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G7 grupės septynių turtingiausių 
šalių aukščiausio lygio delegacijos 
svarstė Miunchene eilę svarbių 
problemų, kurių galutinai išspręsti, 
deja, nepavyko. Nepavyko susitarti 
dėl GATT (bendrosios prekybos ir 
tarifų sutarties), dėl bendros bankų 
procento politikos bei kovos su 
nedarbu strategijos. Vienok, kai 
kurie lyderiai ir toliau puoselėja 
viltis, jog maždaug rudenį pasaulinę 
ekonominė sistema pasuks į augimo 
pusę. Pavyzdžiui, Britanijos prem
jero J. Major nuomone, to priežasti
mi bus JAV ir Japonijos veiksmai, 
kurių rezultatų netrukus ir sulauk
sime.

Dar viena svarbia problemų dali
mi buvo pagalbos Rusijai svarsty
mas, kurio pabaigoje, beje, 
išgirdome įdomių “naują” mintį apie 
būtinumą aukotis. G7 lyderiai patarė 
tokių aukų tikėtis patiems rusams, 
jeigu jie iš tikrųjų nori pakeisti savo 
ekonomiką.

Kaip žinia, Rusijos prezidentas 
B. Jelcinas jau susitarė su 
Tarptautiniu Valiutos Fondu (IMF) 
dėl Imlrd. dolerių paskolos gavimo, 
kas sudaro dalį numatomos šio 
fondo pagalbos Rusijai programos, 
lygios 24 mlrd. dolerių. Miunchene 
prezidentas B. Jelcinas tikėjosi dau
giau laimėti G7 grupės šalių paramą 
SSSR skolos grąžinimo byloje. Ši 
skola milžiniška - 70 mlrd. dolerių, 
ir jos mokėjimo terminų perkėlimas 
vėlesniam laikui galbūt net labiau 
pagelbėtų Rusijai ekonomikos stabi
lizacijos procese, negu pati IMF 
pagalba. Apžvalgininkai pastebi, jog 
G7 lyderiai, tikriausiai, sutiks padėti 
B. Jelcinui išspręsti pastarąjį 
galvosūkį. Iš kitos pusės, IMF pagal
bos pradžia leido prezidentui B. 
Jelcinui pareikšti, jog dabar užsienio 
investitoriams nėra pagrindo abejoti 
Rusijos reformomis - Rusija dabar 
tikisi sulaukti 100 mlrd. dolerių ka
pitalo iš užsienio. Dar labiau juos 
padrąsindamas, B. Jelcinas pareiškė, 
jog komunistų grįžimas į valdžią 
Rusijoje dabar jau nebeįmanomas. 
Ką gi, beliktų tik džiaugtis tokiais 
pareiškimais bei galimu greitu mūsų 
didžiosios kaimynės ekonominio 
gyvenimo sutvarkymu - mums nuo 
to tik ramiau, tačiau realus gyveni
mas yra kiek niūresnis.

Visų pirma, niekaip nepavyksta 
rusams susitarti su IMF dėl energijos 
kainų politikos ir tai gali sustabdyti 
žadėtus milijardus. Antra, kaip yla iš 
maišo vis išlenda Kurilų problema: 
Japonija atsisako dalyvauti Rusijos 
gelbėjimo “darbuose” tol, kol pa
staroji negrąžins japonams priklau
siusių salų, na, o rusai laikosi savo - 
kol negaus paramos, apie teritorijos 
grąžinimą kalbos nebus. Taigi, 
padėtis kebli, o be Japonijos G7 
vargu ar ryšis rimtoms akcijoms. 
Visoms šioms problemoms tam tikro 
“šarmo” suteikė ir neseniai preziden
to Bush pasakyta mintis, jog jis nėra 
tikras, ar pasaulyje yra tiek pinigų, 
jog galima būtų greitai išspręsti 
Rusijos problemas.

Toks prezidento Bush atvirumas, 
matyt, ir nusako visą konferencijos 
esmę - norime padėti, bet trūksta 
jėgų, arba - Vakarai siūlo valiutą, 
kurios neturi, o B. Jelcinas pažada 
reformas, kurių negali įvykdyti!

Juozas Aliukonis

Lietuvos Respublikos Ambasadorius Vincas Balickas su Ponia Stefanija Balicldene Londono Carlton Towers 
viešbučio Prezidentinėje būstinėje, prieš vykdami pas Karalienę Elžbietą n, įteikti Jai Ambasadoriaus paskyrimo 
įgaliojimus. Nuotrauka: ELR

1991 m. gruodžio 7 d. 
Londone gyvenančiam ir iki 
šiol atstovavusiam Lietuvos 
Respubliką Didžiosios Brita
nijos Karalystėje Vincui 
Balickui buvo įteikti Lietu
vos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininko 
V. Landsbergio įgaliojimai, 
kuriais nuo 1991 m. gruodžio 
11d. Jis paskiriamas Amba
sadoriumi, aukščiausiu dip
lomatinių atstovų laipsniu.

Ambasadorius Vincas 
Balickas gimė 1904 m. V. 
11 d. Virbalyje. Baigė 
Vienos aukštąją komercijos 
mokyklą. 1929-31 m. dirbo 
Lietuvos Banke, o nuo 1931 
m. užsienio reikalų ministeri
joje. Nuo 1938 m. Lietuvos 
pasiuntinybės patarėjas 
Londone. Šias pareigas jis 
ėjo ligi ministro B.K. 
Balučio mirties 1967 m. 
gruodžio 30 d. Po jo mirties 
perėmė Lietuvos pasiun
tinybę ir 1968 m. sausio 22 
d. gavo Didžiosios Britanijos 
vyriausybės pripažinimą kaip 
Lietuvos atstovas charge 
d'Affaires titulu. Šiose 
pareigose jis išbuvo iki 1991 
m. gruodžio 11d.

Ambasadoriaus paskyrimo 
įgaliojimų įteikimo iškilmės 
prasidėjo liepos 8 d. rytą. 
Netoli Karalienės Buckin
gham rūmų, puošnioje 
miesto dalyje esančiame 
Carlton Towers viešbutyje 
vyko pasiruošimo darbai. 
Atvyko Ambasadorius 
Vincas Balickas su Ponia, jo 
sūnus Andrius, duktė Rita, 
jos vyras ir du sūnūs. Šeimos 
šventė. Visi pakilioje nuo
taikoje, net susijaudinę.

Londono dienraštis 
"Evening Standard" tos 
pačios dienos laidoje parašė: 
"Diplomatas Vincas Balickas 
laukė 54 metus, kol buvo 
pripažintas savo krašto 
ambasadoriumi".

Sunkiausias laukimo 
metas prasidėjo 1940 m. va
sarą, kai Lietuvą gėdingai 
užpuolė Sovietų Sąjunga ir 
sulaužiusi nepuolimo ir ben
dradarbiavimo sutartį, ją 
okupavo. Tačiau Lietuvos 
Atstovybėje darbas nesusto
jo. Buvo dirbama laisvos 
Lietuvos labui ir toliau 
laisvų kraštų šeimoje, kvie
čiami ir šiam darbui buriami 
lietuviai.

Apie 11.30 vai. Preziden
tiniame būste Britanijos 
užsienio reikalų ministerijos 
atstovė seremonialo reika
lams Jane Parey ir Amba
sados patarėjas dr. A. 
Nesavas pakvietė Ambasa
dorių ir svečius į viešbučio 
vestibiulį. Čia atvykstančio 
Karalienės įgaliotinio, Diplo
matų prievaizdos, Vice- 
Admiral Sir James Wetherall 
laukė Lietuvos Ambasados 
Londone kanceliarijos vedėja 
1. Vedrickaitė.

Vice-Admirolas atvyko 
dviejų Karalienės karietų 
procesijoje. Pirmoje karieto
je pas Karalienę važiavo 
Ambasadorius ir Vice- 
Admirolas, o antroje - Ponia 
Balickienė ir dr A. Nesavas. 
Jautrus ir prasmingas mo
mentas. Už valandos Amba
sadorius V. Balickas grįžo jau 
faktišku Lietuvos Respublikos 
atstovu šiame draugiškame 
krašte. Sveikino jį susirinkę 
svečiai ir praeiviai.

Lietuvių vaidu Ambasado
rių pasveikino DBLS-gos 
valdybos pirmininkas J. Alkis.

