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SVEIKINIMAS
Mieli Broliai, Sesės!
Šiandien ir per visą velykinį 

laikotarpį Bažnyčia mus kviečia 
linksmintis ir džiaugtis, nes 
Kristaus prisikėlime mums yra 
užtikrintas amžinas gyvenimas.

Kaip pilnas ir prasmingas 
bebūtų mūsų gyvenimas, kaip 
sąžiningai rūpintumės savo šeimos 
ir tautos gerbūviu, kaip gausiai 
praturtintumėm žmonijos civi
lizaciją ir kultūrą, mūsų džiaugs
mas negalėtų būti pilnas, nei laimė 
tikra, jei prieš akis stovėtų 
neišvengiama, mus sunaikinti 
grasinanti mirtis.

Gyvybės instinktas yra toks 
stiprus, kad normalus žmogus, net 
sirgdamas skausminga, nepagydo
ma liga, visais būdais stengiasi 
išlikti gyvas.

Krikščioniškasis tikėjimas skel
bia, kad kaip įbertas kviečio 
grūdas, perėjęs puvimo procesą, 
iškyla gyvastingu želmeniu, 
teikiančiu mums duoną, taip mus 
laikinoji mirtis įveda į amžinos 
laimės ir garbės gyvenimą: “Aš 
esu prisikėlimas, kas tiki mane, - 
nors ir mirtų, bus gyvas.” 
(Jn. 11,25)

Kristus yra ne tik mūsų 
Išganytojas, bet ir brolis. “Visiems, 
kurie jį priėmė, jis davė galią būti 
Dievo vaikais.” (Jn. 1,12) “O jei 
esame vaikai, tai ir įpėdiniai. Mes 
Dievo įpėdiniai ir Kristaus ben- 
draįpėdiniai, jeigu su juo kenčia
me, su juo būsime ir pagerbti.” 
(Rom.8,16-17).

Tikėjimas, kad Kristus savo 
kančia įprasmino mūsų gyvenimo 
kančias ir savo prisikėlimu mums 
užtikrino amžiną gyvenimą, 
velykinį Kristaus triumfą daro 
sykiu ir mūsų asmeniniu triumfu. 
Kas gali būti brangesnio, kas gali 
mumyse sužadinti nuoširdesnį 
džiaugsmą, kaip žinojimas, 
pagrįstas paties Dievo užtikrinimu, 
kad mes prisikelsime lygiai 
garbingam ir amžinam gyvenimui, 
kaip Velykų rytą prisikėlė Kristus: 
“Kas valgo mano kūną ir geria 
mano kraują, tas turi amžinąjį 
gyvenimą, ir aš jį prikelsiu pasku
tiniąją dieną.” (Jn.6,54).

Šių metų Velykos mums yra 
ypatingai džiugios ir viltingos. 
Mes švenčiame ne vien Kristaus 
istorinį bei mūsų busimąjį 
asmeninį, bet ir Lietuvos 
prisikėlimą.

Ilga ir skausminga buvo mūsų 
tautos Didžioji Savaitė. Pusę šimto 
metų Lietuva buvo kankinama 
fiziniai ir terorizuota moraliniai. 
Ekonominėm blokadom ir pro
vokacijom bandyta užgniaužti tau
tos ryžtą būti laisva ir nepriklauso
ma valstybe. “Jie, sovietai, liejo 
kraują norėdami mus išgąsdinti. Jie 
galvojo, kad visi bėgs atgal į 
Sovietų Sąjungos glėbį. Bet atsi
tiko priešingai”. (New York 
Times, 1991.01.20)

Tikinti į Dievo Apvaizdą ir 
suprantanti kančios prasmę, lietu
vių tauta pralietame kraujyje 
įžvelgė nepriklausomybės krikštą, 
tankų sutriuškintuose kūnuose 
atpažino uolą, ant kurios yra 
statoma laisva, demokratinė 
Lietuvos Respublika.

Skaudžias ir gilias dvasines- 
moralines žaizdas paliko sovietinė 
okupacija, tačiau tauta, pasirinkusi 
Kristų savo vadovu (1990.06.15) ir 
pasivedus Motinos Marijos globai 
(1991.10.08) viltingai žengia į 
ateitį, į pilną laisvę, dvasinį- 
moralinį prisikėlimą.

Džiugus velykinis Aleliuja, 
skelbiąs Kristaus, mūsų asmeninį 
ir tautos prisikėlimą, teranda gyvą 
atgarsį kiekvieno mūsų širdyje. 
Pasitikėdami Kristaus pergale ir jo 
užtikrinta pagalba, viltingai 
žvelkime į ateitį, taip dirbdami, lyg 
viskas priklausytų nuo mūsų pas
tangų, ir taip melsdamiesi lyg 
viskas priklausytų nuo Dievo 
palaimos.

Džiugių ir viltingų Šv. Velykų 
linkiu visiems.

Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

PAREIŠKIMAS
DĖL PILIETYBĖS 

ĮSTATYMO
Mieli Tautiečiai,
ateina žinių, kad Jus ligi šiol 

tebejaudina neaiškumai, nesusipra
timai ir nuoskaudos dėl mūsų nau
jojo ir po to dar pataisyto Lietuvos 
pilietybės įstatymo. Noriu pasaky
ti, kad pagal paskutinę šio įstatymo 
raidę Jums, kurie buvote Lietuvos 
Respublikos piliečiai iki 1940 m. 
birželio 15 d., reikia tiktai turėti 
dabartinį Lietuvos Respublikos 
pilietybę patvirtinantį dokumentą, 
tai yra gauti mūsų ambasadose, 
konsulatuose arba Vidaus reikalų 
ministerijoje Lietuvos Respublikos 
piliečio pažymėjimą arba naują 
Lietuvos Respublikos piliečio pa
są. Daugiau ką paaiškinti paprašiau 
mano juridinį patarėją Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiojoje 
Taryboje.

Vytautas Landsbergis
Lietuvos Respublikos 

AT Pirmininkas
(AT juridinio patarėjo S. Ado

mavičiaus paaiškinimą spausdin
sime vėliau).

DBLS-GOS IR LNB-VĖS SUVAŽIAVIMAS
Balandžio 11-12 dienomis 

Lietuvių namuose Londone įvyko 
Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos ir Lietuvių Namų 
Bendrovės metinis atstovų ir 
akcininkų suvažiavimas. 44-jį 
Sąjungos atstovų suvažiavimą ati
darė centro valdybos pirmininkas 
E. Šova. Tylos minute buvo 
pagerbti mir usieji DBLS nariai.

Lietuvos Respublikos Ambasa
dorius J. Balickas pasveikino 
susirinkusius ir palinkėjo sėkmin
go darbo. Šis DBLS-gos atstovų 
suvažiavimas buvo pirmasis 
Lietuvai atstačius nepriklau
somybę.

Suvažiavimo pirmininku buvo 
išrinktas J. Zokas, o sekretorium - 
H. Gasperas. Sveikinimų komisija: 
VI. Dargis, Z. Juras ir V. 
Gasperienė.

LSS Europos rajono vadas J. 
Maslauskas ir kiti skautų vadai 
paprašė Ambasadorių V. Balicką 
prisegti J. Bliūdžiui skautų 
žymenį.

Atstovų suvažiavimą žodžiu 
sveikino: LSS-gos ir kun. J. 
Matulis MIC. Raštu - Lietuvos 
Respub-likos Užsienio reikalų 
ministras A. Saudargas, AT depu
tatai L. Andrikienė ir Š. Degutis, 
P.B. Varkala.

Darbotvarkė buvo priimta be 
pakeitimų. 43-ojo atstovų 
suvažiavimo protokolą perskaitė 
H. Gasperas. Protokolas buvo pri
imtas.

Pranešimus padarė: DBLS cen
tro valdybos pirmininkas E. Šova, 
DBLS-gos Tarybos pirmininkas K. 
Baublys, Tautos fondo atstovas K. 
Tamošiūnas, Tautinės paramos 
fondo atstovas J. Bendorius, 
Pagalbos Lietuvai fondo - K. 
Tamošiūnas, DBUS-gos pirminin
kas P. Markevičius, DBLS-gos 
revizijos komisijos pirmininkas S. 
S tarka. Mandatų komisijos pirmi
ninkas J. Černis pranešė, kad 
suvažiavime yra 27 atstovai, kurie 
atstovauja 19 skyrių ir 765 narius.

DBLS-gos centro valdybos 
pirmininko pranešimą papildė V. 
Gasperienė. A. Klimas papasakojo 
apie didžiausio DBLS-gos So
dybos skyriaus (106 nariai) veiklą.

Diskusijose iškilo Sąjungos 
įstatų reikalai, Sąjungos CV 
pirmininko pranešimo trūkumai, 
revizijos komisijos pirmininko - 
dėl Sąjungos sąskaitybos bei neau
torizuotos CV nario veiklos, 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus

Sąjungos atstovų metinį suvažiavimą sveikina Lietuvos Respublikos
Ambasadorius Londone V. Balickas. Nuotrauka: ELR

(Lithuanian Relief), suvažiavime 
nedalyvaujančių skyrių įgaliojimai, 
Tautos fondo, kitų fondų ir kiti 
klausimai. Suvažiavimui vėluojant, 
darbotvarkė buvo atidėta rytojui.

Po pertraukos įvyko LNB-vės 
akcininkų metinis suvažiavimas.

