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Prezidento A. Brazausko pareiškimas
Vasario 22 d. Lietuvos Respubli

kos prezidentas A. Brazauskas pa
skelbė pareiškimą dėl konflikto Bos
nijoje. Jame sakoma: ”Po NATO 
ultimatumo serbų sunkioji artilerija 
atitraukiama nuo Sarajevo. Duoda 
pirmuosius rezultatus Jungtinių Tau
tų, NATO ir kitų tarptautinių orga
nizacijų bei didžiųjų valstybių pas
tangos užgesinti konflikto židinį 
Bosnijoje. Mes pasisakome už Sara
jevo miesto administravimo perdavi
mą Jungtinėms Tautoms ir taikos zo

Politikos apžvalgininko pastabos

Bosnijos pamokos... Lietuvai
Nuo Lietuvos iki Bosnijos - kelio 

per visą Europą. Karas, jau 23 mėne
sius vykstantis šioje buvusioje Jugos
lavijos respublikoje tarp serbų, musul
monų ir kroatų, tiesiogiai neatsiliepia 
situacijai Baltijos šalyse. Tačiau, kaip 
pareiškė Lietuvos prezidentas A. Bra
zauskas praėjusį antradienį, niekas ne
gali likti abejingas tam, kas vyksta ap
link Sarajevą.

Tiesa, Lietuvos valdžia atsibudo, 
tik paraginus opozicijai kaip nors rea
guoti į NATO piemones grąžinti Bos- 
nijon taiką. Tylėta ilgokai - beveik dvi 
savaites. Nors atvejis nėra sudėtingas: 
visas pasaulis pritarė, kad NATO ulti
matumas išvesti už 20 kilometrų zo
nos aplink Sarajevą apie 650 toliašau
džių serbų pabūklų ir tankų yra vie
nintelis efektyvus žingsnis atkurti 
taiką Balkanuose. Netgi serbai, kaip 
pranešė savaitės pradžioje informacijų 
agentūros, džiaugėsi, kad jų kariuo
menė, užimanti apie 70 procentų Bos
nijos teritorijos, neišprovokavo 
NATO oro smūgiui.

Ši tyla simptomatiška dabartinei 
Lietuvos valdžiai. Tačiau Lietuvos 
prezidentas antradienio pareiškime 
taip ir nežengė iki galo. Jame nė žo

Serbijoje bus stebėtojų iš Lietuvos
Krašto apsaugos ministerija infor

mavo, kad vasario 22 d. į Daniją ste
bėti šios šalies taikos palaikymo pa
jėgų padalinio ruošimo ir jo veiksmų 
Serbijoje išvyko Lietuvos kariuome
nės vadas generolas J. Andriškevičius, 
’’Geležinio vilko“ lauko kariuomenės 
brigados žvalgybos tarnybos viršinin
kas majoras G. Veromėjus, Generali
nio štabo vyresnysis leitenantas V. 
Krasavinas bei ministerijos tarptauti
nių ir vidaus ryšių departamento di
rektorius pulkininkas I. Stankovičius. 
Danijoje ir Serbijoje Lietuvos karinin
kai bus 10 dienų, visas išlaidas apmo
kės Danija, o dalį dienpinigių - Krašto 
apsaugos ministerija.

Vilniuje - Oskaro 
Milašiaus prancūzų 

kultūros centras
Jis atidarytas Lietuvos sostinėje, 

tylioje Jūratės gatvelėje Sapieginėje, 
vasario 23-ąją. Centro direktorė - 
Claudine Bascoulenque.

Oficialiose centro inauguracijos 
iškilmėse dalyvavo Prancūzijos amba
sadorius Lietuvoje Philippe de Sure- 
main, Lietuvos kultūros ir švietimo 
ministras Dainius Trinkūnas, Vilniuje 
akredituoti užsienio valstybių diplo
matai, žmonės, padėję įkurti centrą, 
kiti svečiai, tarp jų Lietuvos-Prancū- 
zijos asociacijos vadovai Vilniaus uni
versiteto rektorius prof. R. Pavilionis, 
VU docentė N. Teiberienė.

ELI 

nos išplėtimą į kitas Bosnijos sritis. 
Nors Lietuvą nuo Bosnijos skiria per 
tūkstantį kilometrų, bet mes nesame 
abejingi beprasmiam kraujo pralieji
mui Europoje. Deja, ir kai kuriose 
kitose kontinento šalyse padėtis nėra 
stabili, todėl būtina iš anksto užkirsti 
kelią panašiems konfliktams. Lietuva 
suinteresuota ir tvirtai pasisako už tai, 
kad pasaulio bendruomenė, siek
dama sureguliuoti konfliktus taikio
mis priemonėmis, veiktų ryžtingiau 
ir labiau koordinuotai.“ 

džiu neužsiminta - pagiriam arba per
spėjant - apie Rusijos diplomatijos 
pergalę Bosnijoje.

Maskva ilgai priešinosi Jungtinių 
Tautų paskelbtam serbų embargui. 
Paskui nuolat reikalavo Bosnijos krizę 
svarstyti JTO Saugumo Taryboje, kur 
Rusija turi veto teisę. Rusija priešta
ravo NATO ketinimams smogti oro 
smūgį, jei serbai iki pirmadienio vi
durnakčio neatitrauks nuo Sarajevo 
savo ginkluotės. B. Jelcinas Maskvoje 
viešėjusiam Anglijos premjerui J. 
Major tiesmukai atrėžė, kad Rusija 
niekada nesutiks būti nušalinta nuo 
Bosnijos problemos sprendimo.

Paskui, kai Maskva pamatė, kad 
tarptautinė bendrija palieka ją izoliaci
joje, B. Jelcinas į Balkanus pasiuntė 
specialųjį savo atstovą V. Čiurkiną. 
Šis politikas pasirodė ne ką blogesnis 
diplomatas už patį A. Kozyrevą, ir po 
jo derybų su Bosnijos serbų lyderiu R. 
Karadžičiumi šis pareiškė: “Galima 
sakyti, kad aplink Sarajevą karas 
baigėsi“.

Įvairių šalių vadovai, politikai gana 
vieningai pareiškė, kad tai Rusijos 
diplomatijos triumfas - įkalbėti bend- 
rataučius Bosnijoje netampyti liūto už

Seimo Nacionalinio saugumo ko- 
rhiteto narys K. Gaška “Lietuvos ry
tui“ pareiškė nusistebėjimą šių kandi
datūrų pasirinkimu. Jam nesupranta
ma, kodėl į Daniją ir Serbiją nesiun- 
čiami būsimo Jungtinių Tautų Lie
tuvos taikos palaikymo bataliono 
kuopų, būrių vadai, štabo karininkai. 
K. Gašką šokiravo ir pulkininko 1. 
Stankovičiaus dalyvavimas, bet nepa
aiškinta kodėl.

Prisiminsime, kad š. m. vasario 3 
d. “Lietuvos rytas“ paskelbė rašinį 
“Apmokamas KGB agentas - krašto 
apsaugos ministerijoje?“, jame tvirti
nama, kad krašto apsaugos struktūrose 
dirba ir užima svarbų postą apmoka -

Gražus dvigubas minėjimas 
Hiutenfelde

Vasario 16-osios gimnazijai Nepri
klausomybės šventės minėjimas vi
suomet yra dviguba šventė: švenčia
mas Lietuvos valstybės atkūrimas ir 
gimnazijos gimtadienis bei vardadie
nis. Gimnazijoj vasario 16-ąją pamo
kų nebūna. Taip ir šiais metais po pus
ryčių buvo pakelta vėliava, po eku
meninių pamaldų (jas laikė katalikų ir 
evangelikų kunigai G. Tamošiūnas ir 
M. Klumbys) mokiniai susirinko į 
salę minėjimui. Čia trumpai pakalbėjo 
gimnazijos direktorius A. Smitas ir 
Vilniaus vidurinės mokyklos “Lietu
vių namai“ istorijos mokytojas K. Vi
džiūnas, o po to vyko didžiulė meninė 
programa, pačių mokinių atlikta, lyg 

ūsų. Šituo manevru Rusija padėjo sla
vams, o ir pati pelnė autoritetą.

Bet štai čia politikos apžvalginin
kai mato šiek tiek toliau ir pastebi ne 
tik Rusijos diplomatų pergalę. Jų nuo
mone, Maskva po šios pergalės gali 
dar grubiau kištis į vadinamojo “ar
timojo užsienio“ reikalus, ji bus pa
drąsinta be ceremonijų daryti spaudi
mą Lietuvai derybose dėl Rusijos kro
vinių, ypač karinių, tranzito per mūsų 
šalį. Ji gali statyti kliūtis mūsų veiks
mams, žengiant į NATO arba Europos 
Sąjungą, veikiant JT organizazijoje.

Provokuojančių Rusijos veiksmų - 
atsitiktinai sutapusių ar dirbtinai 
parengtų - buvo ir po V. Čiurkino vi
zito Balkanuose. Kaip pranešė BNS 
agentūra, vasario 19-osios vakarą Ru
sijos geležinkelio sąstatas su 26 šar
vuočiais, važiavęs iš Karaliaučiaus į 
Baltarusiją, kirto Lietuvos sieną. Šar
vuočius lydėjusi ginkluota Rusijos ka
rių apsauga neturėjo Lietuvos valdžios 
leidimo. Lietuvos pasieniečiai apie šį 
sąstatą iš anksto nebuvo įspėti ir apie 
karinį krovinį sužinojo traukiniui 
atvykus į Kybartų postą. Sąstatą buvo 
nuspręsta praleisti, kad pavojingas 
krovinys neįstrigtų Lietuvos pasieny
je. Vasario 23-osios vakare dar vienas 
Rusijos sąstatas su šarvuočiais be lei
dimo norėjo kirsti Lietuvos sieną, bet 
mūsų pasieniečiai šį kartą neleido. 
Estijoje vasario 21-osios naktį nežino
mi asmenys sudegino Rusijos aviaci
jos bazės sargybos postą, ir Estijos 
vadovai mano, jog tai gali būti grubi 
provokacija, kad Maskva galėtų imtis 
“atsakomųjų priemonių“.

Taigi, atsiranda simptomų, patvirti
nančių prielaidą, kad pagyros Rusijos 
diplomatijai gali ją paskatinti veikti 
ypač grubiai kaimynų atžvilgiu. Štai 
kodėl Lietuvoje pasigendama jos va
dovų, valstybės pareigūnų perspėjan
čių prognozių, kurios parodytų visuo
menei, kad Lietuva nepuoselėja iliu
zijų dėl moralios Rusijos užsienio po
litikos ir kartu saugoja nepriklauso
mos valstybės prestižą.

Česlovas Iškauskas

mas KGB agentas “Gnat". Dalis to 
straipsnio skirta minėtam pulkininkui 
I. Stankovičiui, nors tiesiogiai jam 
kokių nors kaltinimų nepateikta. Kitą 
dieną, vasario 4-ąją, “Lietuvos rytas“ 
išspausdino krašto apsaugos ministro 
L. Linkevičiaus žodžius: “jei kas turi 
įrodymų, kad mūsų sistemoje yra 
KGB agentų, tegul neša juos į proku
ratūrą. Tai jų pilietinė pareiga. Nusi
kaltėliai turi būti nubausti. Bet speku
liuoti tokia informacija, jos nerodant, 
yra nepadoru".

******
Šią savaitę Estijos pietuose įvyko 

bendri kariniai Baltijos šalių karių 
mokymai. Juose dalyvavo 96 lietuviai 
iš “Geležinio vilko“ brigados Panevė
žio bataliono, 150 latvių ir 129 estų 
kareiviai.

generalinė repeticija šeštadieniui, 
vasario 19 d., Vokietijos lietuvių 
bendruomenės valdybos rengiamam 
pagrindiniam Nepriklausomybės 
šventės minėjimui. Sis minėjimas nu
keltas į šeštadienį, kad daugiau žmo
nių galėtų dalyvauti.

Šeštadienį jau pietų metu gimnazi
jos kiemas buvo pilnas mašinų. Jų 
lentelės rodė, kad į minėjimą atvyko 
tautiečių iš visos Vokietijos, kai'kas 
net iš Lietuvos ir Lenkijos. Iš viso 
minėjime dalyvavo apie 500 žmonių.

14.30 vai. katalikams Renhofo 
pilies salėje šv. Mišias koncelebravo

Nukelta į 6 psl.

Nuo seno Vilniuje vyksta Kaziuko 
mugės. 1936 metais Vilniui vaduoti 
sąjungos išleistoje knygutėje ’’Anapus 
linijos“ žurnalistas Jonas Vytautas 
Narbutas aprašo tuometinę mugę.

Kaziukas
Taip vilniečiai vadina šv. Kazi

miero dieną. Galileušai (Vilniaus 
krašte veikusios lenkų religinės na
cionalistinės organizacijos nariai - 
V.B.) ir varšaviakai protestuoja, girdi, 
tai lietuviškas pavadinimas, bet be 
pasekmių, - visas Vilniaus kraštas 
nuo Augustavo iki Naručio ežero 
vadina taip Kazimiero kermošių.

- Palauk, tuoj bus Kaziukas, - gąs
dina draugai Kazį.

Ir Kazys žino, kad per Kaziuką, tą 
triukšmingiausią Vilniaus šventę, jis 
neišsisuks, - turės fundyti.

Dar visa savaitė anksčiau pirkliai 
pradeda muštis dėl vietų Kaziuko ker
mošiuj. Jame turi pasirodyti visas Vil
niaus krašto turtingumas, įvairumas.

Čia kubilai ir statinės, samčiai ir

Priėmimas Londone
Vasario 16 dieną Lietuvos Res

publikos ambasados laikinasis patikė
tinis Didžiojoje Britanijoje dr. Anta
nas Nesavas Nepriklausomybės die
nos proga surengė priėmimą Hyatt 
Carlton Tower viešbučio konferencijų 
salėje mūsų krašto draugams. Dr. 
Antanas Nesavas kiekvieną atvyk
stantį svečią sutiko ir pasveikino.

Priėmime matėsi ir svečių iš Lie
tuvos: Seimo narys dr. A. Gricius, 
buvęs krašto apsaugos ministras dr.

Įsteigta Britanijos-Lietuvos 
draugija

Lietuvos Nepriklausomybės die
ną - vasario 16-ąją - Londone 
įsteigta Britanijos-Lietuvos draugi
ja (The British-Lithuanian Society). 
Inauguraciniame susirinkime, įvy
kusiame Hyatt Carlton viešbutyje, 
dalyvavo per 70 įvairių Jungtinės 
karalystės visuomeninių sluoksnių 

šaukštai, rėčiai ir grėbliai. Paragauti 
lietuviškų sūrių, dešrų sueina galileu
šai ir prašmatnūs varšuviečiai. Puiku
mas lietuviškų kilimų, rankšluosčių ir 
juostų traukia visų akį.

Visa Lukiškių aikštė perpildyta iš
didžių ponų, apiplyšusių kaimiečių ir 
menkai apsirengusių studentų. Visi 
perka tradicinės širdis, užsikiša už 
kepurių ir demonstruoja lietuvišką 
paprastumą, liaudies tradicijas, ku
rios visu savo puikumu atsiskleidžia 
Kaziuko dieną. Vaikinai perka pane
lėms balionėlius, kurie greit sprogsta, 
o kiti papirosais pradegina, kad vėl 
galėtų joms pirkti ir tuo būdu užsitar
nautų jų simpatijas.

Vilniaus lietuviškumas matyti Ka
ziuko dieną visam savo puikume, 
spalvų žaidime, lietuviško žodžio 
skambėjime.

Banguoja pilkų milinių jūra. Mai
šosi Švenčionių, Ašmenos, Nemenči
nės, Maišiogalos ir Smurgainių apy
linkių tarmės ir keiksmai. O tarp jų 
sukinėdamiesi populiarūs Vilniaus 
“žulikai“ ir “žulikėliai“ rėkia visa 
gerkle: “Malpy, malpečki, lalki, 
lalečki!“

Kiekvienais metais visi rengiasi 
tinkamai sutikti Kaziuką. Vagys ir 
profesionalūs apstatinėtojai turbūt ir 
Varšuvoj suuodžia lietuviškų sūrių ir 
dešrų kvapą. Jie čia pardavinėja balio
nus, įvairius blizgučius, o pasitaikius 
progai “apvalo“ kaimiečių vežimus.

******
Mūsų dienomis Kaziuko mugės 

šurmulys Lukiškių aikštę aplenkia, ji 
paprastai vyksta senamiestyje, Kal
varijų turguje, šiemet pasieks ir kitas 
vietas. Deja, pastaruoju metu Kaziu
ko mugė įgauna vis didesnį komer- 
cinį-reklaminį pobūdį.

Vytautas Bogdanas
Mariaus Baranausko nuotr.

A. Butkevičius, dar keletas, kurių ne
teko nugirsti pavardžių.

Senesniais laikais vien tik išeivi
jos lietuviai susirinkdavo prisiminti 
šią didingą šventę.

S. K.

’’Lietuvių kronikos“ skyrelyje 8 
puslapyje - pranešimai apie Vasario 
16-osis minėjimų Nottinghame, kitos 
tautieči° Britanijoje gyvenimo nau
jienos.

atstovų - akademikų, bankininkų, 
prekybininkų, diplomatų.

Susirinkimą atidarė ir jam pir
mininkavo lordas David Ennals 
(Chairman The Rt. Honourable The 
Lord Ennals of Norfolk).

Plačiau apie tą susirinkimą skai
tykite šio ”EL“ 4 puslapyje.
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Ambasadoriaus priėmimas 
Bonoje

Lietuvos ambasadorius Vokietijoje 
Zenonas Namavičius ir jo žmona Ni
jolė Nepriklausomybės šventės proga 
vasario 16 d. suruošė priėmimą Šles- 
vigo-Holšteino atstovybėje Bonoje. 
Atvyko per pusantro šimto svečių - ki
tų kraštų diplomatų, Vokietijos įvairių 
ministerijų valdininkų, prekybininkų, 
labdaros organizacijų ir svarbiausių 
lietuviškų institucijų atstovų. Ambasa
dorius pasveikino svečius, pasidžiau
gė atgauta Lietuvos Nepriklausomy
be, kalbėjo apie krašto padėtį, apie 
bendradarbiavimą ir vis gerėjančius 
ryšius su kitais kaimynais. Jis apgai
lestavo dėl Rusijos išpuolių, kurie ofi
cialiai išsiaiškinti, ir išsakė Lietuvos 
norą turėti gerus kaimyninius ryšius 
su šiuo kraštu. Ypač svarbūs yra ryšiai 
su Vokietija ir Lietuvos priartėjimas 
prie Vakarų Europos.

Priėmimo metu taip pat buvo ati
daryta lietuvių menininkų paroda.