Vakare Lietuvos Ambasa
doje įvyko priėmimas. ELR

Karališkosios tradicijos Anglijoje 
remiasi į legendarinio karaliaus 
Artūro laikus. Romėnams 
pasitraukus iš Albiono šeštame 
mūsų eros amžiuje, jis kartu su 
nemažiau garsiais apvaliojo stalo 
riteriais bandė apginti Anglijos 
žemes nuo škotų genčių puolimo. 
Nuo to laiko praėjo beveik pusantro 
tūkstančio metų. Monarchijai teko 
patirti sukrėtimų, kylančių dėl vidi
nių rietenų giminėje, konfliktų su 
užjūrio valdovais bei nesutarimų su 
kitomis valdžios institucijomis, 
pavyzdžiui Bažnyčia ar Parlamentu. 
Kova su pastarąja institucija baigėsi 
visišku pralaimėjimu. Įsteigtas dar 
13 amžiuje karaliaus Edvardo I 
laikais, parlamentas iš pradžių dali
josi valdžia su karališkąja gimine, 
bet susidūręs su autokratišku Karoliu 
I, paskelbė jam karą, privedusį prie 
pilietinio karo šalyje ir monarchijos 
panaikinimo.

Kaip parodė vėlesni įvykiai, 
Anglija ir Škotija, apsijungusios į D. 
Britaniją, negalėjo gyventi be 
karališkosios institucijos. Monar
chija buvo atstatyta ir išgyveno iki 
šių dienų, tačiau niekada neatgavo 
tautos valdžios. Net ir karalienės 
Viktorijos laikais, kai D. Britanija 
tapo pasaulio viešpačiu, valdovė 
neišvengė kritikos, o 1870-ųjų metų 
jos populiarumas dabar prisimena
mas vėl.

Britai myli savo šalies monar
chus. Bet kuris politikas pakėlęs 
ranką prieš monarchijos instituciją 
šiame amžiuje tuo pačiu būtų 
pasirašęs sau politinės mirties 
nuosprendį. Net gi leiboristų vyriau
sybė kaip išgalėdama vengė atakų 
ant monarchijos, nes žinojo, kas šios 
politikos pasekmėje netektų 
darbininkų paramos.

Daugelio britų sąmonėje 
karališkoji institucija neretai persi
pina su tautos, valstybės, o anksčiau 
imperijos įvaizdžiu. Žlugus jūrinei 
imperijai karalienė tapo buvusių 
kolonijų Sandraugos galva, tačiau 
kadangi Sandrauga šiandien yra 
greičiau suverenių valstybių klubas 
nei reali sąjunga, tad ir jos valdovės 
funkcijos atrodo gana simbolinės.

Paslapties ir simbolizmo skraiste 
apgaubta ir kita karališkos šeimos 
gyvenimo pusė. Kaip pastebėjo prof. 
Bogdanov iš Oksfordo universiteto, 
monarchijos institucija žmonių 
sąmonėje remiasi ne į racionalų, bet 
emocinį lygmenį. Karališkoji šeima 
įkūnija tautos, kaip didžiulės šeimos 
idealą.

Meilė jai Britanijoje panaši į tą, 
kuria ima degti buvusių komunisti
nių Europos kraštų gyventojai. 
Pastariesiems, patyrusioms komu
nistinės sistemos baisumus, monar
chija reiškia naują gyvenimą, val
stybės tęstinumą ir vienybę, o be to, 
naują politikos elementą, nesusite
pusį dar tik prasidėjusioje, bet 
spėjusį gerokai nusibosti partijų tar
pusavio kovoje.

Monarchija britams reiškia pa
stovumą ir tradicijų tąsą. Jie nori 
matyti savo karališkąją šeimą realią 
ir nerealią vienu metu, esančią čia 
pat ir kartu visiškai nepasiekiamą, 
tobulesnę už juos, išvengiančią bet 
kokių šeimyninių nesusipratimų ir 
išlaikančią vienybę.

(Nukelta į 2 psl.)
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VYTAUTAS LANDSBERGIS -
JAM PADEDA PATS DIEVAS!

SEPTYNIOS DIENOS
(Tąsa. Pradžia 26 nr.)

Sąjūdžio pirmininku V. 
Landsbergis tapo 1988-ųjų lapkritį. 
Tada Sąjūdis, gerą pusmetį alpęs 
niuo pirmapradės demokratijos kerų, 
sumanė griežčiau organizuoti savo 
darbą. Pirmininkas buvo renkamas 
kasdieniškam darbui ir besi
plečiančios veiklos koordinavimui. 
Buvo ir svajojančių, kad Sąjūdžio 
lyderis pasigalinės, o gal ir įveiks 
jėgos beįgaunantį kompartijos sekre
torių A. Brazauską. Tačiau daugu
mas, pasak R. Gudaičio, taip toli 
nežiūrėjo ir apskritai šiam postui 
ypatingos reikšmės neteikė. Juolab, 
kad buvo susitarta pirmininkauti tik 
po pusmetį. Vėliau tas susitarimas 
buvo užmirštas, o tie, kurie prisimin
davo, matyt, kalbėdavo per tyliai.

Kodėl tada visų akys nukrypo į 
V. Landsbergį, o ne į R. Ozolą, A. 
Juozaitį ar kitą iškilesnį Sąjūdžio 
žmogų? Gal lėmė jo sugebėjimas 
rašyti ir redaguoti politikos tekstus? 
Gal didesnė nei kitų drąsa? O gal 
lemtingas atsitiktinumas? Taip, visa 
tai turėjo reikšmės, sako nevienas 
Sąjūdžio gimdytojas. Tačiau nulėmę 
kiti dalykai. V. Landsbergis tuo 
metu buvęs bene vienintelis 
pasiryžęs užsiversti ant pečių 
atsakomybės naštą. Jis ryžosi, metęs 
visus savo darbus ir rūpesčius, 
galynėtis su vos kontūrus teįgavusia 
politine stichija. Jis to siekė, o 
aplinkiniai tikėjo, kad jam pavyks.

V. Landsbergis pasirodė esąs 
žmogus su įgimtu valdžios instinktu, 
jis jaučia jos skonį ir moka ją 
išsaugoti.

Pirmąjį Sąjūdžio rudenį jis buvo 
įsidėmėtas kaip tipiškas nuosaikių 
pažiūrų inteligentas, tikras centristas, 
lankstus, gebąs suderinti, regis 
nesuderinamas pozicijas. Kauno 
radikalai (taip buvo vadinami Kauno 
sąjūdininkai) griežtai kritikuodavo 
V. Landsbergį, kai tas užstodavo 
Gorbačiovą ar ramiu žodžiu šaldė 
pakilusius prieš SSSR kariuomenę. 
Tačiau po 1989-ųjų vasario Sąjūdžio 
seimo, įvykusio Kauno muzikiniame 
teatre, apžvalgininkai pastebėjo 
aiškius V. Landsbergio laikysenos 
pokyčius: radikalai vis mažiau ras
davo ką jam prikišti, o vėliau ir 
nelabai akyli stebėtojai pamatė, kad 
Sąjūdžio pirmininkas jau sėdi 
veržlių kauniečių ridenamame 
vežimaityje.

Per tuos metus Sąjūdis nepatyrė 
nė vieno didesnio pralaimėjimo. 
Pradėjęs nuo kuklaus tikslo “remti 
socialistinės visuomenės per
tvarkymą ir siekti suvereniteto”, jau 
1989 metų savo rinkiminėje pro
gramoje paskelbia sieksiąs atkurti 
nepriklausomą demokratiškai 
tvarkomą Lietuvos valstybę.

Lietuvoje lankantis M. 
Gorbačiovui, V. Landsbergis 
susirinkusiems Katedros aikštėje 
pareiškia: “kas pavogta, turi būti 
grąžinta”. Dar labiau Gorbačiovą 
įsiutina tai, kad jis čia vadinamas 
užsienio valstybės vadovu. 
“Profesorius nusišnekėjo”, rusvomis 
akimis žaibavo generalinis sekreto
rius.

Tada Lietuva jau buvo viską 
pasakiusi, Kremlius, pasak V. 
Landsbergio, nebegalėjo apsimesti 
“nieko nesuprantančiu Joneliu”.