(Bus daugiau)

DBLS-GOS 44-OJO ATSTOVŲ 
METINIO SUVAŽIAVIMO 

REZOLIUCIJA
Didžiosios Britanijos Lietuvių 

Sąjungos 44-sis metinis suvažiavi
mas, įvykęs 1992 m. balandžio 11- 
12 dienomis Londone, sveikina 
Lietuvos Respublikos Parlamentą, 
Vyriausybę ir visą tautą, apgynu
sius ir atstačiusius nepriklausomą 
Lietuvos valstybę.

Didžiosios Britanijos lietuviai 
smerkia Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugos kariuomenės buvimą 
Lietuvos teritorijoje ir ragina juos 
kuo greičiau pasitraukti.

Didžiosios Britanijos lietuviai 
sveikina ir remia Lietuvos 
Respubikos Ambasadorių Londone 
Vincą Balicką, kaipo Lietuvos 
atstovą Didžiojoje Britanijoje ir 
Šiaurės Airijoje.

Didžiosios Britanijos lietuviai 
pasižada visais būdais ir visomis 
išgalėmis remti demokratinės 
Lietuvos pastangas atkuriant 
politines, socialines, ekonomines, 
mokslo, meno bei kultūros institu
cijas krašte ir kartu su Lietuvos 
išeivija puoselėti lietuvybės 
pomiškius savo bei jaunimo tarpe, 
ir išlaikyti lietuviškus židinius 
užsienyje.

D. Britanijos lietuviai yra 
dėkingi Lietuvos Aukščiausiajai 
Tarybai ir Vyriausybei už Lietuvos 
pilietybės įteisinimą ir pasižada 
atlikti pilietines pareigas.

DBLS-gos suvažiavimas 
atsižvelgdamas į tai, kad šiuo metu 
yra ruošiamos sutartys su Rusija 
dėl Mažosios Lietuvos, prašo 
sudaryti darbo grupę parengti spe
cialiems protokolams dėl 
Karaliaučiaus (Kaliningrado) sri
ties statuso.

DBLS-gos suvažiavimas prašo 
Aukščiausiąją Tarybą įsteigti nuo
latinę tarnybą ryšiams su lietuviais 
gyvenančiais už Lietuvos ribų 
palaikyti ir prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės įkurti 
skyrių užsienio lietuvių proble
moms spręsti.

DBLS-gos suvažiavimas prašo 
Lietuvos valstybę ir jos atstovybes

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
UŽSIENIO REIKALŲ 

MINISTERIJA
•

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS
LIETUVIŲ SĄJUNGOS 

VALDYBAI
•

Nuoširdžiai sveikiname 
Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungą ir jos Valdybą Jūsų 
metinio suvažiavimo proga.

Dėkojame už Jūsų taip reikš
mingą pagalbą Lietuvai ir 
paramą Lietuvos Respublikos 
ambasadai Londone.

Linkime visiems kuo geriau
sios kloties darbe ir gyvenime.

A. Saudargas

DABARTINĖS DBLS-GOS 
CENTRO IR LNB-VĖS

BIREKTORIŲ VALDYBOS
44-me Sąjungos ir LNB-vės 

suvažiavime atstovai išrinko du 
naujus CV narius: P. Markevičių 
ir J. Juozapavičių. Dabar DBLS- 
gos centro valdyba ir LNB-vės 
direktorių valdyba yra ši: J. 
Alkis, A. Ivanauskas, J. 
Juozapavičius, V. Gasperienė, 
S. Kasparas, P. Markevičius ir 
V. O'Brien.

Naujoji valdyba pareigomis 
pasiskirstys vėliau.

DBLS-GOS TARYBA
K. Baublys - pirmininkas, G. 

Ivanauskienė - vicepirmininkė, 
A. Podvoiskienė - sekretorė, H. 
Gasperas ir J. Bliūdžius - nariai.

remti užsienio kraštuose esančias 
organizacijas bei religines ben
druomenes ir steigiamas lietuvių 
kultūros draugijas, tautinės 
kultūros centrus, periodinę 
spaudą, mokyklas ir skaityklas.

DBLS-gos suvažiavimas prašo 
teikti valstybės pagalbą lietuviams, 
atvykusioms iš užsienio mokytis ar 
studijuoti ir, kitų kraštų pavyzdžiu, 
skirti jiems stipendiją .

DBLS-gos suvažiavimas dėkoja 
Britanijos lietuviams, praėjusių 
metų bėgyje dosniai rėmusiems 
įvairius lietuviškus fondus, kurių 
lėšomis buvo finansuojama 
Lietuvos politinė veikla ir humani
tarinė pagalba Lietuvai iš užsienio.

DBLS-gos suvažiavimas prašo 
Didžiosios Britanijos lietuvius ir 
toliau remti tuos fondus.
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Jau kurį laiką ekonomikos spe

cialistai iŠ Rytų bei Vakarų kartu 
bando surasti kelius iš gilios 
krizės, kurioje yra atsidūrusios 
buvusios komunistinės valstybės.

Kovo 25-27 dienomis Londone 
įvyko Europos išvystymo ir rekon
stravimo konferencija, kurioje 
dalyvavo ir Lietuvos ekonomikos 
ministro pavaduotojas Arvydas 
Sekmokas. Tai jau antrasis A. 
Sekmoko vizitas į Britaniją šiais 
metais: pirmąjį kartą jis lydėjo 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininką Vytautą Landsbergį į 
Londone surengtą konferenciją 
Baltijos integracijos klausimais. 
Tada diskusijos daugiausia sukosi 
apie privatizavimą ir Lietuvos 
ekonominius ryšius. Šį kartą prie 
bendro stalo susėdę ekonomikos 
specialistai iš Rytų ir Vakarų 
nagrinėjo mokėjimų unijos proble
mas buvusiame komunistiniame 
Europos pasaulyje.

Ministro pavaduotojas pastebė
jo, jog mokėjimų unijos problema 
atrodo daugiau teoretinė negu 
praktinė. Šiam klausimui jau prieš 
metus buvo skirtas vienas susitiki
mas Britanijoje, tačiau poslinkių 
nematyti. Netgi priešingai, proble
mų per tuos 12 mėnesių dar labiau 
padaugėjo ir visos jos daugiausia 
ne ekonominio pobūdžio, bet poli
tinio. Ekonominiu interesu parem
ta mokėjimų unija būtina, norint 
išlyginti atskirų valstybių importo 
ir eksporto balansą, reikalauja ben
dro koordinacinio organo, o šio 
vienodai kratosi tiek Rytų Europos 
kraštai, prisimindami liūdną 
Ekonominio Savitarpio Pagalbos 
Tarybos patirtį, tiek ir buvusios 
Sovietų Sąjungos respublikos. 
Arvydas Sekmokas buvo vienin
telis atstovas iš Baltijos valstybių 
šioje konferencijoje, tad, darant 
pranešimą, jam teko kalbėti ne tik 
apie Lietuvos, bet ir visų trijų 
kraštų problemas. Vienas iš svar
biausių klausimų, kuris dar kelia 
nemažą susidomėjimą Baltijos vai 
stybėmis, yra nacionalinių valiutų 
įvedimas. A. Sekmokas pastebėjo, 
kad tam yra jau pasiruošta, tačiau 
būtina turėti bent minimalų stabi
lizacijos fondą, kuris pradžioje 
palaikytų naujų piniginių vienetų 
stabilumą. Reikia taip pat įstoti į 
Tarptautinį Valiutos Fondą, tačiau 
tai padaryti bus nelengva, nes 
dėmesys Baltijos valstybėms yra 
pastebimai kritęs lyginant, pa
vyzdžiui su Ukraina ir ypač Rusija. 
Be to svarbu, kad valiutos įvedi
mas nebūtų tik vienšališkas aktas: 
būtina susitarti su Rusija dėl rublių 
išėmimo iš apyvartos Lietuvoje, 
nustatyti objektyvų pinigų keitimo 
santykį ir panašiai, neužmirštant, 
kad dar šiandien esame didžiulėje 
priklausomybėje nuo savo netoli
mos gigantiškos kaimynės.

Antrasis klausimas, kuriam 
skirta nemaža dėmesio minėtoje 
konferencijoje - buvusios sovie
tinės ekonomikos palaipsniškas 
perorientavimas į Vakarus. Rytų 
Europos atstovai pareiškė apie 
būtinybę kuo greičiau nuimti apri
bojimus jų produkcijai, kuriai ir 
taip sunku rasti kelią į Vakarų 
rinką, suteikti narystę arba asoci
juoto nario statusą įvairiose tarp
tautinėse politinėse ir ekonominėse 
institucijose. Ekonomikos specia
listai pastebėjo, kad ypač didelę 
žalą beatsistojančiai ant kojų 
komunistinio Europos pasaulio 
ekonomikai daro apribojimai 
lengvosios pramonės, žemės ūkio 
produkcijos, chemijos pramonės ir 
metalurgijos srityje.

Konferencijai pasibaigus, A. 
Sekmokas pastebėjo, kad nors 
susitikimas ir neturėjo jokių spe
cialių įgaliojimų, jis, be jokios 
abejonės, buvo naudingas informa
cijos gavimo, kontaktų užmezgimo 
prasme.