Keliais sakiniais

d K.Griniaus palaikai bus 
parvežti į Lietuvą. Neseniai preziden
tas A. Brazauskas pasirašė dekretą dėl 
valstybinės komisijos buvusio Lietu
vos prezidento (1926-ųjų birželis-rug- 
pjūtis), ministro pirmininko K. Gri
niaus atminimo įamžinimo. Vasario 
23-ąją įvyko pirmasjs tos komisijos 
posėdis. K. Grinius mirė 1950 m. 
Amerikoje, palaidotas Čikagos lietu
vių kapinaitėse. Velionis nespėjo pa
rašyti testamento, tačiau jo laiškuose 
aptikta mintis būti palaidotam Nepri
klausomos Lietuvos žemėje. Posėdyje 
nutarta artimiausiu metu nuvykti į 
gimtąjį K. Griniaus Marijampolės ra
joną ir susipažinti su galima perlaido
jimo vieta. Ketinama išleisti prisimini
mų apie K. Grinių knygą, velionio 
raštų tomą, mąstoma ir apie trečiojo 
Lietuvos prezidento vardo suteikimą 
mokyklai ar ligoninei Marijampolėje.

□ Parengtas Lietuvos ir Lenkijos 
sutarties projektas. Toks šią savaitę 
Varšuvoje įvykusio Lietuvos ir Lenki
jos delegacijų, aptarusių tarpvalstybi
nę sutartį, susitikimo rezultatas. Dery
bos tęsėsi pusantrų metų, įvyko penki 
derybų delegacijų susitikimai. Lietu
vos ambasadorius Varšuvoje D. June
vičius Lietuvos televizijai sakė, jog 
sutarties projekte nekalbama apie 
konkrečius įvykius ar pavardes, doku
mento įžangoje pabrėžiama, kad abi 
pusės apgailestauja dėl jų santykiuose 
buvusių konfliktų ir juos smerkia. 
Lietuvos televizija perdavė užsienio 
reikalų viceministro A.Jonuškos žo
džius, jog su Lenkijos atstovais taria
masi, kad į Vilnių pasirašyti sutarties 
atvyktų prezidentas L. Valensa, ir 
visai realu, kad tai gali įvykti jau kovo 
mėnesį. Vasario 23-ąją Lenkijos 
prezidentas, kai lėktuvu skrido į Latvi
ją ir kirto Lietuvos oro erdvę, perdavė 
prezidentui A. Brazauskui sveikinimą. 
Jame išreikštas pasitenkinimas tuo, 
kad baigtas dviejų šalių sutarties pa
ruošiamasis darbas.

□ R. Visokavičiaus teismas atidė
tas. Vasario 23-ąją Vilniaus antrajame 
teisme prasidėjęs pirmasis buvusio 
Lietuvos banko vadovo R. Visokavi
čiaus baudžiamosios bylos posėdis 
truko neilgai, nes neatvyko 4 banki
ninkystės ekspertai. Bylos nagrinėji
mas atidėtas iki kovo 30 d.

O Estijos Nepriklausomybės dieną 
Vilniuje iškeltos trijų Baltijos valsty
bių vėliavos. Vasario 24-ąją - Estijos 
Nepriklausomybės dieną 12 valandą 
prie Seimo rūmų įvyko Lietuvos, Esti
jos ir Latvijos valstybių vėliavų iškėli
mo ceremonialas.

O Įspėtas Rusijos ambasadorius. 
Vasario 22 d. užsienio reikalų minis
tras P. Gylys išsikvietė Rusijos amba
sadorių Vilniuje N. Obertyševą dėl 
nelegalaus karinės technikos tranzito 
per Lietuvos teritoriją. Pareikštas susi
rūpinimas dėl incidento praėjusių sa
vaitgalį, kai Rusijos sąstatas su 26 šar
vuočiais pervažiavo Lietuvos sieną iš 
anksto neįspėjus Lietuvos pasieniečių. 
Bet oficialaus protesto Lietuva nepa
reiškė.

Ambasadoriaus žodžiais, skulptoriaus 
Stanislovo Kuzmos, stiklo menininkės 
Gražinos Didžiūnaitytės, keramikės 
Lidos Kuzmienės ir grafikės Dukšai- 
tės-Guobienės darbai reprezentuoja 
šių dienų Lietuvos meną. Ši paroda 
bus taip pat rodoma Liudenšaide, 
Šlesvige, Detmolde ir Ofenbache. Dr. 
Z. Namavičius padėkojo Lietuvos oro 
linijoms (LAL) už nemokamą meno 
kūrinių transportą ir Pramonės ir 
prekybos rūmų Vilniuje atstovei poni
ai Bacevičienei už pagalbą. Ypač am
basadorius dėkojo Slesvigo-Holšteino 
atstovybei, kuri ne tik nemokamai 
leido naudotis savo salėmis, bet ir vel
tui vaišino visus susirinkusius. 
Lietuvos ambasadai teteko duoti 
šampaną. Svečius aptarnavo 
atstovybės tarnautojos vokietaitės ir 
dvi tautiniais rūbais pasipuošusios 
Vasario 16-osios gimnazijos mokinės.

A.Š.

O Naujas rektorius. Vilniaus 
dailės akademijoje įvyko naujojo rek
toriaus - tapytojo, docento Arvydo 
Šaltenio inauguracija. Į aukštosios 
mokyklos vadovo postą jis buvo 
išrinktas sausio 5 dieną viešuose 
rinkimuose iš dviejų kandidatų.

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) 
nuotr.

□ Buvusiuose KGB rūmuose Vil
niuje, Gedimino prospekte, įsikūrė 
teismas. Prezidentas A. Brazauskas 
linkėjo juos padaryti ’’teisingumo rū
mais, į kuriuos žmonės eitų ieškoti tie
sos ir ją rastų“. Čia vasario 18-ąją jis 
atidarė Vilniaus miesto 2-osios apylin
kės teismą, pranešė ELTA. Šio teismo 
pirmininkas V. Jancevičius priminė, 
kad dar caro metais statyti rūmai buvo 
skirti teismui, tačiau karo ir pokario 
metais juose buvo įkurtos represinės 
struktūros - gestapas ir KGB. 2-osios 
apylinkės teismas užima tik dalį šio 
pastato. Ateityje čia turėtų persikelti ir 
kiti Vilniaus teismai. Naująsias teismo 
patalpas pašventino monsinjoras K. 
Vasiliauskas. Su šiais rūmais jis pirmą 
kartą ’’susipažino“ 1949 metų spalį ir 
buvo kalinamas du dešimtmečius.

Tačiau buvę KGB rūmai, juose li
kę archyvai šiuo metu yra tapę ir 
įtampos šaltiniu. Ten vyksta buvusių 
politinių kalinių ir tremtinių piketas. 
Jie protestuoja prieš Seimo nutarimą 
Genocido tyrimo centro vadovu pa
skirti Vytautą Skuodį. Todėl Lietuvos 
politinių kalinių sąjungos bei politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos. Sąjūdžio 
Vilniaus padaliniai vasario 24-ąją pa
kvietė sostinės gyventojus į protesto 
piketą prie LDDP būstinės.

Nepaisant pagrindinių politinių ka
linių ir tremtinių organizacijų, Seimo 
opozicijos atkaklaus nepritarimo, vėlai 
vakare vasario 17-ąją 56 Seimo nariai 
balsavo už premjero A. Šleževičiaus 
pasiūlymą paskirti V. Skuodį Genoci
do tyrimo centro vadovu, prieš buvo 
22, susilaikė 4.

Tėvynės Santara - Seimo opozicija 
paskelbė pareiškimą "Dėl pradėtos 
LDDP provokacijos politinių kalinių 
ir tremtinių atžvilgiu".

Tėvynės Sąjunga rengiasi
Vilniuje vasario 19 dieną buvo su

rengta Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) konferencija, joje ap
svarstyta Lietuvos ekonomikos ir poli
tikos būklė, taip pat būdai ūkio krizei 
įveikti, teisėtumui ginti ir atkurti.

Pranešimus apie krašto politinę ir 
ekonominę padėtį perskaitė Tėvynės 
Sąjungos pirmininkas V. Landsbergis 
ir valdybos pirmininkas G. Vagnorius. 
Diskusijoje dalyvavo Tėvynės Są
jungos skyrių atstovai. Konferencijo
je, kaip informavo Eltą Tėvynės Są
jungos spaudos biuras, konstatuota, 
jog gamyba ir pragyvenimas Lietu
voje smunka dėl to, jog pasinėrusi į 
korupciją LDDP valdžia dirba ne 
krašto, o savo naudai. Pastebima grės
minga tendencija varžyti užsienio pre
kybą ir gamybos atnaujinimą, patai
kauti monopolijų ir dalies bankų fi
nansiniam diktatui, neretai ir žlugdyti 
smulkų bei vidutinį verslą, ūkininkus,

WTWHOS BUENOS
Ar atgims Vilniaus 

senamiestis?
Apie nekilnojamojo turto rinkos prob
lemas rašoma "Respublikoje“ 02 19 
straipsnyje "Pastogės kaina“.

Firmos ’’Real Estimate“ generali
nis direktorius Česlovas Bublevičius 
pažymėjo, kad Vilniuje butų pasiūla 
didelė, bet gyventojų perkamoji galia 
labai sumažėjusi. Dėl pernelyg aukš
tų kainų ypač sunku rasti pirkėjų se
namiestyje.

Didelių, ištaigingų butų jau ieško 
privataus kapitalo atstovai, ambasa
dos. Pirkti didelius butus Senamies
tyje pageidauja turtingi užsieniečiai. 
Įstatymas kol kas jiems to daryti ne
leidžia, tai ir ieško tarpininkų, kaip 
apeiti įstatymą. Jeigu įstatymų leidė
jai ir Vyriausybė vis dėlto suteiktų 
galimybę užsieniečiams pirkti patal
pas, Č. Bublevičiaus nuomone, Sena
miestis netruktų atgimti. Pažymima, 
kad restauruoto ir kapitaliai suremon
tuoto buto Senamiestyje kvadratinis 
metras gali kainuoti net apie 800 
JAV dolerių.

Biznio pamokos 
Ukmergėje

Aušrinė Burakienė straipsnyje 
"Kur taiko ukmergiškiai?“ f’Amžius“ Nr. 
7) rašo apie naujus švietimo vėjus.

”... didžiulė buvo mano nuostaba 
(net... pavydas), kai išgirdau šešio
likmečius, aštuoniolikmečius laisvai 
bendraujant, diskutuojant, net juo
kaujant anglų kalba su tikru tikriau
siu amerikiečiu Joelu Watersu - JAV 
Taikos korpuso savanoriu, smulkaus 
biznio patarėju, Junior Achievment 
taikomosios ekonomikos fakultatyvo 
vedėju Ukmergės J. Basanavičiaus 
vidurinėje mokykloje. Viso mūsų po
kalbio metu miesto valdyboje, vėliau 
bendraudama su moksleiviais klasė
je, kur Joelas aptarinėjo pirmojo 
moksleivių bendrovės biznio rezulta
tus, supratau, jog tai - naujoji Lietu
vos verslo žmonių karta - išprususi, 
betarpiška, toliaregiška“. Toliau 
straipsnyje pažymima, kad Joelas 
Watersas ėmėsi dvigubos naštos: 
’’padėti jau įgudusiams verslininkams 
ir pirmuosius žingsnius žengiantiems 
moksleiviams".

”Už atostogas Floridoje 
premjeras atsilygina postu 

K. Bobelio sūnui”
Taip vadinasi rašinys "Lietuvos ry

te“ 02 24, kuriame pranešama, kad 
Jonas Bobelis - Seimo užsienio reika
lų komiteto pirmininko sūnus, premje
ro A Šleževičiaus potvarkiu paskirtas 
valstybės konsultantu tarptautiniais 
klausimais.

Didžiausias Lietuvos dienraštis 
toliau rašo, kad tai įvyko vasario 14 
dieną, po to, kai praėjusių metų 
Kalėdų atostogas A. Šleževičius su 
žmona praleido Kazio Bobelio 

nors kaip tik jie ir turėtų atgaivinti 
Lietuvos ūkį, pagerinti žmonių gyve
nimą. Konferencijos dalyviai kalbėjo 
apie tai, jog galima ir būtina laiku ir 
teisingai atsiskaityti su žemdirbiais, 
remti ūkininkus, atkurti įstatyminį pri
vatizavimą ir užkirsti kelią nuo 1993 
metų vykdomam neteisėtam, nomen
klatūriniam ne savo turto išsidalijimui. 
Tai labai svarbu, nes gyventojų su
kauptus indėlius bus galima kompen
suoti tik tiek, kiek išliks valstybės tur
to, kuriuo padengtos santaupos. Buvo 
pabrėžta, kad yra visos galimybės at
statyti valstybės pajamas.

Konferencijoje nagrinėti Tėvynės 
Sąjungos skyrių, grupių ir kitų struk
tūrų veiklos tolesnio plėtojimo klausi
mai. Kalbant apie pasirengimą artė
jantiems savivaldybių rinkimams, nu
tarta atrinkti dorus ir gabius žmones, 
rengti juos galimam darbui atitinka
mose valdžios ir valdymo struktūrosę.

namuose Floridoje. ’’Lietuvos ryto“ 
žiniomis, premjeras, vos grįžęs iš 
Floridos, stengėsi įdarbinti K. Bobelio 
sūnų Lietuvos misijoje prie Jungtinių 
Tautų Organizacijos, tačiau premjero 
pastangoms nepritarta Prezidentūroje.

Pasak ’’Lietuvos ryto“, kalbos apie 
Kazio Bobelio norus matyti savo sūnų 
Lietuvos diplomatu netyla seniai. K. 
Bobelio bičiulystės su užsienio reikalų 
ministru P. Gyliu laikais sūnus Jonas 
buvo įdarbintas ministro patarėju. Ta
čiau po skandalo dėl ambasadoriaus S. 
Lozoraičio atšaukimo iš Vašingtono ir 
nepavykus ten paskirti K. Bobelio 
proteguojamo V. Čekanausko, J. Bo
belis iš tų pareigų pasitraukė, o jo tė
vo ir P. Gylio santykiai atvėso. Nepa
vyko J. Bobeliui įsidarbinti ambasado
je Vašingtone, ten paskyrus ambasa
doriumi A. Eidintą.

’’Lietuvos rytas“ pastebi, jog Jonas 
Bobelis interviu ’’Tiesoje“ tvirtina, 
kad jo paskyrimui neturėjo įtakos tėvo 
postas. Apie tai, ar šiam paskyrimui 
įtakos turėjo premjero A. Šleževičiaus 
atostogos Floridoje, Bobelis jaunesny
sis nepasako nieko.

Įtariamasis žudynėmis 
sulaikytas

Jau buvome pateikę spaudos atsi
liepimus apie Vilniuje išžudytą Ščerba
kovų šeimą. "Lietuvos rytas“ 02 19 in
formuoja, kad įtariamasis nusikaltimu 
jau sulaikytas.

Felikso Telksnio straipsnyje ’’Vil
niečių Ščerbakovų žudikas prisipažįs
ta, bet jo įrankis kol kas po ledu“ rašo
ma: 'Tai 25 metų Markas Žimovskis. 
Jis vilnietis, pastaruoju metu dirbo 
ūkinėje bendrijoje "Varia ir partne
riai“. Toje pačioje, kuri ’’Lietuvos ry
te“ buvo paskelbusi, jog už vertingą 
informaciją apie Ščerbakovų šeimos 
žudikus skirs 10 tūkstančių litų premi
ją. M. Žimovskis buvo šios bendrijos 
prekybos padalinio, kuriam vadovavo 
A. Ščerbakovas, ekspeditorius. Žudi
kas ir auka bendravo ne tik darbe, bet 
ir laisvalaikiu, gerai pažinojo vienas 
kito artimuosius“. Straipsnyje pažymi
ma, kad nusikaltimo motyvai kol kas 
nėra visai aiškūs. Dvi naktis po žudy
nių M. Žimovskis praleidęs Vilniaus 
viešbučiuose su apmokama prostitute. 
Jis, beje, lyg niekur nieko dalyvavo 
Ščerbakovų laidotuvėse, nešė karstą, 
buvo šermenyse. Ginklą, kuriuo šau
dė, įtariamasis teigia įmetęs į vandens 
telkinį. Kol šis yra užšalęs, pistoleto 
paieškos nepradedamos - rašoma 
straipsnyje ir pabrėžiama, kad ginklas 
turės labai didelę reikšmę jrodant M. 
Žimovskio kaltę.

Policija prieš prostitutes
Lietuvoje valdžia uždraudė azarti

nius lošimus kaip skatinančius blogį, 
nusikalstamumą, o kaip su seniausios 
pasaulyje profesijos atstovių reikalais - 
klausia "Respublikoje“ 02 22 Rūta 
Grinevičiūtė straipsnyje "Policijos rei
das į prostitutės lovą“.

rinkimams
Taip pat aptarti būdai, kaip rinkti para
šus ir pasirengti referendumui dėl Sei
mo rinkimų.

Konferencijoje Tėvynės Sąjungos 
kandidatu į Seimo narius Kaišiadorių 
50-oje rinkimų apygardoje patvirtintas 
Liudvikas Sabutis.

Kiek anksčiau, vasario 17-ąją, Sei
mo opozicinės frakcijos išplatino pa
reiškimą dėl LDDP valdymo krizės, 
kuriame sakoma: "Mes kviečiame vi
sas organizacijas visoje Lietuvoje 
svarstyti ir priiminėti nepasitikėjimo 
LDDP rezoliucijas, ruoštis referendu
mui dėl ankstesnių Seimo rinkimų. Jie 
turi įvykti būtinai anksčiau negu Rusi
jos prezidento rinkimai, kurie gali 
baigtis itin grėsmingu reakcinių, na
cionalistinių imperialistinių jėgų lai
mėjimu. Rinkimų reikėtų anksčiau, 
negu viskas Lietuvoje bus galutinai iš
vogta, ir greičiau, kad išvengtume 
provokuojamų konfliktų".

Jame rašoma apie Vilniuje išblaš
kytą intymiųjų paslaugų firmą ”Ed 
Martins and Company“ (ten buvo 
įvykdyta žmogžudystė ir policija tie
siog buvo priversta įsikišti - aut.). 
"Operaciją pareigūnai vadina sėk
minga. Viena iš keletos sostinės 
prostitučių firmų jau nebeveikia. Ir 
tai gali būti pavadinta sėkme tik su 
didele išlyga, nes, pasak pačių polici
jos pareigūnų, ”Ed Martins“ prostitu
tės ilgai be darbo nebus. Jas ir juos 
gana greitai priglaus kitos firmos, ku
rių sostinėje veikia apie 15... Žodžiu, 
peršasi išvada, kad iš savaitgalio po
licijos veiksmų labiausiai pasipelnys 
”Ed Maitins“ konkurentai. Prostitu
cijos biznis, kontroliuojamas nusikal
tėlių grupuočių, Vilniuje klestėjo ir, 
drįstu teigti, klestės... ”Ed Martins" 
prostitutės darbo valanda kainuoja 60 
dolerių. Prostitutei mokamas ketvirtis 
tos sumos - 15 USD. Pelnas, pasak 
žinovų, investuojamas į ginklų pre
kybą, kitą nusikalstamą biznį“.

