevičiaus
advokatai,
išstudijavę
šią
madžiagą, buvo visiškai pasiruošę
apklausti buvusį prokurorą J.
Bakučionį ir jo kolegas, gerai
pažįstamus iš Lietuvių Katalikų
Bažnyčios Kronikos. Sausio
mėnesį į Vokietiją atvykę
Boleslavo Maikovskio byloje
liudyti buvę Latvijos prokurorai,
šokiravo teismą savo naudotais
metodais. Škotijos teismas, deja,
neturėjo
progos
artimiau
susipažinti su sovietinės Lietuvos
prokurorų naudojama metodologi
ja.
Numatoma, kad teismas bus
tęsiamas balandžio mėn. pabaigo
je, po septynių savaičių pertraukos
parodymus
duos
Antanas
Gecevičius.
Rasa Razgaitienė

1992 m. balandžio 10 d. Nr. 14 (2199)

EUROPOS
4 LIETUVIS

4

Ll ETŲ VIS
EUROPE'S LITHUANIAN — Lithuanian weekly
REGISTERED AS A NEWSPAPER AT THE POST OFFICE
Printed and published by Lithuanian Association in GL Britain and Lithuanian
House Ltd., 2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT, England
Tel.: 071-727 2470 Fax: 071-221 6164
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.
Redaguoja redakcinis kolektyvas. Vyr. redaktorius Vladas Dargis
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra. Nepanaudoti
rankraščiai, jei iš anksto nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakcijos ir leidėjo nuomonę.

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, W112PT
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
Vll-sis seimas Čikagoje, JAV.
Liepos 5 d. - Lietuvių šokių
šventė Čikagoje, JAV.
AUKOS SPAUDAI

VI. Klevecka - 15DM.
P.A. Popika - 2.00 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame
ELENOS GAPUTYTĖS
KŪRINIŲ PARODA

Vienuolika lietuvių tremties
žemės - Sibiro - nuotraukų Elenos
Gaputytės parodoje, suruoštoje
The Crypt Gallery, priminė dvi
reikšmingas mūsų tautai dienas Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją. O
patys Elenos kūriniai-kompozicijos įkūnijo Lietuvos žmonių viltį,
transcendentalią kaip spiralė ir
besidriekiančią aukštyn kaip
miškas, šviesių ledo bokštų,
augančių kiekvieno iš mūsų širdyje
ir panašių į lietuvių kapų, mažų ir
didelių, kryžius svetimoje, šaltoje
žemėje, viltį ir tautos atmintį,
kurios negali užgožti bėgantys
metai, laikas, sunkia mūrine siena
skiriantis praeitį nuo ateities.
Parodą, vykdydamos neseniai
palikusios mus Elenos valią, suor
ganizavo jos draugės ir dukra
Rūta, bičiuliai. Į ekspozicijos
atidarymo iškilmes kovo 11-osios
vakarą susirinkusius žmones
nuoširdžiai sutiko Diane Maclean
ir
Živilė
Šlekytė-Stanton,
papasakojusios apie Eleną, jos
šviesią, gerą ir atvirą visiems sielą.
Tikriausiai, tai pats nuostabiau
sias dalykas, kai žmogų po mirties
štai taip gražiai ir švelniai prisime
name, ir, matyt, tokios atminties
trokštame kiekvienas iš mūsų.
J. A.
PATAISYMAS
LNB-vės
DV
pirmininko
pranešime įsivėlė klaida. Direktorių
valdyboje vietoje A. Ivanausko - turi
būti - V. Gasperienė.
Už padarytą klaidą atsiprašau.
K. Tamošiūnas

PAMALDOS
Eccles - balandžio 12 d.
Manchesteryje - balandžio 19

LONDONE
VELYKŲ PAMALDOS
LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE
LONDONE