Alvydas Medalinskas
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SKABTYTOJM UMtKAfl
LAISVALAIKIO MĄSTYMAI 
APIE AMBASADOS LIKIMĄ
Besisielodamas Lietuvos 

Ambasados būsto Londone likimu, 
prisiminiau seniai turėtą pašnekesį 
su Birmingham’o universiteto 
medicinos studentu - Afrikos 
negru. Tai buvo gražiai nuaugęs, 
skoningai apsirengęs, inteligentiš
kas negras. Man buvo įdomu šį tą 
sužinoti apie Afrikos gyvenimą, o 
jis domėjosi Lietuvos padėtimi. Aš 
įtariau jį esant kokio nors Afrikos 
karaliuko sūnumi. Radęs progą ir 
sakau jam: “Spėju, kad esi kapita
listas - turtingo tėvo sūnus, kad 
gali čia studijuoti?” Medikas, 
šyptelė-jęs, pasisakė esąs vieno 
kambario molinėj trobelėj 
skurdžiai gyvenančios šeimos 
narys... Jis esąs vienas iš tokių 
“turtuolių” grupės Didžiojoj 
Britanijoj studijuojančios, kurias 
finansuoja bemoks-liai dokuose ir 
kitur dirbantieji negrai! Šis faktas 
padarė man gilų įspūdį ir sužadino 
pagarbos jausmą negrų tautai.

Po tokios ilgos įžangos klausiu 
skaitytojus: ar mes galim prilygti 
negrams? Prilygsim negrams - jei 
išpirksim ambasadą be išpardavi
mo.

P. Varkalos planas yra logiškas 
ir, atrodo, lengvai įvykdomas. Ne
laimė - gyvenime retai kas elgiasi 
logiškai... Logiška būtų tausoti 
savo ir kitų sveikatą neįkvepiant 
dvokiančių, smaugiančių tabako 
dūmų. Logiška būtų nevartoti 
alkoholio ir daugelio pavojingų 
vaistų ir 1.1. Bet... jausmai ir keis
tos, neišaiškintos vidujinės jėgos 
užslopina logiką bei protą...

Dauguma mūsų esam ūkininkų, 
žemdirbių vaikai ir esam tarsi 
suaugę su žeme ir jos augmenija. 
Ji mums miela, artima ir nenorim 
su ja skirtis... Namai yra nepatiki
mi dalykai: jie sensta - irsta, gali 
sudegti, gali būti sunaikinti žemės 
drebėjimo ar karo. Tad kas daryti? 
Siūlau sekti negrų pavyzdžiu: 
organizuokim AIF (Ambasados 
Išpirkimo Fondą)!

Jei Jungtinėj Karalystėj atsi
rastų 300 Lietuvą mylinčių 
žmonių, sutinkančių kas savaitę 
skirti po 10 svarų AIF, tai po 5 
metų su priaugusiais nuošimčiais 
turėsim £800.000! (Girdėjau, kad 
savo ir kitų sveikatos ardymui, t.y. 
tabakui ir alkoholiui išleidžiama 
mažiausiai £10.00 per savaitę).

Jei realizuosis P. Varkalos 
planas su Lietuvos paskolos 
lakštais ir juos gavę, galėsim 
palikti savo ainiams, kurie 
didžiuosis mumis! Ir taip, anot 
mano tėviškės apylinkėj 
Aleksandravėlės parapijoj vartoto 
posakio, bus “IR VILKAS SOTUS 
IR OŽKA GYVA”!

K. Valteris, Anglija

RYŠIAI SU PASAULIU
Šiuolaikinės valstybės pilnaver

tis egzistavimas galimas tik esant 
gerai ir patikimai ryšių sistemai. 
Kaip šioje srityje sekasi atgavusiai 
nepriklausomybę Lietuvai?

Paskambinti telefonu į Lietuvą 
dabar daug lengviau - retai tenka 
bandyti laimę ilgiau nei 5 minutes, 
nors dar reikia rinkti neegzistuo
jančios Sovietų Sąjungos kodą - 7. 
Vienok, iš Lietuvos eilinis žmogus 
paskambinti į Vakarus gali tik 
užsakęs pokalbį prieš keletą dienų. 
Norint siųsti faksą, reikia laukti 2- 
3 dienas. Skubūs užsakymai 
atliekami greičiau, tačiau tenka 
brangiau mokėti.

Patogiau galima susisiekti su 
Skandinavijos šalimis, nes norve
gai yra padovanoję satelitinio ryšio 
sistemą.

Kiek pagerėjo pašto paslaugos. 
Dabar laiškai į Lietuvą keliauja per 
Rygą, todėl tikslą pasiekia grei
čiau. Iš Lietuvos į Britaniją laiškas 
ateina per 6-10 dienų, o atgal - per 
9-12. Tiesa, sutrumpėjo lietuviški 
pašto indeksai: nereikia rašyti 
pirmųjų dviejų skaičių.

Blogiau tiems, kas siunčia siun
tinius, nes jie tebekeliauja per 
Maskvą ir ten, kaip įprasta, ilgokai 
užtrunka. Siuntinys keliauja 1-2 
mėnesius.

Skverbiasi į Lietuvą ir tarp
tautinės kurjerinio patarnavimo 
kompanijos...

Federal Express yra išpirkus 
traukinio kupė kiekvienai dienai iš 
Maskvos į Lietuvą. Lietuvą taip 
pat pasiekia RSE, Airborn 

Express, Emery ir kitų siuntos. Iš 
jų išsiskiria United Parcel Service - 
pirmoji kurjerinio serviso firma su 
Lietuvos partneriais sudariusi 
sutartis, kaip su nepriklausomos 
šalies atstovais. Ji vykdo abipusį 
paketų persiuntimą, tarp Lietuvos 
ir 180 kitų valstybių. Pusmečio 
bėgyje Lietuvos vardas pasirodys 
šios firmos reklaminiuose prospek
tuose. Paketai iš Europos Lietuvą 
pasiekia 3-čią dieną, iš JAV - 4-tą. 
Siunčiant iš Lietuvos prisideda 
viena diena. UPS galima surasti 
Kaune telefonu 73-11-82, Londone 
081-890-8888.

Lietuvoje greitai plinta elek
troninis paštas - E-mail. Jis naudo
jasi pelno nesiekiančio tinklo 
Fidonet paslaugomis. Todėl yra 
pigus ir tuo greitai užkariauja 
žmonių simpatijas.

V. Vėbra, Lietuva

DAR KARTĄ
APIE LIETUVOS NAFTĄ

Dabartiniu metu Lietuva sunau
doja apie 6 mln. tonų naftos per 
metus. Atrasta gi 4,5 mln. Tiesa, 
Lietuvos geologai mano, jog iš 
viso Lietuvoje gali būti apie 50 
mln. tonų naftos telkinių.

Iki šiol praktiškai niekas 
Lietuvos nafta rimtai nesidomėjo, 
kadangi Mažeikių naftos 
perdirbimo gamyklai visą žaliavą 
gaudavo iš Sibiro. Tačiau padėtis 
pasikeitė, nes naftos tiekimas iš 
Rusijos tapo nepatikimu.

Pirmą kartą Lietuvos nafta buvo 
susidomėta 1988 m., kai Maskva 
pabandė atverti vartus užsienio fir
moms. Tada švedų “Svenska 
Petroleum Exploration”, atstovau
janti didžiausiai Švedijos benzino 
pardavimo kompanijai ir pasiūlė 
savo paslaugas Gargždų naftos 
įmonei. Buvo jau beveik pasirašyta 
sutartis apie Genčių telkinio nau
dojimą. Naftą būtų išsivežę švedai. 
Tačiau dabar jau ir mums patiems 
jos labai reikia, ir todėl, rodos, 
švedai čia patirs nesėkmę.

Vienok, kelia nerimą vyraujan
tis Lietuvoje abejingumas šiai 
problemai. Tuo tarpu, dėl naftos ir 
tik dėl jos Vakarai kariavo su 
Iraku! Aukso į Londoną atsiimti 
važiuoja pats V. Landsbergis, o 
nafta, kurios vertė, ko gero, ne ką 
mažesnė negu to aukso, rūpi retai 
kam. Įrodymai? Nagi, pabandykim 
prisiminti nors vieno Lietuvos 
valdžios atstovo, besirūpinančio 
šiais klausimais, pavardę.

Baigdamas norėčiau pažymėti, 
jog Lietuvos nafta - tai svarbi, bet 
jokiu būdu ne skuboto sprendimo 
reikalaujanti problema. Be to, 
pradėjus šioje srityje dirbti, pir
mieji rezultatai gali pasirodyti 
negreitai. Tačiau dirbti reikia. Ir 
nedelsiant.

K. Kemežys, Australija

BIMB ĮNINKA! AUSTRALIJOJE
Šių metų 3-iame “Europos 

lietuvio” numeryje yra K. J. 
Kemežio straipsnis ^‘Elžbieta II-oji 
- Lietuvos karalienė”. Tai, mano 
manymu, vaikiško mąstymo 
pavyzdys: iš vieno, rusiško maišo, 
mes lendame į kitą - anglišką.

Senais laikais lietuvis piemuo 
buvo paklaustas, ką jis darytų, 
jeigu būtų Lietuvos karaliumi. 
Piemuo atsakė, jog lašinius val
gytų, taukais užsigertų ir raitas 
ganytų. Taigi, nors Vilniaus 
gatvėmis važinėtų ir pati Anglijos 
karalienė, esu tikras, mūsų 
piemenys ir toliau norėtų ganyti. 
Be to, visur ir visad ieškantys sau 
naudos britai, manau, nė neimtų 
siūlomos Lietuvos, nes nėra ko 
jiems iš ten paimti, nepramato jie 
tenjokio biznio.