Ordinus daro monetų 
kalykla Vilniuje

"Kauno diena“ 02 14 išspausdino 
Aušros Lėkos rašinį apie Lietuvos or
dinus.

Kas nusipelnė valstybės apdova
nojimo, sprendžia prezidentas, taip 
pat ordinų, medalių komisijos; vy
riausiasis ordinų tvarkytojas valsty
bėje yra ordinų kancleris - prezidento 
kanceliarijos vadovas. Pasak ’’Kauno 
dienos“, turbūt nebus priešta
raujančių prezidentūros sumanymui 
"apdovanoti“, kai tik bus nukaldinti, 
visų laipsnių Gedimino ordinais 
Kauno M. K. Čiurlionio muziejų -jo 
fondams perduoti saugoti lietuviškų 
ordinų pavyzdžius ketinama ir dė
kingumo ženklan; pagal muziejaus 
paskolintus ikisovietinės Lietuvos or
dinus, jų diplomus pagaminti ir šian
dieniniai apdovanojimai. Gedimino 
l-ojo, 2-ojo ir 3-ojo laipsnio ordinus 
dabar kala monetų kalykla Vilniuje, 
ordino juostą audžia Kauno tekstilės 
institutas, o ordino diplomus bei me
dalių liudijimus spausdina Kauno 
"Spindulio“ spaustuvė. Tarpukario 
Lietuva ordinus paprastai gaminda
vosi Šveicarijoje, Prancūzijoje, Ang
lijoje (beje, dabar tariamasi su švei
carais dėl specialios mašinos ordinų 
juostelėms austi įsigijimo).

Iš apdovanotųjų po nepriklauso
mybės atkūrimo lig šiol Gedimino 
ordino neatsiėmęs vienas iš šešių jo 
kavalierių poetas Bernardas Braz
džionis, gyvenantis JAV. Pernai jam 
viešint Tėvynėje, jis buvo kviestas at
siimti apdovanojimą, bet poetas sa
kęs, jog Lietuvoje buvę vertesnių už 
jį, jis - tik emigrantas... Ordino B. 
Brazdžionis neatsiėmė, bet oficialiai 
nepareiškė jo ir atsisakąs. Yra neatsi- 
ėmusių ir kitų apdovanojimų: pavyz
džiui, Sausio 13-osios atminimo me
dalio - apie pusšimtis žmonių. Vieni 
aiškino nenorį imti iš vienos valdžios 
rankų, kiti - iš kitos, trečius nežinia 
kur rasti, kiti paprasčiausiai sako - 
nenoriu.

V. Dimas
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Lietuvių namų šviesa ’’Pieno lašas“ - pavargusiai šeimai
Šiuose namuose tvyro kiek neįp

rasta, kitoms mokykloms nebūdinga, 
dvasia. Net artėjant šventei čia nejauti 
šurmulio, pabrėžtino didingumo ar 
prabangos. Nedidukė, kiek vėsoka sa
lė, puslankiu sustatyti suolai, moki
niai ir mokytojai, sėdintys vienas šalia 
kito, gerumo ir keisto liūdesio pa
ženklintais veidais. Ir suaugusių, ir 
vaikų akys žvelgia į sceną, kur tik ke
li būsimų iškilmių ženklai - Trispalvė, 
Vytis ir mokyklos vėliava, tarsi vizi
tinė kortelė, nusakanti, kas ir ko čia 
susirinko. Nei paradiškai pasipuo
šusių muzikantų, nei fanfarų, tik gra
žus ir prasmingas tautinių juostų 
tiltas, kuriuo į Lietuvių namus visada 
ateina labiausiai laukiami ir garbin
giausi svečiai. Vasario 16-ąją pas bu
vusių tremtinių ir politinių kalinių 
vaikus į Dzūkų gatvę Vilniuje užsuko 
Kovo 11-osios Akto signatarai Vy
tautas Landsbergis ir Pranciškus Tu- 
pikas, poetas Vytautas Cinauskas, 
Tremtinių grįžimo fondo pirmininkas.

- Kai prasidėjo Sąjūdis, buvau 
šioje mokykloje taip pat, - prisiminė 
nesenus laikus Vytautas Landsbergis. 
- Tada čia buvo mokomi vaikai karo 
meno pradmenų, kad vėliau išvažiuo
tų iš savo gimtinės, iš savo namų... 
Tai buvo keista mokykla, turėjusi nu
tolinti vaikus nuo savo Tėvynės. Ir 
pats žodis TĖVYNĖ čia buvo iš
kreiptas, to žodžio sąvoka ir sampra
ta visai kitokia.

Buvo prisiminti seni seni laikai, 
kuomet už lietuviškai ištartą žodį vai
kas, kaip koks nusikaltėlis, turėdavo 
nešioti ant kaklo pasikabinęs lentelę 
su užrašu rusų kalba, jog kalbėti lietu
viškai draudžiama. Ir taip buvo ne kur 
nors Sibiro platumose ar tolimuosiuo
se Rytuose, o nuo amžių amžių lie
tuvių gyventose vietose. Būta tokių 
laikų, kaip būta ir šviesuolių, šventai 
tikėjusių, jog prievarta neamžina. 
Vytautas Landsbergis prisiminė ir 
Vincą Kudirką, kurio eilės tapo mūsų 
Nepriklausomos valstybės himnu, 
poetą ir muziką, kuris, jau būdamas 
ligos pakirstas, savo sesei Julytei rašė, 
jog ateis tokia diena, kai ir mokyk
lose, ir valdžios įstaigose bus kalba
ma lietuviškai. Tas šventas tikėjimas 
teikė jėgų mūsų tėvams, seneliams, 
proseneliams puoselėti lietuvybės 
dvasią, ir štai mūsų tautinė vėliava jau 
trečią kartą iškilmingai plaikstosi 
Olimpinių žaidynių stadionuose.

Rusai išėjo, sugrįžkit, tautiečiai, draugėn
Niekada nepamiršiu, kaip pernai 

per Alytų riedėjo rusų kariuomenės 
sąstatai, į juos miestiečiai žiūrėjo per 
savo namų langus, sustodavo gatvėse. 
Mano sūnus irgi bėgdavo į balkoną ir 
stebėdavosi: ’’Jie veža senas mašinas, 
tvoras, vielas, net seną greitąją, net 
gaisrinę, mama!“ Labai laukėme lie
pos 17-osios. Žinojome, tądien rusų 
armija paliks Alytų. Praslinko vienas 
sąstatas, štai ir antras, paskutinysis. 
Pro neužvertas vagonų duris matėsi ir 
moterų su vaikais. Gyvuliniais vago
nais atvažiavo, tokiais ir išvažiuoja. 
Paimu sūnų ant rankų ir sakau: ’’Pa
mojuok sūnau, jie važiuoja namo“. 
Mums taip pat mojuoja visas vagonas 
kareivių.

"Mama, ko tu verki, kai į juos žiū
rim?“ - klausia sūnus, klausia ir gied
ros jo akys. ”IŠ džiaugsmo“, - atsakau, 
o vaiko akys dar labiau išsiplečia iš 
nuostabos.

******
Taigi rusai išėjo, o Dzūkų kultūros 

draugė kviečia sugrįžti tautiečius. 
Likimo keliai nuvedė dzūkus į toliau
sias šalis. Gal jau ir neteks Tėvynėje 
gyventi, bet gimtąsias vietas aplankyti 
reikia. Alytuje jau atstatytas Laisvės 
angelas, A. Juozapavičiaus tiltui grą
žintas vardas ir bareljefai. Atgijo ir 
Alytaus gimnazija - ten Dailiųjų ama
tą mokykla, o virš Šaulių namų plevė
suoja trispalvė. 1995 metų birželio 
15-17 dienomis Dzūkijos sostinėje 
Alytuje įvyks Dzūkų kultūros kongre
sas: viso pasaulio dzūkų susitikimas- 
suvažiavimas, antroji dainų šventė.

- Pagaliau atėjo laikas būti savimi, 
eiti į pasaulį su savo vardais, savo 
valstybės vardu. Sveikinu ir džiau
giuosi, kad susitikome tokioje gražio
je ir jaukioje aplinkoje, - pasakė Vy
tautas Landsbergis. - Jūsų mokykloje 
tokie gražūs, šviesūs visų vaikų vei
dai. Tai mokytojų darbo ir sielos at
spindys. Tegul vaikai išauga, tegu iš
eina į pasaulį ir skleidžia tą šviesą, 
kurios jiems negailite.

Tą popietę buvo prisimintas ir 
1988 metų Vasario 16-osios minėji
mas, kai čia dar pagal mokyklos stei
gėjų sumanymą turėjo vyrauti karo 
dvasia. Grupė mokytojų vieni susirin
kę klausėsi, kokios dainos dainuo
jamos kolegos Alfonso Rudžio (dabar 
mokyklos direktoriaus) namuose, tuo 
labiau kad Alfonso tėveliui buvo 
lemta žūti kasant ’’Belomor“ kanalą, 
ir atsirado, kas pranešė valdžios atsto
vams... Būta ir tokių, kurie tyliai, bet 
įtaigiai atskleidė busimiesiems tary
binės armijos kariams Vasario 16- 
osios prasmę. Gal todėl šiandien ne 
vienas buvęs šios tada karo mokyklos 
auklėtinis, baigęs aukštuosius moks
lus Rusijos atitinkamose mokyklose, 
grįžo į Nepriklausomą Lietuvą ir 
dabar ištikimai tarnauja mūsų vals
tybės apsaugos tarnyboje. Taigi čia 
pasėta gera sėkla sudygo ir išaugo.

- Mūsų mokyklose minima daug 
švenčių, bet Vasario 16-oji būna tik 
vieną kartą per metus, - pasakė mo
kyklos direktorius Alfonsas Rudys. - 
Dėkoju visiems pedagogams, vado
vams, kurie nepaprastai kantriai dirba 
mokydami vaikus lietuvių kalbos, 
aiškios tarties. Dėkoju muzikos vado
vui Viktorui Žeimiui, kuriam reikia 
nepaprastai daug kantrybės, kol iš
moko darniai dainuoti, dėkoju šokių 
vadovei Zitai Dvilevičiūtei, dėkoju 
visiems pedagogams, nuo pirmos iki 
dvyliktos klasės atsidavusiai ir su 
meile mokantiems vaikus.

O kad vaikai iš tiesų daug moka, 
įsitikino visi, kurie tą popietę buvo 
salėje. Kaip skambūs pavasario šalti
niai aidėjo jaunųjų dainorėlių balsai, 
malonu buvo žiūrėti į šokėjų ratelius. 
O kai pasigirdo viso mokyklos choro 
ir visos salės traukiama Maironio 
’’Lietuva, Tėvyne mūsų“, sunku buvo 
sulaikyti jaudulį ir suvokti, jog šita
me chore dainuoja ne vienas našlai
tis, Kaukaze per tautinės nesantaikos 
susirėmimus praradęs tėvelį, kad ne 

amatų ir ūkio gaminių mugė, meno, 
kūrybos parodos.

Dzūkų kultūros draugės pirminin
kė, Alytaus miesto mero pavaduotoja 
Onutė Suncovienė jau gauna pasiū
lymų. Kongresui žadama išleisti spe
cialų leidinį. 4-5 mašinraščio puslapius
ir iliustracijas iki šių metų 
pabaigos siųsti: O. Sunco- 
vienei, Rotušės a. 4, 4581) 
Alytus. Šiuo adresu ga
lima pateikti ir pasiūlymų. 
Vieną iš jų jau norėčiau 
pacituoti: ’’Prieškariniu 
laikotarpiu buvau kadri
niu karininku. Dabar man 
jau 80 metų. Esu Lietuvos 
kariuomenės dimisijos 
majoras. Mano manymu. 
Jūsų projektuojamame 
kongreso leidinyje vieną 
skyrių reikėtų skirti dzūkų 
kovoms prieš sovietų 
okupaciją (partizanams), 
sukilėliams (1941 06 21) 
ir prieš vokiečių okupaci
ją (Vietinė rinktinė). Rei
kia, kad šių kovų dalyviai 
parašytų savo prisimini
mus, atsiųstų nuotraukų. 
Aš galėčiau viską apiben
drinti, pasitelkęs Kaune 
esančius dar gyvus Lie
tuvos dimisijos karinin
kus. Taip pat siūlau su
rengti šaudymo varžy
bas“, - rašo Petras Narin- 
kevičius (Žemaičių 55-3, 
3000 Kaunas). 

vienas dainorėlis iki rugsėjo pirmos 
nebuvo nė girdėjęs lietuviškai kal
bant. Simbolinis visų choristų, visų 
minėjimo dalyvių susiėmimas ranko
mis buvo iškalbingesnis nei patys 
prasmingiausi žodžiai. Jie čia tam, 
kad būtų kartu. Kartu su Lietuva, sa
vo tėvų ir protėvių žeme, kad atliktų 
tuos darbus, apie kuriuos anie svajojo 
būdami tremtyje.

Ir dar. Šiuo metu Lietuvių namuo
se mokosi 130 vaikų. Šventės progra
mą rengė Zita Dvilevičiūtė, Viktoras 
Žeimys, Zina Plepienė, Danutė Kvik- 
lienė. Naujus tautinius rūbelius pasiu
vo panevėžietė Marija Simanavičie- 
nė, o pinigų tam reikalui aukojo Hiu- 
tenfelde-Lamperthaime gyvenanti 
ponia Eugenija Lutz. Pasirodo, prieš 
trejetą metų josios sūnus Alfredas 
atšoko vestuves. Vestuvių proga pa
prastai dovanojama daug ir visko. Ta
čiau jaunavedžiai Alfredas ir Utė nu
tarė surinktus pinigus padovanoti Lie
tuvai. Ir štai pernai, švenčiant jonines 
Hiutenfelde, Lietuvių namų mo
kyklos atstovai, tuo metu viešėję Vo
kietijoje, gavo 4 tūkstančius markių 
dovanų. Už tas Vokietijos markes ir 
buvo pasiūti dailūs tautiniai drabužiai.

Būtina šia proga paminėti ir Ka
nadoje gyvenančios ponios E. Stepai- 
tienės surengtą aukų rinkimo vajų. 
Už surinktus pinigus buvo nupirkta ir 
atsiųsta skanėstų, maisto, rašymo 
reikmenų. Dalis pinigų buvo atvežta 
grynais. Už juos nupirkta spalvotas 
televizorius, fotoaparatas ir kitų foto
grafavimui reikalingų priemonių. 
Lietuvių namų auklėtiniai ir visi dar
buotojai taria nuoširdų ačiū poniai 
Stepaitienei!

Tremtinių grįžimo fondas, kurio 
pirmininkas yra Vytautas Cinauskas, 
nuolatos skiria tremtinių vaikams pi
nigų kelionėms į namus, taip pat pa
rūpina per labdarą gaunamų rūbelių 
ir 1.1.

Vytauto Landsbergio fondas taip 
pat nepamiršta Lietuvių namų - šį 
kartą įteikta siunta vitaminų.

Lietuvos rašytojų sąjunga kartu su 
savo leidykla Vasario 16-osios išva
karėse irgi surengė labdaros akciją. 
Padovanota per dvidešimt pavadini
mų knygų, tiek originalių, tiek verstų 
iš kitų kalbų. Birutė Baltrušaitytė pri
statė savo naują knygelę ”Po Žalgirio 
kautynių".

Salomėja Čičiškina

******
Likimas dzūkus išblaškė. Dzūkų 

kultūros draugė kviečia tautiečius į 
gimtinę ir laukia jų.

Rusai išėjo, sugrįžkit namo!

laima Stankevičiūtė

Laisvės Angelas vėl žvelgia į Dzukįją.
Zenono Šilinsko nuotr.

Teisingumo ministerija 
praėjusiais metais įregistra
vo Lietuvos vaikų globos 
organizacijos ’’Pieno lašas" 
įstatus. Vėliau įvykusiame 
šios draugijos suvažiavime 
buvo aptartos svarbiausios 
veiklos gairės. Suvažiavimas 
pirmininke išrinko Marga
ritą Marcinkevičienę.

Su ja ir kalbamės.
- Žinome, kad tokiu pa

vadinimu vaikais besirūpi
nanti organizacija Lietuvo
je veikė ir prieškario me
tais. Trumpai apibūdinkite 
’’Pieno lašo“ istoriją.

- 1923 metais ’’Pieno lašo“ 
draugijos steigiamasis su
važiavimas priėmė J. Vileišio, 
dr. K. Griniaus ir p. Kudirkai- 
tės paruoštus įstatus. Tuome
tinės draugijos tikslas - visais būdais 
kovoti su motinų ir kūdikių mirtingu
mu bei jų liguistumu. Per trumpą laiką 
Draugija atliko didelių darbų: propaga
vo vaikų priežiūros medicinines žinias, 
steigė dieninius lopšelius, pieno daliji
mo stotis, prieglaudas, vaikų maitinimo 
punktus. Tai buvo labai kilni organi
zacija, Lietuvos motinoms ir vaikams 
saule švietusi. Beje, jos ištakos - 
Anglijoje. 1911 metais kai kurie anglai 
sumanė teikti pagalbą pavargėlių vai
kams, siekdami išauginti sveiką jau
nimą. Vėliau šią iniciatyvą perėmė 
Anglijos valdžia ir 1916 m. naujoji 
organizacija išplėtė veiklą ne tik savo 
šalyje, bet ir kitur. Pabaltijo valstybėse 
tokias organizacijas propaguoti pradėjo 
anglė Muriel Paget. Lietuvoje ji darbą 
pradėjo 1922 m.

’’Pieno lašo“ draugija buvo užda
ryta 1940 metais.

Mes atidžiai išstudijavome jos 
veiklą, surinkome vertingos medžia
gos, kuri mums bus naudinga kasdie
ninėje veikloje.

- Įdomu, ar labai pasikeitė Lietu
vos prieškarinė šeima palyginti su 
dabartine?

- Vargo buvo ir anksčiau, netrūko 
skurdo, bet augo gausios šeimos. 
Vaikams buvo ugdomos tvirtos doro
vinės nuostatos, šeimai talkino baž
nyčia. Per sovietmetį viskas buvo 
naikinama, daugybė jaunų moterų ta
po alkoholikėmis, prarado šventą 
motinystės jausmą. Tiek daug Lietu
voje šiuo metu našlaičių, turinčių 
motinas ir tėvus...