Did. ketvirtadienį - 18 vai.
Did. penktadienį - 15 vai.
Did. šeštadienį - 20 vai..
Prieš pamaldas išpažinčių
klausys kun. A. Geryba tik Did.
penktadienį.
Velykose - 8 vai. ir 11 vai.
BRITŲ-LIETUVIŲ
PAGALBOS FONDAS
VAIKAMS LIETUVOJE

Gautos šios aukos: 200.00 sv. Jonas Bačinskas, Manchester; dvi
specialios kėdės iš James Leckey
Design už 329.00 sv.; iš Kettering
Surgical Appliances firmos įvairių
reikmenų, kaina nepažymėta.
Fondo vadovybė aukotojams
dėkoja.
• “Vilties” Bendrijos atstovė dr.
L. Mikulėnaitė, jau antra savaitė
lankosi Londono psichiškai
nesveikų vaikų įvairiose instituci
jose ir susipažįsta su jų darbu.
Sekmadienį, kovo 29 d. ji daly
vavo pamaldose, o po jų parapijos
_ svetainėje padarė pranešimą apie
vaikų
prieglaudų
“Vilties”
Bendrijos veiklą. Savo pranešimo
pabaigoje ji paparašė, kad D.
Britanijos lietuviai “Vilties”
Bendrijai padovanotų specialiai
pritaikytą automobilį, kuriuo
psichiškai nesveiki vaikai būtų
vežiojami po ligonines. Vėliau ji
tarėsi su fondo patikėtiniais.
ADT LONDONO MARATONAS

Norintieji paremti P. Degučio
bėgimą, gali tai padaryti iki
maratono pabaigos, balandžio 12
d. Šiuo reikalu rašyti : Londono
Maratonas, 21 The Oval, London
E2 9DT. Londono Maratonu
rūpinasi V. Puidokienė.
FUTBOLAS

Balandžio 28 d. Lietuvos futbo
lo rinktinė žais su Šiaurės Airijos
rinktine, Windsor Park. Šiaurės
Airijos futbolo sąjungai paprašius,
DBLS DV pasiuntė Lietuvos
trispalvę ir himno gaidas.
• Kovo 29 d. lygos varžybose
Lithuanian Victoria “A”, rezultatu
4:1 nugalėjo Peasant Revolt. Dabar
LV šiose varžybose užima antrąją
vietą. Be to, komanda žais dviejų
taurių turnyrų finaluose.
REIKALINGA NAKVYNE
Šiaurės Anglijos Dramos
Instituto kvietimu vieši 13 lietuvių
studentų. Jie nori aplankyti
Londoną. Vienai nakčiai reikalinga
nakvynė.
Galinčius
padėti,
prašome paskambinti: Clive Wolfe
081-883 4586.

BRADFORDE

STOKE-ON-TRENT
VIENOS LIETUVES DARBAI

DBLS Stoke-on-Trent skyriaus
pirmininkė Bronė Puodžiūnienė po
to, kai Lietuva atgavo nepriklau
somybę, viešai padėkojo anglų
šeimoms, rėmusioms Sąjungos
kampanijas, raginusias Didžiosios
Britanijos vyriausybę kuo greičiau
pripažinti Lietuvą. Aktyvi B.
Puodžiūnienės veikla bei pastaroji
vieša padėka paskatino vietinio
laikraščio “Evening sentinel” kore
spondentus
apsilankyti jos
šeimoje. Šio vizito rezultatas straipsnis minėtame laikraštyje
apie B. Puodžiūnienę, jos gyveni
mo vargus ir neblėstančią meilę
Lietuvai.
Bronė paliko Lietuvą 11-ojo
pasaulinio karo metu būdama dar
visiškai maža mergyte, kai jos
šeimą KGB ištrėmė į Sibirą.
Vėliau gyvenime sekė staigių,
netikėtų posūkių, kol, pagaliau,
1949 m. ji su teta atsidūrė
Anglijoje. Čia išaugo, ištekėjo,
išaugino keturis vaikus. 1982 m.
Bronė aplankė Lietuvą, pasimatė
su ilgus dešimtmečius nematytais
tėveliais, kuriems nusišypsojo
laimė sugrįžti iš Sibiro.
Ką gi, tikriausiai, kiekvienas
lietuvis džiaugiasi, jog Bronės
veikla tėvynės labui yra pastebima
ir anglų visuomenės vertinama.
Belieka visiems mums sekti jos
pavyzdžiu.
ELR
LITHUANIAN RELIEF
(LIETUVOS RAUDONOJO
KRYŽIAUS) FONDO
APYSKAITA