K.J. Kemežys savo straipsnyje 
taip pat neigiamai vertina A. 
Smetonos vyriausybę, anot jo, 
kaltą dėl 40-ųjų okupacijos. Tai 
panašu į Bimbos ir jo pasekėjų 
propagandą. Beja, autorius 
pasisako už žmogišką komunizmą. 
Tokiu atveju, patarčiau jam 
atidžiau pasižvalgyti ir atkreipti 
dėmesį, pavyzdžiui, į Pietų Afrikos 
respubliką, kur Mandelos 
žmogiško komunizmo gerbėjai 
patys likviduoja jiems nepaklus
nius.

O grįžtant prie K. J. Kemežio 
pasiūlymo “atsiduoti” Anglijai, tai 
pastebėsiu, jog susidaro nuomonė, 
kad jis neskaito spaudos ir nežino, 
kas savo laiku vyko Indijoje, 
Palestinoje, Rodezijoje ir kas 
šiandien vyksta Airijoje, 
Gibraltare. Kaip žiauriai ten elgiasi 
britai, negailestingai susidorodami 
su bet kokiais laisvės siekiais. Argi 
to mes norėjome, kovodami už 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę?!

Juozas Domeika, Anglija

KELIAUTOJŲ 
ŽINIAI

Gunnel Billing gimė 
1943 m. Helsinkyje ir 
daugiau kaip 20 metų 
dirbo kelionių agentūrose 
Suomijoje, Švedijoje ir 
Jungtinėje Karalystėje. Ji 
laisvai šneka suomiškai, 
švediškai, vokiškai ir 
angliškai, truputį estiš
kai. Savo darbo Skandi
navijos regione, Rytų 
Europoje ir Baltijos 
šalyse dėka, šiandien ji 
yra pripažinta kelionių ir 
turizmo pramonės eks
pertė šių kraštų rinkos 
atžvilgiu, galinti padėti ir 
sumaniai patarti, kaip 
geriau nusigauti ar pra
leisti atostogas Rusijoje, 
Baltijos šalyse, Rytų Eu
ropoje ir, netgi, Kinijoje.

1990 m. G. Billing kar
tu su savo vyru įsteigė 
Anglijoje savo kelionių 
agentūrą - Gunnel Travel 
Services Limited. Smul
kesnę informaciją galima 
gauti parašius šiuo 
adresu:

Mrs Gunnel Billing, 
Managing Director, 
Gunnel Travel Services 
Limited, “H a y 1 i n g 
Cottage”, Upper Street, 
Stratford St. Mary, 
Colchester, Essex, 
C07 6JW. Tel. ir Faksas: 
44-206 322352.

Agentūra šiuo metu 
organizuoja trijų rūšių 
keliones į Lietuvą:

1) Individualias kelio
nes, apsistojant viešbu
čiuose Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Druskinin
kuose ir Palangoje. Vien
viečio kambario kaina - 
nuo £15 iki £37, dviviečio 
- nuo £24 iki £47. Šių 
kelionių metu organizuo
jamos ekskursijos po 
minėtus miestus, o taip 
pat, išvykos į Trakus, 
Panerius, Rumšiškių 
etnografinį muziejų. Ga
lima išsinuomoti automo
bilį su vairuotoju (£7 per 
valandą) ir vertėją (£8 per 
valandą).

2) Keliones savait
galiams į Vilnių, Drus
kininkus ir Palangą bei 
savaitines keliones į 
Vilnių. Kaina nuo £ 364 
iki £ 480, įskaitant 
ekonominės klasės lėktu
vo bilietą Londonas - 
Vilnius - Londonas.

3) Savaitines keliones, 
kurių metu 4 dienos 
praleidžiamos kaime, kur 
galima paplaukioti moto
rine valtimi, pažvejoti ir 
pajodinėti. Kelionės kaina 
nuo £ 505 iki £ 580, 
įskaitant lėktuvo bilietą.

KELIONIŲ Į UŽSIENĮ 
PROBLEMOS

“Europos lietuvio” redakcija 
gavo skaitytojo iš Frankfurto 
laišką, kuriame jis piktinasi, jog 
Lietuvoje žmonės, norintys 
išvažiuoti į užsienį, privalo pildyti 
daugybę visokių popierių, mokėti 
pinigus ir laukti, kol Vilniuje 
užsienio reikalų ministerijoje 
jiems į pasą uždės kažkokį štampą, 
leidžiantį išvažiuoti. Visa ši 
procedūra užtrunka gana ilgai ir, 
praktiškai, nėra reikalinga. 
Skaitytojo galva, pakaktų turėti 
pasą ir šalies, į kurią važiuojama, 
vizą. Galbūt, taip bus, kai Lietuvos 
žmonės turės lietuviškus pasus. 
Tada nereikės prašyti užsienio 
ministerijos biurokratų malonės, 
siūlant jiems visokių “dovanėlių”.

LLR

Konvertuojamos valiutos kursas Lietuvoje - kaip ir praeitą savaitę: 
vienas JAV doleris Lietuvoje oficialiai superkamas už 110 rublių, o 
parduodamas už 140 rublių.

SEPTYNIOS DIENOS
Nesibaigia Vyriausybės ir 

Lietuvos banko konfrontacija - iš 
spaudos puslapių neišnyksta 
straipsniai šia tema. Lietuvos 
bankas kaltinamas Lietuvos 
interesų nepaisymu, piktnaudžiavi
mais pinigų ir kredito srityje. Jis 
neįsileidžia nei finansų inspektorių, 
nei Finansų ministerijos sudarytos 
komisijos. Pats bankas premjerą 
kaltina nekompetetingumu, polinkiu 
į avantiūras. Vyriausybė, kišdamas! 
į Lietuvos banko reikalus, - 
peržengianti įstatymus. Panašiai 
mąstoma ir Generalinėje proku
ratūroje, nes nesiimama priemonių 
ištirti banko veiklai, kaip to 
reikalauja vyriausybė. Anot prem
jero G. Vagnoriaus - “tai panašu į 
nusikalstamos valstybei veiklos to
leravimą ar net palaikymą” 
(“Lietuvos aidas” 03 18). Na, o 
eiliniams piliečiams visi šie audringi 
straipsniai, matyt, vietoje... pinigų? 
Lietuvos bankas jų neturi, ir 
žmonėms atlyginimai mokami 
pavėluotai (kada kainos kyla bei 
mokesčiai smarkiai kyla vos ne 
kasdien). Bet neseniai Lietuvos 
gyventojus apskriejo maloni žinia: 
artimiausiu metu jiems, ko gero, 
bus išmokėti atlyginimai, pensijos, 
pašalpos. Toks premjero G. 
Vagnoriaus potvarkis. Tiesa, jis 
skamba truputį kitaip: “Kol nebus 
likviduotas įsiskolinimas ir išmokėti 
visų įmonių darbuotojams bei 
kitiems asmenims atlyginimai, pre
mijos, pašalpos, nemokėti atlygi
nimų Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nariams ir jos aparato, 
ministerijų, departamentų ir kitų 
valstybinių tarnybų, Lietuvos banko 
ir jo skyrių, Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos aparato 
darbuotojams". “Vilniaus laikraš
tyje” (04 02) reiškiama viltis, jog ši 
priemonė gali kai kuriems socialiai 
neaprūpintiems žmonėms pagel
bėti. Tačiau svarbiausia - reikėtų 
fundamentaliai reorganizuoti visą 
finansų sistemą, išspręsti Vyriau
sybės ir Lietuvos Banko ginčą, - 
nurodoma laikraštyje. Na, o 
“Respublika”, kaip visuomet, laikosi 
savo bekompromisinės, tiesmukiš
kos pozicijos. Balandžio 2 d. lei
dinyje skelbiama neoficiali “Lietu
vos banko” informacija, kad tai tik 
“pigus triukas, noras pasipelnyti 
liaudies sąskaita". Mat artimiausiu 
metu rubliai bus keičiami į litus. 
“Todėl ir valdininkams bus mokami 
atlyginimai už “įsiskolintus” 
mėnesius - ne rubliais, išimtais iš 
apyvartos, o jau tikrais litais! Taigi 
“nuskriaustiesiems” bus su kaupu 
kompensuota. Galbūt, net už tris ir 
daugiau mėnesių” - teigiama 
“Respublikoje”. Laikraščio nuomo
ne, šią informaciją patvirtina tas 
faktas, kad premjero pavyzdžiu 
pasekęs pats AT pirmininkas, “sus
pendavęs" tiek savo, tiek kitų depu
tatų atlyginimus...

"Lietuvos aidas’ (03 28) rašo, 
kad 8,5 mln. svarų sterlingų bus 
pervesta į Lietuvos sąskaitą 
Anglijos banke. Taip buvo nutarta 
po eilinio Lietuvos atstovų vizito 
Anglijon, kur buvo tariamasi dėl 
Lietuvos aukso grąžinimo formos ir 
terminų. Nors Lietuva Anglijai 
skolinga keturis kartus daugiau nei 
Anglija Lietuvai, pasirašytu aktu abi 
pusės atsisakė pretenzijų į buvu
sias skolas. Taip pat skelbiama, 
kad iš Lietuvos į Angliją galima bus 
važinėti be vizų.