- O kūdikių sveikata?
- Katastrofiškai bloga. Mūsų orga

nizacijos darbuotoja medicinos dr. 
Giedrė Žilinskienė atliko tyrimus 
apie dabartinę šeimos padėtį. Atsi
skleidė kraupi tiesa: per trejus metus 
sumažėjo gimstamumas, padidėjo 
kūdikių mirtingumas...

- Ką Jūsų organizacija gali pada

GUNNEL TRAVEL SERVICE
LTD

Siūlo šias paslaugas:
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako vieSbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių 
ir atgal:

pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais.
Visi skrydžiai - iš Heathrow.

Bilieto kaina - £285.
Nuo lapkričio 1 d. Skandinavijos Avia Sistema (SAS) 

kasdien (išskyrus sekmadienius) organizuoja skrydžius 
iš Mančesterio (per Kopenhagą) į Vilnių ir atgal.

Bilieto kaina - £320.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

Gunnel Travel Service LTD
Hayling Cottage Stratford St. Mary 

Colchester Essex CO7 6JW 
Tel (+44-206) 322033 
Fax (+44-206) 322352

Užs. 784

ryti, kad nors kiek būtų padėta šei
mai?

- Mūsų organizacijos darbo turinį 
sudaro septynios programos: maisto, 
sveikatos, kultūros ir švietimo, infor
macijos, meno verslų, leidybos ir 
fondų kaupimo. Ruošiama "Darbo su 
jaunimu“ programa.

Apskritai, mes didelį dėmesį skir
sime inteligentų šeimai, ypač gausiai, 
nes tai tautos intelekto šaltinis. Ir 
moraliai, ir materialiai žadame remti 
jaunas šeimas, kurios yra Lietuvos 
didžioji viltis.

- Gal paminėtumėt keletą jau 
nuveiktų Jūsų organizacijos darbų?

- Mūsų iniciatyva praėjusių metų 
lapkričio mėnesį surengtas tarptautinis 
seminaras "Šeima-darželis-mokykla". 
Tai buvo labai naudingas renginys, 
sudaręs galimybes giliau paanalizuoti 
šeimos pedagogikos, vaikų psicho
logijos klausimus. Šeimos problemas 
keliame spaudoje, stengiamės į jas 
atkreipti visuomenės, Seimo, Vyriau
sybės dėmesį. Mums ypač aktualu pa
dėti gausių šeimų tėvams rasti tokį 
darbą, kurį dirbdami jie galėtų ne tik 
išmaitinti vaikus, bet ir skirti jų ugdy
mui daugiau dėmesio. Motinų ir tėvų 
namudinė veikla, į kurią galėtų įtrauk
ti savo atžalas - irgi mūsų dėmesio 
centre.

- Sunkumų turite?
- Kas gi šiais laikais lengvai pasie

kiama? Dar tik kuriamės. Ačiū Šve
dijos vaikų teisių gynimo organzaci- 
jai "Radda Bamen“, kuri mus visoke
riopai paremia. Jos dėka mes galėjo
me pradėti savo veiklą. Tikiu, ateity
je veikla plėsis. Jau atidaryti "Pieno 
lašo“ skyriai Kaune, Alytuje, Uteno
je, kitose Lietuvos vietose. Ir visuose 
mūsų organizacijos skyriuose dirba 
talentingi žmonės, kupini noro padėti 
Lietuvos šeimai.

Kalbėjosi Bernardas Šaknys
Egidijaus Skipario nuotr.
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Seimo atstovai pas tautiečius Londone
"EL“ 7 numeryje rašyta apie 

spaudos konferenciją Vilniuje, kurioje 
grupė Seimo narių iš LDDP frakcijos 
papasakojo apie savo viešnagę Pran
cūzijoje ir Didžiojoje Britanijoje. 
Šiandien spausdiname šią savaitę iš 
Londono gautą laišką, kuriame pasa
kojama apie Lietuvos parlamentarų 
apsilankymą Dėtuvių namuose.

Paskutiniosiomis sausio ir pirmo
siomis vasario mėnesio dienomis tar
nybiniais reikalais į Londoną buvo 
atvykę dr A. Gricius - Lietuvos Sei
mo užsienio reikalų komiteto pir
mininko pavaduotojas, Europos Są
jungos parlamento stebėtojas; G. 
Kirkilas - Lietuvos Seimo narys, 
LDDP pirmininko pirmasis pavaduo
tojas; dr. J. Karosas - Lietuvos Seimo 
narys, LDDP frakcijos vadovas Sei
me; dr. A. Kunčinas - Lietuvos Sei
mo narys, LDDP frakcijos vadovo 
Seime pavaduotojas. Jie visi viešna
gės metu buvo apsistoję Jungtinės 
Karalystės lietuvių centre - Lietuvių 
Namuose Londone.

Vasario 1 dieną Lietuvių Sąjungos 
Centro valdyba, padedant Lietuvos 
Respublikos laikinajam patikėtiniui 
dr. Antanui Nesavui, surengė DBLS 
valdybos direktorių ir dar kelių visuo
menininkų susitikimą su svečiais prie 
užkandžių, kad būtų galima išgirsti 
apie padėtį Seime ir visoje Lietuvoje 
tiesiog iš parlamentarų lūpų.

Pirmiausia kalbėjo dr. J. Karosas. 
Savo trumpame įvade jis papasakojo 
apie dabartinę padėtį Lietuvoje, pripa
žino, jog daug ko trūksta ir valdant 
LDDP, bet sakė, kad vieneri metai 
valdžioje yra trumpas laikas. Jis taip 
pat kalbėjo, kas padaryta gero. Po ilgų 
tūpčiojimų pagaliau į gyvenimą buvo 
paleista Lietuvos nacionalinė valiuta - 
litas, jis yra gana stabilus ir laikosi ge
rai. Prisiminta praėjusių metų rug
pjūčio mėnesio paskutinioji, Lietuvai 
istorinė diena - Rusijos okupacinės 
kariuomenės paskutinieji daliniai tada 
apleido Lietuvos žemę. Lietuva tapo 
tikrai laisva ir nepriklausoma valstybė. 
Kalbėtojai pasidžiaugė, kad Lietuvą 
aplankė daugelis įžymių žmonių.

Kiti parlamentarai dr. J. Karoso 
pasisakymą dar papildė.

Po to londoniečiai turėjo progą 
pakamantinėti iškyliuosius svečius. 
Pasipylė klausimai. Vienas lietuvis

Aleksas Vilčinskas (kairėje) ir dr. A. Kunčinas.

Iš kairės: dr. J. Karosas, dr. A. Gricius ir B. Butrimas.

biznierius klausė: kas Lietuvoje pasi
darė - esu pakviestas nuvykti į Kauną, 
bet mano kolegos sako: turėsi apsistoti 
sostinėje ir važinėti kasdien iš Vil
niaus į Kauną ir atgal, nes Kaune mes 
negalime garantuoti už jūsų gyvybę. 
Šis klausimas buvo labai išplėstas, nes 
kiti norėjo žinoti apie Lietuvos polici
ją, klausė, ar tikros kalbos, kad ji esan
ti netvarkinga ir dažnai neblaiva, kaip 
tokia policija gali valstybėje palaikyti 
jos teisėsaugą. O dar kiti norėjo, kad 
netinkami prokuratūros darbuotojai 
Dūtų atleisti ir pakeisti geresniais, 
klausė, kodėl teismai teisingai neatlie
ka savo darbo.

Į klausimus šia tema atsakė visi 
keturi parlamentarai, aiškindami, kad 
tai yra labai sunki problema jaunos 
valstybės demokratiniame gyvenime. 
Apibendrintas atsakymas buvo toks, 
kad Vyriausybė skiria milžiniškas lė
šas kovai prieš nusikaltėlius, matyti 
šiokių tokių rezultatų, didesnieji nusi
kaltėliai bėga iš Lietuvos, o kiti prade
da slapstytis. Daug įtariamų padarius 
nusikaltimus yra areštuojama remian
tis prevenciniu įstatymu, priimtu Lie
tuvos Seime. Bet kiek ašarų buvo pra
lieta opozicijos pusėje - bandyta įrodi
nėti, kad tas įstatymas varžys žmo
gaus teises arba norima susidoroti su 
opozicija. Didžiausia bėda, kad ne visi 
teisėjai atlieka savo darbą teisingai ir 
sąžiningai. Teisėjų žemi atlyginimai 
kelia kitą problemą - mafijozai ir įvai
rūs netikri komersantai juos paperka.

Be to, svečiai pripažino, kad esama 
korupcijos ir aukštesnėse valdžios ins
titucijose, miestų savivaldybėse.

Buvo klausimų, kaip Lietuvos val
džia numato tvarkyti krašto pramonę. 
Išgirdome atsakymą, kad Lietuvai 
sunkiosios pramonės nereikia, ją rei
kia perorganizuoti į smulkiąją pramo
nę, bet šiuo metu trūksta užsienio in
vesticijų.

Buvo klausimų ir apie žemėtvar
kos bei ūkininkų reikalus, kodėl pri
stabdytas žemės grąžinimas tikrie
siems tos žemės savininkams. Parla
mentarai sakė, kad buvusioji valdžia 
prieš Seimo rinkimus taip suardė ir 
greitai buvusią žemės ūkio struktūrą, 
kad kaimas atsidūrė tokioje padėtyje. 
Jie sakė, kad jis neprapuls, atsigaus, 
bet nežinia, kas bus su miestais.

Laikui bėgant ir visapusiškai dis
kutuojant visais klausimais iš svečių 
parlamentarų buvo išgirsta, kad nese
noje praeityje lietuviai trejus metus 
praleido tarp savęs priešų beieškoda
mi, viena pusė dėjo dideles pastangas 
supriešinti žmones vieni prieš kitus, 
mažai telkė bendras jėgas krašto atkū
rimui. Pasak svečių, dabartinė Seimo 
opozicija ir šiandien tebetęsia savo 
politinį žaidimą, kad kaip galima dau
giau apkaltintų valdančiuosius, užuot 
visoms politinėms partijoms dirbus 
bendrai Lietuvos gerovei. Bet, deja, 
taip nėra...

Klausantis atsakymų į klausimus 
susidarė įspūdis, kad dr. A. Gricius 
vienas iškalbingiausių tarp svečių. G. 
Kirkilas pasirodė kaip labai gabus po
litikas atsakymuose ir asmeniniuose 
pasikalbėjimuose.

Šiame jaukiame ir nuoširdžiame 
susitikime dalyvavo Lietuvos Respub
likos Londone ambasados laikinasis 
patikėtinis dr. Antanas Nesavas.

Susitikimui vadovavo Lietuvių Są
jungos Centro direktorių valdybos pir
mininkas Jaras Alkis. Užbaigdamas 
vakaro programą jis padėkojo Lietu
vos parlamentarams už sutikimą pa
bendrauti su tautiečiais Londone. ’’Bu
vo malonu išgirsti iš jūsų, kas vyksta 
Lietuvoje, Seime, o jūs išgirdote, ką 
Anglijos lietuviai apie Lietuvą ir jus 
mano...“ - pasakė J. Alkis.

Stasys Kasparas

Įsteigta Britanijos-Lietuvos 
draugija

Tęsinys. Pradžia 1 psl.

Priimtas naujosios draugijos - 
“British-Lithuanian Society” - statu
tas, išrinkta pirmoji valdyba. Jos pir
mininkas - lordas Ennals; kopirminin- 
kas - prof. Richard Ennals, Kingstono 
universiteto biznio studijų vadovas 
(Head of Business Studies Kingston 
University); vicepirmininkas ir iždi
ninkas - Mr. J.Malcolm Dean, Fi- 
nasinės apskaitos institutas (Vice- 
Chairman, Institute of Financial 
Accountants); sekretorė - Ms. Imsrė 
Sabaliūnas, Lietuvos ambasados Lon
done darbuotoja.

Draugijos Taryboje: The Rt. Hon. 
The Earl of Kintore - Tarptautinės 
sąskaitybos asociacijos prezidentas 
(President, The International Associa
tion of Book-Keepers); Michael 
Colvin MP - Britanijos parlamento 
narys, parlamento britų-lietuvių 
grupės narys (Conservative Foreign 
Affairs Committee, Chairman; mem
ber of British-Lithuanian All Party 
Parliamentary Group); Prof. David 
Regan - Nottinghamo universiteto 
politikos departamento vadovas (Head 
of Dept. of. Politics University of 
Nottingham); Mr. Robert M. Lacey - 
banko vedėjas (Manager, Bank of Ca
nada); Mr. Iain Stewart - firmos pir
mininkas (Chairman, Caledonian 
Baltic Investments Ltd.); Mr. Garry 
Carter - firmos pirmininkas (Chair
man, The Chartergate Group Ltd.).

Po lordo David Ennals baigiamo
sios kalbos visi susirinkusieji atsistoję 
griausmingai plojo, linkėjo, kad nau
joji draugija augtų ir stiprėtų, viso
keriopai padėdama Lietuvai.

Po to visi susirinkimo dalyviai 
atėjo į Lietuvos laikinojo patikėtinio 
dr. Antano Nesavo priėmimą, su
rengtą Lietuvos Nepriklausomybės 
76-ųjų metinių proga.

Stasys Kasparas

EUR: iš Londono taip pat gavome 
naujosios Britanijos-Lietuvos draugi
jos biuletenio (“British-Lithuanian So
ciety Newsletter“) pirmąjį numerį, iš
leistą š. m. vasario 16-ąją. “Pastarai
siais metais įvyko staigių pasikeitimų, 
tarp jų - Lietuvos nepriklausomybės 
pasiekimas, - rašo lordas Ennals šiame 
biuletenyje.- Po “šaltojo karo“ yra 
naujų iššūkių politikoje ir ekonomiko
je. Mes privalome padėti pamatus ir 
plėtoti ilgalaikę veiklą biznio, mokslo, 
švietimo ir kultūros srityse“. Lordas 
Ennals kviečia į Britanijos-Lietuvos 
draugiją naujus narius, ragina jos 
veikloje dalyvauti ir aktyvesnius žmo
nes iš lietuvių bendruomenės Britani
joje.

ROCHDALE TRAVEL 
CENTRE

Eastern European Division

Biuletenyje pateikta faktų iš Lietu
vos istorijos, informuojama, kas yra 
Prezidentas, Vyriausybės nariai. Pri
statyti Lietuvos ir kitų Baltijos šalių 
periodiniai leidiniai anglų kalba, pra
nešama, kokius informacinius leidi
nius apie Lietuvą anglų kalba yra iš
leidęs Lietuvos informacijos institutas. 
Informuojama, kokios tarptautinės pa
rodos šiemet įvyks Lietuvos parodų 
centre “Litexpo” Vilniuje.

Biuletenyje skelbiamas Lietuvos - 
Didžiosios Britanijos draugijos vado
vų profesoriaus Zenono Rudziko ir 
daktarės Reginos Rudaitytės laiškas 
lordui Ennals, parašytas sužinojus, 
kad Jungtinėje Karalystėje grupė žmo
nių nutarė įsteigti Britanijos-Lietuvos 
draugiją, linkima sėkmės jos veikloje.

Kaip pranešė iš Londono Eltos 
korespondentas Klemensas Tamošiū
nas, Britanijos-Lietuvos draugija 
įsteigta Lietuvos reikalų patikėtinio 
Antano Nesavo iniciatyva. Naujos 
organizacijos kūrimą aktyviai parėmė 
lordas Ennals ir parlamento narys 
Michael Colvin. Draugijos programos 
projektą parengė Steigimo taryba, 
vadovaujama lordo Ennals. Draugijos 
tikslas - skatinti ir puoselėti dviejų 
šalių abipusį bendradarbiavimą kul
tūros, mokslo, politikos, verslo ir ki
tose srityse. Todėl nutarta įkurti tris 
specialias komisijas: kultūros-politi- 
kos, mokslo-švietimo ir ekonomikos- 
komercijos.

“EL“ irgi sveikina tokios draugi
jos Britanijoje įsteigimą, linki jai 
sėkmės. Bet negalime nenusistebėti, 
kad draugijos Taryboje nėra Didžio
sios Britanijos lietuvių sąjungos ar 
kitų čia jau daug metų gyvenančių 
lietuvių organizacijų atstovų. Mano
me, jog nebus pamirštas faktas, kad 
praeityje veikė Britų lietuvių taryba, 
kurios tikslai buvo panašūs kaip ir 
naujosios draugijos. Kaip rašoma 
1978 m. Londone išleistoje knygoje 
“Britanijos lietuviai 1947-1973“, 
1961 m. buvo įsteigta Britų lietu
vių taryba, savo deklaracijoje ji “sa
kėsi siekianti jungti visus senosios ir 
naujosios išeivijos demokratinių 
pažiūrų lietuvių kilmės britų piliečius 
ir įvairiais su Britanijos interesais 
suderinamais būdais ir priemonėmis 
Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo". Ypatingą dėmesį taryba žadėjo 
kreipti į Britanijoje užaugusį lietuvių 
jaunimą, kad jis neatitoltų nuo lietu
vių. Taryba leido anglų kalba šio 
krašto spaudai ir visuomenei skirtą 
biuletenį. Toje organizacijoje dirbo 
dabar aktyvūs ”EL“ korespondentai 
Londone M. Bajorinas, S. Kasparas, 
taip pat Anglijos sostinėje gyvenantis 
inžinierius R. Baublys.

’’Lions international“ prezidento vizitas

“Lions Clubs International“ pa
grindinis tikslas - labdaringa ir švietė
jiška veikla visame pasaulyje. Organi
zacijos būstinė yra JAV, Ilinojaus 
valstijoje. Pirmasis Lions klubas įsi
kūrė Čikagoje 1917 m. Dabar Lions 
klubai vienija 1 mln. 420 tūkst. žmo
nių, susibūrusių daugiau kaip į 36 500 
klubus beveik visose laisvojo pasaulio 
šalyje. Baltijos šalys tik neseniai įsi
jungė į šią veiklą. Lietuvoje jau yra 
trys Lions klubai - Vilniuje, Kaune ir 
Šiauliuose.

Nors Lietuvoje Lions klubai vadi
nami Liūtų klubais, su šiuo plėšrūnu 
judėjimas neturi nieko bendro. Lions - 
tai pirmosios žodžių raidės: “Liberty, 
Intelligence, Our Nation's Safety“ 
(“Laisvė, intelektas, mūsų tautos sau
gumas“). Lions klubo principai - pa
gelbėti savo artimui, nelaimingus

paguosti, silpnuosius paremti, vargšus 
sušelpti, kuriant savo būtį nebūtina 
griauti kito, būti lojaliu savo klientams 
ar partneriams ir nemeluoti sau.