Nuo 1991 m. kovo 15 d. iki
1992 m. balandžio 10 d. fonde
gauta £2236.51. Šią sumą
sudaro aukos (£1861.50) ir
banko palūkanos (£375.01).
Per tą laikotarpį buvo
pasiųsta vaistų į Lietuvą už
£977.50, įskaitant vaistus Matui
Krikštainiui už £650. Be to,
buvo užmokėta £25 už medici
nos instrumentų nugabenimą į
Lietuvą ir išleista £20.63 už
banko patarnavimus.
Susidaręs likutis (£1213.38)
keliamas į rezervą.
Lithuanian Relief - Lietuvos
Raudonojo kryžiaus atstovybės
reikalus ir banko sąskaitas
tvarko LRK rėmėjų grupė, kuri
pradėjo veiklą 1989 m., kai
LRK vicepirmininkas ir DBLS
ir
Lietuvių
Namų
DV
pirmininkas pasirašė bendradar
biavimo deklaraciją ir pakvietė
penkis asmenis toliau tęsti tą
darbą. Dabar šią grupę sudaro:
J. Alkis, DBLS ir LNB DV
narys, S. Nenortas, VI. Dargis,
B. Butrimas - buvę DBLS ir
LNB DV nariai ir P. Bulaitis,
DBLS garbės nario a.a. P.
Bulaičio sūnus..
Lietuvos
Raudonajam
Kryžiui ir Lietuvos žmonėms
parama yra būtinai reikalinga.
Todėl prašome visus siųsti
aukas šiuo adresu: Lithuanian
Relief, 2 Ladbroke Gardens,
London Wil 2PT.
S. Nenortas,

LR (LRK) pirmininkas

PASAULYJE

PAVERGTŲ TAUTŲ
KOMITETAS

Bradforde ir apylinkėje daug
metų sėkmingai veikęs Pavergtų
Tautų Komitetas, jų kraštams
atgavus laisvę ir nepriklausomybę,
baigė savo veiklą, atlikęs eilę
istorinės
reikšmės
darbų.
Bradford© katedros vidinėje sieno
je įmūryta Komiteto vardo lenta,
kurioje pavaizduotas jį sudariusių
tautybių spalvos-vėliavos. Miesto
centre auga Komiteto vardu paso
dinti šeši medžiai. Komitete visą
laiką dalyvavo lietuvių atstovai;
kai kurie iš jų tą darbą dirbo kelioliką metų.
ATSISTATANČIŲ EUROPOS
TAUTŲ KOMITETAS

Anksčiau minėtame Komitete
dalyvavę šešių tautybių atstovai,
specialiame susirinkime vis dėlto
nutarė, kad panašią veiklą reikia
tęsti ir įsteigė Atsistatančių
Europos Tautų Komitetą “The Reemerging European Nations
Committee”.
Komitetą sudaro estų, vengrų,
latvių, lietuvių, ukrainiečių ir gudų
tautybių atstovai. Sudaryti ir pri
imti įstatai ir nustatytos veiklos
gairės. Išrinkta valdyba, kurios
pirmininkas - G. Tamsons.
BRITŲ-BALTIEČIŲ SĄJUNGA