“Lietuvos aidas” (03 27) rašo 
apie Kanados vykdomųjų paslaugų 
organizacijos (CESO) atstovą, kon
sultantą Terry Russell, kuris 
penkias savaites dirbo Lietuvos 
Finansų ministerijoje - buvo finansų 
ministrės patarėju valstybės 
biudžeto reikalams, tvarkė ir plėtė 
mokesčių sistemą, bendrus finansų 
valdymo reikalus. Terry Russell 
gerą įspūdį paliko Finansų minis

terijos specialistų profesinis 
pasirengimas. Grįžęs Kanadon jis 
pažadėjo peržiūrėti, kokią paramą 
Lietuvai galėtų skirti Kanada. 
Pasitars su CESO vadovais, kito
mis organizacijomis. “Lietuviai turi 
jėgų ir sugebėjimų pasinaudoti 
atkovota nepriklausomybe. Lietuva 
bus stipri ir turtinga šalis” - teigia 
Terry Russell.

“Lietuvos rytas’ (04 02) rašo, 
kad nė metų nepadirbėjąs Lietuvos 
verslininkų laikraštis “Biznis" - 
užsidaro. To priežastis nurodo 
laikraščio redaktorius: “Dabar 
Lietuvoje neapsimoka gaminti, 
tikrai pelninga yra tiktai prekyba. 
Mūsų laikraščio darbuotojai 
visuomet dirbo šalia verslo firmų, 
matė ir mokėsi, kaip galima daryti 
biznį. Išmoką išeidavo iš redakci
jos. Galėdamas per dieną užsidirbti 
kelis tūkstančius, žmogus nebenori 
už tiek dirbti visą mėnesį’. Į kore
spondento klausimą - ar spekuliaci
ja nepražudys Lietuvos (tokia 
daugelio nuomonė), redaktorius 
atsakė, kad mes - valdžios nualinta 
baudžiauninkų visuomenė, bet, “jei 
išbrisiu iš skurdo aš, išbris dar keli 
žmonės, tuomet bent jau padidės 
šalies perkamoji galia, atsiras 
pirkėjų mūsų gamintojams ir tai 
skatins gamybą’, - rašoma 
“Lietuvos ryte’.

“Lietuvos aidas” (03 31) infor
muoja, kad Lietuvos lenkų sąjunga 
kreipėsi į Hagos tarptautinį tri
bunolą dėl lenkų mažumos teisių 
pažeidimų Lietuvos Respublikoje. 
Teigiama, kad Lietuvos Vyriau
sybės sprendimas išplėsti Vilniaus 
miesto ribas pažeidžia lenkų teises 
susigrąžinti savo tėvų ir senelių 
žemę. Esanti grėsmė, jog Lietuvos 
valdžia gali priimti sprendimą 
paleisti vienintelę organizaciją, 
ginančią lenkų tautinės mažumos 
interesus, - Lenkų Lietuvoje sąjun
gą. Tačiau, kaip pažymi “Lietuvos 
aidas” , - AT komisija KGB veiklai 
tirti turi dokumentų, įrodančių 
Lietuvos lenkų sąjungos veikėjų 
ryšį su pogrindinėmis KGB 
struktūromis. Iš kitos pusės - kokia 
gi lietuvių padėtis Lenkijoje? 
“Respublika” (03 31) rašo, kad 
kovo pabaigoje Punske įvykęs 
Lenkijos lietuvių visuomeninės 
kultūros draugijos XII suvažiavimas 
pabrėžė nekokią lietuvių padėtį 
Lenkijoje. Pavyzdžiui, Seinuose 
nėra lietuviškos mokyklos ar 
klasės, gimtąją kalbą vaikai tegali 
mokytis tik po pamokų. Į pasą ar 
kitus dokumentus lietuviškos 
pavardės rašomos sulenkinta 
forma, o krikštijant vaikus negalima 
duoti kai kurių lietuviškų vardų, - 
rašoma laikraštyje.

Spaudoje dažnai pasirodo 
susirūpinimo kupini straipsniai apie 
augantį nusikalstamumą, šiuo 
metu Lietuvoje yra įteisinta savigy
nos priemonių prekyba, bet, kaip 
pažymi “Tiesa" (03 28), - nuo to 
saugiau, deja, nepasidarė. Veikiau 
atvirkščiai. Laikraštis nurodo tik 
vieną faktą, kai moteris dujiniu pis
toletu nuo chuliganų apgynė savo 
šunelį. Tik ar neteks dar jai atsakyti 
prieš įstatymą, nes, kaip pažymima 
straipsnyje, jos ginklas įsigytas 
neteisėtai... Tuo tarpu priešingų 
ginklo panaudojimo atvejų - 
užpuolimo tikslais - apstu. “įžūlūs 
nusikaltėliai, panaudoję ašarines 
dujas arba nervus paraduojančias 
dujas, užgrobia automobilius, 
veržiasi į mūsų butus ir net į saugo
mus prekybos objektus”, - rašoma 
“Tiesoje”. “Vakarinėse naujienose” 
(04 01) pažymima, kad
nusikaltėliams nėra jokių problemų 
ginklui įsigyti - nusipirkti privačiai, 
turguje, užpulti kokį policininką ar 
panašiai (galų gale tai jų “profesi
ja”, kasdienybės reikalas...) O ką 
daryti eiliniam piliečiui? įsigyti gin
klą savigynai - ir finansinė, ir psi
chologinė problema: “mokėti kelioli
ka tūkstančių už pistoletą, kuris 
jam, galbūt, per visą gyvenimą 
nebus reikalingas, retas pasiryžta*, 
- rašoma laikraštyje. V. Dimas
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ŽMONĖS IR ĮVYKIAI VOKIETIJOJE PRANCŪZIJOJE ITALIJOJE

D.Britanijos mišrių balsų choras "Cantus Chorales" vyks į Lietuvą, kur 
balandžio 16-19 d.d. koncertuos Vilniuje, o balandžio 20-23 d.d. 
Klaipėdoje. Choro ryšininke yra Aldona Waterman

Vasario 16 gimnazijos LSS Aušros tunto suruoštoje Kaziuko mugėje 
kovo 7 d. dalyvavo ir D. Britanijos atstovai: (iš kairės) v.sk.sl. V. 
Bijūnaitė, Europos rajono seserijos vadė s. V. Gasperienė, Europos rajono 
vadas v.s. J. Alkis, kun. R. Repšys, MIC., Aušros tunto tuntininkas ps. P. 
Veršelis ir Europos rajono brolijos vadas v.s. J. Maslauskas.

Nuotrauka: M. Šmitienės

Vasario 16 gimnazijos Aušros tunto skautų sueiga kovo 7 d.
Nuotrauka: V. O'Brien

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS SESERIJA 
Sveikina Jus ir Jūsų seses S v. Velykų proga!

Budime kartu! A. Dvoreckienė, LSS Vyriausia Skautininke

MIRĖ P. JURGĖLA-JURGELEVIČIUS
Vasario 19 d. Niujorke, JAV, sulaukęs garbingo amžiaus, mirė vienas iš 

Lietuvių Skautų Sąjungos steigėjų v.s. Petras Jurgėla-Jurgelevičius. Į paskutinę 
kelionę vasario 21 d. koplyčioje velionį palydėjo v.s.fil. Silė Milukienė, 
ambasadorius Anicetas Šimutis bei vyskupas Paulius Baltakis, lietuviškai 
sukalbėjęs maldas, skautės ir skautai.

Liūdime netekę lietuviškos skautybės steigėjo ir puoselėtojo, reiškiame 
užuojautą artimiesiems.

MIRĖ K. PALČIAUSKAS
Sausio 7 d. JAV mirė v.s. Kazys Palčiauskas, buvęs Lietuvių Skautų Sąjungos 

Tarybos pirmininkas ir 1948 metų IlI-osios Tautinės Stovyklos viršininkas 
Alpėse, Vokietijoje.

Visa Skautija liūdi netekę Skautybės veterano.
43-OJI SKAUTŲ STOVYKLA

Primename, kad mūsų 43-oji stovykla įvyks liepos 23 - rugpjūčio 1 d.d. 
Lietuvių Sodyboje.

Į šią stovyklą tikimasi sulaukti svečių iš Lietuvos atsikūrusios Skautijos, 
Vasario 16-osios gimnazijos, Škotijos ir kitų žemynų.

Kovo 28-29 d.d. įvykusiame vadijos vyresnių skaučių ir skautų vyčių 
posėdyje, dalyvaujant 17 narių, nustatytas stovyklinis mokestis 45 svarai vienam 
asmeniui.

Tuo pačiu, nuoširdžiai ir vėl kreipiamasi į mūsų gerbiamus ir dosnius rėmėjus, 
klubus ir pavienius asmenis, pagal Tamstų galimybes, maloniai prašome lėšų 
paramos svečių priėmimui stovykloje.

Iš anksto nuoširdžiai ir skautiškai dėkojame ir prašome aukas siųsti šiuo 
adresu: J. Maslauskas. 7 The Crescent, Mayfiel, Nr. Asbuorne, Derbyshire DE6 
2JE.