Tarptautinei klubų veiklai vado
vauja metams išrinktas prezidentas p. 
James T. Coffe. “Lions International“ 
prezidentas keliauja po pasaulį, lanko 
klubus. Lietuvoje p. James T. Coffe 
lankėsi pirmą kartą. Po susitikimo su 
Lietuvos prezidentu A. Brazausku, 
“Lions international“ vadovas išvyko į 
Kauną susitikti su trijų Lietuvos Lions 
klubų nariais ir miesto savivaldybės 
atstovais. Lietuvai, J. T. Coffe nuomo
ne, aktualiausia yra pirmoji organiza
cijos pavadinimo raidė - Laisvė.

Į Lietuvą “Lions International“ 
prezidentas atvyko iš Talino. Estijoje 
veikia 25 šios organizacijos klubai, 
vienijantys 600 žmonių. Be dalyvavi-

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

mo tarptautinėse programose, estų 
Lions klubai padeda jaunuoliams įgyti 
išsilavinimą, suranda galimybių jiems 
mokytis užsienyje. Klubai rėmė Es
tijos invalidų dalyvavimą olimpinėse 
žaidynės, įgyvendina akių ligų profi
laktikos programą “Regėjimas - svar
biausia“.

Pramogai ar bizniui 
žemiausiomis kainomis skriskite 

į Rytų Europą.
Grupiniai skrydžiai (schedule flights) iš Londono 

ar Manchesterio į Vilnių ir atgal nuo £225.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

EASTERN EUROPEAN TRAVEL 
66 Drake Street 

Rochdale 
Lancs. 

OL16 1PA 
Tel 0706 868765
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Krašto esperantininkų veiklos centras - Kaune
Pernai gruodžio mėnesį Kaune 

iškilmingai buvo atidaryti Lietuvos es
perantininkų namai. Jie įsikūrė espe
ranto kalbos kūrėjo Liudviko Zamen- 
hofo uošvio - savo metu stambaus 
Kauno verslininko ir didelio esperanto 
kalbos rėmėjo - Aleksandro Zilbemi- 
ko name Kauno senamiestyje. Dėl 
šios priežasties pastatas yra Lietuvos 
Respublikos istorijos paminklas, ši 
Kauno senamiesčio gatvelė pavadinta 
L. Zamenhofo vardu. Tą pastatą Vy
riausybė neatlygintinai perdavė Lietu
vos esperantininkų sąjungai. Daug 
mums padėjo ir Kauno miesto valdy
ba. Namuose pamažu kuriasi krašto 
esperantininkų veiklos centras: čia 
kaupiama literatūros esperanto kalba 
biblioteka, veikia esperanto kalbos 
mokymo centras, kuriamas L. Zamen
hofo ir Lietuvos esperantininkų veik
los muziejus, yra Lietuvos esperanti
ninkų veiklos archyvas, įsikūrė kelio
nių agentūra, du Kauno esperantinin
kų klubai ir kt. Čia pernai gruodžio 
11-12 dienomis įvyko eilinis 29-asis 
ataskaitinis-rinkiminis Lietuvos espe
rantininkų sąjungos suvažiavimas, 
jame dalyvavo apie 300 šios kalbos 
žinovų iš viso mūsų krašto, nemažai 
svečių iš užsienio, tarp jų - Liudviko 
Zamenhofo anūkas, žymus esperanti
ninkas iš Prancūzijos Louis Christo
phe Zaleski-Zamenhof.

Labai didelis mūsų veiklos 1993 
metais pasiekimas yra esperanto kal
bos kaip pasirenkamojo dalyko įtrau
kimas į vidurinių mokyklų mokymo 
programas. Esperanto kalbos moky
mo programa atspausdinta bendrame 
pasirenkamųjų dalykų programų leidi
nyje, kurį išleido Kultūros ir švietimo 
ministerija. Taigi esperanto kalba įga
vo oficialų statusą švietimo sistemoje. 
Ruošiamas šiam tikslui skirtas espe
ranto kalbos vadovėlis. Pernai vasarą 
Berčiūnuose vyko esperanto kalbos 
mokytojų seminaras. Daugelyje mies
tų organizuoti trumpi esperanto kalbos 
kursai. Tačiau šios kalbos mokymo 
reikalai dar toli gražu negali mūsų 
patenkinti, todėl ateityje tam skirsime 
žymiai didesnį dėmesį. įvairius kur
sus, seminarus organizuosime kartu su 
Kultūros ir švietimo ministerija.

Nepaisant nepalankių ekonominių 
sąlygų plečiasi tarptautiniai Lietuvos 
esperantininkų ryšiai. Turime stabilius 

ir gerus kontaktus su daugeliu tarptau
tinių bei nacionalinių organizacijų. 
Pernai Lietuvos atstovai dalyvavo 78- 
ajame pasauliniame esperantininkų 
kongrese Ispanijoje, 66-ajame tarptau
tiniame SAT kongrese Bulgarijoje, 
tarptautiniame esperantininkų kultūros 
festivalyje Danijoje, 29-ajame Brazili
jos esperantininkų kongrese, rengi
niuose Vokietijoje, Švedijoje, Italijoje, 
Estijoje, Baltarusijoje, Rusijoje ir 
kitur. Sparčiai populiarėja šeimyninis 
esperantininkų J. ir E. Piščikų an
samblis iš Visagino, jau spėjęs sėk
mingai koncertuoti keliose užsienio 
šalyse per esperantininkų renginius.

Vis dažniau ir Lietuvoje sulaukia
me svečių iš užsienio šalių. Buvo at
vykę esperantininkų iš Anglijos, Pran
cūzijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengri
jos, Olandijos, Italijos ir kitur. Vilnie
tis Laimius Stražnickas yra Belgijoje 
kas mėnesį esperanto kalba leidžiamo 
tarptautinio populiaraus visuomeni- 
nio-politinio žurnalo ’’Monato“ (Mė
nuo) korespondentas Lietuvoje, jo ra
šinius galima skaityti beveik kiekvie
name šio žurnalo numeryje. Lietuvos 
esperantininkų sąjunga organizuoja 
užsienio šalių periodinių leidinių 
esperanto kalba prenumeratą.

Lietuvos esperantininkų sąjungoje 
šiuo metu yra per 500 individualių na
rių ir 32 kolektyviniai nariai - esperan
tininkų klubai įvairiuose miestuose, iš 
viso keletas tūkstančių esperantininkų. 
Pernai Klaipėdos esperantininkų klu
bas atšventė 25 metų jubiliejų. ’’Ra
diocentras“ kiekvieno mėnesio pasku
tinį šeštadienį dešimt minučių trans
liuoja laidas esperanto kalba.

Nors ir spaudžiamas nepaprastai 
sunkių finansinių problemų, vis dėlto 
iki šiol eina 1991 m. atkurtas žurnalas 
esperanto kalba ’’Litova stelo“ (Lietu
vos žvaigždė). Šis leidinys buvo lei
džiamas iki 1940 metų. Jis įgyja popu
liarumo ne tik mūsų krašte, bet ir už
sienyje, pamažu didėja žurnalo skaity
tojų geografija. Didelę paramą lei
džiant žurnalą teikia Kauno spaustuvė 
’’Spindulys“, už tai esame jai nuošir
džiai dėkingi. Plečiasi ir kitokia mūsų 
leidybinė veikla. Bendradarbiaujant su 
Italijos leidykla ’’Edistudio“ ’’Spindu
lio“ spaustuvėje išleista keletas knygų 
esperanto kalba. Personalinė T. Luko
ševičiaus leidykla "Revo“ Panevėžyje

Esperantininkų namai Kaune.
Stasio Kružinausko nuotr.

išleido dokumentų rinkinį ’’Konspiro" 
(Suokalbis), keletą kitų leidinių.

Pažvelgus į pastarųjų penkerių 
metų Lietuvos esperantininkų sąjun
gos veiklą matyti, kad pagrindinės gai
rės, numatytos 1988 m. gruodžio 10 d. 
vykusiam 24-ajame atkuriamajame są
jungos suvažiavime, pasiektos. Lietu
vos esperantininkų sąjunga 1989 me
tais Braitone kaip atskira nacionalinė 
esperantininkų organizacija buvo pri
imta kolektyviniu nariu į tarptautinę 
Universaliąją esperantininkų asociaci
ją (UEA).

Savo veikloje susiduriame su dide
lėmis finansinėmis problemomis. Es
perantininkų namams išlaikyti, jiems 
galutinai įrengti, žurnalui “Litova ste
lo“ leisti, daugeliui kitų dalykų reika
lingos nemažos lėšos. Be rimtos finan
sinės paramos, rėmėjų pagalbos visų 
planų neįgyvendinsim. Todėl kvie
čiame visus galinčius paremti mūsų 
veiklą. Lietuvos esperantininkų sąjun
gos sąskaita 4700644 Lietuvos valsty
binio komercinio banko Kauno sky
riuje, banko kodas 260101568.

Visus besidominčius esperanto 
kalba bei esperantininkų veikla kvie
čiame į Esperantininkų namus Kaune, 
L. Zamenhofo gt. 5, tel. 208503 (Kau
no kodas 8-27).

Povilas Jegorovas
Lietuvos esperantininkų sąjungos 

valdybos pirmininkas

Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos 
ir Lietuvių Namų akcinės bendrovės 

valdybai
1994 m. sausio 15 d. šių abiejų or

ganizacijų susirinkimai parodė, kad 
šiaip taip per triukšmus laimėjo valdy
bos finansiškai nepagrįstas užsispyri
mas praskolinti mūsų sunkiai įsigytus 
Lietuvių Namus, o gal ir visą Bendro
vės turtą. DBLS suvažiavime paaiškė
jo, kaip dėl tokios rizikos yra nusista
čiusi lietuvių visuomenė. Ji neplaikė 
valdybos. Tik LNB susirinkime nulė
mė valdybai besąlyginį palankumą ro
dantieji kai kurie atstovai, balsuodami 
DBLS surinktomis bendrovės akci
jomis.

Kadangi nėra jokios vilties, kad 
LNB iš savo pelno pajėgtų mokėti di
delių paskolų palūkanas ir grąžinti pa
skolas, tai po kiek laiko galima laukti 
liūdnos pabaigos - Lietuvių Namai 
bus išvaržyti. Gali dar ir taip atsitikti, 
kad didelėms paskoloms gauti reikės 
užstatyti ir Lietuvių Sodybą. Tai tada 
jau visas turtas bus išvaržytas.

Valdybos sumanymo rėmėjai tvirti
na, kad bėdos atveju padės Lietuva. 
Jeigu toks rimtas pažadas yra gautas, 
tai be jokių planavimų ir didelių pasko

Dievui, Tau - Tėvyne, ir žmonijai 
Skiriam visų meilę mūs širdžių. 
Mes teturim mokslų ir jaunystę, 
Esam skautai, pasiilgę

Lietuvos miškų...

Mielos Sesės, mieli Broliai,
Tenka džiaugtis, kai per visus 45 

metus išeivijoje dar iki aštuoniasde
šimties atžalyno ir veteranų susirenka 
į tradicines skautų stovyklas, jose 
skamba lietuviška malda, himno žo
džiai ir mūsų kalba.

Lietuviška skautybė yra vienas 
svarbiausių lietuvybės išlaikymo būdų 
tarp mūsų jaunimo, ji gyva visuose 
kontinentuose. Tai didelis pasišventu
sių skautybės idėjai vadovų ir vadovių 
nuopelnas.

Sparčiais šuoliais artėja VIII PLJ 
kongresas, kuris baigsis liepos 31 d. 
Anglijoje. Kongrese dalyvaus daug 
skautaujančio jaunimo.

Primename, kai pasibaigus PLJ 
kongresui liepos 31 d. prasidės 45-oji 
sukaktuvinė skautų ir skaučių tradici
nė vasaros stovykla. Mūsų pamiltame 
ąžuolų ir berželių kalnelyje, Lietuvių 

lų reikia Lietuvių Namus atiduoti Lie
tuvai, todėl busimajam DBLS-LNB 
suvažiavimui aš siūlau priimti tokią 
rezoliuciją: "DBLS-LNB suvažiavimas 
nutarė padovanoti Londono Lietuvių 
Namus Lietuvos vyriausybei“.

Tačiau jeigu Lietuva nenori jų per
imti ir jais rūpintis, tai tada reikia juos 
parduoti ir dalį už juos gautų pinigų 
panaudoti sutvarkyti kaip reikiant ir 
pagerinti Lietuvių Sodybą, kuri tada 
būtų Didžiosios Britanijos lietuvių 
centras. Tam atvejui siūlau suvažiavi
mui tokią rezoliuciją: "DBLS-LNB 
suvažiavimas nutarė parduoti Londo
no Dėtuvių Namus, dalį už juos gautų 
pinigų panaudoti sutvarkyti Dėtuvių 
Sodybų, kuri bus Britanijos lietuvių 
centras“.

Atidavus Lietuvių Namus Lietuvai 
ar padarius taip, kaip siūlau antroje re
zoliucijoje, būtų nebereikalingos tos 
rizikingos paskolos, kurios tikriausiai 
pražudys čia lietuvių įsigytą visuome
ninį nekilnojamąjį turtą.

Albinas Pranskūnas 
Anglija

SKAUTIŠKUOJU
KELIU

Sodyboje, ji vyks iki rugpjūčio 6 d. 
Stovyklai vadovaus s. Vincent O'Brien 
su pasirinktais talkininkais ir talkinin
kėmis. Stovyklos mokestis 45 svarai 
asmeniui. Tikimasi sulaukti svečių iš 
įvairių žemynų, žinoma, ir iš Lietuvos.

Kviečiame visus rezervuoti atosto
gas ir gausiai susirinkti į šią 45-ąją 
sukaktuvinę stovyklą.

Vėl aukštai iškeikime skautavimo 
vėliavą su skautišku šūkiu: Dievui, Tė
vynei. Artimui. Tegul ji plėvesuos di
dingai ir skelbs pasauliui, jog mes iš
eivijoje skautaudami likome ir liksime 
vieningi, ryžtingi ir sąžiningi Lietuvos 
vaikai, jau 45-ius metus žygiuojantys 
Rūtos-Lelijos skautiškuoju taku. 
Dienų tų, kai močia vėl šypsosis, 
Mes sugrįšim Tėviškės paguost. 
Jai pakelti palenktų jos galvų, 
Mūsų darbo vainiku papuošt.

v. s. J. Maslauskas

Konkursas ’’Jaunimo estrada“
Kazimieras Šiaulys - prityręs tele

vizijos muzikinių renginių organizato
rius. Žiūrovai ir klausytojai dar nepa
miršo kadaise jo rengtos laidos "Estra
dos orbitoje“. Prieš keletą metų jis su
manė rengti konkursą, pavadintą 
’’Jaunimo estrada“. Šiemet įvyko jau 
šeštasis toks renginys. Dar pernai bu
vo suorganizuoti atrankiniai turai di
džiausiuose Lietuvos miestuose. O 
kad vertinimas būtų objektyvus - 
pasitelkta radijo ir televizijos sociolo
gų grupė, vadovaujama Vytauto Tur- 
činavičiaus. Dabar įvairios radijo sto
tys, televizijų studijos renka populiari
ausių dainų ar atlikėjų dešimtukus. 
Tačiau Lietuvos televizijos konkurso 
“Jaunimo estrada“ rengėjams bene 
objektyviausiai tai pavyksta padaryti, 
nes čia atsižvelgiama ne tik į salėje 
esančių klausytojų, bet ir į televizijos 
žiūrovų nuomonę. Be rėmėjų suorga
nizuoti tokio masto renginį būtų ne
įmanoma. Šiemet, kaip niekad anks
čiau, buvo įsteigti labai .vertingi prizai 
bei dovanos. Grand Prix - prancūziš
kas lengvasis automobilis “Peugeot 
106“. Šį jaunatvišką muzikinį šou la
bai parėmė “Prancūziškų automobilių 
centras“, “Lietuvos aidas“, Vokietijos 
dirbtinių augalų centro “Lehmanns 
Vertrieb Ost“ filialas, Vokietijos 
”BNA Market“. Apdovanojimus ir 
prizus konkursui skyrė taip pat 
“Minolta“, Panevėžio akcinė įmonė 
“Sema“, “Ritos virtuvė“, “Panevėžio 
balso“ redakcija, “Litimpex“ bankas.

Šių metų sausio pradžioje Vilniaus 
koncertų ir sporto rūmuose įvyko pa
grindinis konkurso “Jaunimo estrada- 
93“ koncertas. Jam pasibaigus buvo 
atlikta sociologinė apklausa, išaiškin

tas geriausių dainų dešimtukas. O štai 
vasario 6 d. tuose pačiuose rūmuose 
jau galėjome klausytis ir stebėti Top 
šou 10 renginį, prizų bei apdovanoji
mų ceremoniją. Kas tai laimingieji? 
Grand Prix atiteko grupei “Foje“ už 
dainą “Pasiimk mane", kiti apdovano
jimai - Dž. Butkutei ir grupei už dainą 
"Kalėdų naktis“, “Savaitgaliui“ už 
dainą “Labas“, “Foje“ už dainą “Van
denyje“, R. Dambrauskui ir "Raktui“ 
už dainą “Princesė“, Dž. Butkutei ir 
grupei už dainą “Prisimink“, "Gimta
dieniui“ už dainą “Su kitu bachūru“, 
”SSG“ už dainą “Laisvė“, “Savaitga
liui“ už dainą ’Tu ateik“ bei T. Augu
liui už dainą “Mano moteris“.

Gaila, kad Lietuvos televizija neat
rado laiko savo renginio tiesioginei 

Dainuoja A. Mamontovas. Algimanto Žižiūno nuotr.

transliacijai. Buvo padarytas TOP 10 
koncerto vaizdo įrašas, kurį parodė tik 
vasario 13-osios vakarą (beje, "Kalba 
Vilnius“ programų tvarkaraštyje apie 
tai nebuvo - nė žodžio). Daugelis mū
sų grupių neblogai jau pažįstamos už
sienio šalyse. Ten jau išleidžiama jų 
kasetės, populiarėja dainos. Savo kie
me pranašu būti visuomet nelengva.

Kazimieras Šiaulys sako: "Šis 
konkursas yra dainų konkursas, o ne 
apskritai kažkokio “roko“. Todėl aš 
(ypač nedidelėje mūsų Lietuvėlėje) 
neskirstau dainų į atskirus žanrus, nes 
jų paprasčiausiai keliems dešimtu
kams sudaryti nepakaktų“. Vartai į 
populiarų tradicinį konkursą "Jauni
mo estrada“ atkelti visiems.