Kovo 13 d. generaliniame
susirinkime Bradforde miesto
valdžios rūmuose oficialiai įre
gistruota nauja “Britų-Baltiečių
Sąjunga” (British-Baltic Associa
tion), kuriai priklauso lietuviai,
latviai ir estai.
Sąjungos įsteigimo idėja prik
lauso Bradfordo universiteto pro
fesūrai. Sąjungos įstatai (Objec
tives and Constitution) numato
aktyvią
veiklą
socialinėje,
švietimo, kultūrinėje ir ekono
minėje srityse. Sąjungos centras
bus Yorkshire, Bradforde; adresas
Bradfordo Universitetas.
Į Tarybą išrinkti 7 asmenys (iš
lietuvių C. Mikutienė), o į 4
asmenų visuomeninę grupę - S.
Grybas (DBLS Bradfordo skyriaus
ir klubo atstovas).
Į vykdomąjį komitetą išrinkti:
G. Tamsons - pirmininkas, prof. J.
Hiden ir T. Lane - vicepirmininkai,
dr. A. Heywood - sekretorius, D.
Dambitis - iždininkas.
Kviečiame stoti į Sąjungą, kuri
jau aktyviai reiškiasi. Jos iniciaty
va iš Pabaltijo kraštų balandžio
mėn.
viduryje
atvyks
19
akademikų susipažinti su savo sri
ties darbais. Jei nepavyks privačiai,
jie bus apgyvendinti geriausiame
Bradfordo viešbutyje. Išlaidas
padengs Bradfordo universitetas ir
Britanijos Švietimo ministerija.
Vėliau pateiksime platesnę
informaciją apie šią Sąjungą.
A. Bučys

WOLVERHAMPTONE
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS Wolverhamptono sky
riaus narių metinis susirinkimas
įvyko kovo 7 d. ukrainiečių
klube. Susirinkusius pasveikino
D V pirmininkas E. Šova.
Palikta ta pati valdyba, kuri
yra ši: Antanas Ivanauskas pirmininkas, Jonas Petkevičius sekretorius, Juozas Žaliauskas iždininkas, Genė Ivanauskienė parengimų vadovė ir Jonas
Kraujalis - jaunimo reikalams.
Skyriaus veikla tebėra gyva ir
ruošiasi vakaronei ukrainiečių
klube.
Susirinkimas praėjo draugiš
koje nuotaikoje.
Ž. Vasiliauskas

d., 12.45 vai.
Nottinghame - balandžio 12 d.,
11.15 vai., Verbų apeigos, Židiny
je.
Leicesteryje - balandžio 12 d.,
14 vai., Svč. Širdyje, 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.
Wolveriiamptone - balandžio 26
d., 16.30 vai., Šv. Petre-Pauliuje.

Visais reikalais prašome
kreiptis j Lietuvos Ambasadą
Londone:

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8
Tel.: 071-938 2481
Fax: 071-938 3329
Pranešame, kad turintys Britų
pasus į Lietuvą gali įvažiuoti be
vizos.

EKSKURSIJA I 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 0LL. Tel.: 0420 472584
Norintieji išsikviesti gimines ar pažįstamus iš Lietuvos tuo pačiu
laiku, užjų kelionę iš Vilniaus į Londoną ir atgal mokės tik £150.

Nixon skatina
prezidentą G. Bush

JAV jau seniai žadėjo buvusios
Sovietų Sąjungos respublikoms
suteikti materialinę pagalbą, bet
prezidentui G. Bush smarkiai
įsivėlus į rinkiminę kampaniją apie
tai buvo lyg ir pamiršta. Tą pažadą
jam priminė buvęs JAV preziden
tas Nixon ir apkaltino G. Bush, jog
jis pamiršo tas valstybes, kurios
sugriovė komunizmą.
Prezidentas G. Bush į tai greitai
reagavo ir paskelbė paramos pro
gramą, kurioje numatytos ir rublio
stabilizacijos priemonės. Tačiau
neaišku, ar tam pritars JAV kon
gresas.
Pasikeitimai Pietų Afrikoje