Jau tada supratome 
Nepriklausomybė neišvengiama. 
Laimėjus pirmus demokratiškus 
rinkimus, beliko susitarti, kokiu 
būdu siekti nepriklausomybės - 
dekolonizuoti Lietuvą etapais, 
vargstant sunkiose derybose, ar su
verenitetą atkurti vienašališku valios 
pareiškimu. Be didesnių dvejonių 
buvo pasirinktas pats tiesiausias, bet 
ir pats pavojingiausias kelias - žengti 

beginkliams prieš žlegiančius 
tankus.

Po pusantrų metų, Lietuvos tri
umfo valandą, V. Landsbergis buvo 
paklaustas, kodėl buvo pasirinktas 
šis kelias, kas juo vedė. “Tiesos 
meilė! Žmonės pasirinko jį, jie 
atmetė aplinkinius kelius. Mus nešė 
tikėjimo, vilties, džiaugsmo 
banga...” To kelio nepavadinsi įpras
tos politikos keliu. Tai tautinis 
išsivadavimo judėjimas su jam 
būdingu aukojimusi ir kvietumu 
aukotis, su žvakutėmis, kryžiais, 
giesmėmis, barikadomis. Tai 
iškankintos Lietuvos kelias. V. 
Landsbergis, Sąjūdžio lyderio skep
trą pakeitęs į Aukščiausios Tarybos 
pirmininko portfelį, liko to gaivalin
go judėjimo vadu. Nesusipratimas 
reikalauti realios politikos iš 
žmogaus, atsidūrusio tokioje vietoje.

Ar verta sakyti, kokie sunkūs V. 
Landsbergiui buvo tie mėnesiai. Ar 
lengva buvo įveikti visai Lietuvai 
žinomą “istorinės klaidos” sin
dromą, kai Aukščiausioje Taryboje 
susikaupė keletas maišų telegramų, 
remiančių rinkimus pralaimėjusį A. 
Brazauską? Ar ramu buvo, kai 
staiga televizijos kameros nukrypo į 
K. Prunskienę, atlikusią nepri
lygstamą skrydį Vašingtonas - 
Londonas - Paryžius - Bona? Ir tie 
rūstūs kaltinimai, kad jam nepavyks 
susitarti su Kremlium, kad jo politi
ka dekoratyvi, teatralizuota. Ir 
kandžios spaudos pašaipos dėl jo 
pomėgio asmens sargybai ir 
trečiarūšės svarbos užsienio kelio
nėms. Buvo siūlymų ir atsistatydinti. 
Bet visa tai užgoždavo didžiosios 
bėdos. Pustrečio mėnesio truko 
ekonominė blokada ir keletą dienų 
dramatiškas ginčas dėl moratoriu
mo. Tada jis tarė “už”, pagimdytą 
didelėse dvasinėse kančiose. 
Neramią vasarą pakeitė nieko gero 
nežadantis ruduo. Jau 1990-ųjų lap
kričio mėnesį V. Landsbergį pasiekė 
žinios, kad prieš Lietuvą rengiami 
kariniai veiksmai. Trys mėnesiai 
nežmoniškos įtampos be paramos iš 
Vakarų ir geros valios iš Rytų.

Ir kruvina atomazga 1991-ųjų 
sausyje. “Prezidentas miega”,- buvo 
pasakyta, kai V. Landsbergis skam
bino Gorbačiovui. Prie Televizijos 
bokšto dar tebeaidėjo šūviai. Ir koks 
ramus jis tada paryčiais įėjo į 
Parlamento salę. Apie kraupią 
situaciją bylojo tik jo mėlyna 
neperšaunama liemenė ir pabalęs 
veidas. Būdavo valandų, kai 
Lietuvos problemos susiraizgydavo 
į šėtonišką mazgą, o įtampa pasiek
davo kritinę ribą. Tada net uoliausi 
V. Landsbergio rėmėjai sunerimda
vo, ar ne seklumoje jo vairuojamas 
laivas. Betgi ne - laivą nešė galinga 
tautų išsivadavimo srovė. Tai ji 
sutrupino Berlyno sieną ir sulamdė 
Rytų Europos totalitarizmą. Tai ji 
pabudino Rusiją ir atvėrė vartus į 
laisvę trims Baltijos kalinėms.

Tai buvo triumfo valanda. Vėl 
buvo prisiminta, kad V. Landsbergis 
laimės kūdikis, kuriam padeda pats 
Dievas.

Permainingas politikos gyveni
mas. Čia jis keliamas ant pjedestalo, 
čia rūsčiai teisiamas. Puikiai šitai 
suprasdamas V. Landsbergis vėl
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įtempė stygą' - per tris mėnesius 
išvesti tarybinę armiją. O kodėl ne, 
sako V. Landsbergis, juk įėjo per dvi 
dienas.

Algirdas Kumža, 
“Politika”, 1991, Nr. 344

VALSTYBĖS 
VIENYBĖS PAGRINDE 

(Atkelta iš 1 psl.)

Britų noras matyti monarchų 
asmenyse idealybę, bet ne paprastus 
mirtinguosius, pastaraisiais metais 
ima stumti karališkąją šeimą į krizę, 
galbūt net gilesnę už tą, kurią 
išgyveno karalienė Viktorija pereita
me šimtmetyje. Nors dabartinė 
Jungtinių Karalysčių valdovė ir sten
giasi daryti viską, savo elgesiu 
palaikydama idealios vienybės 
įvaizdį, kaip pastebi Britanijos 
laikraštis “Guardian”, karalienė vis 
dažniau pasijunta yrančios šeimos 
galva. Nepavyko jos sesers ir duk
ters vestuvės. Sugriuvo vieno sūnaus 
vedybinis gyvenimas, o kitas sūnus, 
atrodo, net ir nesiruošia stabiliai 
Karališkajai santuokai.

Vidiniai karališkosios šeimos 
nesklandumai, masinių informacijų 
priemonių dėka tapę visuotinio 
dėmesio objektu, negali nejaudinti 
britų. Ypač juos suneramino pastaro
siomis savaitėmis prasiskverbusios į 
spaudos puslapius iš Buckingham 
rūmų žinios apie nesutarimus galimų 
sosto įpėdinių princo Charles ir mag
nato Spencer dukters, princesės 
Dianos šeimoje.

Šalies politologų nuomone, gali
mi du keliai iš susidariusios monar
chijos krizės: arba žmonės Britani
joje ims atlaidžiau žiūrėti į nesklan
dumus karališkoje šeimoje, arba pas
tarosios nariai turės taip sureguliuoti 
savo asmeninį gyvenimą, jog būtų 
išvengta nesklandumų, griaunančių 
monarchijos pagrindus.

Nepanašu, kad britai sutiktų 
ramiai stebėti karališkosios šeimos 
irimo procesą. Politikų tarpe pasigir
do svarstymai, nuaidėję parlamento 
salėje, dėl būtinybės peržiūrėti 
karališkosios šeimos dydį bei 
sumažinti jų finansavimą. Antra ver
tus, nežinia kaip seksis atstatyti 
šeimos vienybę karalienei. Todėl 
politologai ėmė svarstyti apie trečią 
variantą iš susidariusios padėties, ne 
visai pageidaujamą ir šiandien dar 
sunkiai įsisąmoninamą, vedantį prie 
monarchijos panaikinimo bei 
respublikos paskelbimo.

Šis variantas taptų ypač realus, jei 
dabartinei valdovei neatsirastų 
karališkoje šeimoje tinkamos 
pamainos, palaikančios šeimą ir val
stybės vienybę.

Alvydas Medalinskas

LIETUVIŠKŲJŲ_____ -
SRJDUų SAVAITĖ

Europos lietuviškųjų studijų savaitė įvyks rugpjūčio 16-23 
dienomis Austrijoje, Tirolyje. Pilnas pragyvenimas dienai, vienam 
asmeniui, kainuos 470 austrų šilingų arba 68 DM, ar 41 (JAV) 
doleris. Kambariai dviems asmenims su visais patogumais. 
Norintys turėti atskirą kambarį, turės mokėti 10 DM daugiau.

Rgistruotis pas Irena Joerg, A-6473, Wenns 62, Austria ir 
įmokėti 100 DM registracijos mokestį (jaunimui 50 DM).

Pinigus siųsti: Litauische Studienwoche, Volksbank Kreis 
Bergstrasse Kt. Nr. 8934002 BLZ, 50991400, 6840 Lampertheim.