Stasys Žlibinąs

Credit Facilities 
International Ltd.

• Siūlome iki 25% metinių palūkanų 
už indėlius metams ar ilgiau. • Susi
tarus galime mokėti palūkanas pagal 
nurodymą asmeniui, esančiam už
sienyje ar Lietuvoje. • Stambių indė
lių ilgesniam laikui palūkanas mo
kame pagal susitarimą.

Jūsų indėlių saugumą 
garantuoja

Lietuvos Įstatymai 
ir šalies bankų patikimumas.

• Tarpininkaujame perkant ir par
duodant nekilnojamąjį turtą Lietu
voje ir užsienyje. • Vykdome testa
mentų nurodymus bei tvarkome pali
kimus.

Kreiptis:

Credit Facilities International Ltd, 
A. Strazdelio 1,2600 Vilnius. 
Tel. 61 18 79. Fax 61 49 84.
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”EL“ skaitytojų laiškai
Mažai straipsnių apie užsienio lietuvius

Gražus dvigubas minėjimas Hiutenfelde
Gerbiamieji, jau daugiau kaip 10 

metų skaitau ’’Europos lietuvio“ 
laikrašti ir nemanau nutraukti prenu
meratos, nepaisydama tikrai apgailėti
no prenumeratos mokesčio padidini
mo. Kaip daug skaitytojų yra rašę 
(įsidėmėjau p. Z. Juro laišką pernai 
gruodžio 1-2-25 d. ”EL“ numeryje), ar 
nebūtų buvę geriau Jums palikti laik
raščio leidimą Anglijoje.

Turbūt jau per vėlu ’’pasukti laik
rodį atgal“ ir sugrįžti į Jums prideramą 
vietą. Kai kam iš mūsų, emigracijos 
lietuvių, yra liūdna, kad po truputį iš 
mūsų atimama spauda ir keliama į ten, 
kur ir taip jau per daug laikraščių bei 
kitų spaudinių. Kas bus, kai atimsite iš 
mūsų, ’’užsieniečių“, paskutinį mūsų 
lietuviškos kultūros ramstį - rašto žo
dį? Jau kelintas spaudinys (laikraštis 
ar žurnalas) iškeliavo į Lietuvą, kar
tais visai bereikalingai.

Bent tas gerai, kad Jūsų redakcija 
liko Londone, tai įgalina mus palaikyti 
geresnius ryšius. Taip pat gerai, kad 
Jus stengiatės surasti ’’Europos lietu
vio“ turinyje ’’aukso vidurį" tarp Lie
tuvos politikos smulkmenų ir mums, 
’’užsieniečiams“, rūpimų žinių bei 
klausimų. Tik mano skoniui dar vis 
negana straipsnių apie užsienio lietu
vius. Pastaruoju laiku tarp man patiku
sių straipsnių buvo ’’Pakeistas piliety
bės įstatymas“, apie Lietuvių namus 
Londone (abu pernai ”EL“ gruodžio 
11-17 d. numeryje), o ypač šių metų 
pirmajame numeryje ’’Lietuvių veik
los kronika Robin Hood (t. y. Nottin
gham) apylinkėje“ - labai gerai para
šyta ponios Vidos Gasperienės. Malo
nu girdėti, kad lietuviai toli nuo Tėvy
nės gražiai sugyvena ir darniai veikia, 
net patraukdami Anglijos profesorių - 
mokslo žmonių dėmesį Baltijos vals
tybių klausimams. Norėčiau su straip
snio autore susipažinti, nes (atsitikti
nai) iš JAV keliausiu į Nottingham š. 
m. vasario mėnesio viduryje. Tokių 
ryšių sudarymui labai pasitarnauja 
"Europos lietuvis“.

Jūsų skaitytoja
JAV Hypatia Yčas Petkus

ELR: dėkojame Gerbiamajai Skai
tytojai (beje, kartkarčiais irgi parašan
čiai mums solidžių straipsnių) už laiš
ką, padedantį suprasti, kaip ”EL“ ver
tinamas.

Paminėsime ir dar kelių skaitytojų 
laiškus, atėjusius į redakciją pastaro
siomis savaitėmis. Bronislova Skurkis 

Vatikano radijas primena, kad...
...lietuviškosios Vatikano radijo laidos transliuojamos kiekvieną 

vakarą 20 vai. 30 min. (Lietuvos laiku) 41 ir 49 metrų bangomis - 7365 
ir 6185 kHz dažniais.

...mūsų vakaro laidos kartojamos kitos dienos rytą 6 vai. 40 min. 
(Lietuvos laiku) 49 metrų banga - 5882 ir 6185 kHz dažniais.

...kiekvieną sekmadienį! 0 vai. 45 min. (Lietuvos laiku) Vatikano radi
jo koplyčioje prasideda Šv. Mišios lietuvių kalba. Mišių transliacija 
Lietuvoje girdima 31 ir 25 metrų bangomis - 9755 ir 11740 kHz dažniais.

DOVANOS IR PARAMA 
ARTIMIESIEMS LIETUVOJE
VAISTAI - pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje gami

namus vaistus. (Jei vaistų pavadinimas žinomas - receptai ne
reikalingi).

MAISTAS - praktiškas ir įvairus siuntinys Nr. 11,2 I valgo
mosios alyvos, 2 sv. ryžių, 2 sv. makaronų, 1 indelis tirpstančios 
kavos, 4 sv. cukraus, 1 sv. sūrio, 1 dėž. saldainių, 1 dėž. sausai
nių, 2 sv. pupelių kavos, 2 sv. geriausios dešros arba salami, 4 
dėžutės konservuotos mėsos. Siuntinio kaina - £70.

PAŠOMOSIOS MAŠINĖLĖS - parduodame ir pristatome 
OPTIMA rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu - £160.

Rašomoji juostelė (cartridge) - £4.00.
Klaidų atitaisymo juostelės (cartridge) 2 - £4.00.
PINIGINĖS DOVANOS - pervedame pinigines dovanas tuo

jau gavus užsakymą. Pervedimo mokestis 3% plius pristaty
mo ir iškeitimo į pageidaujamą valiutą mokestis - £15.00

BALTIC STORES & Co.
Z. Juras & A. Juras, 

*11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 
Tel.: 081-460 2592 Fax: 081-318 7643

iš Zurich (Š veicarija) rašo: ’’Jums 
širdingai dėkoju už ’’Europos lietuvį“. 
Įdomu skaityti“. P. Pagojus iš Detroito 
(JAV) rašo: ”Aš lietuviškų laikraščių 
prenumeruoju daug, bet ”EL“ skaitau 
su įdomumu, nes jame randu tokių da
lykų, kurių nerandu kituose laikraš
čiuose, kas ir daro jį įdomų. Šiuo metu 
jis man dar yra įdomesnis“. P. Pagojus 
pratęsė ”EL“ prenumeratą 1994 me
tams, be to, atsiuntė auką laikraščiui, 
už tai dėkojame. Kartu šis skaitytojas 
išsakė kai kurių konkrečių pastabų 
"EL“ redaktoriams, į jas atsižvelgsime. 
Jo pasiūlymu pataisėme metriką ”EL“ 
aštuntajame puslapyje, kad skaity
tojams būtų aišku, jog Londone yra 
"EL" administracija, o Vilniuje - re
dakcija. Todėl (kartojame, ką esame 
rašę anksčiau) pageidautume, kad mū
sų autoriai straipsnius, naujienas siųstų 
tiesiai į Vilnių, nes čia laikraštis ruo
šiamas spaudai, čia jis spausdinamas.

Kviečiame skaitytojus dažniau pa
rašyti apie patikusius ar nepatikusius 
rašinius, pateikti pasiūlymų. Mums 
svarbu žinoti Jūsų nuomonę. Tik 
bendromis jėgomis galime ”EL“ 
padaryti įdomesnį.

Nuo mūsų skaitytojų nemažai irgi 
priklauso, kad “Europos lietuvyje" bū
tų daugiau žinių apie tautiečių gyveni
mą užsienyje. Vienas ”EL“ bičiulis 
neseniai parašė: ’’Vokietijoje tiek daug 
vyksta ir daug atliekama, bet mes 
neturime rašančių žmonių. Todėl susi
daro gana klaidingas vaizdas apie 
Vokietijos lietuvius“. Redakcija 
džiaugtųsi, gavusi daugiau tokių laiš
kų kaip minėtasis V. Gasperienės pa
sakojimas apie lietuvių gyvenimą 
įvairiuose kraštuose. Malonu, kad pas
taruoju metu dažniau sulaukiame 
pranešimų ne tik iš Didžiosios Britani
jos, kur ”EL“ turi nemažai aktyvių ko
respondentų, bet ir iš Vasario 16-osios 
gimnazijos Hūtenfelde, iš Paryžiaus.

Kadangi ne vienas skaitytojas vis 
dar svarsto, ar nebūtų geriau ”EL“ 
grįžti į Londoną, rūstauja dėl prenu
meratos mokesčio padidinimo, patei
kiame vieną faktą. Jeigu "Europos lie
tuvis“ būtų leidžiamas Anglijoje, ten 
spausdinimo išlaidos dabar būtų du 
kartus didesnės nei šiuo metu Lietuvo
je. Jų nepadengtų nuo 1994 m. sausio 

1 d. padidintas prenumeratos mokes
tis. Tokių išlaidų dabartiniai leidėjai 
sumokėti nepajėgtų. Todėl jie būtų 
priversti svarstyti "Europos lietuvio“ 
tolimesnio leidimo klausimą.

Atkelta iš 1 psi.

Vokietijos lietuvių katalikų sielovados 
vadovas prelatas Antanas Bunga. La
bai patriotišką pamokslą pasakė gim
nazijos kapelionas kun. Gediminas 
Tamošiūnas. Evangelikams Hiutenfel- 
do bažnyčioje pamaldas laikė kun. 
Martynas Klumbys.

Pats minėjimas prasidėjo 16.00 
vai. Hiutenfeldo "Buergerhaus" salėje. 
Kadangi šiais metais sukako 40 metų, 
kai gimnazija persikėlė į Hiutenfeldą, 
tai pirmoje minėjimo dalyje daugiau 
dėmesio buvo atkreipta į šią mokyklą. 
Todėl po Lietuvos ir Vokietijos himnų 
pirmas žodį tarė gimnazijos direkto
rius Andrius Šmitas. Jis ir Vokietijos 
lietuvių bendruomenės valdybos var
du pasveikino atvykusius, suminėjo 
pačius garbingiausius svečius: amba
sadorių Z. Namavičių, garbės konsulą 
K. Rothenberger, federalinio parla
mento narį R. Hiller, Heseno parla
mento pirmininką K. Starzacher ir kt. 
Po to direktorius glaustai papasakojo 
gimnazijos istoriją Hiutenfelde, primi
nė, kodėl ši mokymo įstaiga buvo 
įkurta, pasidžiaugė, kad ją lankė mo
kiniai iš 20 pasaulio kraštų, ir beveik 
visuose šiuose kraštuose buvę moki
niai reiškiasi lietuviškoje veikloje, ne 
vienas jų dirba Lietuvoje. Gimnaziją, 
kuria išeivijos lietuviai gali didžiuotis, 
įkūrė ir išlaikė ne milijonieriai, o varg
šai pabėgėliai. Pažymėtas rėmėjų 
būrelių didelis įnašas iki šios dienos, 
prisiminti didžiausieji aukų rinkėjai 
kaip a. a. kun. Benediktas Sugintas, 
Liudas Tamošauskas, pasišventusiai 
dirbę direktoriai ir mokytojai, tarp jų į 
minėjimą atvykęs ilgametis direkto
rius Vincas Natkevičius, taip pat nepa
mirštas jos steigėjas Pranas Zunde ir 
ilgametis kuratorijos pirmininkas a. a. 
tėvas Alfonsas Bernatonis. Padėkojęs 
vokiečių valdžios ir bažnyčios institu
cijoms už teikiamą paramą, A. Šmitas 
pabrėžė, kad dabar gimnazija šalia 
išeivijos atžalų auklėja ir Lietuvos jau
nimą, todėl ši mokykla ateityje nema
žiau reikalinga kaip lig šiol. Trumpus 
sveikinimo žodžius tarė keli garbės 
svečiai. Vidaus reikalų ministro Man
fred Kanter sveikinimo raštą perskaitė 
jo atstovas minėjime Dieter Schulze. 
Ministras linkėjo, kad lietuvių kultū
ros ir dvasios centras Hiutenfelde toli
au klestėtų, pagyre lietuvius už pavyz
dingą veiklą. Taip pat lietuvius labai 
pagyrė Lampertheimo miesto mero 
pavaduotojas Fritz Gdtz, o Hiutenfel
do viršaitis Edmund Maul tiesiog di
džiavosi, kad jo miestelis viso pasau
lio lietuviams žinomas, kad tai svar
bus centras pasaulyje.

Apie Nepriklausomybės šventę 
daugiau kalbėjo Lietuvos ambasado
rius prof. dr. Zenonas Namavičius. 
Jis paaiškino, kad Lietuva pavojingai

Vasario 16-osios gimnazijos muzikantai po sėkmingo koncerto.

Atsiųsta paminėti

Skautų aidas. Oficialus Lietuvių 
Skautų Sąjungos organas, įsteigtas 
1923.111.15 Šiauliuose. Leidžiamas 
Chicagoje. Redaktorius v. s. A. Sau- 
laitis, 2345 West 56 Street, 1L 
60636, USA.

Gautas 1993 m. Nr. 9 (lapkričio 
mėn.). Jame toliau pasakojama apie 
LSS 75 metų jubiliejinę stovyklą 

gyvena, bet ji savo kaimynų negali 
pasirinkti. Du kartus ji pajėgė at
gimti. Reikia viską daryti, kad trečio 
atgimimo nereikėtų. Visi sunkumai, 
kuriuos šiuo metu Lietuvoje ken
čiam, nugalimi.

Pagrindinis minėjimo paskaiti
ninkas Reinhold Hiller yra Vokietijos- 
Baltijos šalių parlamentinės grupės 
bundestage vicepirmininkas. Jis pasi
džiaugė atgauta Lietuvos nepriklauso
mybe ir pabrėžė, kad paskutinių metų 
pasikeitimai Rytų Europoje yra pavo
juje. Tai byloja Rusijos parlamento 
rinkimai. Pasirodo, kad Europoje yra 
žmonių, kuriems Hitlerio-Stalino pak
to logika dar vis priimtina. Todėl visai 
suprantamas Lietuvos noras įstoti į 
Šiaurės Atlanto pakto organizaciją. 
Nors NATO šio prašymo negalėjo 
patenkinti, bet pasiūlytas bendradar
biavimas yra ženklas Rytų Europos 
valstybėms, kad Vakarai jiems padės 
kovoje už nepriklausomybę ir laisvę, 
padės reformuoti ūkį. Parlamentaras 
priminė keletą atvejų, kai Vakarai 
suteikė pagalbą Lietuvai. Pavyzdžiui, 
Europos rekonstrukcijos ir plėtros 
bankas Lietuvai davė 33 milijonus 
ECU Ignalinos atominės jėgainės sau
gumo pagerinimui. Renkama ir siun
čiama labdara į Lietuvą. Daugelis 
miestų susidraugauja. Atgaivintas prie 
Baltijos jūros esančių valstybių bend
radarbiavimas. Kadangi Reinhold 
Hiller pats yra liubekietis, tai išsamiai 
papasakojo apie Liubeko miesto ry
šius su kitomis valstybėmis prie Balti
jos jūros. Jis paaiškino, kad yra labai 
svarbu Rytų Europoje gerbti tautinių 
mažumų teises, norint išvengti buvu
sios Jugoslavijos likimo. Lietuvoje, jo 
nuomone, ši problema pavyzdingai 
išspręsta. Paskaitininkas pasisakė už 
esamų sienų garantiją, kas galiotų ir 
Kaliningrado sričiai. Jis taip pat reika
lavo nacių aukoms kompensacijos, 
kurią Vokietijos valdžia turėtų mokėti. 
Baigdamas Reinhold Hiller pacitavo 
Vokietijos prezidentą von Weizsac- 
ker, kuris Lietuvoje yra pasakęs, kad 
kiekvienos valstybės tinkamumas pri
klausyti suvienytai Europai priklausys 
nuo to, kiek toji valstybė pajėgi savo 
vidaus ir užsienio politikos problemas 
spręsti tolerancijos, atvirumo ir susi
taikymo dvasioje.

Baigiant pirmąją minėjimo dalį 
buvo prisimintas ilgametis Vokietijos 
LB valdybos pirmininkas a. a. Juozas 
Sabas, kuris tesulaukęs 65 metų am
žiaus pernai gruodžio 26 d. netikėtai 
mirė.

Antroji minėjimo dalis buvo skirta 
Vasario 16-osios gimnazijos ansamb
lių pasirodymui. Marijos Dambriūnai- 
tės-Šmitienės vadovaujama tautinių 
šokių grupė pašoko šešis liaudies šo
kius: "Ketvirtainį“, "Rolenderį“, "Per 
girią girelę“, "Putinėlį“. "Vakaruškas

JAV, Rako miške ("Brolis Alkis iš 
Anglijos, sesė Lilė iš Plainview, New 
York, - laužavedžiai. Vienas po kito 
siūlome jiems mielas jaunystės dainas 
pravesti, ir dainuojam, dainuojam...“). 
Paskelbtas žiupsnelis įspūdžių ir iš 
jubiliejinės skautų stovyklos Pa
langoje. Kalifomietė Tara Barauskaitė 
rašo: "Tikiuosi, kad už metų lietuviai 
visur skautaus kartu, nes mes galime 
daug išmokti vieni iš kitų“. Naudingų

Vasario 16-osios gimnazijos 
mokinė Agnė Bočkutė (iš Lietu
vos) koncerto metu.

ir "Audėjėlę“. Šokėjams grojo Arvy
do Paltino vadovaujamas mokinių or
kestras. Jis atskirai pagrojo Čaikovs
kio "Gėlių valsą“ iš baleto "Miegan
čioji gražuolė“, Bramso "Vengrų šokį 
Nr. 5“. Arvydo Paltino diriguojamas 
choras padainavo V. Telksnio ”Tu 
mano džiaugsmo ir meilės ašara“ bei 
Bethoveno ir Šilerio "Odę džiaugs
mui“. Vokalinis ansamblis padainavo 
L. Savinos "Lietuva“ ir B. Gorbulskio 
"Prie šaltinėlio“, o skudutininkai pa
grojo tris liaudies šokius. Rūtos Ne- 
munienės vadovaujami kanklininkai 
atliko tris liaudies dainas. Programa, 
kurioje dalyvavo per pusę gimnazijos 
mokinių, truko visą valandą ir labai 
gerai pasisekė. Vokietijos LB pirmi
ninkas Arminas Lipšys padėkojo vi
siems programos atlikėjams, jų va
dovams įteikė po dovanėlę, o minėji
mo dalyviams palinkėjo gražaus va
karo.