Dar šiais metais Pietų Afrika
gali turėti vyriausybę, susidedančią
iš baltųjų ir juodųjų. Tai pareiškė
Codesa delegatai po paskutiniojo
posėdžio. Codesa - tai naujai
sukurta organizacija, kovojanti už
demokratinę Pietų Afriką. Pirmasis
uždavinys - parengti konstituciją ir
pravesti visuotinius rinkimus,
numatomus 1992 m. gruodžio arba
1993 m. pradžioje. Daug bus dera
masi dėl mažumų teisių, kurią
sudarys baltieji. Čodesą sudaro
valdančios partijos ir Juodųjų
Tautinio Kongreso delegatai,
kuriems vadovauja prezidentas de
Klerk ir Nelson Mandela. Prieš
juos pasisako kita juodųjų organi
zacija - Zulu Inkatha partija, kuri į
Codesa neįeina.
Izraelio vadai nesutaria

Be problemų su kaimyninėmis
arabų šalimis bei palestiniečiais,
Izraelyje kyla ir vidiniai ginčai tarp
vyriausybės narių. Užsienio
reikalų ministras D. Levy paskelbė
atsistatydinąs, kadangi nesutinka
su premjero I. Shamir pozicija. D.
Levy siekia kompromiso su
arabais, t.y. pasisako prieš gyven
viečių statybą okupuotose teritori
jose, apie tai L Shamir nenori net
girdėti.
A. Gaddafi išsisukinėja

JTO Saugumo Taryba jau seniai
reikalauja, kad Libija išduotų du
lėktuvo katastrofos Lockerbie
kaltininkus Britanijos arba JAV
teismui. Vienok Libijos diktatorius
A. Gaddafi išsisukinėja: pirmiau
jis siūlė teroristus teisti Libijoje,
paskui - perduoti Arabų Lygos
teismui. Tačiau tai nepatenkino
JTO reikalavimų ir buvo nutarta
įvesti griežtas sankcijas Libijos
atžvilgiu. Libijos diktatorius į tai
atsakė jam tipiškomis priemo
nėmis - imta delsti išleisti iš šalies
užsieniečius. Galbūt A. Gadaffi
norėtų juos laikyti kaip įkaitus?
Pasirašyta sutartis

B. Jelcinui pagaliau pavyko
įtikinti 18 autonominių respublikų
pasirašyti Rusijos Federacijos
sutartį, pagal kurią atskiros respub
likos įgauna daugiau autonomijos,
bet pripažįsta Rusijos prezidento
centrinę administraciją. Tkimasi,
kad tuo bus išvengta Rusijos
susiskaldymo. Vienok dvi respub
likos - Totorija ir Čečėnija atsisakė
prisijungti prie Federacijos.
Sovietų aukso skandalas

Iškyla vis daugiau įrodymų, jog
buvęs Sovietų Sąjungos politbiuras
į užsienį nelegaliai išvežė
milžiniškas valiutos sumas, galybę
aukso ir kitas brangenybes.
Kadangi M. Gorbačiovas buvo
politbiuro
narys,
Maskvos
prokuroras pareikalavo, kad
balandžio mėn. M. Gorbačiovas
neišvyktų iš Maskvos, nes norima
iš jo gauti šiuo klausimu parody
mus.
Didžiausia tų pinigų dalis
atiteko užsienio komunistų parti
joms ir privatiems bizniams,
komunistų partijos kontroliuo
jamiems. Prieš pat garsųjį
rugpjūčio pučą padidėjo pinigų
pervedimas į užsienį. Sakoma, kad
tada komunistų partija mėgino
sukurti taip vadinamą “nematomą
ekonomiką” užsienyje ir namie,
kad galima būtų finansuoti
pragyvenimą reformų metu.
Spėjama, kad tokiu būdu buvo į
užsienį išvežta 18 mljd dolerių,
beveik tiek pat, kiek dabar prašo
Jelcinas.