39-tosios Studijų Savaitės paskaitininkai ir paskaitų temos: AT 
pirmininko pavaduotojas K. Motieka, ministras Darius Kuolys: 
"Istorinė ir politinė lietuvių tautos savivoka", ministras dr. 
Algirdas Nasvytis: "Senojo Vilniaus architektūrinio landšafto 
unikalumas ir miesto plėtros problemos", ambasadorius prof. dr. 
Vaidotas Antanaitis, deputatė dr. Laima Andrikienė: "Lietuvos 
kelias į rinkos ekonomiką; ekonominės ir ūkio vystymasis", prof, 
dr. Alfred Bammesberger: "Archeologija ir lyginamoji kalbotyra", 
dr. Kajetonas Čeginskas, dr. Kęstutis Girnius: "Lietuvos politinio 
konsenso sužlugimo priežastys", lektorius Vincas Natkevičius: 
"Broniaus Krivicko poezija" , kompozitorius Ričardas Kabelis: 
"Kompozitoriaus Ryčio Mažulio kūryba".

Meninę dalį atliks: solistė Laima Stepaitienė, aktorė Dalila 
Mackialienė.

Moderatoriai: dr. Jonas Norkaitis, dr. Kęstutis Girnius, dr. 
Alfonsas Kušlys, dr. Kęstutis Ivinskis.

į Lietuvą grįžta KGB archyvai. 
Neseniai buvo atgauta virš 40 
tūkst. “filtracinių” bei politinių kali
nių bylų. Tai tik nedidelė dalis to, 
kas privalo būti grąžinta Lietuvos 
valstybei - rašoma “Lietuvos 
aide” (06 27). Parvežtose bylose 
“ypatingų slaptybių" greičiausiai 
nėra, teigiama laikraštyje, kur kas 
rekšmingesnė dalis yra likusi 
Rusijoje. Kada ją atgausime, 
“priklausys ne tik nuo buvusio 
KGB padalinio Lietuvoje archyvų 
sugrąžinimo komisijos darbo, bet 
ir apskritai nuo Lietuvos ir Rusijos 
politinių santykių”- rašoma 
“Lietuvos aide” (06 30). Liepos 1 
dienos “Lietuvos aide” pažy
mima, kad tarp parvežtų bylų yra 
tokių, kurios gali sudominti Izraelį: 
“kai kuriose bylose aprašomi 
žydų likimai". Taip pat pažymima, 
kad sugrįžo šiek tiek informacijos 
apie Armiją Krajovą.

Lietuvoje vos ne kasdien 
viskas brangsta. Kodėl? Štai 
smarkiai pakilo telefono paslaugų 
kainos (mokestis už telefoną nuo 
50 iki 70 rub. per mėnesį). Sį 
pabrangimą per televiziją Ryšių ir 
informatikos ministerijos atstovas 
paaiškino taip: “šias paslaugas 
reikia branginti, nes pabrango 
dantų pasta, kefyras, kad 70 rub. 
jau ne piningai, kad reikia didinti 
atlyginimus ryšių darbuoto
jams...”. Si citata paimta iš 
‘Tiesos” (07 01). Laikraštis toliau 
teigia, kad “kadangi yra toks 
glaudus ryšys tarp dantų pastos 
ir ryšių paslaugų brangimo, tai 
reikia manyti, vėl greitai kils 
dantų pastos, kefyro ir t.t. kai
nos”. Straipsnio pabaigoje 
priduriama, kad tokia sistema 
“nieko bendra su rinkos ekonomi
ka neturi”. Tai tik tam tikros 
varžybos, “kas pirmas ir didesniu 
mastu pakels kainas bei atlygi
nimus savo darbuotojams”. u

Ši vasara Lietuvoje kaipUreta 
karšta ir kylantys gaisrai sausros 
metu yra ypač pavojingi. Tikra 
stichinė nelaimė ištiko unikalų 
Lietuvos ir pasaulio gamtos kam
pelį - Čepkelių rezervatą. Net tri
jose vietose iš karto plykstelėjo 
gaisras pelkės durpynuose. 
Degė 50-60 ha plotas. 
Gaisrininkų, kariuomenės, kitų 
tarnybų bei visuomenės dėka 
gaisras buvo sėkmingai 
lokalizuotas dar tos pačios 
dienos vakare. Šis įvykis 
skambėjo visuose Lietuvos 
dienraščiuose, o “Respublika” 
(06 30) suskubo pranešti, kad 
buvo padegta tyčia. Mat greta 
esančioje Baltarusijoje gaisras 
kilo iškart 7-8 vietose. Ten išdegė 
net 100 ha miško. Dėl šio 
“Respublikos” pareiškimo vėliau 
Generalinė prokuratūra išreiškė 

apgailestavimą ir paneigė tokius 
gandus. Apie tai informuoja 
“Lietuvos aidas” (07 01). 
Duomenų apie galimą tyčinį 
padegimą policija neturi - rašoma 
laikraštyje. Nuostoliai padaryti 
Lietuvai dar skaičiuojami.

Liūdna, kai kenčia gamta, bet 
dar liūdniau, kai žūsta žmonės. 
Štai neseniai į gatve einančių 
kareivių koloną įsirėžė automo
bilis. Ėjęs kolonos gale ir 
prižiūrėjęs tvarką (kolona turėjo ir 
žibintą, ir atšvaistus), žuvo vietoje 
pirmasis. Dar žuvo trys kariai ir 
daug buvo sužeistų. Apie tai 
smulkiai rašoma “Respublikoje” 
(07 02). Ar vairuotojas buvo gir
tas - medikai pasakyti dar negali, 
nors likę gyvi kareiviai tvirtina jį 
buvus girtu. Po įvykio sužeistas 
vairuotojas bandė bėgti, bet 
kareivių buvo sulaikytas. Vėliau 
jis teigė, kad jį apakino prieš tai 
prasilenkusios dvi užsienietiškos 
markės mašinos. įvykio liu
dininkai tvirtina, jog automašinos 
koloną pravažiavo anksčiau ir 
apakinti galėjo nebent 0,5 - 1km 
iki kolonos. Laikraštyje reiškia
mas spėjimas, kad vairuotojas 
buvo paprasčiausiai užsnūdęs. 
"Tiesa” (07 02) rašo, kad auto
mobilis važiavo be šviesų... 
Reikia tikėtis, jog iškelta 
baudžiamoji byla visas šios 
tragedijos neaiškias aplinkybes 
išaiškins. Lietuvos Respublika 
Vyriausybė, Krašto apsaugos 
ministerija pareiškė užuojautą 
žuvusių Lietuvos karių giminėms 
ir artimiesiems. Juos nuoširdžiai 
užjaučia visi Lietuvos žmonės.

“Ką valgo rusų kariškiai?”- taip 
pavadintame straipsnyje ‘Tieso
je” (06 30) aprašomi Rusijos 
aukštų karininkų, dalinių vadų 
nusikaltimai - brakonieriavimai. 
Straipsnyje primenama, jog L. 
Brežnevo laikais tokie ir panašūs 
pareigūnai “galėjo žvėrelius 
nebaudžiamai žudyti kovinių 
ginklų šūviais”. Į automobilių 
žibintais apakintus briedžius bei 
stirnas jie pliekdavo iš automatų 
net neišlipdami iš mašinos... 
Dabar taip ar panašiai 
“medžiojantys” kareivos vienur 
vietinių medžiotojų, kitur policijos 
sulaikomi. “Lietuvos aidas” (07 
01) aprašo ir daugiau vargų su 
Rusijos armijos kariškais. Vienas 
traukinyje, būdamas neblaivus, 
susimušė su keleiviais, kitas šiaip 
girtas rastas pristatytas blaivyklo
je. Užfiksuoti atvejai, kai bando
ma atgabenti Lietuvon naujokų. 
Kartais juos pavyksta grąžinti.