Trečioji, pati linksmiausioj i minėji
mo dalis, buvo šokių vakaras, jame 
grojo Paulius Petrikaitis su draugu bei 
nežinomas svečias iš Lietuvos.

Šio minėjimo paruošimas ir pra- 
vedimas kainavo daugeliui žmonių 
daug darbo. Mokiniai su minėtais 
meno grupių vadovais keletą mėne
sių ruošėsi tokiai didelei programai. 
Gimnazijos raštininkė Ona Šiugždi- 
nienė keletą savaičių prieš minėjimą 
rašinėjo ir siuntinėjo kvietimus. Prieš 
minėjimą garbės svečių priėmimu rū
pinosi Eugenija Lucienė. Salės pa
puošimu rūpinosi pats pirmininkas 
A. Lipšys, kuris visus darbus turėjo 
koordinuoti. Salę paruošė, po to 
išvalė ir sutvarkė gimnazijos direkto
riaus pavaduotojo R. Tesnau vado
vaujami mokiniai. Bendruomenės 
valdybos sekretorė Elena Tesnau 
rūpinosi papuošimu gėlėmis, aukų 
rinkimu ir talonų pardavinėjimu, 
iždininkas Antanas Šiugždinis - baru, 
gimnazijos ūkvedė Petronėlė Geh- 
bauer su savo štabu - bufetu, bend
ruomenės vicepirmininkas Vincas 
Bartusevičius - svečių transportu, jo 
žmona - garbės svečių priėmimu mi
nėjimo metu ir po minėjimo, Vokieti
jos lietuvių jaunimo sąjunga - kavine. 
Visuose darbuose dar buvo nemažai 
talkininkų. Be jų visų triūsos iki 
trečios valandos ryto ir dar kitą dieną 
šio gražaus minėjimo nebūtų buvę.

A. Š.

ELR: Šitas pranešimas mums per
duotas fax'u, nuotraukos iš minėjimo 
bus atsiųstos paštu vėliau. Šįkart 
spausdiname anksčiau ”EL“ gautas 
dvi nuotraukas iš Hiutenfeldo.

Marijos Šmitienės nuotraukos

patarimų yra skyrelyje "Tau, vadove“. 
Pateikiama žinių apie lietuvių skautų 
veiklą Amerikoje, Kanadoje, Vokieti
joje, Australijoje. Išspausdinta 40 Lie
tuvos skautų pavardžių (su adresais), 
kurie nori susirašinėti su išeivijos lie
tuviais. Žurnalas gausiai iliuostruotas 
nuotraukomis.

Prenumerata metams - 5 USD. 
Garbės prenumerata - 10 USD. Į 
Lietuvą oro paštu - 40 USD.
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Įdomus seminaras
Š.m. vasario 21-23 dienomis Lon

done vyks Didžiosios Britanijos par
lamento ir Šiaurės Atlanto asamblė
jos organizuojamas seminaras "Tai
kos palaikymo teorija ir praktika“.

Seminare dalyvaus ir pranešimus 
skaitys Šiaurės Atlanto asamblėjos 
parlamentarai, NATO, SHAPE at
stovai, nepriklausomi ekspertai, žur
nalistai, dirbę buvusioje Jugoslavi
joje.

Pagrindinių pranešimų temos - 
‘Taikos palaikymas. Jungtinės Kara
lystės patyrimas“, "Britanijos armija; 
Taikos palaikymo operacijų teorija ir 
praktika“, "Jungtinės Tautos ir buvu
si Jugoslavija: patyrimas ir pamo
kos“, "NATO ir taikos palaikymas - 
politiniai ir kariniai aspektai“, "Euro
pos Sąjunga ir taikos palaikymas“, 
"Spaudos vaidmuo ir įtaka“.

I seminarą vyksta ir Lietuvos 
Seimo delegacijos Šiaurės Atlanto 
asamblėjoje nariai Virgilijus Bulo
vas ir Vladimiras Jarmolenka.

ELI

R. Rajeckas išvyks 
kovo viduryje

Prezidento vyriausias patarėjas 
akademikas Raimundas Rajeckas 
kaip Lietuvos ambasadorius į Lon
doną išvyks kovo viduryje. Apie tai 
vasario 19 d. pranešė "Respublika“. 
Telefoniniame pokalbyje su ”EL“ 
korespondentu R. Rajeckas patvir
tino šią informaciją.

Andrew ir Christine Leighton, 
"Natalijos memorialinio fondo“ stei
gėjai (apie šį Fondą buvo anksčiau ra
šyta ”EL“), pernai Tutshell anglikonų 
bažnyčios mokykloje surengė lab
daros savaitę Lietuvos vaikams padė
ti. (Suvėlinome pasakojimą apie tai at
siųsti ”EL“, nes laukėme nuotraukų.)

Ta proga mokykloje buvo rodo
mos Petro Abukevičiaus sukurtos dvi 
vaizdajuostės: "Lietuva - Lithuania“ ir 
"Vilties“ karalystėje“ - apie Vilniaus 
vaikų ugdymo "Vilties“ centro gyve
nimą.

"Natalijos memoralinio fondo“ 
steigėjai yra nutarę nupirkti inkuba
torių per anksti gimusiems (neišnešio
tiems) vaikams gelbėti. Kad parodytų 
mokiniams ir tėvams bei įtikintų juos, 
kaip reikalingas inkubatorius vaikų 
ligoninėje, mokykla pasiskolino vie
nai dienai tokį inkubatorių iš Royal 
Gwent ligoninės Newport. Viena mo
tina su dukra Eleonora atėjo talkon, 
irgi kalbėjo apie tai - mat Eleonora pa
našiame inkubatoriuje po gimimo pra
leido 6 savaites. Jeigu tokio inkubato
riaus nebūtų buvę Newport ligoninėje, 
vargu ar Eleonora šiandien būtų gyva.

Savaitės užbaigai iš Londono nu
vyko Britų-Lietuvių Pagalbos fondo 
vaikams Lietuvoje valdybos narės 
Hilda Piščikienė, Frances Senkuvienė, 
prie jų prisijungė Kristina Pukštytė. 
Jos nusivežė nemažai įvairių lietu
viškų eksponatų - tautinių rūbų, ginta
ro dirbinių, medžio drožinių ir kt. Su-

Anglai lietuviškoje labdaros dienoje
rengta didelė graži lietuviška paroda. 
Jos pačios vilkėjo tautiniais rūbais.

Vėliau prie jų prisijungė Glouces- 
terio lietuvių visuomenininke Marytė 
Galvinauskienė. Vėl buvo parodytos 
P. Abukevičiaus vaizdajuostės. Vyko 
konkursas, kas geriau iškeps lietuviš
kus sausainius "Ausiukės“. Jame su 
įdomumu dalyvavo vietinės moterys.

Didžiausią susidomėjimą vakare 
anglams svečiams sukėlė lietuviški 
bulviniai blynai. Buvo parodytas visas 
procesas: bulvių skutimas, tarkavimas, 
tarkuotos masės išmaišymas pridėjus 
prieskonių, keptuvės paruošimas - pa
galiau po kepimo vyko pats blynų val
gymas su uogomis ar su grietine. 
Reikėjo labai daug prikepti blynų, nes 
visi dalyviai norėjo ne tik paragauti, 
bet ir užvalgyti. Reikia tikėtis, kad 
ateinančių metų Užgavėnėse vietinės 
moterys Tutshell vyrus vaišins bul
viniais blynais pagal lietuvišką recep
tą... Tame renginyje dalyvavo per 
pora šimtinių žmonių.

Andrew ir Christine Leighton yra 
tvirtai pasiryžę nupirkti per "Natalijos 
memorialinį fondą“ inkubatorių ir 
"Pulseoximetar“ Šiaulių miesto gim
dymo ligoninei. Kiek tas viskas kai
nuos, negalima pasakyti, nes kaina la
bai dažnai keičiasi.

Kaip aukščiau buvo jau rašyta 
”EL“, Leighton šeima pernai nupirko 
Vilniaus universiteto vaikų ligoninei 
Santariškėse "Pulseoximetar“, jo kai
na buvo 1200 svarų.

Tutshell lietuviškos dienos rengėjai (iš kairės): Frances Senkuvienė, 
Andrew Leighton, Hilda Piščikienė, Christine Leighton, Kristina Pukštytė.

Lietuvių dienos metu anglai gau
siai paaukojo vaikams drabužių, ava
lynės, lovoms paklodžių ir kitų gėry
bių. Britų-Lietuvių Pagalbos fondas 
vaikams Lietuvoje sugrįžo į Londoną 
su daugiau negu tona krovinio.

Nuostabu stebėti, kaip anglai su 
didele širdies šiluma rūpinasi padėti 
Lietuvai ir jos vaikams, turintiems 
įvairių negalių - nuoširdžiau negu kar
tais mes patys, lietuviai.

Be to, norėtųsi pasakyti, kad tokios 

savaitės ir jų pabaigos dienos turi 
dvigubą vertę. Pirmiausia surenkama 
labdarai aukų pinigais ir kitų dalykų, 
antra - labai daug paskleidžiama infor
macijos apie Lietuvą. Petro Abukevi
čiaus juosta "Lietuva - Lithuania“ yra 
trumpa - tik 21 minutė, bet ji užsienie
čiui parodo Lietuvą visame grožyje.

Visais atvejais ir visuomet, kur tik 
atsirastų galimybės, tokias savaites ar 
vakarones reikėtų organizuoti.

Stasys Kasparas

Sportas

’’Ruoniai“ sutiktų 
pakartoti rekordą 

Londone
Palangoje vasario 19 d. du tūks

tančiai sveikuolių iš visos Lietuvos 
pasiekė žiemos maudymosi masiš
kumo pasaulio rekordą ir pre
tenduoja patekti į Guinesso rekordų 
knygą. I Lietuvos sveikatos sąjun
gos surengtą šventę "Palangos ruo
niai 94“ susirinko 1650 žmonių. 
Nuo vasaros estrados jie nubėgo 
prie jūros. Paplūdimyje prie nar
suolių prisijungė keli šimtai sa
vanorių iš žiūrovų tarpo. Beje, ir 
stebėti šį neįprastą renginį susi
rinko daug - apie 10 tūkstančių. 
Oro temperatūra buvo septyni laip
sniai šalčio, vandens plius du. Jūrą 
prie krantų buvo sukaustęs ledas, ir 
tai kiek sutrukdė numatytą planą, 
kad į Baltijos vandenis vienu metu 
panirs du tūkstančiai "ruonių“ - 
teko kirsti eketes, kuriose galėjo 
maudytis 15-20 žmonių grupelės.

Guinesso rekordų knygoje įre
gistruoti trys pasaulio masiškumo 
rekordai - bėgimo, kuriame dalyva
vo 250 tūkst. žmonių, moterų bėgi
mo (maždaug 70 tūkst. dalyvių) ir 
vasaros plaukimo per upę, kuriame 
dalyvavo keletas tūkstančių plauki
kų. Žiemos maudynių rekordas pa
saulyje dar neužfiksuotas.

Seniausias šių neregėtų pasaulyje 
masiškų žiemos maudynių "Palan
gos ruoniai 94“ dalyvis - 85 metų, 
jauniausia - penkių mėnesių ir 17 
dienų Barbora Dėdinaitė.

Prieš prasidedant "ruonių“ 
šventei Palangoje kiekvienas daly
vis buvo identifikuotas, nufilmuo
tas videojuostoje, registracijos kor
telėje įrašyti tikslūs asmens duo
menys. Dešimt videokamerų filma
vo ir visą maudymosi procedūrą, 
bendrą vaizdą filmavo speciali 
videokamera, įrengta Krašto apsau
gos ministro L. Linkevičiaus pa
rūpintame sraigtasparnyje. Renginį 
stebėjusių svečių iš Švedijos bei 
Estijos liudijimai taip pat įrašyti. 
Jeigu Guinesso knygos sudarytojai 
pareikalautų rekordą pakartoti, 
pasak Lietuvos sveikatos sąjungos 
prezidento, sveikuoliai yra pasiryžę 
nuvykti į Londoną ir ten išsimau
dyti. Greitai visa reikiama medžia
ga bus išsiųsta į Britanijos sostinę, 
ir po mėnesio turėtų būti žinoma, 
ar "Palangos ruoniai 94“ pateko į 
Guinesso rekordų knygą.

Slidinėjimo lyderis - 
norvegas

Vasario 17 d. Lilehameryje vyko 
vyrų slidinėjimo lenktynės 10 km 
klasikiniu stiliumi. Nugalėtoju tapo 
norvegas Bjornas Delis, įveikęs at
stumą per 24 min. 20,1 sek. Nuo 
čempiono 18,2 sek. atsiliko Vladi
miras Smirnovas, Švedijoje gyvenan
tis, bet Kazachstanui atstovaujantis 
slidininkas. Bronza atiteko italui 
Markui Albarelui - 24 min. 42,3 sek.

Po nesėkmės 30 km laisvu stiliu
mi Lietuvos slidininkas Ričardas 
Panavas 10 km lenktynėse pasistengė 
pasiekti geresnių rezultatų. Jo rezul
tatas - 26 min. 46,1 sek. - buvo 38 iš 
88 dalyvių.

Vasario 19 d. R. Panavas 15 km 
lenktynėse laisvu stiliumi pradėjo 38 
starto numeriu (dalyvavo 74 sporti
ninkai) ir užėmė 48 vietą - 1 vai. 7 
min. 12 sek. Albervilyje R. Panavas 
10 km klasikiniu stiliumi baigė 54, 
15 km - 50.

Geriausiai iš Baltijos valstybių 
šliuožęs estas J. Majė buvo 40, jo 
komandos draugas A. Verpalus - 55.

Netaiklūs šūviai
Vasario 18 d. olimpiadoje biat- 

lonininkės rungtyniavo 15 km distan
cijoje (4 ugnies linijos). Kazimierai 
Strolienei nesisekė šaudyti - net 8 kar
tus iš 20 ji nepataikė. Už tai skirto 8 
baudos minutės. Jos laikas - 1 vai. 00 
min. 55 sek. Tai 62 vieta tarp 68 spor
tininkių. Laimėjo M. Bedar (Kanada), 
antra vieta A. Brijan (Prancūzija).

Vasario 23-ąją 7,5 km varžybose 
K. Strolienė užėmė 48 vietą. Ji pra
lenkė 21 varžovę. 1992 m. Albervily
je šioje rungtyje Lietuvos sportininkė 
buvo 28. Aukso medalį vėl iškovojo 
M. Bedard, sidabro - S. Paranygina iš 
Baltarusijos, bronzos - Ukrainos 
sportininkė V. Ščerba.

Ir vėl nusivylimas
Vasario 20 d. olimpinį pasirodymą 

20 kilometrų lenktynėse pradėjo šeš
tasis Lietuvos komandos narys - 23 
metų biatlonininkas Gintaras Ja- 
sinskas. Albervilio olimpinėse žaidy
nėse 20 km lenktynėse jis buvo 19. Tą 
pačią vietą Lietuvos biatlonininkas 
užėmė ir pernai pasaulio pirmenybėse. 
Prieš Lilehamerį G. Jasinkas kalbėjo, 
jog patekti į geriausių biatlonininkų 
dvidešimtuką šiose lenktynėse realu. 
Deja, 20 km lenktynėse G. Jasinkas, 
startavęs 44 iš 70 biatlonininkų, jau 
pirmajame ugnies ruože du kartus ne

pataikė ir gavo dvi baudos minutes. 
Po pirmojo šaudymo Lietuvos biatlo
nininkas buvo 58. Antrą kartą šaudant 
stovint gauta viena baudos minutė ir 
pakilta į 54 vietą. Trečiojo šaudymo 
metu visi penki G. Jasinsko šūviai bu
vo taiklūs ir rezultatas 39. Bet ketvir- 
tąkart šaudant mūsų biatlonininkas 
kliudė tik du iš penkių taikinių. 6 bau
dos minutės, ir G. Jasinsko tik 58 
vieta. Nuo nugalėtojo ruso S. Tara- 
sovo atsiliko 6 min ir 43 sek. Antrąją 
vietą pelnė vokietis F. Lukas, trečiąją 
- jo komandos draugas S. Fišeris. Es
tas A. Ūdras šiose lenktynėse užėmė 
16 vietą (nuo nugalėtojo atsiliko 2 
min. 49, 2 sek.). Latvis G. Upenieka - 
19 vietą (S. Tarasovui pralaimėjo 3 
min. 1 sek.). Geriausias iš amerikiečių 
(JAV biatlonininkus treniruoja mūsų 
tautietis A. Šalna) užėmė 64 vietą.

Vasario 23-ąją vyrų biatlono 10 
km lenktynėse tarp 70 pasaulio sporti
ninkų startavo ir G. Jasinskas. Pir
masis buvo S. Čepikovas iš Rusijos, 
šaudęs be klaidų ir nuotolį įveikęs per 
28 min. 7 sek. Antrąją vietą užėmė 
vokietis R. Grossas, atsilikęs tik 6 
sekundes, šaudęs irgi taikliai. G. 
Jasinskas vėl nelabai sekėsi šaudyti - 
nepataikė 3 kartus (iš 10). Jis užėmė 
55 vietą. Albervilyje toje distancijoje 
jis buvo 64.

Čiuožėjų sėkmė
Pagaliau - džiugi žinia iš Lileha

merio. Lietuvos čiuožėjų pora Mar
garita Drobiazko ir Povilas Vanagas 
atlikę privalomąją ir originaliąją 
programas buvo trylikti. Vasario 21 
d. vakare Hamaro olimpiniame am
fiteatre vyko laisvoji programa. M. 
Drobiazko ir P. Vanago šokis pagal 
Armstrongo bliuzus negalėjo nepa
tikti - šokėjų technika buvo puiki, o 
ir žavesio jiems netrūko. Tai leido 
M. Drobiazko ir P. Vanagui aplenkti 
prieš laisvąją programą dvyliktoje 
vietoje buvusią porą iš Uzbekijos - 
A. Stregiadovą ir J. Razguliajevą ir 
pakilti laipteliu aukščiau.

12 vieta tarp 21 poros - nemaža 
pažanga palyginus su 1992 metų 
Albervilio olimpiada (16 vieta iš 19).

Dėl čempionų titulų varžėsi Ru
sijos ir Anglijos poros. Jayne Tor
vill ir Christopher Dean žiūrovai 
apipylė gėlėmis ir plojimais. Bet 
teisėjams didesnį įspūdį padarė ru
sai. Čempionais paskelbti 22 metų 
Oksana Griščiuk ir 26 metų Jevge
nijus Platonovas. Sidabro medalius 
gavo Maja Usova ir Aleksandras 
Žulinas (Rusija). Anglams atiteko 
bronza.