Seses ir brolius kviečiame gausiai stovykloje dalyvauti.
Visi laukiami - budėkime! Brolis Juozas

LANKĖSI VYSKUPAS 
S. TAMKEVlClUS

Speyer lankėsi Kauno vyskupas 
Sigitas Tamkevičius. Kalbėdamas 
viename katalikų susirinkime, 
vyskupas Tamkevičius apžvelgė 
katalikų Bažnyčios padėtį 
Lietuvoje. Jis pastebėjo, kad po 
daugiau negu 50 metų šalyje siau- 
tusio valstybinio ateizmo, žlugus 
komunizmui, dar daug žmonių liko 
abejingi religijai, kiti nepakanka
mai aktyviai įsijungia į religinį 
gyvenimą. Vyskupas taip pat 
atkreipė dėmesį į kunigų trūkumą, 
priminė, kad kiek daugiau negu 
dviejų milijonų katalikų Lietuvoje 
dvasiniam aptarnavimui tėra apie 
šeši šimtai kunigų, tarp kurių yra 
nemažai pensijinio amžiaus 
sulaukusių dvasininkų. Naujų 
kunigų prieauglis nėra pakanka
mas, sakė vyskupas Tamkevičius, 
nes kasmet tik tarp 70 ir 80 jau
nuolių įstoja į kunigų seminarijas. 
Vyskupas Tamkevičius užsiminė ir 
apie įvairių religinių sektų 
agresyvią laikyseną katalikų 
Bažnyčios atžvilgiu, kalbėjo apie 
sunkumus su kuriais susiduria reli
ginė spauda dėl popieriaus stokos 
ir aukštų spausdinimo kainų, ragi
no Vokietijos katalikus padėti 
atsikuriančiom Bažnyčiom Rytų ir 
Vidurio Europoje. Galop, vysku
pas Tamkevičius savo kalboje 
priminė sovietų okupacijos laikais 
Lietuvos Bažnyčios ir jos 
tikinčiųjų patirtus skaudžius per
sekiojimus, pasakė, kad lageriuose 
kalinami tikintieji, tarp jų ir jis 
pats, atgavo laisvę dažniausiai 
dėka moralinio spaudimo, kurį 
vykdė Vakaruose gyvenantys ti
kintieji. Įkalintus tikinčiuosius, 
betgi, drąsiai gynė ir Lietuvos 
katalikai, nepaisydami galimų 
represijų.

Vyskupas Tamkevičius pri
minė, kad per jam iškeltą teismo 
procesą, peticiją už jo išlaisvinimą 
pasirašė 132 tūkstančiai lietuvių, 
kai kurie asmenys peticiją pasirašė 
net krauju. VAT.R.

ŽINIOS IŠ
Šiek tiek pavėluotai, vasario 29 

d., įvyko Hamburgo ir apylinkių 
lietuvių tautinė šventė - Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
minėjimas. Šiemet ji itin įdomi 
tuo, kad tai pirmoji jau tikrai, viso 
pasaulio pripažintos, Nepriklauso
mos Lietuvos Respublikos šventė.

Ją mėginta suderinti su Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko Vytauto 
Landsbergio apsilankymu 
Hamburge. AT pirmininkas buvo 
kviestas vasario 28 d. į Hamburgo 
mero organizuojamą kasmetinę, 
seniausią pasaulyje, vykstančią jau 
636 metus, Matėjaus puotą 
(Mathaa Mahl), į kurią kviečiami 
visame pasaulyje žinomi, nusi
pelnę mokslo, meno, kultūros, 
politikos srityse žmonės. Sekančią, 
vasario 29 dieną, Vytautas 
Landsbergis dalyvavo politiniame 
forume “Lietuvos kelias į Europą”, 
kurį organizavo Hamburgo kata
likų ir evangelikų akademijos. 
Hamburgo miesto meras Hennig 
Voscherau pristatė svečius iš 
Lietuvos: prof. Vytautą Landsber
gį, Lietuvos Respublikos ambasa
dorių Vokietijoje prof. Vaidotą 
Antanaitį, Tarptautinių santykių 
ministrą Vytenį Aleškaitį, kitus 
pokalbio dalyvius, žurnalistus. V. 
Landsbergis padarė platų prane
šimą apie padėtį Lietuvoje, jos 
santykius su kitomis valstybėmis ir 
ateities planus Europoje bei 
pasaulyje. Į vokiečių kalbą vertė 
Meglienė, Lietuvos ambasados 
kanceliarijos sekretorė. Po to sekė 
žurnalistų klausimai, diskusijos, 
kuriose aktyviai dalyvavo gausi ir 
prijaučianti Pabaltijui Hamburgo 
visuomenė. Ypatingai pabrėžti 
reikia Hamburge gyvenančios 
žurnalistės Marianna Buttenschon 
pastangas nušviesti tikrą padėtį 
Pabaltijyje, pasakant tikrą tiesą 
apie okupacinės kariuomenės 
siautėjimą, išvedimo iš Pabaltijo 
uždelsimą, ekonominius sunkumus 
ir 1.1. Ji rašo į didžiausius 
Vokietijos dienraščius, kaip “die 
Welt”, “Hamburger Abendblatt”, 
perduoda reportažus per 
“Deutschland Funk”.

Hamburgo lietuviai audringai 
pasveikino savo prezidentą, linkė-

RELIGINĖS PROGRAMOS 
IS BRIUSELIO

Lietuvos vyskupų konferencijos 
prašymu, Briuselyje veikiantis 
Katalikų Radijo ir televizijos tin
klas CRTN, nuo kovo 1 d. per 
Lietuvos valstybinį radiją pradės 
transliuoti religines programas 
lietuvių kalba. Kas dieną bus per
duodamos CRTN stoties parengtos 
dešimties minučių laidos ir tris 
kartus per savaitę - pusvalandinės 
laidos. Lietuviškų radijo laidų 
transliaciją iš Vilniaus finansuos 
Koenigsteine veikianti tarptautinė 
religinės šalpos organizacija 
Kirche in Not.

Briuselio Katalikiškas radijas su 
Kirche in Not organizacijos pagal
ba panašių inciatyvų ėmėsi ir NVS 
kraštuose. Nuo kovo 1 d. 
Briuselyje parengtas religines 
laidas baltarusių kalba pradės 
transliuoti Minsko radijas. Lvove, 
Ukrainoje šiomis dienomis buvo 
atidarytas Briuselio katalikų radijo 
skyrius. CRTN Katalikų radijo ir 
TV tinklo vadovybė informuoja, 
kad jau prieš ketverius metus buvo 
pradėtos rengti laidos rusų kalba. 
Pirmiausia trumpomis bangomis 
jos buvo transliuojamos iš 
Briuselio, o neseniai buvo pradėtos 
retransliuoti per Rusijos valstybinį 
radiją.

Nuo kovo 29 d. vakarinės 
lietuviškos Vatikano radijo lai
dos 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 ban
gomis.

šv. mišios lietuvių kalba, 
transliuojamos kiekvieną 
sekamdienį 10.45 vai. Lietuvos 
laiku ir girdimos 31 ir 19 
(15.120 kHz) metrų bangomis.

HAMBURGO
jo “ilgiausių metų” ir įteikė gėlių.

Forumui baigiantis, dr. Jaschke 
atidarė katalikų akademijoje vyk
stančią 3 dailininkų iš Lietuvos - 
Gražinos Didelytės, Leonardo 
Gutausko ir Antano Kmieliausko 
darbų parodą.

Vytautas Landsbergis po susi
tikimų su Hamburgo ir Siaurės 
Vokietijos politikais, ekonomistais 
ir komersantais išskrido atgal į 
Vilnių.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė prasidėjo pamaldomis šv. 
Teresės bažnyčioje, dalyvaujant 
ukrainiečių, lenkų, vokiečių ir 
lietuvių kunigams. Po pamaldų 
prasidėjo iškilmingas minėjimas, 
kurį atidarė Hamburgo Lietuvių 
Apylinkės pirmininkė Teresė 
Lipšienė. Pranešimą apie dabartinę 
Lietuvos padėtį padarė Lietuvos 
Respublikos ambasadorius 
Vokietijoje prof. Vaidotas Anta
naitis, po to sekė programa, kurią 
atliko vietinis jaunimas. Šoko tau
tinių šokių ratelis “Gintaras”, 
vadovaujamas Elenos ir Ričardo 
Baliukų, po to sekė skaitymai, 
deklamacijos, šokiai. Programą 
vedė Laima Sager. Veikė bufetas. 
Šventėje dalyvavo apie 200 
Hamburgo ir apylinkių lietuvių, 
svečių.

Alma Mašidlauskienė

“DUONOS SAVAITĖ”
Savo gardžiais gaminiais 

pagarsėjusi Panella kepykla 
Romoje kasmet rengia tarptautinę 
“duonos savaitę”, pavadintą 
“Duonos kelias per Europą”. 
Renginys organizuojamas jau 
dešimtą kartą, kiekvienais metais 
yra skiriamas vienam Europos 
kraštui, siekiant supažindinti 
romiečius su atitinkamos šalies 
duonos kepimo menu, duonos 
rūšimis, konditerijos specialy
bėmis, apskritai, kraštui būdingais 
gastronomijos produktais. Šiose 
“duonos savaitėse” jau dalyvavo 
Vokietijos, Prancūzijos, Didžiosios 
Britanijos, Danijos, Ispanijos, 
Austrijos, Graikijos, Lenkijos ir 
Vengrijos kepėjai ir konditeriai.