“Respublika” (06 30) informuo
ja, kad V. Landsbergis žada 
nepasirašyti Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijoje 
baigiamojo akto, jei nebus 
pasiekta norimų rezultatų dėl 
Rusijos kariuomenės išvedimo iš 
Lietuvos šiais metais. Apie tai AT 
pirmininkas pareiškęs per 
Lietuvos televiziją susitikime su 
TV žiūrovais. Laikraštyje pažy
mima, kad “ekonomiškai 
išsivyščiusi ir galinga Vokietija, 
kurios teritorijoje yra ne vienas 
tūkstantis rusų kareivių, elgiasi 
santūriau: skiria milijardus markių 
Rusijos kariškių namams statyti, 
teikia įvairiausius kreditus, jokių 
ultimatumų dėl greitesnio ka
riuomenės išvedimo nekelia (kaip 
tik todėl, kad Vokietija išsivysčiusi 
ir galinga). Neseniai Vilniuje 
viešėjęs NATO pareigūnas siūlė 
ir Lietuvai sekti tuo pavyzdžiu - 
rašoma laikraštyje. (O kaip 
Lietuvai tokiu būdu atsistoti ant 
kojų ekonomiškai? Kaip, 
sakykim, prisivilioti užsienio kapi
talo, jei greta stovinti prosovietinė 
kariuomenė atima bet kokias 
garantijas perspektyvai? Ką dėl 
to pasakytų garbingasis NATO 
pareigūnas? - Aut.)

Vidmantas Dimas
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ŽMONĖS IR ĮVYKIAI LANKĖSI ARKIVYSKUPAS A. BAČKIS

Karalienės Elžbietos II pakviestas Ambasadorius Vincas Balickas vyksta 
į Buckingham Palace perduoti Ambasadoriaus paskyrimo įgaliavimus.

Ambasadorius Vincas Balickas, Ponia Stefanija Balickienė ir ambasados 
patarėjas dr. Antanas Nesavas.

Ambasadorius Vincas ir Ponia Stefanija Balickai su sūnumi, dukra ir 
vaikaičiais. Nuotraukos: ELR

I!
Birželio 16 dieną, Vasario 16 

gimnazijoje lankėsi Vilniaus 
arkivyskupas Audrys Bačkis lydi
mas Vokietijos lietuvių katalikų 
sielovados direktoriaus prelato 
Antano Bungos. Atvyko prieš 
vakarienę. Buvo sutiktas gimnazijos 
direktoriaus Andriaus Smito su 
šeima, Kuratorijos valdybos 
pirmininko V. Damijonaičio, kape
liono Ričardo Repšio, Vokietijos 
lietuvių bendruomenės valdybos 
narių, mokytojų ir mokinių.

Baigiant vakarieniauti, aukštąjį 
svečią pristatė gimnazijos direkto
rius. Nurodė, kad arkivyskupas 
Bačkis ėjęs aukštas pareigas 
Vatikane, daug metų dirbęs 
Vatikano diplomatinėje tarnyboje - 
Azijoje, Afrikoje ir Europoje, 
nuvyko į Vilnių tarnauti savo 
tėvynei. Tai pavyzdys, kaip užsienio 
lietuviai geriausiai gali pasitarnauti 
Lietuvai. Svečias priminė, kaip jis 
čia lankėsi dar būdamas moksleiviu. 
Jo atmintyje pasiliko tik pilies 
bokštas ir pora senų barakų. Jokių 
kitų pastatų tuomet čia ir nebuvo, 
kuriais dabar naudojasi ir pagrįstai 
didžiuojasi gimnazija.

Lietuvoje laikai sunkūs, bet 
viltingi, darbo daug, nes daug ką 
reikia keisti arba iš naujo kurti... 
Tėvynei reikalinga gerų, ne tik savo 
krašto, bet ir užsienio lietuvių dar
buotojų. Seniems žmonėms sunku iš 
savo vietos pajudėti, daugelis jų 
stipriai įaugę į gyvenamą kraštą ir 
nedrįsta keisti jau sukurto gero 
gyvenimo į vargingesnį Lietuvoje, 
bet jaunimas judresnis. Jis entu- 
ziastingesnis ir turi pionieriškos dva
sios. Tuos, kurie nesiryžta vykti nuo
latiniam gyvenimui - arkivyskupas 
kvietė dažniau lankytis Lietuvoje ir 
ta proga aplankyti jį Vilniuje. Iki 
pasimatymo - baigė trumpą kalbą 
aukštasis svečias.

Vakare, Romuvos pilies 
koplyčioje, arkivyskupas Audrys 
Bačkis, prelatas Antanas Bunga ir 
gimnazijos kapelionas Tėvas 
Ričardas Repšys aukojo šventas 
Mišias. Pamoksle pasisakė prieš 
senų sąskaitų suvedinėjimo 
Lietuvoje, bet vis tik žinotina, kas

Ambasadoriui sugrįžus iš pasimatymo su Karaliene Elžbieta B, naująjį 
Lietuvos Ambasadorių ir Ponią Didžiosios Britanijos lietuvių vardu 
sveikino DBLS-gos valdybos pirmininkas J. Alkis.

LIETUVA PIRMAUJA
Du kartus televizijoje mačiau 

Lietuvos krepšininkus. Pirmą kartą 
antras Vokietijos kanalas parodė 
Lietu vos-Kroatijos rungtynių 
ištraukas (lietuviai tamsiai žalios 
spalvos uniformom), ir antrą kartą 
jau visas rungtynes (Eurosport 
kanalas), žaidžiant Lietuvai prieš 
Vokietiją (100:84) Lietuvos nau
dai. Šį kartą mūsiškiai žaidė baltos 
spalvos marškinėliais ir kelnaitėm, 
su dideliu užrašu ant krūtinės 
“Lietuva”.

Pasekmės skaitytojams žinomos 
- tai tik pergalės. Aš rašau tuo 
metu, kada Lietuva turėjo 8 taškus 
ir jai liko dar trejos rungtynės. 
Tiesa, kroatai ir vokiečiai, taip pat 
turėdami savo eilėse NBA (JAV 
profesionalų krepšinio lyga) 
žaidėjus, savo širdyse tikėjo per
gale, ko neslėpė ir vokiečių spau
da, kadangi prieš žaidynes 
favoritais laikė NVS, Prancūziją, 
Italiją, Graikiją ir Vokietiją, bet tik 
ne “terra incognita” Lietuvą.

Deja, vokiečių spauda 
“užmiršo” (ką jie vėliau ” 
prisiminė”), kad Lietuvos rinktinę 
sudarė pagrindinis buvusios 
Sovietų Sąjungos Seule 
Olimpiados aukso medalio 
laimėtojai - net keturi lietuviai 
krepšininkai!

Vilniečiai lietuviai mėgdavo 
sakyti: gudrus lenkas po nelaimės. 
Pasakysiu panašiai: gudrūs vo
kiečiai po pralaimėjimo. Jų treneris 
serbas Pesic vokiečių spaudos 
atstovams pasakė, kad taktišku 
žaidimu jie buvo pranašesni, ta
čiau... tik baudom galėjo sulaikyti 
veržlų Šarūną Marčiulionį ir 2.20 
metrų aukščio Arvydą Sabonį, 
kuris šį rudenį žais Real Madrid 
klube, pasirašęs trijų metų sutartį 
su 5 mil. dolerių atlyginimu.

Rungtynėse su vokiečiais dau
giausia taškų pelnė S. Marčiulionis 

buvo teisu ir kas neteisu. Kaip šios 
dienos Evangelijoje girdėjome, 
Kristus liepia mylėti ir savo priešus. 
Taigi, krikščionims nepakanka tole
rancijos, bet reikia dar daugiau - 
žmonių meilės. Atvykęs į Lietuvą 
patyrė šiltą priėmimą. Pamažu susi
pažįsta su vietos sąlygomis, kurios 
labai nepastovios. Dievui padedant - 
pažanga daroma.

Po pamaldų Pilies konferencijų 
kambaryje arkivyskupas susitiko su 
mokiniais, mokytojais bei kitais 
lietuviais. Atsakinėdamas į 
klausimus painformavo, jog 
Vilniaus arkivyskupijoje yra 87 
parapijos, tarp kurių keletas grynai 
lenkiškų. Iš lietuvių kunigų 
dirbančių Vilniaus krašte reikalauja
ma, kad išmoktų lenkiškai, o lenkų 
kunigų - kad išmoktų lietuviškai.