Lietuvos investicijų agentūra 
Generalinio Direktoriaus postas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė kuria naują Agentūrą 
užsienio investicijoms skatinti. Agentūros veikla padės 
įgyvendinti bendrą valstybės ekonomikos vystymo strategi
ją. Ekonomikos pertvarka Lietuvoje vykdoma sistemingai ir 
efektyviai privatizuojant valstybines įmones, kas yra 
ekonominės reformos pagrindinis tikslas. Investicijų skatini
mo procedūra buvo sudaryta glaudžiai bendradarbiaujant su 
Europos Bendrijos PHARE Programa.

Naujoji Lietuvos investicijų agentūra bus savarankiška ir 
nepriklausoma organizacija, turinti savo Valdybą, kurios na
riais bus privataus ir valstybinio sektorių atstovai. Valdyba 
funkcionuos prie Ekonomikos ministerijos.

Šiuo metu Ekonomikos ministro nurodymu yra ieškoma 
kandidatūra Generalinio Direktoriaus postui užimti. 
Generalinis Direktorius bus pagrindinis Agentūros funkcijų 
vykdytojas, atsiskaitantis Valdybai už savo veiklą. Jo pagrin
dinis uždavinys - kūrybiškai vadovauti darbui, siekiant tų 
svarbių valstybinių tikslų, kurie yra numatyti Agentūros veik
los jjrogramoje.

Šioms pareigoms reikalingas asmuo, turintis patirtį verslo 
valdymo, finansų ir ūkinės veiklos srityse, geriausia - tarp
tautinėse verslo organizacijose. Kandidatas turėtų sugebėti 
nustatyti investitorių poreikius ir atverti jiems naujas gali
mybes, o taip pat imtis iniciatyvos sudaryti palankų klimatą 
užsienio investitoriams. Pagrindiniai reikalavimai Genera
linio Direktoriaus postui užimti yra šie:

Z Universiteto arba kitos aukštosios mokyklos 
baigimo diplomas.
Z Patyrimas verslo valdymo, finansų ir ūkinės veik
los srityse.
Z Sugebėjimas laisvai bendrauti anglų kalba ir idea
lus lietuvių kalbos mokėjimas. Gerai būtų mokėti ir 
kitų kalbų.
Z Mokėjimas bendrauti su žmonėmis.
Z Sugebėjimas naudotis informacinėmis siste
momis.
Z Amžius nuo 30 iki 60 metų.

Šiam pareigūnui bus mokamas geras atlyginimas, ati
tinkantis rinkos reikalavimus. Asmenų, šiuo metu dirbančių 
tarptautinėse organizacijose, ir norinčių antraeilėms parei
goms užimti Generalinio Direktoriaus postą, pareiškimai bus 
svarstomi atskirai.

Jeigu jus sudomintų šios pareigos Agentūroje, 
prašome iki kovo 31 d. faksu atsiųsti pareiškimą 
ir detalią autobiografiją šiuo adresu:

Mr. A. Balkevičius
Chairman of the Board 
c/o Aid Coordination Unit 
J. Tumo-Vaižganto 2 
2600 Vilnius 
Republic of Lithuania 
Fax: 370-2 22 68 92
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LIETUVIŲ 
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.
Įėjimas iš Hackney Road.
Tel. 071 739 8735 
Pamaldos sekmadieniais - 
9 ir 11 vai.
Artimiausia požeminė stotis - 

Bathnal Green centrine linija.
Autobusai iš miesto centro: 

26, 48, 55.

PAMALDOS
Coventry - vasario 27 d.. 14 vai., 

Šv. Elzbietoje.
Leamingtone Spa - vasario 27 d., 

16 vai., Šv. Petre.
Manchester - vasario 27 d., 12.30 

vai.
Nottinghame - vasario 27 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Bradford - kovo 6 d., 12.30 vai.
Nottinghame - kovo 6 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Leicesteryje - kovo 6 d., 14 vai., 

Švč. Širdyje.
Eccles - kovo 13 d., 12.15 vai.
Nottinghame - kovo 13 d., 11.15 

vai.. Židinyje.
Corbyje - kovo 13 d., 14 vai., Šv. 

Patrike.
Northamptone - kovo 13 d., 18 

vai., Šv. Lauryne.

LONDONE
UŽGAVĖNIŲ 

VAKARAS
Vakaras įvyko vasario 12 dieną, 

šeštadienį, Sporto ir socialinio klu
bo patalpose. Šiais metais tas tra
dicinis renginys sulaukė daug sve
čių iš Lietuvos - buvo adv. Vilija 
Vaitkutė, inž. Petras Lomsargis, 
kurie šiuo metu stažuojasi Londono 
aukštosiose mokyklose. Šalia jų 
dar buvo apie porą tuzinų Lietuvos 
jaunimo. Šiame vakare iš viso daly
vavo apie 100 žmonių.

Vakaro metu įvyko nenumatyta 
nemaloni staigmena: sustojo iš Lie
tuvos atsivežta bulvių tarkavimo 
mašina, kuriam laikui sutriko visas 
svečių aptarnavimas. Gerai, kad 
atgabenta kita lietuviška mašina 
nebandė ’’streikuoti“. Nors ir pavė
luotai, bet visi gavo blynų.

SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO FUTBOLAS

Hackney-Leyton lygos trečio
sios divizijos varžybose vasario 13 
dieną susitiko ’’Resolute“ ir ’’Lit
huanian Victoria“. Rezultatas 1:2.

AUKOS LIETUVOS 
RAUDONAJAM 

KRYŽIUI
Irena Timmins LRK paaukojo 

17.20 sv., gavusi savo dalį pinigų iš

Ieškau ištvermingo (-os) 
Lietuvos advokato/advoka- 
tės, norinčio (-ios) padėti - 
reikalui esant ir Lietuvos 
Konstituciniame teisme - 
apginti mano Lietuvos pilie
tybę.

Garantuoju labai gerą 
honorarą.

Romas Schiller (Šileris) 
Grethenweg 113, 
60598 Frankfurt, BRD. 
Tel. 8 10 49 69 686344 
Faksas 8 10 49 69 683712.

Vykstantiems į užsienį "EL" pataria gerai apsidrausti, kas padės išvengti ligos ar 
kitos nelaimės atveju susidariusių išlaidų, ir linki geros bei atmintinos kelionės!

DBLS METINIS SUVAŽIAVIMAS
Sekantis DBLS suvažiavimas įvyks 1994 m. balandžio 

16-17 dienomis Lietuvių Namuose Londone.
Suvažiavimo darbotvarkė bus pranešta vėliau. 

Kviečiame DBLS skyrius, organizacijas ir visuomenę 
suvažiavime dalyvauti.

DBLS valdyba

nustojusios veikti Coventrio Graži
nos draugijos.

Aukotojai nuoširdžiai dėkojame.
Mūsų visuomenę ir toliau prašome 

remti LRK.
Aukas prašom siųsti šiuo adresu:
Lithuanian Relief
2 Ladbroke Gardens
London Wil 2PT.

LRK valdyba

AtA
NAPOLEONAS ŽVIRBLIS
Po ilgos sunkios ligos Londono 

Šv. Juozapo ligoninėje sausio 23 
dieną mirė Napoleonas Žvirblis.

Napoleonas gimė Aukštaitijoje 
Vyžuonų miestelyje, Utenos ap
skrityje, 1909 metų, spalio 10 die
ną ūkininkų šeimoje. Turėjo 4 bro
lius ir vieną seserį. Napoleonas Šei
moje buvo jauniausias vaikas. Bai
gęs pradinę mokyklą, mokėsi Salų 
žemės ūkio mokykloje. Pašauktas 
atlikti karinę prievolę, tarnavo tan
kų kuopoje (Aleksote, Kaune). 
Tarnybos metu buvo komandiruo
tas į puskarininkių kursus, juos bai
gęs gavo puskarininkio laipsnį. 
Baigiantis tarnybai pakeltas į vy
resniuosius puskarininkius. Po ka
rinės tarnybos įstojo į pasienio po
liciją ir tarnavo Klaipėdos krašte. 
Rusams užimant antrą kartą Lietu
vą Napoleonas pasitraukė iš gimti
nės į Vakarus.

1947 metų pavasarį iš Vokieti
jos Napoleonas atvyko į darbus 
Anglijoje. Pradžioje dirbo Peter
borough pramonėje. Vėliau atvy
kęs į Londoną, Edmontone su bro
liu Povilu nusipirko namą. Dirbo 
kepykloje iki išėjimo pensijon.

Napoleonas buvo vienas iš lie
tuvių visuomenininkų, priklausė 
Didžiosios Britanijos Lietuvių Są
jungai. 1993 metais DBLS meti
niame suvažiavime jam buvo su
teiktas "Garbės nario“ titulas. DBL 
S-gos veikloje jis reiškėsi per Są
jungos pirmąjį skyrių.

Jis buvo šaunus Londono para
pijos narys, yra dirbęs parapijos 
taryboje, atlikęs įvairias pareigas.

Be to, Napoleonas Žvirblis ne
užmiršo Sporto ir socialinio klubo, 
lietuvių Švento Kazimiero klubo, 
pastarajame keliolika metų labai 
tvarkingai ir teisingai tvarkė klubo 
kasą.

Velionis mėgo lietuvišką spau
dą, kuri Žvirblio namuose buvo 
gausiai prenumeruojama. Kai akys 
nusilpo ir pats nebegalėjo skaityti, 
laikraščius jam skaitydavo žmona 
Ona.

Laidotuvės įvyko vasario 1 die
ną. Po mišių Londono Švento 
Kazimiero Šventovėje palaidotas 
Leytono Šv. Patriko kapinėse lietu
viškame skyriuje. Visas laidotuvių 
apeigas atliko klebonas dr. Jonas 
Sakevičius, MIC. Gedulingi užkan
džiai buvo parapijos menėje. Lai
dotuvėse dalyvavo gana didelis 
skaičius londoniečių, atėjusių atsi
sveikinti su labai šauniu lietuviškos 
bendruomenės nariu.

Liko nuliūdusi žmona Ona, bro
lis Povilas Londone bei artimieji 
Lietuvoje.

Vienybės kbubo Vibniaus poskyris sveikina savo ben
dražygį ‘Kazimierą Kbafęūną vardadienio proga ir fęeda 
taurebę už jo baimę ir sveikatą.

A. Paliulis

NOTTINGHAME
PAMINĖTA

VASARIO 16-TOJI

Vasario 12 dieną Nottinghamo 
lietuviai iškilmingai paminėjo 76-ąją 
Nepriklausomybės paskelbimo su
kaktį. Tai jau 47 metai, kaip ši istorinė 
Lietuvos diena mūsų niekada nebuvo 
pamiršta ir vienokiomis ar kitokiomis 
pajėgomis švenčiama. Kol buvome 
pajėgesni, turėjome ir chorą, ir tauti
nių šokių grupių, dainininkų ir kankli
ninkų.

Per daugelį išeities metų buvo ne
nuilstamai dirbta ir bandyta išlaikyti 
savo meilę tėvynei. Bandyta nepa
miršti, kad esame pavergtos Lietuvos 
vaikai.

Dabar laikai pasikeitė. Tėvynė jau 
laisva. Joje turime stiprių kultūrinių ir 
meno pajėgų. Reikalui esant, jau tu
rime kur kreiptis, ieškoti pagalbos. 
Tiek metų buvę perskirti, vėl galime 
sueiti, pabendrauti ir pasiklausyti, ką 
mūsų broliai ir sesės per tuos ilgus 
metus pasiekė. Šių metų Nepriklau
somybės minėjimas Britanijos lietu
viams tuo ir buvo ypatingas. Nors ne
daug, bet turėjome svečių iš Lie
tuvos, kurie sutiko mums padėti ir 
surengė net du koncertus Anglijoje. 
Pirmasis įvyko Nottinghame. Neno
riu mūsų menininkų girti, nes to ne
reikia. Kas juos girdėjo, tas ilgai pri
simins, o kas patingėjo ateiti - ilgai 
gailėsis. Noriu tik Didžiosios Brita
nijos Lietuvių Sąjungos Notting
hamo skyriaus lietuvių vardu ištiesti 
ranką ir iš tikros lietuviškos širdies 
padėkoti brangiesiems - pianistei 
Eglei Janulevičiūtei, kanklininkei 
Daivai Kimtytei, baritonui Valentinui 
Čepkui ir deklamatorei Astai Green- 
hill. Jūsų muzika, dainos ar poezija 
dar ir dabar tebeskamba ausyse. 
Ačiū!

Dėkojame mūsų ambasados Lon
done Charge d'Affairs dr. Antanui 
Nesavui už įdomią šių laikų Lietuvos 
apžvalgą.

Taip pat padėka mūsų svečiams: 
ilgamečiu! lietuvių bičiuliui prof. 
David Regan, Ukrainiečių sąjungos 
pirmininkui Eugeny Kurlak ir 
Centro Valdybos sekretoriui Vin
cent O'Brien už šia proga pasakytus 
sveikinimus. Galiausiai tenka padė
koti saviesiems: mūsų skyriaus pir
mininkui Juliui DamaŠevičiui ir Vi
dai Gasperienei - už pravedimą pro
gramos, Moterų draugijai ir jos pir
mininkei Elenai Ciganskienei - už 
paruoštas vaišes.

Šie nepailstantys žmonės jau daug 
kartų mus vedė, mokino ir rėmė 
lietuviškoje veikloje. Nors mūsų gre
tos retėja ir jėgos jau silpsta, bet dar 
tikimės daug kartų išgirsti ir pamatyti 
mūsų brolius iš Tėvynės.

Kitą dieną mūsų Lietuvių Židinyje 
kun. S. Matulis atnašavo mišias už 
tėvynę Lietuvą.

Henrikas Gasperas

WOLVERHAMPTON
Mirė 79 metų sulaukęs Juozas 

Seržintas. Palaikai sudeginti 1994 
metų sausio 31 d. Bushbury Cre
matorium

A. Ivanauskas

PASAULYJE
Rusija nustūmė visus į 

šalį
Pateikdama ultimatumą serbams 

atitraukti savo patrankas ir kitą sun
kiąją karinę techniką nuo Sarajevo 
NATO su Rusija nesitarė, nes ji nėra 
Šiaurės Atlanto organizacijos narė, 
Maskvai savu laiku buvo pasiūlyta 
tik partneryste dėl draugystės. Gal to 
kiek paveikta ir norėdama atgauti 
prestižą Rusija pasiuntė savo užsie
nio reikalų viceministrą su keliais 
šimtais rusų kareivių pas Bosnijos 
serbus. Jie rusus entuziastingai sutiko 
ir neatmetė Rusijos įtikinėjimų pasi
traukti pagal ultimatumo reikalavi
mus. Visi patvirtino, kad serbai įvyk
dė pažadus ir, žinoma, nebėra reikalo 
bombarduoti jų pozicijų iš oro. Bet 
Bosnijos musulmonai ir toliau lieka 
skeptiškai nusiteikę, nes jie visiškai 
nepasitiki serbais.

Bombardavimas iš oro buvo di
džiausia grėsmė ten išplėsti karą, nes 
ir Rusijos pusė sakė, kad bomba į 
serbus reikštų bombą ant Rusijos. 
Maskva visai aiškiai būtų stojusi 
serbų pusėje, prie jų būtų prisidėję 
kiti buvę "šaltojo karo“ šalininkai. 
Taigi buvo kilęs pavojus, kad "šalta
sis karas“ vėl gali grįžti.

Nors toks pavojus praėjo, JTO dar 
turi daug darbo, nes didesni ar ma
žesni karai vyksta ne vien Sarajeve, 
bet ir kituose buvusios Jugoslavijos 
miestuose. Norima pasinaudoti gera 
proga ir pamėginti likviduoti tuos 
konfliktus. Daug tikimasi iš JTO 
vado, britų generolo Sir Michael 
Rose - gal jis, kaip ir iki šiol taktiš
kai, bet autoritetingai, atves visas ša
lis prie susitarimo.

Pilietinio karo pavojus 
Pietų Afrikoje nepraėjo

Pirmi demokratiniai rinkimai 
Pietų Afrikoje jau čia pat - balan
džio 26-ąją. Tačiau susitarimo tarp 
įvairių partijų dar nėra, todėl prisi- 
bijoma, kad rinkimai gali būti išar
dyti. De Klerk vadovaujama vy
riausybė ir didžiausia juodųjų orga
nizacija ANC (Afrikos tautinis 
kongresas) su Nelson Mandela 
priekyje labai nori patraukti į savo 
pusę vadinamąjį Laisvės aljansą 
(sąjungą), kurį sudaro svarbiausia 
opozicija, grasinanti boikotuoti rin
kimus. Aljanse yra konservatorių 
partija, Zulu Inkatha laisvės partija 
ir Bophuthatswana (nepriklausoma 
tėvynė), norinti išsaugoti savo ne
priklausomą gyvenimą. Nors jau 
buvo daug pasitarimų, bet susitarti 
nepavyko. Aljanso nariai nori auto
nomiško gyvenimo ir nesutinka pa
siduoti vien ANC valdymui, nes 
nerimauja ir dėl per didelės komu
nistų įtakos toje organizacijoje.

Šiaurės Korėja graso 
neįsileisti inspektorių
Jau seniai Šiaurės Korėja yra įta

riama gaminanti branduolinius gink
lus. Pagaliau su tarptautine bran
duolinių ginklų kontrolės įstaiga 
buvo pasiektas susitarimas, kad 
Šiaurės Korėja įsileis tam tikrą skai
čių inspektorių, jie galės apžiūrėti 
pasirinktus punktus, kur, manoma, 
gaminami branduoliniai ginklai. 
Siaurės Korėja pagrasino atšaukti 
susitarimą, jeigu inspektoriai mė
gins savo reviziją praplėsti į vietas, 
kurios nebuvo numatytos iš anksto.

Skuba pasiekti žydų- 
arabų susitarimą

Kaip arabų, taip ir Izraelio pusės 
mėgina greičiau pasiekti susitari
mą. kurio nebuvimas darosi kenks
mingas abiems šalims, ypač preky
bos srityje. Kad būtų sumažinta 
Izraelio boikoto reikšmė, kai kurios 
arabų valstybės (Egiptas, Marokas, 
Omanas, Kataras ir Tunisas) ėmėsi 
žygių pagyvinti prekybą su Izrae
liu. Egipte tebevyksta derybos dėl 
Izraelio pasitraukimo iš Gazos sri
ties ir Jericho. Laukiama, kad tai 
greitai bus pasiekta.
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