Šiais metais dešimtoji “Duonos 
kelio per Europą” stotis yra skirta 
Lietuvai, lietuvių duonos kepimo 
menui. Kovo 28 d. pavakare, 
Panella kepyklos gražioje ir erd
vioje parduotuvėje, Merulana 
gatvėje, Romoje, įvyko “Duonos 
kelio per Europą” lietuviškosios 
stoties atidarymas. Renginys suor
ganizuotas bendradarbiaujant su 
Romos savivaldybės kultūros tary
ba, Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministerija, Lietuvos ambasa
da prie Šventojo Sosto, italų aso
ciacija už Lietuvą. Renginio 
paruošimui ir pravedimui ypač 
daug padėjo italų asociacijos už 
Lietuvą vicepirmininkas Andrea 
Da Milano, Lietuvos televizijos 
bendradarbė Laima Pangonytė. Iš 
Lietuvos buvo specialiai iškviesti 
kepėjas Aleksas Placas ir konditerė 
Loreta Krivickienė, kurie gausiai 
susirinkusiai Romos publikai 
iškepė skanių įvairiausių rūšių 
lietuviškos duonos ir konditerijos 
gaminių, įskaitant “Šakotį”. Šie 
gaminiai bus kepami ir parduoda
mi visą savaitę. Jie taip pat 
eksponuojami lietuviškais moty
vais ir trispalvėmis gražiai 
papuoštose parduotuvės vitrinose, 
kuriose yra ir lietuviškų velykinių 
margučių, liaudies meno dirbinių, 
Lietuvoje gaminamų maisto pro
duktų pavyzdžiai.

Per renginio atidarymą solistė 
Emira Dervinytė, akompanuojant 
Monikai Verbaitei, atliko kelias 
lietuviškas dainas. “Duonos kelio 
per Europą” lietuviškąja stotimi 
Romoje siekiama arčiau supažin
dinti romiečius ne tik su lietuvių 
duonos kepimo menu, bet taip pat 
ir su pačia Lietuva. Drauge tai ir 
kvietimas italams aplankyti jau 
laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.

LENKIJOJE
LOMŽOS LIETUVIAI 

PRIKLAUSYS ELK VYKUPUAI
Popiežiaus Jono Pauliaus Il-ojo 

sprendimu yra pertvarkyta 
Lenkijos Bažnyčios struktūra. 
Šventasis Tėvas Lenkijoje įkūrė 
trylika naujų vyskupijų, kurių teri
torijas sudarys iš kai kurių senųjų 
vyskupijų teritorijų atribotos dalys. 
Pavyzdžiui, dalis Lomžos vyskupi
jos teritorijos, kurioje gyvena 
nemažai lietuvių, drauge su 
Varmijos teritorijos dalimi, yra 
priskirta naujai sukurtai ELK 
vykupijai.

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 linksmavakaryje- 
susitikime su Londono ir apylinkių lietuviais.

Unksmavakaryį&susltSdme Įvyks kvinteto koncertas.
Kviečiame visus apsilankyti ir pabendrauti su svečiais.
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Lietuvių Kronika
KADA-KAS-KUR?

Gegužės 30-31 d.d. - į vyks 
uždaromasis VLIKo suvažiavimas 
Vilniuje.

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

Birželio 29 d. - į Angliją atvyk
sta vysk. P. Baltakis. Jis vizituos 
lietuvius D. Britanijoje.

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

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

Rugpjūčio 2-9 d.d. - 39-oji 
Studijų Savaitė Austrijos Tirolyje.

AUKOS TAUTINĖS
PARAMOS FONDUI

Pranas Voveris - 40.00 sv.
Dėkojame. TPF Valdyba

British professional gentle
man would like to rent accom
modation in July for two 
weeks, preferably in small 
town or village in the country
side, for £10 per day.

Please write to: "EL", 2 
Ladbroke Gardens, London 
Wil 2PT. Gt. Britain.

LONDONE

MIRĖ V. GUDYNAS
A.A. Vincas Gudynas, sulaukęs 

73 m. amžiaus, mirė balandžio 1 d. 
Laidotuvės įvyko balandžio 8 d. iš 
Clifftonville-Margate bažnyčios, 
dalyvaujant Londono Šv. 
Kazimiero bažnyčios klebonui 
kun. J. Sakevičiui, MIC.

MIRĖ J. EIGM1NAS
A.A. Julius Eigminas, sulaukęs 

70 m. amžiaus, mirė balandžio 2 d. 
High Wycombe. Jis bus laidojamas 
iš vietinės bažnyčios.

A.A. Julius buvo nuoširdus 
Londono lietuviškos parapijos 
rėmėjas.

PARAFUOS SUSIRINKIMAS
Metinis parapijos susirinkimas

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.

PAMALDOS
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., Šv. Petre-Pauliuje.

MANČESTERYJE

SVEČIAI MLS KLUBE
Kovo 28 d. prieš pietus, pake

liui iš Londono į Škotiją, porai 
valandų į MLS klubą užsuko AT 
deputatė ir Parlamento seniūnė L. 
Andrikienė, AT deputatas ir UR 
komisijos narys A. Degutis, DBLS 
DV pirmininkas E. Šova. Juos 
sutiko ir priėmė klubo valdyba bei 
nariai.

Prie bendro vaišių stalo visi 
pasidalino naujienomis. Ta proga 
žodį tarė klubo pirmininkas A. 
Podvoiskis. AT deputatas A. 
Degutis plačiai supažindino su 
Lietuvos einamaisiais reikalais ir 
pasiruošimu Lietuvos Respublikos 
prezidento rinkimams. Lietuvoje 
vieni nori prezidento, o kiti sako, 
kad jo nereikia. Manoma, kad šiuo 
svarbiu reikalu turėtų pasisakyti 
gyveną užsienyje lietuviai. Dar 
kalbėjo DBLS DV pirmininkas E. 
Šova, L. Andrikienė ir DBLS 
Boltono skyriaus pirmininkas bei 
MLS klubo vicepirmininkas H. 
Vaineikis. A. P-lds

SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMO 
PRANEŠIMAS

Balandžio 25 d. Machesterio So
cialiniame klube A. Podvoiskienė 
padarys pranešimą apie Londone 
įvykusį 44-jį DBLS atstovų 
suvažiavimą.

įvyks gegužės 9 d. (šeštadienį), 18 
vai. Parapijos menėje, 21 The 
Oval, London E2.

Visi parapijiečiai kviečiami 
dalyvauti. Bus padaryti pranešimai 
iš parapijos veiklos ir renkama 
parapijos taryba. Taip pat bus 
svarstoma kaip pasiruošti vysk. P. 
Baltakio vizitui, kuris įvyks 
birželio 29 d.

BRITŲ -LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE
Gauta ši auka: 50.00 sv. - M. 

Zokienė iš Birminghamo.
Fondo adresas: British- 

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

VLIKO SEIMAS VILNIUJE

Simbolinis VLIKo veiklos 
uždarymo seimas įvyks 
gegužės 30-31 d.d. Vilniuje.

VLIKo seime numato daly
vauti DBLS-gos CV narys S. 
Kasparas

Visais reikalais prašome 
kreiptis į 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.

SPORTINIS GYVENIMAS PASAULYJE
VOKIEČIAI APIE RIMĄ 

KURTINAITI
“Gražiame Seulo olimpinio 

čempiono Rimo Kurtinaičio salone 
yra įtaisytas miniatiūrinis krepšys, 
kadangi lietuvis visuomet jaučiasi 
smagiai, matydamas jį ir 
galėdamas mesti į jį kamuolį”.

Kovo mėn. 21 d. didžiausias 
Bavarijos dienraštis “Sueddentsche 
Zeitung” taip rašė apie krepšininką 
Rimą Kurtinaitį:

“Negana to, ir penkiametis 
sūnus Giedrius, prižiūrimas tėvo, 
taip pat “treniruojasi” prie “bambi
ni” krepšio, kadangi Rimas nori ir 
sūnų išauginti olimpiniu meisteriu. 
Nepaisydamas metų naštos, - o 
jam jau 31-eri, lietuvis žaidžia 
Vokietijos aukščiausios lygos 
Hageno komandoje, kiekvienose 
rungtynėse pelnydamas daugiausia 
taškų. Bet svarbiausias jo 
šiemetinis tikslas yra atstovauti 
Lietuvą Barselonos žaidynėse”. 
Dienraščio korespondentas toliau 
rašo: “lietuvis dėkoja už politinius 
pasikeitimus gimtajame krašte, 
pareikšdamas vokiečiui: “aš visą 
savo gyvenimą svajojau nors vieną 
kartą atstovauti Lietuvą olimpinėse 
žaidynėse”. Lietuvis iki 1989 m. 
net 156 kartus žaidė už Sov. 
Sąjungą. Tačiau nuo 1989 m. ketu
rios “ČCCP” raidės jau buvo 
bereikšmės. “Aš nenorėjau dau
giau atstovauti valstybę, kuri oku
pavo mano tėvynę ir šaudė jos 
gyventojus” - pasakė Rimas vo
kiečiui. Pasirodo, kad Maskva 
skambino R. Kurtinaičiui, 
prašydama jo atstovauti Sov. 
Sąjungą 1990 m. pasaulinėse 
krepšinio atrankinėse rungtynėse. 
Grasinta net atimti jam leidimą 
toliau žaisti Vokietijos klube. Bet 
R. Kurtinaitis neišsigando 
Maskvos šantažo vėl pareikšdamas 
vokiečiui: “tūkstančiai lietuvių 
paaukojo savo gyvybę, tad kas 
reiškia gyvenime kelių metų kar
jera?”