Sugyvenimas su lenkais iki šiolei 
jokių sunkumų jam nesudarė. Ne tik 
su lenkais, bet ir su kitais kitataučiais 
katalikais ir nekatalikais gražiai su-

70 METŲ
Jubiliatas dr. Povilas V. 

Rėklaitis yra gimęs 1922 m. 
gegužės 20 d. Kaune. Tėvas - jūrų 
inžinierius, motina - vokiečių kal
bos mokytoja. 1930-1939 m. 
mokėsi Jėzuitų gimnazijoje Kaune. 
Studijavo filosofija Kaune ir 
Vilniuje, meno istoriją 
Poznanėje, meno istoriją, filosofiją 
ir bibliotekininkystę - Tūbingene, 
kur 1950 m. gavo filosofijos dak
taro diplomą. 1956-67 m. buvo 
J.H. Herderio instituto bendradar
bis, 1967-82 m. - vokiečių bib
liotekų tarnautojas.

Savo asmeniniame archyve yra 
sutelkęs daug medžiagos Lietuvos 
architektūros, dailės, ikonografijos, 
kartografijos, bibliografijos bei 
užsienio lituanistikos temomis. 
Paskelbė per 100 dokumentuotų 
straipsnių: (lietuvių kalba)
“Lietuvių enciklopedijoje”, 
“Aiduose”, “Kary”, “Lituanistikos 
darbuose” ir kitur; (vokiečių kalba) 
“Commentationes balticae”, 
“Zeitscrift fūr Ostforschung”,

SPORTINIS GYVENIMAS
- 37 (17 taškų iš baudų), A. 
Karnišovas - 18, A. Sabonis - 14, 
R. Kurtinaitis - 12, tiek pat G. 
Krapikas. Jų pavardės buvo tele
vizijos komentatoriaus daugiausia 
minimos, užbaigiant vokiečiui 
komentarą tokiu sakiniu: lietuviai 
dabar gali užsisakyti lėktuvo bi
lietus skrydžiui į Barseloną.

Širdį kutena, matant vokiečių 
spaudoje išspausdintoje lentelėje 
pirmoje vietoje “Litauen” vardą. 
Gerokai “apsigavo” latviai Vėtra ir 
Miglinieks, nutardami žaisti ne 
Latvijos, bet NVS rinktinėje, 
kadangi ji ir toliau “dreba” dėl bi
lieto į Olimpines žaidynes. Be 
abejo, kada sporto sirgaliai skaitys 
šias eilutes jau viskas bus aišku.

Jeigu šias atrankines žaidynes 
Lietuva užbaigs pirmoje vietoje, ji 
bus neoficialiu Europos meisteriu. 
Dabar “sename žemyne” plačiai 
kalbama, kad Olimpinėse 
žaidynėse baigmėje susitiks 
Lietuvos ir JAV rinktinės.

Antras kanalas, prieš rungtynes 
Lietuva-Kroatija nufilmavo prie 
stadijono plazdančias Lietuvos, 
olimpinę vėliavą, o Eurosport 
kanalas rungtynėse su Vokietija - 
dalį žūrovų, jų tarpe lietuvius turis
tus su mūsų didelėm vėliavom bei 
jiems skanduojant “Lietuva, 
Lietuva”.

PAKELIUI į BARSELONĄ
Olimpinių žaidynių atrankinėse 

krepšinio varžybose Lietuva

1 ' 
gyvenama, ypač gerai bendraujama 
su ortodoksų Bažnyčia Lietuvoje. 
Atsiranda karštakošių, tiek iš lenkų, 
tiek iš lietuvių pusės, kurie bando 
drumsti abiejų tautybių santykius ir 
Bažnyčioje. Bet tai labai reti atsitiki
mai. Taigi, lenkų problema Vilniaus 
arkivyskupijoje nėra esminė - daug 
sunkesnis klausimas yra katechezė. 
Labai didelis tikybos mokytojų 
trūkumas. Yra katechetų kursai, 
kuriuos baigę gauna teisę dėstyti 
tikybą mokyklose už minimalų atly
ginimą, jei neturi pedagoginio 
išsilavinimo. Didelis vargas ir su 
kunigų paruošimu. Jie mokomi dar 
senais metodais. Pašaukimai į kuni
gus, deja, nedidėja. Kunigai ir 
bažnyčių tarnai algų negauna, jie turi 
gyventi iš aukų. Politika paliekama 
pasauliečiams.

Birželio 17 d. arkivyskupas 
Audrys Bačkis išvyko į Karlsruhe - į 
Vokietijos Katalikų dienas, o iš ten - 
į Romą. J. Lukošius

SUKAKTIS
“Actą lituanica”, “Nordost- 
Archiv” ir kitur; (anglų kalba) 
“Encyclopedia lituanica”, 
“Lituanus”. Penki leidinėliai vo
kiečių kalba pasirodė istorijos ir 
meno istorijos temomis. Uolus 
Lietuvių kultūros instituto bei 
Vokietijos LB narys ir bendradar
bis, skaitęs paskaitas LKI mok
slinėse konferencijose ir 
Lietuviškųjų studijų savaitėse. 
Išėjęs į poilsį 1982 m., nuolat rašo 
mokslines studijas. VLB Info.

MENO PARODA
Gegužės 8 d. Romuvos pilyje 

buvo surengta Hūttenfelde gyve
nančios menininkės Jūratės 
Batūros Lemkienės paroda. Jos 
tušu piešti Hūttelfeldo miestelio ir 
mūsų parko vaizdai labai 
romantiški. Šįkart ji išstatė ir 
akvarelių. Dailininkė yra surengusi 
jau ne vieną parodą čia, 
Vokietijoje ir Kanadoje.

Parodoje taip pat dalyvavo 
dailininkas Bernd Kroeber.

laimėjo pirmąją vietą, įveikdama 
baigmėje visas septynias Europos 
valstybes.

Pirmenybių lentelė: 1) Lietuva 
14 taškų ir krepšių santykis 
680:570, 2) Kroatija 10:4 tšk. ir 
614:516, 3) NVS 10:4 tšk. ir 
599:571, 4) Vokietija 8:6 tšk. ir 
601:581, 5) Slovėnija 6:8 tšk. ir 
561:570, 6) Italija 4:10 tšk. ir 
545:628, 7) Čekoslovakija 4:10 
tšk. ir 524:584, 8) Izraelis 0:14 tšk. 
ir 517:607.

Laimėjusi šias žaidynes Lietuva 
tapo neoficialiu Europos meisteriu, 
kadangi atrankinėse varžybose 
dalyvavo 25 Europos valstybės, 
suskirstytos į du pogrupius. Iš 
varžybų iškrito buvęs Europos 
meisteris Graikija, Latvija, Estija, 
Švedija, D. Britanija, Olandija ir 
kitos valstybės.

Pasibaigus pirmenybėm buvo 
traukiami burtai Olimpinėms 
žaidynėms ir vėl padalinant val
stybes į du pogrupius. Į “A” grupę 
pateko: JAV, Vokietija, Ispanija, 
Kroatija, Brazilija, Angola. Į “B” 
grupę - Lietuva, Australija, 
Venesuela, NVS, Puerto Rico, 
Kinija. Lietuvos grupė yra silp
nesnė už “A”, tad Lietuvai grei
čiausiai teks baigmėje susitikti su 
JAV. Laimėti prieš amerikiečius 
vilčių nėra, tačiau pasipuošti 
sidabro ar bronzos medaliais t.y. 
laimėti antrą ar trečią vietą 
mūsiškiai turi 80% šansų.

K. Baronas
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Lietuvių Kronika
KADA-KAS-KUR?
Liepos 23 - rugpjūčio 1 d. - 

įvyks 43-ji skautų stovykla Lietu
vių Sodyboje, Headley Park, 
Hants.

Rugpjūčio 16-23 d.d. - 39-oji 
Studijų Savaitė Austrijos Tirolyje.

Rugsėjo 5 d. - Sąskrydis 
Nottinghame, Ukrainiečių klube, 
31 Bentinck Road, Nottingham

Spalio 2-4 d.d. - Lietuvių 
kultūros instituto mokslinė konfe
rencija ir suvažiavimas Romuvoje, 
Vokietijoje

Lapkričio 20-22 dd. -Vokietijos 
LB darbuotojų suvažiavimas 
Romuvoje.

AUKOS SPAUDAI
J. Paberžis - 17.50 sv.
Alf. Jalovečkas - 10.50 sv.
M. Vigelskis - 5.50 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame

OLIMPIADA 92
Lietuvos sportininkams aukojo: 
S. Nenortas - 20.00 sv.
J.P. Vrubliauskas - 10.00 sv.
Nuoširdus ačiū!

PARAMOS LIETUVAI
FONDAS (ALF) 

Vietoj gėlių a.a. J. Vilčinskui 
K. ir J. Tamošiūnai - 25.00 sv.

PAIEŠKOJIMAS
Kas žinote apie Steponą Ūsą 

gim. 1909 m. (mirė 1985 m.). Jo 
paskutinis adresas buvo. 180 
Market Street, Newton-Le- 
Willows, Merseyside, WA12 9DG. 
Giminaitė norėtų žinoti, koks jo 
palikimas. Parašykit: Danutei 
Usaitei-Manionienei, Pasvalio 
rajonas, Joniškėlio paštas, Pažosų 
kaimas, Lietuva.

LONDONE
tallat-kelpSos choras

LIETUVIŲ NAMUOSE
Grįždami iš Valijos Eisteddfod 

festivalio liepos 13 d. Lietuvių 
Namuose lankėsi. Vilniaus Tallat- 
Kelpšos aukštesniosios mokyklos 
kamerinis choras. Jis dalyvavo 
Llangollen vykusiame chorų 
konkurse, kuriame laimėjo antrąją 
vietą. Choras atliko sudėtingą pro
gramą. Tai B. Dvariono "Patarlės", 
St. Šimkaus "Oželis", J. Kačinsko 
"Beržas", bei šiuolaikinių kompo
zitorių J. Kalco "Salve Regina" ir 
J. Sviderio "Cantus Gloriosus".

Po sėkmingo pasirodymo gar
siajame chorinės muzikos festiva
lyje kolektyvui buvo pasiūlytos 
koncertinės kelionės į Įstambulo 
"Pasaulio žvaigždės" festivalį ir į 
Šveicariją.

Atliekami kolektyvo kūriniai 
BBC buvo filmuojami ir įrašomi 
radijui. Kristina Beliavskaja

PAMALDOS
Nottinghame - liepos 19 d.,11.15 

vai., Židinyje.
Derbyje - liepos 19 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Nottinghame - liepos 26 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Stoke-on-Trent - liepos 26 d., 14 

vai., Šv. Wulstane. Po Mišių A. 
Petronio paminklo šventinimas
kapinėse

Manchesteryje - liepos 26 d., 
12.30 vai.

PAGALBA LIETUVAI
Didelis vajus pagelbėti Lietuvai 

vyksta Anglijos Basildono mieste, 
Essex. Šio miesto gyventojai, 
mokyklos ir įmonės: Maersk Line, 
Elstrand Freight UK., Repsoil Oil 
Co., Davita Cars, A & B Taxis ir 
kt., vadovaujama taksi vairuotojo 
R. Clerk ir policininko G. Crisp, 
renka rūbus, avalynę, žaislus, 
maistą ir kitus reikalingus daiktus, 
kaupia į paketus, ir tikisi jais 
užpildyti konteinerį, į kurį telpa 
2000 tokių paketų. Konteineriui 
vežti sunkvežimį nemokamai 
parūpino "Elstrand Freight UK" 
firma. Be konteinerio į Lietuvą 
taip pat važiuos du miniautobusai. 
Kelionės išlaidoms padengti 
500.00 sv. davė "Repsol Oil Co".

Šį vajų remia buvęs Basildono 
miesto meras D. Marks ir 
Basildono apylinkės parlamento 
narys D. Amess. Į Basildoną taip 
pat buvo nuvykę Lietuvos ambasa
dos patarėjas dr. A. Nesavas ir 
DBLS valdybos pirminkas J. 
Alkis. Juos lydėjo Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus patikėtinis B. 
Butrimas, kuris ir toliau palaiko 
ryšius su Pagalbos Lietuvai vajaus 
organizatoriais, teikia jiems 
reikalingą informaciją ir drauge 
važiuos į Lietuvą. Vilniuje juos 
globos Lietuvos Raudonasis 
Kryžius ir atvežtas dovanas 
paskirstys po vaikų ir senelių 
namus.

Lietuvai galima padėti pasi- 
unčiant auką Lietuvos Raudonajam 
Keyžiui. Čekius prašome rašyti 
Lithuanian Relief vardu ir siųsti 
šiuo adresu: Lithuanian Relief, 2 
Ladbroke Gardens, London Wil 
2PT.

BRADFORDE
KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

"Vyties" klubo narių pusmetinis 
susirinkimas šaukiamas liepos 26 
d., sekmadinį, 14.30 vai.

Dienotvarkėje: pranešimai ir 
diskusijos klubo reikalais.

Klubo valdyba

LIETUVOS AMBASADA 
LONDONE

17 ESSEX VILLAS 
LONDON W8 7BP

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

Turintys Britų pasus į Lietuvą gali 
įvažiuoti be vizos. Kitiems vizos 
išduodamos: pirmadieniais ir penk
tadieniais nuo 9 iki 12 vai., trečia
dieniais nuo 15 iki 18 vai.

vykstantiems į užsienį "EL" pataria gerai apsidrausti, kad išvengus ligos ar kitos 
nelaimės atveju susidariusių išlaidų ir linki geros bei atmintinos kelionėsl

Lietuviai dainuoja karalienei
H

Su Tallat-Kelpšos choru avyko
žurnalistas-politinis komentatorius 
Audrius Siaurusevičius. Jis lankėsi 
"Europos lietuvio" redakacijoje ir 
sutiko trumpai parašyti apie choro 
viešnagę Liangollene.

Lietuviai dainavo Anglijos ka
ralienei Elžbietai II-jai. Tai įvyko 
liepos 10 d. Valijoje, Llangolleno 
miestelyje tarptautiniame muzikos 
festivalyje.

Šiame festivalyje dalyvavo du 
Lietuvos muzikiniai kolektyvai:

MANČESTERYJE
KLUBO PUSMETINIS 

SUSIRINKIMAS
Liepos 5 d. MLS klubas turėjo 

pusmetinį susirinkimą, kuriame 
valdyba ir Revizijos komisija 
padarė pranešimus ir nagrinėjo 
klubo reikalus.

Susirinkimą atidarė klubo 
pirm. A. Podvoiskis. Susirikimui 
pirmininkavo A. Burzgys, sekreto
riavo ir praėjusio susirinkimo pro
tokolą perskaitė V. Bernatavičius.

Iš pirmininko pranešimo 
sužinota, kad šį pusmetį įvyko 4 
susirinkimai, surengtas Naujųjų 
Metų sutikimas, išleistuvės, 3 pri
vatūs bei Užgavėnių balius, 4 
minėjimai, 2 referendumai ir 
vyskupo P. Baltakio priėmimas. Su 
organizacijomis sugyvenimas buvo 
geras, su policija reikalų neturėta.

Narių susirinkime nebuvo daug, 
nes daugelis išvyko į Lietuvą 
aplankyti giminių.

Klube atlikti keli pataisos dar
bai. Svarbiausias remontas - įdėti 
29 gaisrui atsparias duris ir įvesti 
apsauginę elektros sistemą, ko 
reikalauja miesto savivaldybė - 
sudarys klubui daug išlaidų. Be 
paramos (grant) klubas to padaryti 
negalės. Dar nežinia kaip bus.

Sekretorius S. Lauru venas per
skaitė pirmo pusmečio pajamų- 
išlaidų apyskaitą. Klubo kasoje 
lieka 622.00 sv. pelno.

Pirmininkas padėkojo visiems, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjo prie klubo darbų.

A. P-kis

92 OUMPIADA
ooooooo

Lietuvos sportininkai 
atkakliai ruošiasi dalyvauti 
olimpinėse žaidynėse Bar
selonoje. DBLS valdyba 
nutarė pravesti aukų rinkimo 
vajų D. Britanijoje ir tuo pa
remti Lietuvos sportininkus.

Centro Valdyba kreipiasi į 
skyrius, kitas organizacijas, 
visus lietuvius Britanijoje ir 

prašo siųsti aukas:

92 OLIMPIADA,
2 Ladbroke Gardens, 
London W11 2PT.

BRIT ANUOS 
LIETUVIU 

SĄSKRYDIS 
ir

TAUTOS 
Šventės 

MINĖJIMAS

RUGSĖJO 5

UKRAINIEČIŲ 
KLUBE, 

BENTINCK ROAD, 
NOTTINGHAME

Vilniaus Tallat-Kelpšos aukštes-
iriosios muzikos mokyklos choras 
ir folklorinis ansamblis iš 
Klaipėdos "Žilvinas". Vilniaus 
choristai festivalyje laimėjo antrąją 
premiją ir jiems buvo suteikta ga
limybė dainuoti Anglijos ka
ralienei Elžbietai II-jai, kuri lanky
dama Valiją trumpam užsuko 
pasveikinti festivalio dalyvius. 
Tallat-Kelpšos muzikos mokyklos 
choras kartu su kitais geriausiais 
festivalio dainininkais, atliko ka
ralienės himną.