O tą sportinę karjerą jis numato 
toliau tęsti senų buv. Sov. 
Sąjungos krepšinio “žvaigždžių” 
tarpe - A. Sabonio, S. 
Marčiulionio, S. Jovaišos. Vakarų 
pasaulyje išsisklaidę lietuviai 
krepšininkai nori Barselonoje 
įrodyti savo “kvalitetą”. Tačiau tas 

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

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

su Lietuva galimybėmis.
iŠ ANGLUOS SIUNČIAME:

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

- rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu;
- specialų 1992 m. siuntinį Nr. 1: vyriška arba moteriška striukė, 

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

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

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

Tik Anglijoje jūs galite tai padaryti TAUPIAU ir GREIČIAU!

EKSKURSUAI LIETUVĄ
Liepos 25 d. ruošiama ekskursija į Lietuvą. 

Grįšime rugpjūčio 15 d.
British Airways lėktuvu iš Heathrow 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, už jų kelionę iš Vilniaus į Londoną ir atgal mokės tik £150

kelias suveda prieš buv. komandos 
draugus, atstovaujančius NVS, 
kadangi abi valstybės pateko į tą 
pačią atrankinę grupę. Tačiau R. 
Kurtinaitis NVS rinktinėje nemato 
didelio priešininko, nes juk ten 
nėra lietuvių (nėra latvių, estų, 
gruzinų - K.B.). Jo nuomone NVS 
krepšinio pirmenybės buvo žemo 
lygio (meisterio vardą laimėjo 
Talino “Kalev” klubas), jauni 
žaidėjai neturėjo didelės konkuren
cijos. Jis jau matęs NVS rinktinės 
žaidėjų pavardes, kurių pusė yra R. 
Kurtinaičiui visiškai nepažįstami.

Jį ir kitus lietuvius krepšininkus 
Maskva gerai atsimena iš 1988 m. 
olimpinių žaidynių Korėjos 
sostinėje, kai lietuviai balkone 
pakabino Lietuvos vėliavą. Ginčas 
su rusais. Lietuviai nenusileido ir 
vėliava buvo matoma rungtynių 
metu (berods žaidžiant prieš JAV - 
K. B. ). Iš savo pusės norėčiau 
pridėti, kad Maskva neturėjo kitos 
išeities, kadangi be lietuvių 
tuometinė Sov. Sąjunga nebūtų 
laimėjusi aukso medalių.

“Pergalės Barselonoje nori 
patys žaidėjai” - sako vokiečiui 
Rimas, “o žaidėjo žodžiai yra 
svaresni už trenerio”, - tuo 
nušviesdamas Lietuvos rinktinės 
trenerio pareigas kaip statisto, 
visiškai šalutines. Pasiruošimo 
planą turi sudaryti patys žaidėjai. 
Jis pilnai supranta ir krepšinio 
vadovybę: “jie visą laiką “sėdėjo” 
Lietuvoje, tad dabar vadovai nori 
kiek pakeliauti po pasaulį”, - sako 
Rimas.

Lietuviai nori grįžti į savo 
tėvynę. R. Kurtinaitis numato savo 
gimtajame Kauno mieste įsteigti 
krepšinio mokyklą, kurioje be 
jokių įsakymų ir paklusnumo gali
ma bus ramiai dirbti.

Nežiūrint 31 m., Rimas galvoja 
dar pažaisti Ispanijos ar Italijos 
krepšinio klubuose.

“Jeigu mes su Lietuvos rinktine 
gerai pasirodysime Barselonos 
žaidynėse, gal gausime naujų 
pasiūlymų”, - pasakė Rimas.

Savo ilgą straipsnį vokietis 
užbaigia tokiu sakiniu: “olimpinės 
žaidynės tampa šuolio lenta vie
nam žaidėjui, kurio tarptautinė kar
jera atrodė jau buvo pasibaigusi.

K. Baronas

Nesantaika Sandraugoje
Sovietų Sąjungai sugriuvus, B. 

Jelcinas prasitarė, kad Rusija ir 
kitos buvusios respublikos, jų 
tarpe ir Ukraina, gali sulaukti teri
torinių reikalavimų. Nors vėliau B. 
Jelcinas tai paneigė, Sandraugos 
sutartį Ukraina pasirašė nenoriai ir 
nenorėjo B. Jelcino pripažinti 
Sandraugos galva. Dabar iškilo 
rimtas nesutarimas dėl Juodosios 
Jūros laivyno, kurį savinasi Rusija 
ir Ukraina. Abu prezidentai, 
Leonid Kravčuk ir B. Jelcinas, 
paskelbė Juodosios Jūros laivyno 
nusavinimo dekretus.

Vyriausias Sandraugos ka
riuomenės vadas maršalas Šapoš- 
nikovas gi pareiškė, kad laivynas 
bus Sandraugos žinioje, bet Rusi
jos finansuojamas.

“Pravda” vėl spausdinama
Po trijų savaičių vėl pasirodė 

“Pravda”, buvęs komunistų parti
jos dienraštis, su tais pačiais 
Lenino ir Spalio revoliucijos 
medaliais. “Pravda” vedamajame 
giriasi, kad du milijonai skaitytojų 
be jos negali gyventi ir, kad ji 
jiems yra reikalinga, kaip reikalin
gas tyras oras kvėpavimui.

Ragina kovoti
Libijos diktatoriui pulkininkui 

Gaddafi atsisakius išduoti teismui 
du teroristus, kaltinamus Locker
bie lėktuvo susprogdinimu, JTO 
Saugumo Taryba nutarė įvesti 
sankcijas, uždraudžiančias susi
siekimą oru ir ginklų pardavimą. 
Pulkininkas Gaddafi į tai reagavo, 
kviesdamas visą musulmonų 
pasaulį kovai prieš Vakarų 
krikščionis, kurie, jo manymu, 
nugalėję komunizmą, dabar nori 
sunaikinti musulmonus.

Nesantaika šeimoje
Pietų Afrikos prezidentas de 

Klerk yra pakviestas apsilankyti 
Nigerijoje ir susitikti su Afrikos 
Vienybės Organizacijos pirmi
ninku Babangida. Tai yra prezi
dento de Klerk diplomatinis 
laimėjimas, už įdėtas pastangas 
kovojant dėl rasių lygybės.

Nelson Mandela, Pietų Afrikos 
juodųjų organizacijos (ANC) 
vadas pergyvena šeimos krizės 
tarpsnį. Jo žmona Winnie yra vėl 
kaltinama nelegalia veikla. Šiuo 
metu ji laukia apeliacinio teismo 
dėl jos ankstesnio apkaltinimo už 
tariamą žmogžudystę ir nuteisimo 
6 metams kalėjimo. ANC organi
zacijos vadai reikalauja, kad jis 
atsiskirtų nuo savo žmonos, nes jos 
elgesys kenkia jo autoritetui. N. 
Mandela ir Winnie Mandela dabar 
gyvena atskirai.

Kuri rinkiminė sistema 
yra geriausia?
Paskutiniu laiku Europoje vykę 

rinkimai sukėlė susirūpinimą, kaip 
geriausiai rinkti atstovus, kad 
demokratiniuose kraštuose būtų 
išreikšta balsuotojo nuomonė ir 
pasiekta besivaržančių partijų kan
didatų ideali atranka. Kalbama 
apie dvi rinkimines sistemas: pro
porcingus rinkimus, praktijuoja- 
mus Europos kontinente, ir 
pirminius - praktikuojamus D. 
Britanijoje. Pagal pirminius rinki
mus, kraštas suskirstomas į apy
linkes, kurių kiekvienoje išrenka
mas vienas kandidatas gavęs dau
giausia balsų. Šios sistemos 
priešininkai teigia, kad ji yra netik
sli, nes neatstovauja balsuotojų 
daugumos. Tačiau kiti teigia, kad 
taip išrinkti kandidatai sudaro 
tvirtą, vienos partijos vyriausybę, o 
proporcingu būdu - dažniausiai 
sudaro koalicijas ir vyriausybės 
būna neaktyvios, nes priklauso nuo 
mažų partijų norų ir reikalavimų. 
Tam pavyzdys būtų Italijos vy
riausybė, kuri dažnai keitėsi ir kur 
dabar ieškoma geresnių rinkiminių 
būdų.

Balandžio 9 d. D. Britanijoje 
vyko pirminės sistemos rinkimai. 
Nors pagrindinės konservatorių ir 
leiboristų partijos prieš rinkimus 
varžėsi lygiomis, bent taip galvojo 
rinkimų specialistai, o liberalai- 
demokratai buvo atsilikę net 
trečioje vietoje, rezultatai buvo 
skirtingi. Visai netikėtai konserva
torių partija laimėjo rinkimus su 21 
parlamentarų persvara, o liberalai- 
demokratai - net du pralaimėjo. 
Bet labiausiai pralaimėjo leiboris
tai, kurie po tiek metų nepajėgė 
nugalėti konservatorių ir 5 metams 
pasiliko parlamente vyriausybės 
opozicijoje.

M.B.
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