Nors karalienės Elžbietos Il
sios vizitas truko tik 20 minučių, 
tačiau Jos Didenybė suspėjo 
pabendrauti su plojimais ją sutiku
siais festivalio dalyviais ir 
žiūrovais. O Klaipėdos "Žilvino" 
ansamblio vadovė Danutė Žičku- 
vienė įteikė karalienei lietuvišką 
suvenyrą. Kitą dieną šį faktą 
pažymėjo daugelis vietinių 
laikraščių.

Llangolleno muzikos festivalis 
turi gilias tradicijas, o ir karalienė 
Elžbieta II-ji festivalio dalyvius 
sveikino antrą kartą. Pirmą kartą ji 
apsilankė šiame festivalyje 1953 
metais.

Veronikos Tauragienės vado
vaujamas Vilniaus Tallat-Kelpšos 
aukštesniosios muzikos mokyklos 
choras LLangolleno festivalyje 
taip pat dalyvavo antrą kartą, ir 
antrą kaitą is eilės laimėjo antrąją 
premiją.

Klaipėdos "Žilvino" šokėjai dar 
koncertavo Anglijos lietuviams, o 
Vilniaus choras surengė koncertą 
mažo Valijos kaimelio gyvento
jams, kurie pirmą kartą girdėdami 
lietuvišką dainą, atrodo, liko 
sužavėti. Beje, ne visus šio krašto 
gyventojus buvo pasiekusi žinia, 
kad Lietuva jau ne Rusija, o 
nepriklausoma valstybė. Nes tarp 
daugybės klausimų apie Lietuvą 
buvo ir toks: ar jūsų prezidentas 
Jelcinas? Tačiau po šio lietuyių 
apsilankymo, atrodo, kad daugelio 
žinios apie Lietuvą praturtėjo!

MANČESTERIO 
LVS-gos "RAMOVĖ"

MLKIube, 121 Middleton Rd. 
Manchester, 

Liepos 18 d., 18 vai.

ruošia
DARIAUS I 

GIRĖNO
ir

KARALIAUS 
MINDAUGO 

KARŪNAVIMO 
MINĖJIMĄ

Paskaitą skaitys: 
H. VAINEIKIS

Visus kviečiame dalyvauti

Liepos 21-26 d. Catthorpe 
Manor, Leicestershire, įvyks Si
sis pasaulinis Latvijos jaunimo 
kongresas, kuriame dalyvaus 
apie 400 atstovų iš visų 
pasaulio kraštų.

Liepos 27 d. Londone 
Covent Garden turguje įvyks 
Latvijos Diena, kur galima bus 
maloniai praleisti laiką, klausan
tis latvių muzikantų bei 
pasigėrėti Latvijos menininkų ir 
amato žmonių darbais.

Vakare Rock Garden 
kavinėje koncertuos populiari 
Latvijoje roko grupė.

Kviečiame atvykti.

PASAULYJE
B. Jelcinas pasaulio “viršūnių 

konferencijoje
Septynios turtingiausios pasaulio 

valstybės (G7) vėl posėdžiavo. Šį 
kartą į Muncheną suvažiavo ne vien 
tik valstybių galvos su savo minis
trais, juos atlydėjo didelės delegaci
jos. Prezidentas Bush, pavyzdžiui, 
atsivežė su savimi 710 pareigūnų ir 
užėmė visą viešbutį, kuris buvo 
įrengtas kaip Baltieji Rūmai 
Vašingtone. Mažiausią delegaciją 
(65) asmenis turėjo Britanijos prem
jeras John Major. Sakoma, kad tai 
buvusi efektingiausią delegacija, nes 
jos nariai galėjo lengviau ir greičiau 
vienas su kitu susisiekti ir susitarti.

Konferencijos dalyviai turėjo 
pripažinti, kad jų pereitų metų 
spėliojimai apie ekonominio gyveni
mo pagerėjimą neišsipildė, ir mažai 
vilčių, kad ji pagerės iki metų pabai
gos. Tas neigiamai atsiliepė paramos 
tiekimo Rusijai ir kitoms respub
likoms problemos svarstymams, 
tačiau prezidento B. Jelcino niekas 
nenorėjo išleisti su tuščiomis 
kišenėmis, bijodami, kad neatsitiktų 
taip, kaip - su M. Gorbačiovu. 
Kuriam grįžus iš praėjusios G7 kon
ferencijos nieko nepešus, tuojau 
prieš jį įvyko pučas. Prezidentas B. 
Jelcinas norėjo ne vien piniginės 
paramos, jis taip pat siekė pratęsti 
senos skolos mokėjimo terminus. 
Abu prašymai buvo bent dalinai 
patenkinti. Be buvusios Sovietų 
Sąjungos skolos, kuri siekia beveik 
70 milijardų svarų, yra dar kita bėda 
tame, jog kitos respublikos jos 
nenori pripažinti ir todėl vienai 
Rusijai gali tekti mokėti visą buvu
sios SSRS skolą.

Taikos Europoje kaina?
Nežiūrint Europos Bendrijos ir 

Vakarų Europos unijos ir JTO pas
tangų Jugoslavijoje tebevyksta karo 
veiksmai. Todėl vykstančioje G7 
konferencijoje buvo svarstomi ir 
Jugoslavijos reikalai ir buvo nutaria, 
kad jeigu Serbija ir toliau nesiliaus 
trukdžiusi teikti humanintarinę 
pagalbą badaujantiems Bosnijos- 
Hercogevinos gyventojams, bus 
panaudota karinė jėga. Paskutinėmis 
žiniomis, į Jugoslavijos vandenis 
pasiųsta Europos kraštų septynių 
karo laivų armada JTO sankcijų 
režimui kontroliuoti.

Nepriklausomų Valstybių 
Sandrauga (NVS) irgi turi rimtų 
vidinių problemų. Todėl prezidento 
B. Jelcino rekomendacija Sandrauga 
nutarė sudaryti kariuomenės dalinį, 
kurį būtų galima pasiųsti respublikų 
neramumams ar tarpusavio karams 
malšinti. Didžiausi konfliktai dabar 
vyksta tarp Armėnijos ir Azerbai
džano bei Dniestro srityje, kur rusai 
ir ukrainiečiai nori atsiskirti nuo 
Moldavos respublikos.

Niurnbergo pradžia?
Šiuo metu Maskvoje teismas 

svarsto komunistų partijos skundą, 
jog B. Jelcinas uždaiydamas komu
nistų partiją elgėsi nekonstituciniai. 
B. Jelcinas, žinoma, teismui įteikė 
taip pat skundą, kuriame jis teigia, 
jog pati komunistų partija buvo 
nekonstitucinė. Maskvos teismas yra 
tuo žymus, kad teisėjai, buvę komu
nistai, sprendžia komunistų skundą. 
Kiti specialistai mano, jog jeigu 
komunistų partijos veikla nebūtų 
uždrausta, tai ji būtų “sudemo- 
kratėjusi”, o tada ir ekonominė 
padėtis Rusijoje ir kitose respub
likose būtų geresnė, negu dabar. M. 
Gorbačiovas šiame teisme atsisakė 
dalyvauti.

Čekoslovakijos padalinimas
Po to, kai Slovakijos parlamento 

nariai atsisakė pratęsti prezidento 
Vaclov Havel kadenciją, Čekoslova
kijos skilimas pasidarė neišvengia
mas. Tikimasi, kad skilimas 
nesukels karo. Pats prezidentas 
Vaclov Havel yra gerbiamas ir 
mėgstamas ne tik čekų, bet ir slo
vakų, ir tik slovakų parlamentarų 
buvo neišrinktas. Pats slovakų vadas 
Vladimir Meciar balsavime nedaly
vavo, bet deputatai balsavo pagal jo 
nurodymus. Manoma, kad preziden
tas Vaclav Havel bus išrinktas 
Čekijos prezidentu.
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